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«Ολίγοι και 
αναρίθμητοι»

Η ανατολή του έτους 1990 
ευρίσκει την Ελλάδα και 
τους Ελληνες στην χαραυγή 
κοσμοϊστορικών ανακατατά
ξεων και στο ζενίθ μιαο βιο
μηχανικής εποχής, όμοια 
της οποίας δεν γνώρισε 
προηγουμένως η ανθρωπό
τητα. Ευρίσκει επίσης την 
πατρίδα μας ενώπιον μιας 
οικουμενικότητας των προ
βλημάτων των συγχρόνων 
κοινωνιών, φαινόμενο πρω
τόγνωρο στην ιστορία του 
πλανήτη, το οποίο με την 
πάροδο των ετών καλλιερ
γεί άλλη συνείδηση και προ- 
καλεί άλλες αντιδράσεις.

Το χαρακτηριστικά του τε- 
λευτούντοο αιώνος είναι ότι 
υπό τον ήλιον οήμερα κα- 
ν’είς λαός δεν είναι άγνω
στος επί της γης και όλοι 
ευρίοκονται στο προσκήνιο
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τής ιστορίας, διεκδικούντες 
μια θέση υπό το λαμπερό 
φως των ακτινών του,

Λαοί, κράτη και προβλή
ματα τα οποία προ 50 ετών 
ήσαν άγνωστα ή ανύπαρκτα, 
σήμερα οικουμενικώς προ
βάλλονται και καθημερινώς 
μας απασχολούν.

Ανακαλύψεις ευεργετικές 
και αρρώστιες θανατηφόρες 
είναι κοινές και αδιαίρετες.

Η κπτεσπαρμένη σε φυ
λές, κράτη και έθνη ανθρω
πότητα, συστεγάζεται και 
αυζεί σήμερα υπό οικονομι
κές ή πολιτικές ομοσπον
δίες και ο πληθυσμός της 
γης συμπαρατάσσεται και 
πορεύεται με τρία σχήματα: 
Ανατολή, Δύση, Τρίτος Κό
σμος. Τα άπειρα κάποτε βα
σίλεια, κράτη και κρατίδια, 
ορδές και φυλές μετακινού
μενες, έγχρωμοι και λευκοί, 
στρατωνίστηκαν, επί τέ
λους, σε τρία μεγάλα στρα
τόπεδα. Στον αριθμό αυτόν, 
με λίγο πολύ όμοια ή παρα
πλήσια προβλήματα, πλόθε- 

, ται η συνείδηση του οικου
μενικού ανθρώπου.

Ποιος ο ρόλος ενός μι
κρού λαού και κράτους 
όπως η Ελλάς ο την αυριανή 
κοινωνία;

★  *
Κάποτε, το 1969, ο αεί

μνηστος Πατριάρχης Αθηνα- 
γάρας, με επιασε από το 
χέρι και με οδήγησε στο 
παράθυρο του γραφείου 
του στο Φανάρι. Βλέπαμε 
τον Βόσπορο με τις δύο α
κτές, την ασιατική και την 
ευρωπαϊκή. Εκτεινε τα χέρια 
του προς δυσμάς και ανατο- 
λάς και μας είπε: «Εμείς οι 
Ελληνες είμεθα ολίγοι και 
αναρίθμητοι...«, Οσο τα χρό
νια περνούν τόσο κατανοη
τός γίνεται ο συβιλλικός του 
λόγος.

Αναρίθμητοι οι θησαυροί 
των Ελλήνων στην παγκό
σμια προσφο|>ά, Με τους 
θησαυρούς αυτούς η αν
θρωπότητα έκανε την Ανα
γέννηση, Γέννημα και θρέμ
μα του Πλάτωνος και του 
Αριοτοτέλους η εκπληκτική 
Ευρώπη. Παράρτημα δυνα
μικό της Ευρώπης, ο Νέος

Κόσμος, που παρά δύο ψή
φους δεν όμιλε! ελληνικά 
από την ημέρα της αμερικα
νικής ανεξαρτησίας.

Ο κόσμος του μέλλοντος 
θα αναζητήσει οπωσδήποτε 
οικονομικές ισορροπίες για 
να ζήσει και ηθικούς - κοι
νωνικούς κανόνες για νσ ζή- 
σει ελεύθερος. Η δεξαμενή 
γιο να τις αντλήσει βρίσκε
ται εδώ. Είναι διάσπαρτη 
γύρω από τις ακτές της Με
σογείου όπου οι Ιωνες και οι 
Ελ,εάτες προετοίμασαν την 
πνευματική Αθήνα της κλα
σικής εποχής, εποχής που 
έδωσε ανθρώπινα μέτρα με 
τα οποία οι κοινωνίες βαδί
ζουν σήμερα.

Η πνευματική δεξαμενή 
του κόσμου δεν πρόδωοε 
την αποστολή της επί χιλιά
δες χρόνια. Ως εντολοδό- 
χος της ελευθερίας και της 
ανθρώπινης αξίας έδωσε το 
παρόν σε κάθε κλήση της 
Ιστορίας και χωρίς καν να το 
υποπτεύονται οι σύγχρονοι 
λαοί, πολέμησε για λογαρια
σμό τους. Πεντακόσια χρό
νια π.χ. δέκα χιλιάδες παλ- 
ληκάριο κράτησαν την ασια
τική πλημμυρίδα στον Μα
ραθώνα, στις Θερμοπύλες 
και στην Σαλαμίνα. Τα σύνο
ρα της Ευρώπης επιβεβαιώ
θηκαν από τότε. Χίλια συνα
πτά χρόνια το Βυζάντιο - ο  
προμαχώνας της Ευρώπης-  
φύλασσε πίστη, δικαιώματα 
και οικονομία και όταν έπε
σε. η Ασία έφθοσε μέχρι τη 
Βιέννη.

