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Το αύριο των εθνών
Τα κέρδη πάνω από την πείνα
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είπαν:
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα άμεσα και χωρίς
περιστροφές: Γιατί δεν υπάρχει καμιά κατάληψη της Βαστίλης, γιατί δεν υπάρχει κανένας Κόκκινος Οκτώβρης της οικολογίας για την περιβαλλοντολογική καταστροφή που απειλεί την ανθρωπότητα;»
Ούλριχ Μπεκ, Climate For Change,
Φεβρουάριος 2009
«Oι Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσονται ταχύτατα σε Δημοκρατία της απάτης. Το χρήμα αγοράζει ψήφους, πολιτική επιρροή και κυβερνητικά αξιώματα. Μπροστά στην Ουάσιγκτον
του σήμερα, η Ρώμη του Καλιγούλα μοιάζει με φιλανθρωπικό
τσάι ενάρετης ενορίας»
Γουίλιαμ Χάτον, αρθρογράφος του Guardian,
Καθημερινή, 24-10-10
«Μια από τις πιο αποφασιστικές αναμετρήσεις που έχουμε
μπροστά μας είναι η κριτική της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Η κριτική της κυριαρχίας της αγοράς είναι ουσιαστικά η
καταδίκη του να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από όλα.»
Ούλριχ Μπέκ, “Ελευθερία ή Καπιταλισμός”,
εκδόσεις Καστανιώτη, 2005.

«Εμπιστοσύνη (στις χρηματοπιστωτικές αγορές) μπορεί να
υπάρξει μόνον όταν η πλειοψηφία των ανθρώπων βρίσκονται υπό το κράτος αυταπάτης και πιστεύουν στα ψευδολογήματα. Σύμφωνα με τις απόψεις τους, αν οι τράπεζες
χρωστούσαν πέντε φορές περισσότερα από όσα ήταν ικανές
να πληρώσουν, και οι άνθρωποι χρωστούσαν μεταξύ τους
και στις τράπεζες περισσότερα από αυτά που μπορούσαν
να πληρώσουν και παρόλα αυτά όλοι είχαν πεισθεί από το
αδιανόητο μύθευμα ότι είναι σε θέση να τακτοποιήσουν τα
χρέη τους, τότε αυτό αποτελεί ‘εμπιστοσύνη’ και η οποία μόλις καταρρεύσει μπορεί να αποκατασταθεί μόνον από μια
παρόμοια γενικευμένη αυταπάτη».
Πρώην Κυβερνήτης της Πολιτείας του Illinois
«Η εφαρμογή καλοπροαίρετων πολιτικών αποφάσεων δημιουργεί την εντύπωση ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και
η κρίση έχει την απαραίτητη διαχείριση, με αποτέλεσμα να
λείπει ο καταλύτης της θέλησης για θεμελιώδη μετασχηματισμό. Μια οπισθοδρομική στρατηγική είναι πιο χρήσιμη από
αυτήν την άποψη.»
Έρβιν Λασζλο, «Η Μεγάλη Κβαντική Αλλαγή»
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α : ΣΥΝΔΙΑΣ ΚΕΨ Η Κ Α Ν Κ Ο Υ Ν

ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΟΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η

παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στην
πόλη του Κανκούν, στο Μεξικό (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) αποτελεί ένα νέο
οριακό σημείο παγκόσμιας, περιφερειακής
και τοπικής ευθύνης καθώς και ευκαιρία των
Διεθνών Οργανισμών, Κρατών, οικονομιών
και κοινωνιών για μια νέα προσέγγιση του
προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της
περιβαλλοντικής κρίσης, με όλες τις άμεσες
και έμμεσες επιπτώσεις στον τομέα της υγείας, στη βιοποικιλότητα, στην οικονομία, τη
μετανάστευση, τις περιφερειακές συγκρούσεις, κ.τ.λ.
Η κληρονομιά που άφησε η διάσκεψη της
Κοπεγχάγης (2009) ήταν, δυστυχώς, ανεπαρκής και η οικονομική κρίση με τις δημοσιονομικές πολιτικές αναδιάρθρωσης
μαζί με την γενικευμένη εντατικοποίηση της
διεθνούς κοινότητας καθιστούν επιτακτική
την ανανέωση των προσπαθειών για ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κατάληξη. Η
καθυστέρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επωφελώς, μόνο αν καταλήξουμε σε νέες
ιδέες και θέματα που θα οδηγήσουν, με ουσιαστικό διάλογο, σε θεμελιώδεις αλλαγές.
Παράλληλα, τα ώριμα σημεία της Κοπεγχάγης πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.
Έτσι, δεν είναι αργά για συμμετοχή, για
ένα όραμα και για ένα νέο γύρο προβληματισμού και πράξης που θα υπαγορεύεται από
μια βαθύτερη αίσθηση και στρατηγική ευθύνη
των οποιωνδήποτε κρατών, κοινωνιών, ομάδων πολιτών και οικονομικών παραγόντων.
Υποστηρίζουμε σαφώς την κατάληξη σε
ισχυρή δεσμευτική συνθήκη με μείζονες στόχους και αποτελεσματικά εργαλεία σε όλους
τους τομείς.
Η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης καταχωρήθηκε
ιστορικά πλέον ως μια πρακτική «συμφωνία
του λιγότερου» ή «συμφωνίας της ήσσονος
προσπάθειας» και δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να χρησιμοποιηθεί ως ένα άλλοθι για την υιοθέτηση ανάλογης προσέγγισης που θα προβλέπει το μίνιμουμ ανάληψης ευθύνης δρά-

