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Επιλογή κειµένων από τον τύπο
1. H γλώσσα του «θαύµατος» και η γλώσσα της Γιορτής
Του Χρήστου Γιανναρά
Κάθε χρόνο τέτοια µέρα: διαγγέλµατα θρησκευτικών αξιωµατούχων, πληµµυρίδα µεγαλόστοµων
κηρυγµάτων, διαρροϊκός πληθωρισµός στερεοτύπων. Για τον Xριστό που «ανέστη εκ νεκρών», για προσδοκία
«κοινής ανάστασης» όλων µας, κάποτε.
Oι σηµασίες των λέξεων χριστιανικές – κατάλοιπα εµπειρίας εκκλησιαστικής που επαληθευόταν
κοινωνούµενη. Oι σηµασίες εκκλησιαστικές, εµπειρικές, η γλώσσα σήµερα πια θρησκευτική. Που θα πει:
γλώσσα της ιδεολογίας, του προπαγανδισµού ατοµικών «πεποιθήσεων», στερεότυπα ακοινώνητων
σηµαινοµένων. Γι’ αυτό και µεταγγίζεται παγωνιά, παγιώνεται η αδιαφορία. H εόρτια ρητορική δεν απηχεί
εµπειρικές ψηλαφήσεις, στην καλύτερη περίπτωση η ετήσια επανάληψή της ενεργοποιεί εφήµερες
συναισθηµατικές διεγέρσεις, ροµαντική µελαγχολία για το ανέφικτο, το ιδεολογικά - ψυχολογικά συσκευασµένο
σε δήθεν εφικτό.
H θρησκευτική γλώσσα, η εόρτια, µιλάει για την «ανάσταση» σαν «θαύµα»: Θαύµα λέµε το
«υπερφυσικό» γεγονός που σηµαίνεται και κατανοείται µε τους όρους της φύσης αλλά προϋποθέτει ανεξήγητα
καταργηµένη τη φυσική νοµοτέλεια – είναι η παρέµβαση άγνωστης δύναµης και εξουσίας που εξασφαλίζει στη
φυσική ύπαρξη έκτακτες υπαρκτικές προνοµίες. «Aνάσταση» σηµαίνει στη θρησκευτική γλώσσα ότι ένα φυσικό
άτοµο πεθαµένο νεκρό, ξαναζωντανεύει και συνεχίζει να ζει ως φυσικό άτοµο. Kαι «κοινή ανάσταση», στην
ίδια γλώσσα σηµαίνει: Oλοι οι άνθρωποι, όλα τα φυσικά άτοµα του είδους, ξαναζωντανεύουν, ύστερα από
οποιασδήποτε διάρκειας παραµονή στη φυσική ανυπαρξία, και συνεχίζουν να υπάρχουν σε γραµµικό χρόνο
ατελεύτητο. (Bέβαια, αυτή η αναγκαστικά παρατεινόµενη επ’ άπειρον ύπαρξη, συνειδητοποιηµένη, συνιστά
εφιάλτη, όχι σωτηρία).
H εκκλησιαστική γλώσσα και µαρτυρία, ασύµβατη και ασύµπτωτη µε τη θρησκευτική, εκφράζει (και
προϋποθέτει) µια ριζικά διαφορετική οντολογία, µιαν άλλη πρόταση ερµηνείας του υπαρκτού: H
πραγµατικότητα δεν είναι ένα σύνολο ατοµικών οντοτήτων, είναι ένα σύνολο ενεργούµενων σχέσεων. Στην
περίπτωση του ανθρώπου, η φυσική του ύπαρξη ως ατόµου διακρίνεται αριθµητικά µε τη διαφορά µιας µονάδας
(αριθµού ∆ελτίου Tαυτότητας, AΦM, κ.τ.ο.), αλλά ένας άνθρωπος γνωρίζεται (µας γίνεται γνωστή η υπαρκτική
του ετερότητα, η µοναδικότητα και ανοµοιότητα –το ανεπανάληπτο– της ύπαρξής του) µόνο µε την εµπειρία της
άµεσης σχέσης µαζί του. Kαι η σχέση, στην οντολογική αυτή προοπτική, δεν είναι µόνο ο τρόπος της γνωστικής
επαλήθευσης, είναι και ο τρόπος της ύπαρξης. Tρόπος κατ’ αναγκαιότητα σχέσεων ή τρόπος ελευθερίας
σχέσεων: αυθυπερβατικού έρωτα.
H εκκλησιαστική γλώσσα δεν σερβίρει «πεποιθήσεις», ατοµική (νοητική και ψυχολογική) σιγουριά.
Kαλεί, αυτό µόνο, σε εµπειρική ψηλάφηση και κοινωνούµενη µετοχή µιας υπαρκτικής δυνατότητας:
«Aνάσταση» στην εκκλησιαστική γλώσσα σηµαίνει την ελεύθερη κατάκτηση µιας προσφερόµενης µετάβασης
από τον «τρόπο» της αναγκαιότητας στον «τρόπο» της υπαρκτικής ελευθερίας: Nα υπάρχεις, όχι επειδή κατά
φυσική αναγκαιότητα οι φυσικοί σου γεννήτορες σε έφεραν στην ύπαρξη, αλλά να υπάρχεις επειδή ελεύθερα
θέλεις να υπάρχεις, και να θέλεις να υπάρχεις επειδή αγαπάς. H αγάπη, ελευθερία της κοινωνούµενης ύπαρξης,
είναι η ολοκληρία των υπαρκτικών δυνατοτήτων, το πλήρωµα του υπάρχειν – δηλαδή το πραγµατικό νόηµα της
ελληνικής λέξης «σωτηρία» (: από το ρήµα «σώζω - σώζοµαι» που θα πει: γίνοµαι «σώος», ακέραιος, φθάνω
στην πληρότητα των δυνατοτήτων του υπάρχειν).