Πεντακόσια χρόνια μετά 
«λίγοι πλην αναρίθμητοι» | 
βουλήθηκαν να πετσοκΡ^ 
ψουν την φοβερότερη αυτο
κρατορία της γης. Και το 
κατάψεραν.

Εκατόν είκοσι χρόνια από 
της Εθνεγερσίας, η Ιστορία 
μας έδωσε άλλη μια κλήση. 
Λες και η μοίρα ήθελε λ 
τσεκάρει την ταυτότητά 
μας, λες να δοκιμάσει το 
νερά της δεξαμενής μη και 
χάλασε. Επήραμε, το όπλο 
μας και νύχτα ώρα τρεις το 
πρωί βρεθήκαμε στην Πίν
δο. Σε ένα μήνα απελευθε
ρώνομε την πρώτη ευρωπαϊ
κή πόλη από τις δυνάμεις 
του άξονα.

★  <·
Καλώς μας ήλθες και

νούργιε χρόνε, Για μας πολ
λά χρόνια ήσαν «δίσεκτα και 
μήνες οργισμένοι». Δεν σε 
φοβόμαστε. Το πολύ πολύ 
νο μας ζητήσεις λίγο από το 
αθάντο νερό της Δεξαμενής 
μας. θα στο δώσουμε ευχα
ρίστως. Εχουμε, βέβαια, 
προβλήματα. Χρωστάμε 
στην Οικουμένη. Αλλά εσύ 
δεν μας χρωστάς τίποτε; 
Λάθος κάνεις. Ακόμη και το 
όνομά σου οε μας το χρω
στάς, αλλιώς θα μέτραγες 
την ηλικία σου από κτίσεις 
Βαβυλώνος ή από γεννή- 
σεως Μωάμεθ. Ελα μαζί μας 
απόψε. Κάθησε σε χιλιάδες 
σπίτια και καθώς μας έρχε
σαι από την Καισαρεία κάθε 
χρόνο, εδω και δμο χιλιάδες 
χρόνια κοντά, θα κατάλαβες 
ήδη ότι «είμαστε ολίγοι και 
αναρίθμητοι».

Ποιον
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οτον 

συσχετισμό δυνάμεων των πολιτικών 
χαρμάτων στην Ελλάδα από την κατάρ
ρευση του κομμουνισμού «την Ανατολι
κή Ευρώπη και αιιο την συντριπτιχή 
ήττα του ιιαρξιαμού-λενινισμού σε πα- 
γχόσμια κλίμακα; Και, π ιο απλά, ποιος 
θα κερδίσει χα ι πόσο, από την προδια
γραφόμενη νέα συρρίχνωοη των δυνά
μεων του Συνασπισμού της Αριστεράς 
«την Ελλάδα;

Να μισ ιδέα που θα έπρεπε να έχει 
απασχολήσει όλους όοοι υπερθεματί
ζουν υπέρ της διεξαγωγής νέων εκλο
γών «>ν Μάρτιο, ή «το αργότερο τον 
Απρίλιο» για να βγει, κατά πώς λένε, η 
χώρα από το αδιέξοδο με μια αυτοδύ
ναμη χυβέρνηοη. Λεν αξίζει πριν λη- 
φθουν πρωτοβουλίες προς αυτή την 
κατεύθυνση ν' αναλογισθούμε μήπως 
αντί να βγούμε από το αδιέξοδο, μπού
με πολύ βαθύτερα μέσα σ’ αυτό; Χωρίς 
να αποχλείεται χαι η πιθανότητα απρό
βλεπτων πολιτικιίιν αναχατατάξεων που 
μπορεί να φθάσουν έως και την ανα
στροφή της πορεία ; που ξεκίνησε με τις 
εκλογές τη ; 18η; Ιουνίου 1989;

Το πολιτικό σκηνικό
θέλουν λοιπόν χάποιο ι εκλογές για 

να ξεκαθαρίσει το σχηνιχό; Εν τάξει, 
αλλά ας δούμε πρώτα πώς διαγράφεται 
αυτό το πολιτικό σκηνικό αυτές τις 
πρώτες ημέρες του 1990, μετά τις δρα
ματικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών 
το» 1989.

1) Ο Συνασπιομός της Αριστεράς και 
της Προόδου, αίό,ά χα ι μεμσνομένα ία

συμφέρουν τώρα οι εκλογές;
κόμματα που ιον απαρτίζουν, βρίσκο
νται σ’ εξαιρετικά δεινή θέση. Στην 
εκλογική ήττα της 5ης Νοεμβρίου, προ
στέθηκαν αωρευτικά και ο ι αλλαγές 
στην Ανατολική Ευρώπη, με αποκαρύ- 
φωοη τη συντριβή του κομμουνιστικού 
καθεστώτος Τσαυυσέσκου. Ετσι σήμερα 
βρίσκονται από αμφισβήτηση, όχι μόνο 
η ηγεσία του Συνασπισμού και κατ’ 
επέκταση του ΚΚΕ χα ι της ΕΑΡ, αλλά 
οι ίδιες οι ιδέες και τα οράματα της 
Αριστεράς, ως εναλλακτικής λύσεως 
προς τον καπιταλισμό. Το κάποτε πρό
τυπο του υπαρκτού σοσιαλισμού λει
τουργεί. απωθητικά, σχεδόν τρομοκρα
τικά, θέτοντας ζήτημα ανανέωσης εκ 
βάθρων ή πολιτικού θανάτου και για 
την εγχώρια κομμουνιστική Αριστερό.