σης και στην διάσκεψη του Κανκούν. Όποιο
και αν είναι το αποτέλεσμά της δε δεσμεύει
κανέναν να μην επιχειρήσει περισσότερα
στην κατεύθυνση μιας δραστικής αλλαγής. Η
συζήτηση για το περισσότερο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα -τόσο σε κάθε χώρα, χωριστά,
όσο και σε διεθνές επίπεδο- στοχεύοντας σε
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της Πράσινης Ανάπτυξης.
Προτείνουμε, εκ νέου, μια σειρά οκτώ σημείων για τη σφαιρικά ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της Κλιματικής
Αλλαγής και της Περιβαλλοντικής Κρίσης,
υπονοώντας την -εκ των προτέρων- συμφωνία μας για κάθε τι γενικό ή ειδικό που απηχεί και εναρμονίζεται σε αυτό το πλαίσιο, και
το οποίο μπορεί να αναλυθεί διεξοδικά.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι, κατ' ουσίαν, Παγκόσμιος Πόλεμος
που δεν έχει κηρυχθεί επισήμως από τα κράτη, αλλά
συντελείται ολοκληρωτικά.
Τα σημεία αυτά είναι:
1. Αποσύνδεση και ελαχιστοποίηση της ζήτησης και της παραγωγής, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά, που θα είναι δίκαιη και προσανατολισμένη σε όλα τα αίτια, τις πηγές και
τις ρίζες της μεγέθυνσης της ζήτησης και
της παραγωγής.
Η αποσύνδεση αποτελεί ένα ποιοτικό εγχείρημα που θα ελαχιστοποιήσει τη σχέση ευημερίας - προϊόντος, όπως επίσης παραγωγής - κατανάλωσης, από τις υλικές ροές και
τις υπολειμματικότητές τους.
Η ελαχιστοποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς θα φανεί, σε μήκος χρόνου, η ασυμβατότητα της οικονομικής και της δημογραw w w . s o l o n . o r g . g r