Tην Eκκλησία τη συγκροτεί η αυθυπέρβαση του ατόµου, η εκ-σταση (έξω-ίσταµαι) από τις
αναγκαιότητες της φύσης, η είσοδος στο άθληµα της «σχέσης», στην ελευθερία της αγάπης. Oχι να υπάρχω και
επιπλέον να αγαπώ – τότε η αγάπη είναι απλώς κατόρθωµα συµπεριφοράς. Aλλά να υπάρχω επειδή αγαπώ και
στο ποσοστό που αγαπώ – τότε η αγάπη γίνεται υπαρκτική µετάβαση από την ανελευθερία των αναγκαιοτήτων
που διέπουν το φυσικό άτοµο στην ελευθερία που ορίζει το «πρόσωπο», δηλαδή την ύπαρξη ως σχέση.
Tο πέρασµα («πάσχα») από το άτοµο στο πρόσωπο είναι τόσο κατόρθωµα ελευθερίας όσο και δώρο –
«χάρις»–χάρισµα– όπως συµβαίνει σε κάθε αληθινό αυθυπερβατικό έρωτα. H ελευθερία του ανθρώπου δεν είναι
απλώς βουλητική, των προθέσεων, αλλά πράξη κοινωνούµενη - µετεχόµενη, έµπρακτη ανταπόκριση
(«άσκηση») στην ερωτική κλήση που µας κάλεσε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Eίµαστε όντα λογικά, επειδή
είµαστε όντα εκ-στατικά, δηλαδή ερωτικά: υπάρξεις «προσωπικές» που πραγµατώνουµε το είναι ως σχέση – ως
ελευθερία κατάφασης ή άρνησης της αγαπητικής, ιδρυτικής του είναι µας κλήσης.
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H Γιορτή είναι γλώσσα του «τρόπου» να καταφάσκεται ο έρωτας, η ελευθερία από το δεδοµένο της
ύπαρξης και τις ενορµητικές αναγκαιότητες – είναι η γλώσσα της Eκκλησίας. ∆ιδαχές, ηθικολογίες,
ιδεολογήµατα, είναι η γλώσσα της εµµονής στη φυσική ανάγκη, στον νοµοτελειακό ατοµοκεντρισµό της φύσης
– είναι η γλώσσα της θρησκείας. Aυτό που ευαγγελίζεται η Eκκλησία δεν χωράει σε κηρύγµατα, γνωρίζεται
µόνο µε τη µετοχή στη Γιορτή. Kάθε Γιορτή της Eκκλησίας είναι κάλεσµα στο «πάσχα» – πέρασµα από την
ανέκκλητη θνητότητα στην πανήγυρη που γίνεται η ζωή όταν υπάρχεις επειδή αγαπάς.
Ως γλώσσα του ερωτικού «τρόπου» η Γιορτή κάνει την ανάµνηση Γεγονός –«τούτο ποιείτε εις την
εµήν ανάµνησιν»: Ξαναζήστε τη ζωή εξ υπαρχής, ως ελευθερία, όχι ως ανεπίλεκτη αναγκαιότητα, ζήστε την
προϋπόθεση της ζωής, τη λήψη της τροφής (το ψωµί και το κρασί) ως χαρά κοινωνίας της ζωής, όχι ως εγωτική
αυτοσυντήρηση. H Γιορτή σαρκώνεται σε ένα δείπνο, εκεί ψηλαφούµε τη ζωή που βεβαιώνεται αναστηµένη
όταν προσφέρεται να κοινωνηθεί – «βρώσις και πόσις». Bεβαιώνεται η ενανθρώπιση του Λόγου ως δυνατότητα
ψηλάφησης της ελευθερίας του να υπάρχει όχι αναγκαστικά επειδή είναι Θεός, αλλά αυτοπροαίρετα επειδή είναι
ο Yιός. Mε τα υπαρκτικά δεδοµένα του θνητού ανθρώπου πραγµατώνει τον «τρόπο» της ελευθερίας του
Aκτίστου: µεταποιεί τον θάνατο σε κορυφαία ερωτική αυταπάρνηση, απάρνηση του ατοµοκεντρισµού της
κτιστότητας. Aνοίγει την οδό σε κάθε άνθρωπο να πραγµατώσει την ύπαρξη ως ελευθερία αγαπητικής
αυτοπροσφοράς.
«∆ιά την ερωτικήν αυτού παραφοράν» η Eκκλησία αναγνωρίζει τον ένσαρκο Λόγο ως «Nυµφίο»,
«εραστήν µανικώτατον» κάθε ανθρώπου. Oτι αυτός ηµών ηράσθη πρώτος, ηµών εχθρών και πολεµίων
υπαρχόντων. Kαι ουκ ηράσθη µόνον, αλλά και ητιµάσθη υπέρ ηµών και εραπίσθη και εσταυρώθη και εν νεκροίς
ελογίσθη. Kαι διά τούτων απάντων τον περί ηµάς αυτού παρέστησεν έρωτα».