Εως ότου όμως -  και α ν Ι -  πραγμα
τοποιηθεί με επιτυχία αυτή η ανανέωσή 
είναι βέβαιο ότι ο Συνασπισμός με πολύ 
μεγάλη δυσκολία θα  συγκροτήσει π ς  
δυνάμεις του Νοεμβρίου, αυτό το 11%, 
σε περίπτωση νέας αναμετρήσεως. Δεν 
αποκλείεται μάλιστα να πέσει και κάτω 
του 10%.

2) Τις όποιες απώλειες του Συνασπι
σμού θα κσ.ρπωθεί κατά κύριο λόγο, 
όπως συνέβη και σ τις τελευταίες εκλο
γές το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο, που η ηγεσία του «νομιμοποιη- 
θέντος» και πάλι Κινήματος, επιδεικ
νύοντας αξιοσημείωτη ετοιμότητα, 
πραγματοποιεί ήδη ιδεολογική αντεπί
θεση σε δύο μέτωπα. Από την μία 
πλευρά επιδιο>κει να αξιοποιήσει την 
διάλυση του υπαρκτού σοσιαλισμού, 
και τις απώλειες του Συνασπισμού,

προβάλλοντας την ιδέα της μη κομμου
νιστικής, φιλοευρωπαίκής εκσυγχρονι
στικής Α ριστερός, για να προσελκύσει 
απογοητευμένους οπαδούς του ΚΚΕ, 
αλλά και της «τσαλακωμένης*, από την 
υπόθεση Τσαουσέκου, ΕΑΡ.

Προπαγάνδα 
για οικονομία

Από την άλλη πλευρά - κ α ι  αυτό 
είναι το πιο σημαντικό- κλιμακώνει 
την προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ για την 
οικονομία επιχειρώντας να εκμ^ταλλευ- 
θεί την (πολύ ανθρώπινη) φοβία εκατο-
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ντάδων χιλιάδων -  ’σως και εκατομμυ
ρ ίω ν -  κρατικοβίωτων, γ ια  το τι πρό
κειται να  γίνεται με τις απολύσεις ίο  
κλείσιμο κρατικών και προβληματικών 
επιχειρήσεων και γενικά με τις  επιπτώ
σεις των αναγκαίων εκσυγχρονιστικό™ 
λύσεων. Εδώ το ΠΑΣΟΚ παίζει με 
μαεστρία ένα παιχνίδι, που η Ν.Δ. 
δείχνει να  μην έχει αντιληφθει. Ενώ 
μετέχει και στηρίζει την κυβέρνηση Ζο- 
λώτα, γ ια  να πάρει ία εύσημα της 
«υπι-υθυνότητος» συγχρόνως προβάλλει 
τις «φιλολαϊκές» του προτάσεις, αφήνο
ντας για τυν Ν.Δ. τον ρόλο του «κα
κού». Γνωρίζει ότι έτσι κι αλλιώς απο
τελέσματα δεν πρόκειται να υπάρξουν, 
Συνεπώς όχι μόνο δεν χώνει δυνάμεις 
-λόγιο  πολιτικού κόατους από την 
λήψη σκληρό™ μέτρων -α λλά  δημιουρ
γεί προϋποθέσεις ώστε με την λαϊκίσιι- 
χη δημαγωγική προπαγάνδα του να

ανακτήσει απώλειες των δύο περασμέ
νων αναμετρήσεων, Υπόσχεται, σιγου
ριά, σταθερότητα, ασφάλεια (κάτι ανά
λογο των καλυτέρων ήμερό™ του ’Β5) 
την ώρα^ που οι προτάσεις της Ν.Δ. 
προκαλοί™ σε μια μερίδα τουλάχιστον 
πολιτό™ (που διαθέτουν όπως και όλοι 
μας ψήφο) τα ακριβώς αντίθετα συναι
σθήματα.

3) Ως εκ τούτου υπ ’ αυτές τις συνθή
κες, δεν στερείται βασιμότατος η υπόθε
ση ότι το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση νέο™ 
εκλογό™, θα διατηρήσει τις δυνάιιεις 
του, στο επίπεδο του Νοεμβρίου, και 
πολύ πιθανώς θα τις αυξήσει. Επιπρο- 
σθέτως θα έχουν αμβλυνθεί οι, δυι^χέ- 
ρειες που υπήρχαν για  συνεργασία με 
τον Συνασπισμό της Αριστερός, αφού η 
οικουμενική έδωσε κατ' ουσίαν άφεση 
αμαρτιών στο Κίνημα.