φικής μεγέθυνσης με την περιβαλλοντική και
κλιματική αειφορία. Αυτό σημαίνει ανάγκη
αλλαγής μοντέλου/προτύπου της οικονομίας και της ευημερίας.
Η αποσύνδεση είναι ένα θετικό και πολλαπλά χρήσιμο και κρίσιμο ζητούμενο, που
όμως, από μόνο του, δεν είναι αρκετό. Η
τεχνολογική καινοτομία δεν μπορεί ούτε να
λύσει όλα τα προβλήματα, ούτε να τα λύσει
στον χρόνο που πρέπει. Παράλληλα, λοιπόν,
προκύπτει τόσο η ανάγκη για μια δημογραφική μείωση όσο και για ελαχιστοποίηση της
ζήτησης και της παραγωγής -μια ευθύνη που
βαρύνει τα πλούσια κράτη- και όχι μόνο η
ανάγκη για αποσύνδεση. Οι περιβαλλοντικές αναγκαιότητες, εν γένει, εμφανίζονται
να αντιβαίνουν στις άμεσες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες και έτσι οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες δεν τις αξιολογούν
αντικειμενικά.
Αξίζει, εδώ, να θυμηθούμε πως οι σημερινές κυβερνήσεις αξιολογούν ως πρώτιστη,
έναντι όλων των άλλων, την ανάγκη για μέτρα
δημοσιονομικής λιτότητας και εξυγίανσης,
καθ’ όσο είναι αντιμέτωπες με τη μετακύλιση
της κρίσης των αγορών σε δημοσιονομικές
κρίσεις των εμπράγματων δημοσιονομικών
και οικονομιών. Επικαλούνται θυσίες και αγωνίζονται να φανούν σωτήριες. Τα προβλήματα
περιβάλλοντος είναι πολύ πιο σοβαρά και δείχνουν ήδη την προοπτική αυτονόμησής τους
από τη βραχυχρόνια ανθρωπογενή παρέμβαση και, επίσης, ότι όσο περνά ο καιρός καθιστούν ομήρους τις μελλοντικές γενεές.
Έτσι, λοιπόν, είναι αναγκαίο, στα ζητήματα πολιτικής διακυβέρνησης και οικονομίας,
να συνηθίσουμε να έχουμε ως πρώτο στην
ατζέντα το ζήτημα του περιβάλλοντος και
έναντι των σοβαρών ζητημάτων εξυγίανσης
των αγορών και των δημοσιονομικών. Όπως
λαμβάνονται επαχθή και, σε μεγάλο βαθμό,
άδικα μέτρα λιτότητας, κυρίως για την κρίση των αγορών και την αναδιάρθρωση των
δημοσιονομικών, έτσι πρέπει να ληφθούν
μέτρα και για το περιβάλλον, αλλά με την
μέγιστη δυνατή δικαιοσύνη.
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Ταυτόχρονα, όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με ριζικά ζητήματα, όπως το ασφαλιστικό και
το συνταξιοδοτικό. Ήδη, από καιρού, ακόμα
και στις -καλύτερα διαρθρωμένες- οικονομίες, το θέμα του Ελεύθερου Χρόνου απαξιώνεται. Οι περιορισμοί στη μετανάστευση και
η ανεργία φέρνουν το ασφαλιστικό και το
συνταξιοδοτικό σε σημείο καταστροφής.
Ωστόσο, η ζήτηση, η επένδυση, η παραγωγή
και ο πλούτος που χρειάζονται για το σημερινό σύστημα ευημερίας είναι καταστροφικά για το περιβάλλον. Η οικολογικοποίηση,
αρχικά, της τεχνολογικής καινοτομίας, της
παραγωγής και της κατανάλωσης είναι ο
άμεσος άξονας αντιμετώπισης στη δυστοκία αυτών των προβλημάτων. Επίσης, η οικολογικοποίηση της πολιτικής στρατηγικής
πρέπει να κατασταλάξει σε παρεμβάσεις και
στα όρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της
αγοράς, όπως ήδη τέτοιες ανάλογες παρεμβάσεις -τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδοέχουν αρχίσει να δρομολογούνται στο πλαίσιο των σχεδίων διάσωσης και ρύθμισης.
Το νέο ζητούμενο πλαίσιο αξιών για την
μετα-καταναλωτική κοινωνία και την μετακαταναλωτική ανάπτυξη αποτελεί μια όψη
της αποσύνδεσης. Αυτό συμβαίνει καθώς
η ευημερία δεν σημαίνει -και δεν πρέπει να
σημαίνει- την αφθονία στον καταναλωτισμό
και την ύπαρξη περιττών ή άχρηστων, τελικά,
προϊόντων μέσα από το άναρχο «αυτονόητο»
της αγοράς και της επιθυμίας του καταναλωτή, η οποία ποδηγετείται από τα μέσα διαμεσολάβησης, τα μέσα επικοινωνίας και την
πολιτισμική μόδα και γοητεία.

5

ποιότητα, έρευνα, καινοτομία, τεχνολογία και
οικονομία. Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση του
Πράσινου Κύκλου Ζωής και Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος για τον Οικονομικό
Κύκλο και για το Προϊόν. Οι δύο πρώτοι
τομείς αποτελούν το πεδίο άμεσης οικολογικοποίησης της οικονομίας.
3. Ανάπτυξη σχεδιασμένων -και κεϋνσιανών- οικονομικών πολιτικών απασχόλησης
και στήριξης. Ανάπτυξη πολιτικών μερισμού
και δικαιοσύνης στην κατανομή του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους, καθώς και

του Γ. Μαυρουλέα

Παράλληλα, βέβαια, υπάρχει η ανάγκη του
μερισμού. Ο μερισμός, σε ένα βαθμό, θα
διευρύνει το φάσμα της μέσης ευημερίας.
Ο μερισμός θα διευκολύνει την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και συγκρούσεων
και, επίσης, θα μειώσει τις ανάγκες μας.
Θα λέγαμε, εδώ, ότι επιτέλους θα πρέπει
να υπάρχει ένα ανώτατο όριο στον πλούτο.
Δεν λέμε ακριβώς στην επιχειρηματικότητα,
αλλά στον πλούτο, ο οποίος, παράλληλα,
πρέπει να είναι φανερός, να δηλώνεται και
να είναι καταγεγραμμένος. Δεν μπορεί να
λειτουργούν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες
για κάποιες άναρχες αρχές. Αντιστρόφως,
οι αρχές φτιάχτηκαν για τους ανθρώπους,
τις κοινωνίες και τις ανάγκες τους.