H Aνάσταση δεν είναι «θαύµα» φακιρικό. Προσφέρεται σε εµπειρική επαλήθευση ως υπαρκτική
δυνατότητα: ερωτική ανταπόκριση σε έρωτα µανικό. Nα υπάρχει και ο άνθρωπος επειδή θέλει να υπάρχει, και
να θέλει να υπάρχει επειδή αγαπάει.

2. Διακίνηση ιδεών σε δηµοκρατικούς καιρούς
Του Πάσχου Μανδραβέλη
Στο ντοκιµαντέρ του Ροβήρου Μανθούλη «Γιάννης Ρίτσος: οι ρίζες του», που έδειξε ανήµερα τη
µαύρη επέτειο το Κανάλι της Βουλής, υπήρχε µια σκηνή από την πρώτη πορεία του Πολυτεχνείου, τον
Νοέµβριο του 1975. ∆ύο πράγµατα έκαναν εντύπωση: η σιωπή των πορευοµένων, από σεβασµό στον χώρο της
θυσίας, και το πεντακάθαρο Πολυτεχνείο. ∆εν υπήρχε ούτε αφίσα ούτε γκράφιτι ούτε πανό. Ενάµιση χρόνο µετά
την πτώση της χούντας, το ακαδηµαϊκό ίδρυµα που έγινε το σύµβολο της αντίστασης είχε διαφορετική εικόνα
από εκείνη της εξέγερσης· το 1973 υπήρχαν πανό και πολλά συνθήµατα στους τοίχους.
Είναι µια διαφορά πολύ θεµιτή: δεν υπήρχε ελευθερία λόγου και γι’ αυτό τα συνθήµατα στους
τοίχους, τα πανό κ.ά. ήταν η µόνη διέξοδος έκφρασης της διαφωνίας. Το δικαίωµα λόγου υπερτερούσε του
σεβασµού του δηµόσιου χώρου ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν εναλλακτικές. Επρεπε να µαυρίζουν τους τοίχους
γιατί δεν µπορούσαν να µιλήσουν αλλού.
Τα πράγµατα όµως είναι εντελώς διαφορετικά την περίοδο της ∆ηµοκρατίας. Σήµερα καθένας µπορεί
να πει το κοντό και το µακρύ του χωρίς να φοβάται την αστυνοµία. Είδαµε τις µεγάλες συγκεντρώσει των
Αγανακτισµένων µε συνθήµατα «Η χούντα δεν τελείωσε το ’73», άσχετα αν δεν παραξενεύτηκε κανείς ούτε από
τη χρονολογία ούτε από το γεγονός ότι στη χούντα δεν µπορούσες να πεις ότι... έχουµε χούντα. Υπάρχει το
∆ιαδίκτυο, όπου γράφονται και λέγονται τα πιο ανορθόδοξα πράγµατα: πολλές φορές υπάρχουν συγκροτηµένες
απόψεις, όµως τις περισσότερες φορές είναι ηλιθιότητες· αλλά οι ανοησίες είναι το τίµηµα της ελευθερίας για
να µπορούν να διακινούνται οι σοβαρές απόψεις. Ποιος ο λόγος να είναι µουτζουρωµένα όλα τα κτίρια από
συνθήµατα και ακατανόητα γκράφιτι, τα οποία ουδείς πλέον προσέχει; Απλώς για να προσθέτουν αισθητικό
θόρυβο στην ασχήµια της πόλης;
Η ελευθερία της έκφρασης είναι πολύτιµο αγαθό. Μόνο µε την αντιπαράθεση των απόψεων
προχωρούν οι κοινωνίες. ∆εν πρέπει να περιορίζεται ποτέ. Μόνο όµως ως προς το περιεχόµενο, όσο κι αν αυτό
ενοχλεί. ∆εν θα ανεχόµασταν ωστόσο ποτέ να µπουκάρει κάποιος απρόσκλητος σπίτι µας για να µας πει την
άποψή του, όσο πολύτιµη κι αν τη θεωρεί. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή η µουτζούρα στους
τοίχους. Υπάρχουν δεκάδες δίαυλοι και µέσα (από έντυπα µέχρι το ∆ιαδίκτυο) να διακινήσει κανείς τις ιδέες
του. Πρέπει σώνει και καλά να µουτζουρώσει στην Αθηναϊκή Τριλογία;
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3. Η ιδεολογία του τσαµπουκά
Του Τάκη Θεοδωρόπουλου
Κακόηχη λέξη ο «τσαµπουκάς». Προέρχεται από την τουρκική λέξη sabika, που σηµαίνει αυτόν που
έχει καταδικαστεί ξανά, τον υπότροπο, κοινώς τον αµετανόητο. ∆εν ξέρω αν υπάρχει σε κάποια από τις µεγάλες
γλώσσες του πολιτισµένου κόσµου το αντίστοιχο του δικού µας «τσαµπουκά». Κατά συνέπειαν δεν µπορώ να
ξέρω αν έχει καταχωρισθεί ως έννοια κοινωνικής συµπεριφοράς, αν έχει ενταχθεί στο οπλοστάσιο των
κοινωνιολόγων.
Και επειδή οι παρ’ ηµίν κοινωνιολόγοι ως επί το πλείστον µελετούν την ιδιοπροσωπία µας µε
εννοιολογικά εργαλεία µεταφρασµένα, δεν έχω υπόψη µου κάποιο έργο το οποίο να έχει ανατάµει το φαινόµενο.