4) Τα ανωτέρω βεβαίως δεν θα έχουν 
καμία σημασία εφ’ όσον η Ν.Δ. επιτύ
χει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Η 
ελάχιστη απόσταση που την χωρίζει 
πλέον από τον στρατητικό της στοχο, 
επιτρέπει να εκφράζονται και ο ι π ιο 
αισιόδοξες απόψεις. Ομως μια πιο \|>ύχ- 
ραιμη θεώρηση των πραγμάτων θα πρέ
πει να  δόκιει απάντηση στο εξής ερώτη- 
μα:

«Τι άλλαξε υπέρ της Ν .Δ., σε σχέση 
με τον Νοέμβριο;». Η  μοναδική απά
ντηση που διατυπώνεται επισημως είναι 
ότι «τώρα ο λαός έχει καταλάβει το 
μεγάλο αδιέξοδο της οικονομίας, έχει 
δει ότι δεν προχωρούν τα σχήματα 
συνεργασίας και γΓ αυτό θα ψηφίσει 
Ν .Δ . ώστε να όοθοί™ λύσεις».

Μόνο που η θέση αυτή, καθ’ όλα 
λογικύ, δεν λαμβάνει υπ ’ όψη της. την 
πιθανιπητα, το συναίσθημα αβεβάιότη- 
τος, χαι ανασφάλεια; που όντω: επι
κρατεί σε ορισμένα στρώματα, νό μην 
λειτουργήσει υπέρ τη ; «Νιας δημοκρα
τίας» η οποία, όπω: ήόη επισημάναμε 
εμφανίζεται υπέρμαχο; λύσεων μυ κο.- 
νωνικο κόστος ενώ το ΠΑΣΟΚ., ως 
θεματο-φύλακας του κρότους πρσί 
νο ια;!... Και δεΥ αρκεί να πει κανείς 
«μα, 6εν είναι δυνατόν-, σφου το ΠΑ
ΣΟΚ |ΐας έφερε στο αδιίξο·*., να το 
ξα ν α ν θ ίσ ο υ ν» . Η οδυντ,ρή εμ ^ ιρ ία  
του Νοεμβρίου, όπου μιτά ο.-* τις 
παραπομπές, και παρ’ ότι η Ν.Δ. έδωσε 
πάλι την μάχη της επί της οκαναμίας, 
το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε, δεν *π.τρέπει να 
αντιμετωπίζεται με εφησυχαιιμό τέτοια 
προοπτική.

Υπάρχουν λοιπόν πολλές αικριβολίε:., 
για  το ποιος τελικά θα συνεννοηθεί, εάν 
η κυβέρνηση Ζολώτα, τερματίσει τον- 
βίο της πριν καταφέρει να βάζε· σε 
κάποια τάξη ορισμένες τουλάχιστον 
από τι; πιο μεγάλες εχκρεμέιτητνς.

Δεν είναι να απορεί κανιΰς που ο  κ. 
Ανδρέας Παπανδρέου, παρ’ ότ. αφήνει 
την πρωτοβουλία στη «Νέα Δημοκρα
τία» συμφωνεί με την διεξαγωγή εκλο
γών «εδώ και τώρα». Αντιθ πω ς πολλές 
απορίες προκαλεί, στον υπογράφοντα 
τουλάχιστον, η ευκολία με την οποία 
για μιο1. ακόμη - τ ρ ίτ η -  φο*>ί οαϊπίζε- 
ται η «τελική» φιλελεύθερη επίθ-εση,

Κατά την άποψή μας η πολυπλοκότη- 
τα  το/ν δεδομένων, απαιτε1 πολύ πιο 
έντσ/ο προβληματισμό..,.

Οι δεκαετίες αποτελούν συμβα- 
τικά χρονολογικά ορόσημα που 
χρησιμεύουν για μεσοπρόθεσμες α
ποτιμήσεις πεπραγμένων και γεγο
νότων παρέχοντας ταυτόχρονα την 
ευκαιρία για εκτιμήσεις περί τα 
μέλλοντα. Κάθε εγχείρημα έχει τις 
δυσκολίες του όχι μόνο γιατί η 
προβλεψιμότητα των κοινα>Υΐκών 
>:αι πολιτικών φαινομένων από τη 
φύση της είναι επισφαλής αλλά και 
γιατί το παρελθόν, μ’ οποιαδήποτε 
ι-ννοιολογική οργάνωση κι αν συλ-
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ληφθεί, με κανένα τρόπο δεν προ
διαγράφει τις συγκεκριμένες εκβά
σεις των μελλοντικών εξελίξεων, 
συχνά δε αποτελεί κάκιστο οδηγό, 
ιδιαίτερα για όσους πιστεύουν 
στον ιστορικό ντετερμινισμό ή 
θεωρούν ότι η ιστορία αποτελεί 
μία τυχαία αλληλουχία γεγονότων.

Θα άξιζε ίοως να τονισθεί ότι 
αυτό που προβάλλεται συνήθως 
σαν διδαχή και οδηγός νια το μέλ
λον δεν είναι τίποτε ά?λο παρά η 
ιδεολογική και πολιτική χρήση της 
ιστορίας. Και αψευδή μαρτυρία 
παρέχουν οι διαδικασίες με βάση 
τις οποίες οι χυιρες της Ανατολι
κής Ευρώπης «ξαναγράφουν» σή
μερα την επίσημη ιστορία τους.

Δεν θα ήταν δύσκολο να αποδε
χθεί κανείς ότι στη δεκαετία του 
’80 οι νεο-φιλελεΰθερες ιδέες -με 
πολιτικούς φορείς τα νεο-συντηρη- 
τικά κόμματα έθεσαν τη σφραγίδα 
τους- είχαν ορισμένες σοβαρές ε
πιπτώσεις οι οποίες δεν πρόκειται 
να εξαφανιστούν στη δεκαετία που 
έρχεται, απλώς και μόνο επειδή 
αναθεματίζονται, Και δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι καθοριστική ήταν η 
επίδραση του θστσερισμού.