περιβαλλοντολογική και κοινωνική ανακατεύθυνση με προσαρμογή των οικονομιών με
φεντεραλιστικό τρόπο, σε οικουμενικό, κρατικό και τοπικό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει δικαιοσύνη, αναλογικότητα, αλληλεγγύη, μερισμό, ειδική πιστωτική επάρκεια και στόχευση.
Ο τομέας αυτός αφορά άμεσα τον ρόλο
του κράτους στην προσαρμογή του, με όσο
το δυνατόν μικρότερο κόστος, στις αλλαγές. Πρόκειται για την Πράσινη Πολιτική
Απασχόλησης Αλληλεγγύης, Σχεδιασμού
και Πιστώσεων.

2. Προώθηση της Περιβαλλοντικής Ενεργειακής και Παραγωγικής για αγαθά Συνδυαστικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας,
με σκοπό την Εξοικονόμηση Ενέργειας πόρων
και προϊόντων και την μείωση στην παραγωγή υπολειμμάτων, στα δίκτυα διανομής και
στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει πράσινη
w w w . s o l o n . o r g . g r
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4. Άμεση λήψη διεθνών και κρατικών οικονομικών μέτρων για τις εξωτερικές επιδράσεις και για την καθαρή ενσωμάτωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους στις
αγοραίες σχέσεις και τιμές, και για την αντιστάθμιση, με συνυπολογισμό του κοινωνικού
και περιβαλλοντικού ντάμπιγκ (dumping).
Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η ανάγκη για δίκαιη, αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση του κόστους, όπως και για ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση των εξωτερικών επιδράσεων,
τόσο με δημόσιες όσο και με αγοραίες δράσεις, ώστε να έχουμε την πράσινη ολοκλήρωση των αγορών.
5. Λήψη ολοκληρωμένων θεσμικών, νομικών και διοικητικών μέτρων ισχυροποίησης
της κλιματικής και περιβαλλοντολογικής διακυβέρνησης. Είναι προφανές ότι η περιβαλλοντολογική διακυβέρνηση πρέπει να ενισχυθεί για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως
πράσινη ολοκλήρωση του δημόσιου τομέα
και ως πεδίο υψηλής πολιτικής. Αυτονόητα,
στους όρους της περιβαλλοντολογικής διακυβέρνησης περιλαμβάνεται η δημοκρατική
ολοκλήρωση της πολιτικής στο σύνολό της
και η διαμόρφωση ενός σχεδίου ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
6. Ανάπτυξη, με διαφάνεια και ανοικτή διαδικασία, ολοκληρωμένων καινοτόμων και
συνεργατικών συστημάτων, δομών, δικτύων
και λειτουργιών κοινωνικής ευθύνης, ηθικού
εμπορίου, οικονομίας, ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλίας και ηθικής για
την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, με
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Απαιτείται,
δηλαδή, σε συνδυασμό με τα εθελοντικά Συστήματα, η πράσινη ολοκλήρωση του Τρίτου ή
Κοινωνικού Τομέα της Οικονομίας.

7. Δημιουργία Παγκόσμιας Ανοικτής Τράπεζας Καλών Πολιτικών, προτύπων, παραδειγμάτων και πρακτικών, καθώς και Ενίσχυση
της Κλιματικής και Ολιστικής Περιβαλλοντολογικής Έρευνας.
Στο σημείο αυτό, αναδεικνύεται η ανάγκη
για ένα Παγκόσμιο Δίκτυο και Μητρώο Παραδειγμάτων, Προτάσεων και στήριξης Αλληλέγγυων Ιδεών.