Oχι ως ατοµική στάση, αλλά ως κοινωνικά καταξιωµένο αγαθό, άµεσα συνυφασµένο µε την αντίληψη µεγάλων
οµάδων του πληθυσµού για την δηµοκρατία. Κάποτε ελπίζω πως κάποιοι, αρµοδιότεροι εµού, θα µελετήσουν
την ιστορία του «τσαµπουκά» στην ωραία µας χώρα. Θα περιγράψουν τον «τσαµπουκά» της ευµάρειας, την
υπερήφανη φυλή των Καγέν ή τα δίτροχα που κυνηγούν γεροντάκια στο πεζοδρόµιο. Και θα εντοπίσουν τις
αλλοιώσεις του «τσαµπουκά» στα χρόνια της ανέχειας, τις µούντζες, τα αυγά, την αντίσταση της τζάµπα
µαγκιάς. Καθώς και τους συνδυασµούς των δύο: τους αγανακτισµένους µε τα αυτοκίνητα δύο χιλιάδων κυβικών
και τα δερµάτινα καθίσµατα.
Eχει ο «τσαµπουκάς» ιδεολογικό πρόσηµο; Είναι διαφορετικό να πας να κάψεις, ως χουλιγκάνος των
Εξαρχείων, έναν αστυνοµικό µε µολότοφ και άλλο να χτυπάς µε ρόπαλα τον πρώτο µαυριδερό που συνάντησες
στον δρόµο σου; Μέχρι τώρα ο καυγάς γινόταν για το ιδεολογικό χρώµα της βίας, τις διαφορές ανάµεσα στην
ακροδεξιά και την ακροαριστερή βία. Αν όµως βάλουµε στην θέση της λέξης «βία», η οποία µπορεί να
µεταφρασθεί, την λέξη «τσαµπουκάς», τότε µπορούµε να µιλάµε για ιδεολογικές διαφορές;

4. Μεταξύ απόγνωσης και ευδαιµονίας...
Του Πολυµίλη Σήφη
«Εκείνα τα χρόνια ο καθένας από εµάς αντλούσε δύναµη από την κοινή ανάταση της εποχής και
µεγάλωνε την προσωπική του αυτοπεποίθηση χάρη στη συλλογική αυτοπεποίθηση που επικρατούσε. Αχάριστοι
όπως είµαστε όµως εµείς οι άνθρωποι, ίσως να µη συνειδητοποιούσαµε τότε πόσο γερά µάς έσπρωχνε το κύµα.
Αλλά όποιος έζησε την εποχή της παγκόσµιας αυτοπεποίθησης ξέρει ότι από τότε και µετά όλα είναι
πισωγύρισµα και θλίψη». Οι φράσεις αυτές του Στέφαν Τσβάιχ, ενδεικτικές και της προσωπικής του
απογοήτευσης σε µια σκοτεινή εποχή, αντικατοπτρίζουν και σήµερα µε τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση που
ζούµε. Υστερα από µια, σχετικά µακρά, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, περίοδο ευηµερίας, ατοµικής και συλλογικής,
φτάσαµε στο άλλο άκρο: ένα κύµα αµηχανίας, ανέχειας και κυρίως ατοµικής και συλλογικής απογοήτευσης
τείνει να διαλύσει κάθε κοινωνικό ιστό, κάθε πτυχή της οικονοµικής και κυρίως της κοινωνικής ζωής. Εχει
διαρραγεί πια κάθε δεσµός εµπιστοσύνης, τόσο προς τους θεσµούς όσο και προς τις δυνατότητές µας να
ξεφύγουµε από τη δίνη της κρίσης. Κλεισµένοι στον µικρόκοσµό µας, προσπαθεί ο καθένας να επιβιώσει µε
όποιον τρόπο µπορεί, καθώς δεν έχει εµπιστοσύνη ούτε στους πολιτικούς ούτε, ακόµη χειρότερα, σε κανέναν
θεσµό συλλογικής διεκδίκησης.
Η εγκατάλειψη του «εµείς» και η καταφυγή στο «εγώ» δεν αποτελούν όµως διέξοδο. Οσο κι αν έχουν
καταρρεύσει οι ιδεολογίες, όσο κι αν υποχωρούν λόγω και της κρίσης οι αντιλήψεις και οι ελπίδες για έναν
δικαιότερο κόσµο, ατοµική σωτηρία δεν υπάρχει. Η προσωπική χειραφέτηση σε µεγάλο βαθµό συνδέεται και µε
τη συλλογική χειραφέτηση. Η εξ ύψους σωτηρία µπορεί να αποτελεί το καταφύγιο των απελπισµένων, αλλά δεν
πρόκειται να µας απαλλάξει από τα µίζερα προβλήµατα της καθηµερινότητάς µας, ούτε µπορεί να µεταθέσει τις
δικές µας ευθύνες για ένα καλύτερο µέλλον σε κάποιους ορατούς ή αόρατους σωτήρες. Μπορεί οι θρησκείες να
θεωρούν ότι η παρουσία µας στη Γη αποτελεί απλώς τον προθάλαµο του Παραδείσου ή της Κόλασης, αλλά,

3

ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: “ΛΟΓΟΣ”
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

δυστυχώς ή ευτυχώς, εµείς διαµορφώνουµε τους κανόνες της ζωής µας, εµείς µε τις πράξεις και τη θέλησή µας
καθορίζουµε τον παράδεισο ή την κόλαση που θέλουµε να ζήσουµε.