Ο Γάλλος Jean · Pierre Cot, 
επικεφαλής της σοσιαλιστικής ομά-

δας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- 
λίου δήλωσε πρόσφατα, δίκην α· 
φορισμού, ότι ο φιλελευθερισμός 
της δεξιάς έχει σβήσει κι ότι ουδείς 
είναι πλέον σήμερα θανσερικός ε
κτός από την ίδια την κυρία θά · 
τσερ, δήλωση βέβαια απορριπτική 
αλλά και υποσυνείδητα αμφίσημη 
διότι περιγράφει ακριβώς και την 
επίδραση του φαινομένου και τα 
όριά του, παρά το γεγονός ότι οι 
πιο ένθερμοι οπαδοί της κ, θάτσερ 
συναντιέται σήμερα στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης,

Το πείραμα του Θατσερισμού 
είχε σαν υπόβαθρο τόσο τα εμφανή 
αδιέξοδα της μεταπολεμικής σο
σιαλδημοκρατικής διαχείρισης και 
συναίνεσης όσο και τα ιδιαίτερα 
προβλήματα της Βρεταννίας. 
Ομως η απήχηση του μοντέλου 
ήταν ευρύτερη γιατί πεδίο εφαρμο
γής των νεο-φιλελεύθερων δογμά
των αποτέλεσε η οικονομία και 
επιδίωξη, επιτυχής σε μεγάλο βαθ
μό, η κατάχτηση της ηγεμονίας στο 
χώρο της οικονομικής χαι κοινωνι
κής ιδεολογίας. Στα δύο αυτά αλ· 
ληλένδετα πεδία ο νεο-φιλελευθε- 
ρισμός σημείωσε αξιόλογες πλην 
όμως περιορισμένες επιτυχίες.

Αναδιαρθρώσεις
Κατ' αρχήν η καπιταλιστική οι

κονομία γνώρισε νέα περίοδο ανα
ζωογόνησης και σημαντικών ανα
διαρθρώσεων, με τίμημα την αύξη
ση της ανεργίας, το μαρασμό ολό
κληρων κοινοτήτων, τη σχετική έ
κλειψη της παλαιάς βιομηχανικής 
εργατικής τάξης, τη στασιμότητα ή 
τη μείωση του εισοδήματος για 
σημαντική μερίδα του κοινωνικού 
συνόλου ακόμα δε και την εξα
θλίωση περιθωριακό™ κοινωνικών 
υποστρωμάτων.

Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 
αποτέλεσαν οι, ιδιωτικοποιήσεις, η

αχοτέλεσι αντικείμενο
αφακαΐκα

μείωση των δημοσίων ¿σπανών με 
συγκρούσεις σχο χώρο του κρά
τους κοινωνικής πρόνοιας χαι η 
μείωση των ιρόρων, κυρίως για τις 
ανώτερες εισοδηματικές τάξεις, 
αγοράς.

Ο γραφειοκρατικός και συγκε
ντρωτικός κρατκτμός της σοσιαλ
δημοκρατίας δέχθηκε ισχυρό και 
ανεπανόρθωτα πλήγματα. Το ατο
μικό, το ιδιωτικό κυριάρχησε επί 
του κρατικού, του δημοσίου. Η 
ατομική πρωτοβουλία αποδεομτύ- 
θηκε από τον ασφυχτικό κλοιό πα
ράλογων κρατικών ελέγχων, ο επι
χειρηματικός δυναμιομός απελευ
θερώθηκε. Οι τάσεις αυτές ενισχύ- 
θηχαν με την επικράτηση κατανα-

τον W
(ψγηηΜής- όλων των

λωτικών προτύπων, που με τη βοή
θεια της κατάργησης των πιστωτι
κών ελίγχο™, επέδαλαν νέα πρότυ
πα ατομικών επιλογών και ατομι
κής ελευθερίας στο χώρο αυτό.

Κράτος πρόνοιας
Τελευταίο οχυρό της σοσιαλδη

μοκρατικής ιδεολογίας απέμεινε το 
«κράτος κοινωνικής ποόνοιας» 
που αποδείχθηκε περισσόνεοο ι
σχυρό απ' όσο νόμιζαν οι επίδοξοι 
καταδαφιστές του. Ισως γιατί οι 
μεσαίες τάξεις μολονότι αποδέχθη
καν το νέο οικονομικό ρασιοναλι
σμό δεν ήτανδιατεθειμένες να υπο- 
στούν και τις συνέπειες ριζικών

νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων 
στο χώρο της Υγείας και Κοινωνι
κής Περίθαλψης και κατά δεύτερο 
λόγο της Παιδείας. Στους τομείς 
αυτούς παρά τη διείσδυση του ι
διωτικού, οι αντιστάσεις υπήρξαν 
παντού σθεναρότερες.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι ανα
διαρθρώσεις του οικονομικού συ
στήματος δεν μπορούσαν να επι
βληθούν και να λειτουργήσου™ αν 
τα ιδεολογικά αυτά θέματα δεν 
αρθρώνονταν σ' έναν συνεκτικό 
πολιτικό -  ιδίολογιχό λόγο που 
χατάφερε να επιβάλει πλαίσια α
ναφοράς στα ιδεολογικά και πολι
τικά θέματα της ημερήσιας διάτα
ξης. Στην περίπτωση της Βραταν- 
νίας το φαινόμενο εκφράστηκε 
μέσω της κ. Θάτσερ. Η εμμονή στο 
«πιστεύω» της αντιπαρατάχτηκε α
πέναντι σε μια παράδοση αποϊδεο- 
λσγικοποιημένου και άχρωμου τε- 
χνοκρατικού εκχ7ΐαλδημσκρατι- 
σμον.