(...) πρέπει, άμεσα, να επιλεγεί νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και
προβλημάτων από τους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς και Πόρους, στη
βάση της δίκαιης και αλληλέγγυας περιβαλλοντολογικής προσέγγισης.
Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την καθιέρωση μιας παγκόσμιας ημέρας
ανθρώπινου αποτυπώματος ως μιας μέρας
ανοιχτής διαβούλευσης μεταξύ κυβερνήσεων, ΜΚΟ, πολιτών, επιχειρήσεων, της επιστημονικής κοινότητας κλπ., στην οποία θα
καταγράφεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Θα καταγράφεται, επίσης, και το κοινωνικό
αποτύπωμα, η κοινωνική πραγματικότητα. Κοντολογίς, θα δημοσιοποιείται και θα πρέπει
να τίθεται σε αντιπαραβολή η κατάσταση
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της Αφρικής με την κατάσταση του Βορρά,
η κατάσταση της φτώχειας και του πλούτου.
Ομοίως, θα πρέπει να αναδεικνύονται όλες
οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας, ώστε να
επιχειρείται η αντιστάθμισή τους. Πιστεύουμε
ότι αυτή θα ήταν μια από τις πιο δραστήριες
παγκόσμιες ημέρες. Κάθε χρόνο, θα πρέπει
να εφοδιαζόμαστε, να στοχαζόμαστε και
να αναδεικνύουμε αυτή την μέρα ως μέρα
περισυλλογής και προσανατολισμένης, στοχευόμενης δραστηριότητας. Καλούμαστε να
λειτουργήσουμε πιστώνοντας το μέλλον, ένα
μέλλον που θα αναδείξει την περιβαλλοντική
κρίση ως πρωταρχικό και καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων για τον άνθρωπο, την
φύση και τον πλανήτη.
8. Δημιουργία αποτελεσματικών Πλαισίων
και Οργανισμών Διαχείρισης Κλιματικών και
Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Κρίσεων με
σκοπό την αξιολόγηση, πρόληψη, ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο του κοινωνικού και
περιβαλλοντικού κόστους και κινδύνου στο
τοπικό, κρατικό, περιφερειακό και παγκόσμιο
επίπεδο, με ισχυρή διεθνή και κοινωνική αλληλεγγύη.
Στο φάσμα αυτών των οκτώ σημείων επιδιώκονται τρεις στόχοι:
Πρώτον, μια ουσιαστική απάντηση στο
να μη μετατραπεί η κλιματική αλλαγή και η
αντιμετώπισή της σε διπλό περιβαλλοντικό
«απαρτχάιντ», επιβαρύνοντας επιπλέον το
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χάσμα μεταξύ των φτωχών και πλουσίων και εκθέτοντας σε βαριές περιβαλλοντικές κρίσεις εκείνες τις περιοχές που
είναι, ήδη, βεβαρημένες ή περιβαλλοντολογικά πτωχευμένες.
Δεύτερον, μια ριζική και μακρόπνοη αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής
κρίσης, καθώς η Γη και το Κλίμα δεν έχουν
Έξοδο Κινδύνου.
Τρίτον, η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής
και κλιματολογικής κρίσης οφείλει να συνεργεί στην επίλυση και των άλλων προβλημάτων των ανθρώπων και της ανθρωπότητας,
στη βάση της λογικής ενότητας και του ολοκληρωμένου δημοκρατικού σχεδιασμού.
Το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική
συνοχή δεν πρέπει να τεθούν στο πεδίο δημοσιονομικής λιτότητας. Είναι σαφές πως
και τα οκτώ σημεία απαιτούν ολοκληρωμένη
εξειδίκευση, όπως και ο τρόπος εφαρμογής
τους, ώστε να εξυπηρετηθούν οι τρεις προηγούμενοι στόχοι. Γι’ αυτό, πάνω από όλα,
χρειάζεται ανοικτός, ουσιαστικός, γρήγορος
και διεξοδικός διάλογος με στόχο τη συμφωνία για δράση.
Σημειώνουμε ακόμη ότι πρέπει, άμεσα, να
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επιλεγεί νέα κατεύθυνση αντιμετώπισης των
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και προβλημάτων από τους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς και Πόρους, στη βάση της δίκαιης
και αλληλέγγυας περιβαλλοντολογικής προσέγγισης. Είναι προφανές ότι το περιβάλλον
υποβάλλει τους δικούς του όρους και, στον
βαθμό που εμείς αντιδρούμε σε αυτούς ως
μια λογική κοινωνία και αναπτύσσουμε μια
κοινωνική βούληση, είναι απολύτως αναγκαίο, σε τελική ανάλυση, ένα οικολογικό
συμβόλαιο ρύθμισης των πολιτικών και των
οικονομιών. Επιβάλλεται, πλέον, να λάβουμε
με ολιστικό τρόπο υπόψη μας τα ζητήματα
του περιβάλλοντος, σε κάθε τομέα έκφρασης, και να το αναδείξουμε ως αξία.
Αυτή η μετατόπιση του επίκεντρου της ισχύος ή της υψηλής πολιτικής και διακυβέρνησης βρίσκει εξαιρετικά ανέτοιμη την πολιτική
κοινότητα και κοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η
επιτακτικότητα της αλλαγής είναι μεγάλη και,
στο πλαίσιο αυτής, θα πρέπει να θυμηθούμε
και να αναδείξουμε νέα πολιτισμικά πρότυπα. Η διαφήμιση, για παράδειγμα, αποτελεί,
ήδη, μια στρέβλωση της αγοράς -κάτι που είναι ευρύτερα γνωστό. Αντίστοιχα, υπάρχουν
και άλλες στρεβλώσεις της αγοράς, όπως
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η λεγόμενη πολυτέλεια, που στην ουσία λειτουργεί σαν σηματοδότης μιας ταξικής κυριαρχίας.
Αυτά τα φαινόμενα πρέπει και μπορούν να
εκλείψουν, εφόσον εμείς ανακτήσουμε μια
διαφορετική προσαρμογή στον πολιτισμό
μας για το περιβάλλον. Η καταστροφή του
περιβάλλοντος είναι, κατ’ ουσίαν, Παγκόσμιος Πόλεμος που δεν έχει κηρυχθεί επισήμως
από τα κράτη, αλλά συντελείται ολοκληρωτικά. Δυστυχώς, θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε
την ομιλία του Πωλ Βαλερύ που έγινε λίγο
μετά από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτήν την ομολογία του, γίνεται αποδοχή του
γεγονότος ότι τελικά η ανθρωπότητα μπορεί
να αυτοκαταστραφεί. Επίσης, υπενθυμίζουμε
την προφητικότητα των λόγων του Ντα Βίντσι
[3] και υποστηρίζουμε το αίτημα του Ούλριχ
Μπεκ [4] ότι χρειάζεται να πέσει τουλάχιστον
κάποια «Βαστίλλη» κάποτε για τα θέματα του
περιβάλλοντος.
Ιδεολογικός αναστοχασμός
Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε τα σημαντικά εγχειρήματα που έχουν αναδείξει οι Ντέηβιντ Θορώ, Ιβάν Ίλλιτς, Γκι Ντεμπόρ, Μάρεϋ
Μπούκτσιν, Αντρέ Γκορζ, Λιούις Μάμφορντ, και ο φύλαρχος Τουιάβιι των νησιών
w w w . s o l o n . o r g . g r