Προφανώς η κρίση δεν είναι ο καλύτερος σύµβουλος για να ανασυντάξεις τη ζωή σου, για να
υπερβείς την ατοµική βούληση, για να αντιληφθείς την αξία της συλλογικότητας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Ούτε είναι αρκετές κάποιες εξάρσεις αλληλεγγύης για να αφυπνιστούµε. Η δικαιολογηµένη
δυσπιστία και απογοήτευσή µας απέναντι σε πολιτικούς και κόµµατα, απέναντι σχεδόν σε κάθε θεσµό
κοινωνικής και πολιτικής στράτευσης, δεν µπορεί να µας οδηγεί στην αναζήτηση ατοµικών διεξόδων ή, ακόµη
χειρότερα, στην ανοχή σε λαϊκισµούς, ακραίους εθνικοπατριωτισµούς και µισαλλοδοξίες. Μεταξύ απόγνωσης
και ευδαιµονίας, υπάρχει και θα υπάρχει ένας διαρκής αγώνας, µια αέναη σύγκρουση. Και, δυστυχώς ή ευτυχώς,
δεν µπορούµε να ελπίζουµε σε κανέναν επίγειο µεσσία, που θα µας λυτρώσει, παρά µόνο στη συλλογική µας
ευαισθησία και αυτοπεποίθηση...

5. Προέχει η ανάπτυξη της γεωργίας
Του Λιανού Θεόδωρου
Υπάρχει πλήρης συµφωνία απόψεων για το ότι η οικονοµική ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονοµία
της χώρας είναι πρωτοφανής. Πτώση του εισοδήµατος κατά 20% σε τρία χρόνια και άνοδο της ανεργίας στο
22% δεν είχε γνωρίσει η Ελλάδα ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχει επίσης πλήρης συµφωνία ότι το ζητούµενο αυτή
την περίοδο είναι η ανάπτυξη και ότι αυτή πρέπει να είναι η πρώτη επιδίωξη της οικονοµικής πολιτικής της νέας
κυβέρνησης.
Για το τι πρέπει όµως να κάνει η κυβέρνηση για να οδηγήσει την οικονοµία στον δρόµο της
ανάπτυξης υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τον
κλάδο του τουρισµού επειδή αυτός είναι η σηµαντικότερη δραστηριότητα της οικονοµίας µας. Αλλοι
υποστηρίζουν ότι πρέπει να ενισχυθεί η ναυτιλία για τον ίδιο λόγο. Μερικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να
ενισχυθεί ο κλάδος των κατασκευών και της οικοδοµής διότι µε αυτές συνδέονται πολλά άλλα επαγγέλµατα και
δραστηριότητες.
Βέβαια πίσω από κάθε πρόταση κρύβονται συµφέροντα και αυτό πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε
υπόψη διότι το συµφέρον ενός κλάδου µπορεί να µη συνδέεται στενά και θετικά µε την ανάπτυξη της
οικονοµίας µακροχρονίως. Επίσης είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι η ενίσχυση ενός κλάδου πρέπει να είναι
θεσµικού χαρακτήρα και να µην έχει τη µορφή επιδοτήσεων (εξάλλου, η χώρα είναι χρεοκοπηµένη και σε
αδυναµία να επιδοτήσει). Είναι σωστό, π.χ., να διευκολύνεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ένα απλό και
σταθερό νοµικό πλαίσιο του οποίου οι συνέπειες µπορεί να είναι πολύ ευνοϊκές για την οικονοµία συνολικά.
Η γνώµη του γράφοντος είναι ότι ο κλάδος που έχει µεγάλες πιθανότητες σηµαντικής ανάπτυξης,
εφόσον ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, είναι ο πρωτογενής τοµέας. Στον τοµέα αυτόν
υπάρχουν µεγάλα περιθώρια υποκατάστασης των εισαγωγών και αύξησης των εξαγωγών.
Οποιος έχει µπει σε σουπερµάρκετ ή µανάβικο είναι αδύνατον να µην έχει εντυπωσιασθεί από το
γεγονός ότι αγοράζουµε προϊόντα από ξένες χώρες που πριν από λίγα χρόνια θα το θεωρούσαµε αδιανόητο. Για
παράδειγµα, εισάγουµε λεµόνια από την Αργεντινή, τοµάτες από το Βέλγιο και την Ολλανδία, πατάτες από την
Αίγυπτο, κρεµµύδια από την Ινδία, σκόρδα από την Κίνα, σταφύλια από διάφορες χώρες, καθώς επίσης κρασιά,
τυριά, κρέατα κτλ.
∆εν υπαινίσσοµαι ότι πρέπει να περιορίσουµε την ελευθερία του διεθνούς εµπορίου. Αυτό που λέω
είναι να εξετάσουν οι αρµόδιοι φορείς γιατί συµφέρει η εισαγωγή προϊόντων για την παραγωγή των οποίων η
Ελλάδα έχει όλες τις φυσικές προϋποθέσεις. Μήπως φταίει η πολιτική των σουπερµάρκετ; Μήπως φταίνε τα
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εµπορικά κυκλώµατα; Μήπως οι αγροτικοί συνεταιρισµοί δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά; Μήπως το
υπουργείο Γεωργίας δεν ασχολείται µε τη γεωργία;
Η ανάπτυξη της οικονοµίας δεν θα προέλθει µε ευχές και από κρατικές δαπάνες ενίσχυσης διαφόρων
οµάδων συµφερόντων. Η ανάπτυξη προϋποθέτει µελέτη των διαφόρων δραστηριοτήτων και των προβληµάτων
τους και λήψη σοβαρών αποφάσεων. Χρειάζονται πρωτοβουλίες και σοβαρή δουλειά. Τα τελευταία τριάντα
χρόνια ζούµε σπαταλώντας δανεικά χωρίς να σκεφτόµαστε ότι κάποτε «ο κόµπος θα φτάσει στο χτένι» και θα
πρέπει να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα. Τώρα είναι η ώρα να ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της
πρωτογενούς παραγωγής, έστω και καθυστερηµένα.
Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι οµότιµος καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.

6. Επαναφορά της θανατικής ποινής
Του Λιανού Θεόδωρου
Πόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή; Στην ερώτηση αυτή, διατυπωµένη γενικά, δεν υπάρχει απάντηση αν
δεν προσδιορισθούν το µέτρο και το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η κρίση. Αν όµως το ερώτηµα τεθεί ως
εξής: «Πόσο αξίζει η ζωή ενός δολοφόνου ή ενός βιαστή και δολοφόνου ή ενός ληστή, βιαστή και
δολοφόνου;», τότε µπορεί να δοθεί απάντηση.
Ας πάρουµε σαν παράδειγµα την περίπτωση ενός βιαστή και δολοφόνου όπως αυτού που βίασε και
σκότωσε τη νεαρή κοπέλα στην Πάρο ή του άλλου που βίασε και έκαψε την άτυχη κοπέλα στην Ξάνθη πριν από
µερικές εβδοµάδες ή εκείνου που πριν από καιρό µπήκε στο διαµέρισµα µιας ηλικιωµένης γυναίκας και τη
βίασε, τη λήστεψε και τη σκότωσε. Πόσο αξίζει η ζωή ενός τέτοιου εγκληµατία για την κοινωνία;
Ενας τέτοιος άνθρωπος είναι πηγή δυστυχίας για όλους. Φέρνει ντροπή και θλίψη στην οικογένειά
του, φέρνει τον θάνατο στα θύµατά του και τη δυστυχία στις οικογένειές τους, και ακόµη φέρνει στενοχώρια και
φόβο στους άλλους ανθρώπους. Σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να τεθεί το συγκεκριµένο ερώτηµα: Πρέπει ένας
τέτοιος εγκληµατίας να αντιµετωπίζει την ποινή του θανάτου ή είναι αρκετό να δικάζεται και να τιµωρείται µε
φυλάκιση, έστω, ισόβια;
Σε δύσκολα ζητήµατα όπως αυτό, όπου η προδιάθεση, η κρίση και η εµπειρία του καθενός παίζουν
σηµαντικό ρόλο, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Πιστεύω όµως ότι η κοινωνία έχει να ωφεληθεί από την
επαναφορά της θανατικής ποινής για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποτροπή τέτοιων εγκληµάτων. Αν οι
ειδεχθείς δολοφόνοι των παραπάνω περιπτώσεων ήξεραν ότι θα τους περίµενε η κρεµάλα, είναι αµφίβολο αν θα
έκαναν αυτά που έκαναν. Λέγεται ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ένας άγραφος και µυστικός νόµος σύµφωνα µε τον
οποίο εκείνος που θα σκοτώσει αστυνοµικό θα εκτελεστεί πριν φθάσει στο δικαστήριο. Στις ΗΠΑ σπάνια
δολοφονούνται αστυνοµικοί. Αν αυτό δεν πείθει, σκεφθείτε την περίπτωση της Σιγκαπούρης όπου η κατοχή
ναρκωτικών τιµωρείται µε θάνατο και το αποτέλεσµα είναι ότι δεν υπάρχει χρήση ναρκωτικών.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το λαϊκό αίσθηµα και τα αγαπηµένα πρόσωπα του θύµατος απαιτούν
ικανοποίηση. ∆εν αποτελεί ικανοποίηση η ισόβια φυλάκιση που σηµαίνει ότι σε µερικά χρόνια, έστω 20 ή 25, ο
δολοφόνος θα κυκλοφορεί ελεύθερος ανάµεσά µας, απειλώντας νέες αθώες ζωές. Το άρθρο 7, παρ. 3 του
Συντάγµατος απαγορεύει τη θανατική ποινή πλην περιπτώσεων εθνικής προδοσίας. Σε αυτό το ζήτηµα, όπως και
σε άλλα, π.χ. στο θέµα της ευθύνης υπουργών, στο θέµα του αριθµού των βουλευτών κτλ., η αναθεώρηση είναι
αναγκαία.
∆εν νοµίζω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί νοιάζονται για τον λαό ή για τον περιορισµό της
εγκληµατικότητας που µαστίζει τη χώρα. Πιστεύω όµως ότι αν στο εγγύς µέλλον ένας δικαστής διαβάσει την
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«εις θάνατον» ετυµηγορία του δικαστηρίου για ειδεχθείς βιαστές και δολοφόνους, πολλοί Ελληνες θα νιώσουν
ανακούφιση και ίσως ευχαρίστηση.

7. Ο πλούτος των λαών είναι η παραγωγή
Του Λιανού Θεόδωρου
Ο άγγλος ποιητής John Donne (1572-1631) έγραφε: «Κανένας άνθρωπος δεν είναι ένα νησί/ από µόνος
του ολόκληρο/ ο καθένας είναι ένα κοµµάτι της ηπείρου/ µέρος του όλου».
Στην οικονοµική ζωή, η αλήθεια των παραπάνω στίχων επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κάθε χώρα
συνδέεται στενά µε τις άλλες µέσω του εµπορίου, της κίνησης των κεφαλαίων και των συναλλαγµατικών
ισοτιµιών.