Απ' αυτήν την άποψη οι αναλύ
σεις περί δεξιού ριζοσπαστικού 
λαϊχιστικου φαινομένου κάθε άλλο 
παρά εκτός τόπου και χρόνου εί
ναι. Κι ακόμα, ο εκσυγχρονισμός 
της Βραταννίας συνοδεύτηκε από 
αυταρχικές κοινωνικές και πολιτι
κές πρακτικές που επιβεβαιώνουν 
την άποψη ότι ο φιλελευθερισμός 
δεν ταυτίζεται ούτε πρέπει να συγ- 
χέεται με την ελευθερία.

Εάν η «ανάγνωση» αυτή της ι
δεολογικής κληρονομιάς που αφή
νει η δεκαετία του '80 είναι ορθή, 
τότε το εύλογο ερώτημα που προ
κύπτει είναι αν το ιδεολογικό αυτό 
οπλοστάσιο είναι επαρκές και κα
τάλληλο για να αντιμετωπίσει την 
πραγματικότητα της ερχόμενης δε
καετία:. Οι προκλήσεις του *90 
είναι ήδη ορατές και η σωστή αντι
μετώπισή τους από τις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες θα κρίνει και το αν η

γηραιό ήπειρο; ανστέλλονττς του 
νέου αιώνα θα αναδειχθεί εν. νέου 
(»€ παγκόσμια ηγετική δύναμη 
όπως στο διάστημα α·ιό τον 16ο 
μέχρι τον 19ο αιώνα.

Το περιβάλλον, για πιράδειγμα, 
υπονομεύει στην ουαίο τις αρχές 
της αγοράς και του ατομικισμού, 
επιβάλλει δημόσιες ρυθμίσεις και 
ε;αρεμβάσεις στην αγορά, δημιουρ
γεί νέους χώρους συλλογκότητας.

Ενα δεύτερο εξ ίσου σημαντικό 
ερώτημα είναι οι διαρκι ώ επιπτώ
σεις της κληρονομιάς αυτής του ’80 
C'Tu οοσιαλόημοκρατ.κύ και σο
σιαλιστικά κόμματα τη: Ευρώπης 
που αναζητούν νέους δςόμου; και 
τ. ροοανατολισμούς για να συνδέ
σουν στενότερα με τα κοινωνικά 
ατήματα, να προσαρμοστούν στη 
νέα πραγματικότητα, κε.ι νο. προ 
βληθούν σαν πειστική εναλλακτική 
κυβερνητική λύση.

Μπορεί η αποδοχή των αρχών 
τη; οικονομικής αποτελέσμιϊηκό- 
τητας να συμβαδίσει με ας πάγιες 
αρχές της κοινωνικής δυιαιοσύνης 
και της κρατικής προστασίας των 
ασθενέστερων κοινωνικέ™ στρω
μάτων και με ποιά μέσα ή μορφές 
οργάνωσης και κινητοποίησης θα 
μπορούσε να αντνμετωπιο τεί η δη
μοσιονομική κρίση του κράτους, η 
κρίση του κράτους κοινωνικής 
πρόνοιας πέρα από την απλή αύ
ξηση των φόρων και τα™ < >ημοσίων 
δαπανά™;

Τέλος, θα πρέπει να σταθμι
στούν ανάλογα οι επιπτιίχΛίς της 
ιπιτυχίας ή αποτυχίας tuir ouccvo- 
μ»κώγ μεταρρυθμίσεων στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρό>πη:, που γί
νονται στη βάση των θτιμών τη: 
ελεύθερης αγοράς, στη μιλλονηχη 
εξέλιξη των νεο-φιλελευθερων δογ
μάτων και στις νέες συνθέσεις που 
επιχειρονντα* στο χώρο της σο- 
σ^λδημοκρατίας.

Η κληρονομιά του ’

^^ψ&ωμαιό̂ ιο
Μεαίσπα η

Η δημοσιογραφική μοίρα εί
ναι σκληρή κι αδυσώπητη, 
όταν φθάνει η «είδηση» που 
την φοβόμαστ·:, που την διώ
χναμε μακριά, σαν την κακή 
σκιά, 3.15, χθεο το μεσημέρι, 
οι ραδιοφωνικοί σταθμοί διέ
κοψαν το πρόγραμμά τους για 
ν' ανακοινώσουν ότι «Ο Ευάγ
γελος Αβέρωψ υπέκυψε», Η 
μεγάλη ;ου καρδιά κουράστη
κε να παλεύει, ξεγελώντας ά- 
λουο, ακόμη και τους για
τρούς που, δύο ημέρες πριν, 
τον είχαν μεταφέρει από την 
εντατική, οε δοιμότιο του Ι
διου ορόφου, στο «Λπολλώ- 
νιον»,

Κι όμως, σπς δυόμισι, λίγα 
λεπτά πριν το μοιραίο, η 
προαίσθηση είχε φέρει τα βή
ματά μοσ ως έξω από την 
πόρτα του. Μου είπαν ότι «κα
νείς δεν μπορεί να τον δει, 
ακόμα». Παρακάλεσα την 
κόρη του Τατιάνα να του πει 
ότι, πριν πάω στο γραφείο 
μου, πέρασα από εκείνον.