Σαμόα, τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διεθνώς
οικο-κοινότητες και άλλα εναλλακτικά πρότυπα, τα οποία, παρά την όποια κριτική που
μπορεί να ασκηθεί για την περιθωριακότητά
τους. έχουν να συνεισφέρουν πολλά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιών. Δεν θέλουμε
να απαξιώσουμε όλα όσα έχει προσφέρει η
τεχνολογία, ο βιομηχανικός πολιτισμός, η
αγορά και η δημόσια πολιτική σε ζητήματα
που αφορούν την ανθρώπινη πρόοδο και την
αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας -αν και
πολλές φορές σε βάρος του περιβάλλοντος.
Δεν χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα κίνημα αποστειρωμένου περιθωρίου εκκεντρικότητας,
αλλά χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε αυτές
τις συμπληρωματικές αξίες, που αναδεικνύονται στις οικο-κοινότητες, και να τις καταστήσουμε κάποτε βασική συνιστώσα της κουλτούρας της ανθρωπότητας. ]
Ιωάννης Ζήσης / Συγγραφέας
Ιωάννα Μουτσοπούλου / Δικηγόρος
Ιωάννης Παρασκευουλάκος / Δικηγόρος
Μέλη της γραμματείας της Μ.Κ.Ο. Σόλων,
info@solon.org.gr
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΧΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Συγγραφέας, Μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ Σόλων, ioanzisis@solon.org.gr