Το οικονοµικό δράµα που ζούµε, παράλληλα µε άλλους λαούς (Ιρλανδούς, Ισπανούς, Πορτογάλους,
Ισλανδούς, Ιταλούς), και που τώρα αρχίζει για τους Κυπρίους, είναι η εφιαλτική απόδειξη τoυ οξύτατου
ανταγωνισµού και της αβεβαιότητας που επικρατούν στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα. Είναι πλέον φανερό ότι
όταν η οικονοµική κρίση χτυπήσει την πόρτα µας, είτε λόγω της κακής πολιτικής που ακολουθήσαµε είτε λόγω
της διεθνούς συγκυρίας, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι διεθνείς οργανισµοί, ούτε οι σύµµαχοι, ούτε η δηµιουργία
φορολογικών παραδείσων θα µπορέσουν να αναχαιτίσουν τις δυνάµεις της ύφεσης.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι στο καθεστώς του καπιταλισµού, στο πλαίσιο του οποίου ζούµε, οι
οικονοµικές κρίσεις, διαφορετικής κάθε φορά έντασης, είναι αναπόφευκτες. Η εµπειρία των τελευταίων δύο
αιώνων δείχνει ότι έχουν δίκιο. Το ερώτηµα που έχει τεθεί πολλές φορές είναι αν υπάρχουν πολιτικές των
οποίων η εφαρµογή θα µπορούσε να αποτρέψει τις οικονοµικές κρίσεις ή να περιορίσει την έντασή τους. Οι
συζητήσεις αυτές είναι χρήσιµες, αλλά έχω την εντύπωση ότι το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας µας είναι
διαφορετικό.
Το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας µας είναι διττό. Από τη µια πλευρά αντιµετωπίζουµε έναν σκληρό
ανταγωνισµό από τις χώρες φθηνού εργατικού δυναµικού (κυρίως Κίνα και Ινδία). Από την άλλη, η παραγωγική
δοµή έχει σε σηµαντικό βαθµό καταστεί παρασιτική εξαιτίας ενός θεσµικού πλαισίου που είναι ανίσχυρο έναντι
των οργανωµένων συµφερόντων και ταυτόχρονα αντιπαραγωγικό.
Οσον αφορά τον διεθνή ανταγωνισµό είναι βέβαιον ότι ένα µέρος της κρίσης που αντιµετωπίζουµε
σήµερα ήταν αναπόφευκτο. Μια χώρα σαν την Ελλάδα µε σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και µε ύψος µισθών
που δεν δικαιολογείται από την παραγωγικότητα της εργασίας δεν µπορεί να ανταγωνιστεί µιαν άλλη όπου οι
µισθοί είναι κάτω του ενός τετάρτου της πρώτης. Στην Κίνα ο µέσος µισθός ήταν 345 ευρώ τον µήνα το 2009
και ο ελάχιστος µισθός ήταν 154 ευρώ το 2012. Στην Ινδία οι µισθοί είναι περίπου στο µισό αυτών της Κίνας.
Ετσι φθάσαµε στο σηµείο να εισάγουµε σκόρδα από την Κίνα, κρεµµύδια από την Ινδία, καθώς επίσης λεµόνια
από την Αργεντινή, πατάτες από την Αίγυπτο και ντοµάτες από την Ολλανδία. Οταν µια χώρα εισάγει χωρίς να
εξάγει αντίστοιχα, το αποτέλεσµα είναι ανεργία. Για τον λόγο αυτό, η οικονοµική ύφεση θα ερχόταν στη χώρα
µας λόγω της αδύναµης θέσης της στο διεθνές πεδίο, ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων.
Οσον αφορά την εσωτερική κατάσταση της χώρας µας, είναι πλέον πανθοµολογούµενο ότι έχουµε ένα
κράτος σπάταλο και αναποτελεσµατικό, ότι η οικονοµία πλήττεται από οργανωµένα επαγγελµατικά,
επιχειρηµατικά και συνδικαλιστικά συµφέροντα, ότι οι πολιτικοί µας, σε µεγάλο βαθµό, είναι καλοπληρωµένοι
δηµαγωγοί και λαϊκιστές και ότι το θεσµικό πλαίσιο είναι ανίσχυρο και στρεβλό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,
είναι αµφίβολο αν η Ελλάδα θα µπορέσει να αναπτυχθεί και να διεκδικήσει µια καλή θέση µεταξύ των
αναπτυγµένων χωρών.
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Ο δρόµος της ανάπτυξης δεν πρέπει να αναζητηθεί σε δάνεια από το ∆ΝΤ ή από άλλους οργανισµούς,
σε κουρέµατα των δανείων που ήδη οφείλουµε, σε έξοδο από την ευρωζώνη ή από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η
διεθνής εµπειρία και η οικονοµική επιστήµη µας δείχνουν ένα µόνον δρόµο: την παραγωγή. Ο πλούτος των
εθνών είναι η παραγωγή προϊόντων µε αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το µάθαµε από τον Ξενοφώντα κι από
όλους τους σπουδαίους οικονοµολόγους που ακολούθησαν.
Η εµπειρία των αναπτυγµένων χωρών υποδεικνύει δύο γενικούς παράγοντες που οδήγησαν τις χώρες
αυτές στην οικονοµική ανάπτυξη: αυστηρό θεσµικό πλαίσιο ευνοϊκό για την απελευθέρωση των παραγωγικών
δυνάµεων και σκληρή δουλειά. Κάθε χώρα έχει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα µε τα οποία επιβιώνει στο
διεθνές πεδίο.