Στην διάρκεια των είκοσι 
και πλέον χρόνων δημοσιο
γραφικής κοριέρος στάθηκα 

. δίπλα του, απόνσντΙ του, μου 
έκανε την τιμή Ία μου δώσει 
τη μόνη συνέντευξη όταν είχε 
γυρίσει από την Αγγλία, μετά 
την εγχείρηση «ανοικτής καρ
διάς». Κι όταν έχασε την 
προεδρία του κόμματος για 
λίγες ψήφους, κι όταν έγινε 
τελικά πρόεδρος τηο Νέας 
Δημοκρατίας κι όταν έγινε ε
πίτιμος, δεν σταμάτησε στιγ
μή να προσφέρει στην υπόθε
ση της δημοκρατίας. Να νοιό- 
ζετ® αυτό τον τόπο, όσο πα
τέρας δεν νοιάστηκε τα παι-

αημαία...
διά του. Η μεγάλη μάχη που 
έδινε εδώ και πολλούς μήνες, 
ύστερα από την εγχείρηση 
την τελευταία, ήταν γιατί ήξε
ρε ότι χρειαζόταν. Τη ζωή την 
ήθελε για να μπορεί να στηρί
ζει την ενότητα, -κα ι αν δεν 
την στήριξε! Ρεαλιστής όσο 
και ποιητής του λόγου, έδωσε 
το παρών σ' όλες τις μάχες 
-πολιτικές, κομματικές, λο
γοτεχνικές, Και μαζί του, τε
λειώνει η γενιά των μεγάλων 
ευεργετών.

Θα πουν πολλά για να τον 
αποχαιρετίσουν οι πολιτικοί 
ηγέτες, συνεργάτες του αλλά 
και αντίπαλοι, στην πενηντάχ- 
ρονη προσφορά του στο πολι- 
ιικό προσκήνιο, αρχηγός και 
στρατιώτης, αδιάφορο, για ε
κείνον.

Οσα κι αν ειπωθούν, όσα κι 
αν γραφούν, τίποτα δεν θ' 
αγγίζει το μέγεθος της διαρ
κούς προσφοράς, της ανάλω
σης ενός ανθρώπου γι' αυτόν 
τον τόπο. Από το Μέτσοβο, 
που από ηπειρωτικό ορεινό 
χωριό το έκανε δήμο·— υπό
δειγμα και τον έβαλε στον 
χάρτη tou διεθνούς θαυμα
σμού, ως την Ελλάδα όλη, το 
όνομα του Αβέρωφ είναι συ
νώνυμο της προσφοράς. Κι 
αυτό ακριβώς αγκάλιαζε το 
αύνθημα «Αβέρωφ σημαίνει 
Δύναμη». Τώρα ήρθε η πικρή 
η ώρα να καταλάβουμε πόση 
δύναμη μας στέρησε ο σωμα
τικός του θάνατος. Γιατί ο 
Ευάγγελος Αβέρωφ ζει στα 
έργα του, στο βιβλία του, οτις 
ευεργεσίες του, στις υποθή
κες αρχών και συνέπειας ποιι 
έδωσε με τη ζωή του,

Μέσα στην ησυχία του γραφείου του, στην Μ  ΠτντίΧης, στην 
Κηφισιά, Εχει όπου έγραψε τόσα βιβλία. Που άδειασε τους 
τοίχους, στέλνοντας ιτίναχες και κειμήλια για να στολίσει την 
τελευταία τον ευεργεσία, την Πινακοθήκη του Μετσόβου. Είχε 
τελειώσει μία ακόμη συνέντευξη ·εφ ’ όλης της ύλης», γιατί έτσι 
ήταν πόντο η προσφορά του, πολιτική, πολιτιστική, ανθρώπινη. 
Κοίταξε τον φωτογραφικό φακό τη ; «Καθημερινής». Κι αυτό το 
γεμάτο ζεστασιά και ειλικρίνεια βλέμμα θα κρατήσουμε ο τη μνήμη 
μας, Βλέμμα ευθύτητος και αγόπης, για την εφημερίδα και τους 
ανθρώπου; της. Κι όπως ο ίδιος έχει πει ·η διάσταση της 
αγάπης-  την α ισθάνθηκα να περονιάζει παντού»- η αγάπη, ιδίως 
η έλλειψή της, περονιάζει, όπως το κρύο, (Φωτογραφία τον IDS.3, 

Βασίλης Καραμανώλης).

Γιατί έπρεπε αυτή η χρονιά 
ν’ αρχίσει με μια τέτοια είδη
ση συντριβής; Γιο πέτο του 
άνθιζε το γκρενά γαρύφαλλο 
-  ποτέ πια, Οτον μπόρεσε να

διαβάσει στην εντατική, ζήτη
σε την πρωινή του εφημερίδα, 
Για τη στήλη αυτή ήταν ο 
καλύτερός της φίλος και υπο- 
στηρικτής. Και για την «Καθη

μερινή* είχε διαμηνύσει, σε 
δύσκολες στιγμές, «να συνε
χίζει γιατί επιτελεί εθνική α
ποστολή». Πώς νο δώσουμε 
μέσα σε λίγες γραμμές το τι 
σημαίνει για μας η απουσία 
του...