Η

Ελλάδα είναι μια χώρα με έναν δεδομένο στρεβλό πολιτικό Κεϋνσιανισμό,
με δημοσιονομικό ντάμπινγκ του μεγάλου ιδιωτικού τομέα και με ένα κορπορατικό
συντεχνιακό χαρακτήρα στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση με μεγάλη ισχύ επιχειρηματικών εταιρικών και οικονομικών παραγόντων, με λαίμαργους και άπληστους -για
εξουσία, φήμη, ενίοτε για χρήμα - πολιτικούς.
Είναι μια χώρα με υπηρεσίες ακατάλληλες
και ενδοτικές σε χρηματισμό και κομματισμό,
με βραδεία αντανακλαστικά αυτεπάγγελτης
προσέγγισης σε θέματα δικαιοσύνης, από
τον πολίτη ως τον τελευταίο λειτουργό της
δικαιοσύνης. Μια χώρα επίσης διαβρωμένη
πολιτισμικά από τον καταναλωτισμό.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα «θεσμικά ανάπηρη», που παρουσιάζει διαρθρωτικά αναπτυξιακά ελλείμματα και μπορεί να τα λειτουργήσει ως ιδανικό πρόσχημα για το επείγον της
ανάπτυξης με υψηλό κόστος -σε σχέση με
τις απαιτούμενες συνθήκες από τα επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρήσεις- και με θεσμικές υπερβάσεις. Είναι μια χώρα που έχει μια
προσποίηση κουλτούρας και πολιτισμού και
ταυτόχρονα μια πολλαπλότητα απαξίωσης του
λόγου και του μέτρου. Ωραιοποιεί τους σοφιστές και την σοφιστεία καθώς ο σύγχρονος
πολιτικός λόγος αποτελεί την δικαίωση του
και την ιστορική κορύφωση του.
Αυτή η χώρα εκ των πραγμάτων θα ήταν
ιδανική για το υβριδικό μετασχηματισμό της
καπιταλιστικής περιφέρειας στο νέο καπιταλισμό, μια χώρα που έχει υστερήσεις πολιτικών
διευθετήσεων στις σχέσεις της με τους γείτονες και ταυτόχρονα έχει μια ισχυρή αλληλεπίδραση οικονομική μαζί τους.
Είναι μια χώρα στην οποία οι εκκλησιαστικοί της παράγοντες παίζουνε στην δημόσια
σκηνή σκανδαλωδώς οικονομικά και ως επιχειρηματίες. Είναι μια χώρα επίσης που οι πολίτες της δείχνουν -μέχρι και στα μικρότερα
κόμματα- να λειτουργούν με την αδυναμία να
κατανοήσουν το ατελέσφορο της συμμετοχής
τους αν δεν αναλάβουν μια νέα υπεύθυνη δημόσια θεσμική και κοινωνική θέση οι ίδιοι οι
πολίτες. Έχουν λειτουργήσει σε έναν διηνεκή
κομματικό κορπορατικό συντεχνιακό πελατειακό κύκλο.
Μια τέτοια χώρα λοιπόν και με την συγκεκριμένη γεωπολιτική της θέση είναι ιδανική
για να λειτουργήσουν σε αυτήν παιγνιακά διεθνείς παράγοντες σε διπλό επίπεδο:

1. στο διεθνές μακροπολιτικό και μακροοικονομικό πεδίο
2. στο πεδίο της εσωτερικής της αναδιάρθρωσης και της ανασυγκρότησης της πολιτικής και κοινωνικής θεματολογίας, της
αναδιάρθρωσης της δημόσιας ατζέντας με
συνδρομητή την ελίτ της ολιγαρχίας, με το
μοτίβο της υπερχρεωτικής ανάπτυξης και της
δημοσιονομικής μετακύλισης του κόστους της
ως διαφθοράς, διαπλοκής, αδιαφάνειας και
ατιμωρησίας
Επιστροφή στο διεθνοποιημένο
ψυχροπολεμικό κλίμα
Σε αυτή την χώρα -όχι λόγω της κοινωνικής αντίστασης ή της δυσαρέσκειας που
στην ουσία έχει μια αδρότητα και έναν βαθιά
αμήχανο χαρακτήρα, ούτε λόγω των παραγόντων εκείνων που μέσα από την ασύμμετρη
δράση τους τροφοδοτούν με άλλοθι το πολιτισμικό εποικοδόμημα του συστήματος και
την θεσμική σκλήρυνσή του- οι παράγοντες
που τίθενται ψηλά στην καπιταλιστική και την
κοινοβουλευτική πολιτική ιεραρχία θα πρέπει
να γνωρίζουν (όπως το έχουν γνωρίσει κατά
καιρούς και δημοσιογράφοι, ή παράγοντες