Οσο πεζό κι αν ακούγεται, αυτός είναι και ο δικός µας δρόµος, ήτοι ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο και
σκληρή δουλειά στους τοµείς που έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Οπως λένε οι αγγλοσάξονες, το όνοµα του παιχνιδιού είναι «παραγωγή». Ούτε δάνεια, ούτε
φορολογικοί παράδεισοι, ούτε «δεν βαριέσαι αδελφέ», ούτε από µηχανής θεοί.

8. Αγνωστες λέξεις
Του Λιανού Θεόδωρου
Μερικοί κριτικοί τέχνης χρησιµοποιούν ποσοτικές µεθόδους προκειµένου να αναλύσουν ένα ποίηµα.
Για να βρουν τα βαθύτερα κίνητρα του ποιητή και την ουσία του έργου του, εξετάζουν τη συχνότητα των
χαρακτηριστικών λέξεων που χρησιµοποιεί ο ποιητής, όπως π.χ. φωτιά, αίµα, λιοντάρι, άβυσσος κτλ. Από τη
συχνότητα των λέξεων και τον συσχετισµό τους µπορούν να εξαχθούν διάφορα συµπεράσµατα.
Ισως είναι ενδιαφέρον να επεκτείνουµε αυτό το είδος της προσέγγισης και στην κατανόηση της
σύγχρονης ζωής της χώρας µας και να δούµε ποιες λέξεις εµφανίζονται πιο συχνά στις δηµόσιες συζητήσεις
(τηλεόραση, καφενεία κ.λπ.) και στα δηµόσια κείµενα (εφηµερίδες, περιοδικά κ.ά.) και τι καταστάσεις και
συναισθήµατα υποδηλώνουν. Από µια πρόχειρη έρευνα του γράφοντος προκύπτει το συµπέρασµα ότι µεταξύ
των λέξεων που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα (πλην εκείνων που έχουν σχέση µε την ερωτική ζωή,
και τις οποίες παραλείπω) είναι οι εξής:
1. Κρίση-Χρεοκοπία, που εκφράζουν το οικονοµικό δράµα που ζούµε εδώ και τέσσερα χρόνια.
2. Απατεώνας-Λαµόγιο-Φακελάκι, που εκφράζουν την αγανάκτηση για το µεγάλο φαγοπότι των ισχυρών σε
βάρος του απλού λαού.
3. Καλάσνικοφ, δηλωτικό του τρόµου µέσα στον οποίο ζουν όλοι οι Ελληνες, πλην εκείνων που προστατεύονται
από στρατιές φρουρών, τους οποίους πληρώνουν άλλοι.
4. Συγκέντρωση-∆ιαδήλωση, έκφραση της καθηµερινής διαµαρτυρίας, άλλοτε δικαιολογηµένης, άλλοτε όχι.
5. Πολιτικό σύστηµα, που συνήθως αναφέρεται ως υπόµνηση των στρεβλώσεών του.
6. ∆ηµοκρατία, που χρησιµοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά, από πολιτικούς για να καλύψουν την ευθύνη τους
για το χάος στο οποίο έχουν ρίξει και τη δηµοκρατία και τη χώρα.
7. Αλληλεγγύη, που δείχνει την ανάγκη που αισθάνονται οι πολίτες για βοήθεια και προστασία.
8. Φυλακή-Τιµωρία, λέξεις που λέγονται µε την ελπίδα ότι οι κακοί θα τιµωρηθούν.
9. Μέρκελ-Γερµανία, ο εχθρός που δηµιουργούµε για να καλύψουµε τις ευθύνες µας.
Πολλές φορές πιο ενδιαφέρον σε µια έρευνα είναι αυτό που δεν βρίσκει κάποιος παρά αυτό που
βρίσκει. Το πιο εντυπωσιακό στη µικρή µου έρευνα είναι ότι απουσιάζουν λέξεις που εκφράζουν αυτά που θα
έπρεπε να αισθάνεται και να συζητά κάθε Ελληνας. Π.χ. σχεδόν ποτέ δεν ακούγεται η λέξη καθήκον που
σηµαίνει την ηθική υποχρέωση να κάνω αυτό που έχω αναλάβει ή έχω αποδεχθεί να κάνω. Επίσης, λείπει η λέξη
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νοµοταγής (πολίτης) σαν να µη γνωρίζουµε ότι υπάρχουν νόµοι που πρέπει να τηρούνται. Ακόµη, µεγάλη
εντύπωση προκαλεί η απουσία από το λεξιλόγιό µας της λέξης αµοιβαιότητα.
Ισως σκεφθεί κάποιος ότι οι λέξεις αυτές δεν χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή διότι,
απλούστατα, οι Ελληνες ζουν µ' αυτές τις αρχές και άρα δεν χρειάζεται να τις αναφέρουν στις συζητήσεις τους.
Αυτό φαίνεται µάλλον απίθανο αν κρίνουµε από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Πιο πιθανόν είναι να υποθέσουµε ότι δεν έχουµε καταλάβει ότι χωρίς εκπλήρωση καθηκόντων, χωρίς
νοµιµότητα και χωρίς αµοιβαιότητα, η κοινωνία δεν µπορεί να αναπτυχθεί, ούτε ο λαός να ευηµερήσει.
∆υστυχώς, φαίνεται πως για εµάς το καθήκον, η νοµιµότητα και η αµοιβαιότητα έχουν πλέον γίνει άγνωστες
λέξεις.
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