Πόσο μεσίστια μπορεί να 
’ναι η νοητή, σημαία της στή
λης...

Μουσικό «Πανόραμα» με 
τη Δόμνα Σαμίου

Τραγούδια του ξενιτεμένου 
Ελληνισμού αλλά και της εξό
ριστης ευαισθησίας μας, ερ
μηνεύει με μοναδική αυθεντι
κότητα εδώ και χρόνια η Δό
μνα Ιομίου, Αύριο, στο «Πα
νόραμα» (Αλ. Σούτσου 4), υ
πάρχει πρόσκληση για ένα 
«ταξίδι» με τα τραγούδια 
της,., Κάλαντα της Πρωτοχρο
νιάς και των θεοφανιών, κυ
πριακά, τραγούδια της Δωδε- 
κανήσου και της ξενιτιάς, θα 
ζωντανέψουν και πάλι απά τη 
Δόμνα Σαμίου και τους μουσι
κούς της προσφέροντας μία 
πρόταση - πρόκληση για αλη
θινό πολιτισμό και σωστές 
μουσικές επιλογέο.

Η αυριανή θα είναι η τρίτη 
μιας σειράς έξι μουσικών συ
ναντήσεων που οργανώνει το 
«Πανόραμα» με την ασίγαστη 
φροντίδα της Μαριόννος Κο
ρόμηλά και των συνεργατών 
της... Οσοι θέλουν να παρακο
λουθήσουν τις βραδιές με τη 
Δόμνα Σαμίου, ας κλείαουν 
εγκαίρως θέση...

Αφιέρωμα στα Ψαρό...
»Στα Ψαρά να πας προσκυ

νητής, έτοιμος να χάσεις την 
καρδιά σου για να την ξανα
κερδίσεις...·, Ο Νίκος Γιαλού- 
ρης είναι Χιώτης αλλά με κα
ταγωγή από τα Ψαρά. Ζωγρά-

Επιμέλεια: ΕΛΐΝΗ ΜΠΙΠΙΚΛ ■

φος, χαράκτης και λαογράφος 
απατυπώνει με 6,τι κι αν κατα
πιαστεί την αγάπη του για την 
Ελλ άδα, τα γαλάζια της πέλα- 
γα, την παράδοση, τα παραμύ
θια και τις διηγήσεις, τα μπρί
κια και τα καΐκια, τα πέτρινα 
τα σπίτια και τους ανθρώπους 
που τα Ι^ωντανεύουν. Το τε
λευταίο του βιβλίο, είναι εξ 
ολοκλήρου αφιερωμένο στα 
Ψαρά, με υπότιτλο «Η κούνια 
της Φωτιάς», μία έκδοση που 
τυπώθηκε στη Χίο και περι
κλείει όλη την αρμύρα και την 
ευαισθησία ενός τόπου, που 
δεν τον άγγιξε ακόμη η πλημ
μυρίδα του καταναλωτισμού 
και της τουριστικής «αξιο
ποίησης».

Στα «Ψαρά* του Νίκου Για- 
λούρη διαβάζουμε για τη μορ
φή αλλά και τις παραδόσεις 
του νησιού έτοι όπως τις νιώ
θει ένας λάτρης του ωραίου 
και του ανόθευτου, αυτού 
που έμεινε ακέραιο και που 
το πέρασμα του χρόνου έκα
νε ακόμη πλουσιότερο.., Το 
βιβλίο ο τολίζεται από τα θαυ
μάσια χαρακτικά του συγγρα
φέα τοιι. Στην κούρσα του VO...

Με την χαινονογια χρονιά, άνοιξε χαι πάλι τα φτερά rt-v ο 
γυάλινος αρομέας της πλατείας Ομόνοιας, χαθαρκφένες και 
ανανεωμένος μετά την πρόσφατη πολύμηνη πάλη του υε το 
αθηναϊκά νέφος. Δεν ήθελε χαι πολύ, ο βολισμένος αέρας ιη; 
πρωτεύουσα; να αφήσει τα κατακάθια του στο πιο σύγχρονο και 
αμφιλεγόμενο γλυπτό της Αθήνας.. Ζωσμένος κυκλικά ακά κλή- 
θο; τροχοφόρα ο Δρομέας τον Κώοτο Βαρώταον. παραμένει 
ακόμη τυλιγμένος με ίο σχοινί της «αποκατάστασή;» «et, »ου 
πάντως δεν είναι το νήμα της επιτυχίας... Γ ιατί, ο νέο; ένοικο; της 
Αθήνας, στη συμβολή έξι βασικών αρτηριών μοεάζα περισσότερο 
να φυλλοοροεί παρά να βάλλει και η επέμβαση της διάσωσής τον 
άφησε κάποια ίχνη που μαρτυρούν' την ταλαιπωρία τον, Αθήνα 
του 1990 και ο Δρομέα; αχκομαχτϊ ακόμη να ενσωματωθεί aw  
περιβάλλον που ενέπνευσε τη'δημιοιργία τον. Και οι πρασινωπέ; 
γυάλινε; «ϊνερ·, που τυλίγονται ολόγυρα στα Αχω;χαρακτηριστι
κό πρόσωπό του, το κάνουν όλο και κεριααόηρο να μοιάζει με 

σύγχρονη Σφίγγα..,

Τ ψ Μ φ β ς