της κοινωνίας του θεάματος από τους κάθε
έκαστον εργοδότες τους ως κυλιόμενοι επώνυμοι με υφιστάμενη όμως νομενκλατούρα)
ότι θα λειτουργήσουν και θα αντιμετωπιστούν
μακροχρόνια με ανάλογες συνθήκες για την
πολιτική την οικονομική ή όποια άλλη νομενκλατούρα του διεθνούς πεδίου του συστήματος από την διεθνή ιεραρχία.
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Θα λειτουργήσουν δηλαδή διαδικασίες ανάλογες με αυτές που λειτούργησαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, απέναντι σε πρώην
συνεργάτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των
πολυεθνικών της ομίλων όπως στον όπως
στον Παναμά, στο Ιράκ και στη Γιουγκοσλαβία, απέναντι στην εγχώριά μας πολιτικοοικονομική νομεκλατούρα, εν είδει «στημένης
λεμονόκουπας» ή «αποδιοπομπαίου τράγου».
Η παγκόσμια πυραμίδα ισχύος
και η παγίδευση της εγχώριας ελίτ
Η μετακύλιση του κοινωνικού κόστους θα
συνδράμει στην διεκπεραίωση -που μόλις
αναφέραμε- όπου πλέον η Ελλάδα θα αποτελέσει ουσιαστικάένα επίκεντρο μοντέλο
αναδιάρθρωσης της οικονομικής ισχύος στο
παγκόσμιο επίπεδο.
Σε όλη αυτή την διαδικασία αναδεικνύεται η
ξετυλιγόμενη -είτε από το παρελθόν είτε σε
νέα φάση- συνενοχή -έστω και με την λογική
του ρόλου που υποστηρίζεται από υποβολείς.
Θα λειτουργήσει ως ένας παράγοντας κυκλικής παγίδευσης της εγχώριας ελίτ με τραγικές επιπτώσεις. Αυτό θα αντανακλά επίσης
μια κορπορατική συνενοχή της κοινωνίας στη
διαφθορά, στην ατιμωρησία και στη αδιαφάνεια, [1] με τον ατομικισμό και στην ανέντιμη
ιδιοτέλεια που ηθικολογεί και επικαλείται τη
νομιμοφάνεια σε όλη την κλίμακα.
Λίγο πιο κάτω από την διεθνοποιημένη πλέον πυραμίδα ισχύος [2] θα λειτουργούν συνθήκες κυκλικότητας θύματος και θύτη αλλά και
«προτιμήσεις» όπως αυτές που λειτούργησαν
στην διάσωση και που απέβαλλαν τελικά την
Lehman Brothers χρησιμοποιώντας την σαν
επιχείρημα για την κεφαλαιακή μετακύλιση
των διασώσεων των αγορών σε διάσωση των
δημοσιονομικών καταστάσεων με επαχθείς
αναδιαρθρώσεις της εμπράγματης οικονομίας και κυρίως με μετακύλιση των βαρών
στους λαούς και στις κοινωνίες.
Το όλο ζήτημα εστιάζεται στο ότι η διαφθορά
είναι καθολικά διεθνοποιημένη και οι λίστες
αξιολόγησης της διαφθοράς και της αδιαφάνειας είναι καθολικά αναξιόπιστες.[3] Τα εναλλακτικά ριζοσπαστικά πρότυπα [4] είναι επίσης
και αυτά διεφθαρμένα ή εκκολάπτουν μελλοντικές δυναμικές διαφθοράς. Ακόμη και οι
επανιδιωτικοποιήσεις δημόσιου πλούτου -όπως
συνέβη με τις επαναδυόμενες παλαιόθεν ηγέτιδες δυνάμεις του Υπαρκτού Σοσιαλισμού ή του
Τρίτου Δρόμου νεοαναδυόμενες στο πεδίο της
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οικονομίας και της γεωπολιτικής που αναπτύσσουν- συνεχίζουν να λειτουργούν στο πλαίσιο
μιας ολιγαρχικής δυναμικής της εξουσίας και
του χρήματος. [5]
Την ίδια ώρα επειδή οι λαοί δεν ήταν ουδέποτε οι ίδιοι γεννήτορες ιδεολογιών πάσχουν
από την κατάρρευση των ιδεολογιών έχοντας
πλέον μια εναλλακτική μονόδρομη στενότητα κοινοβουλευτικών επιλογών. Φυσικά οι
ριζοσπαστισμοί λειτουργούν ως ένα άλλοθι
ολιγαρχικού ολοκληρωτισμού στο μύλο των
εξελίξεων.
Δεν υπάρχει Κλασικός λόγος και μέτρο πλέον στους θεσμούς και στους ανθρώπινους
παράγοντες. Αυτό το έλλειμμα στο παρελθόν
συνιστούσε τη μήτρα έμπνευσης του τραγικού θεάτρου, λόγου και τέχνης αλλά και την
τραγικότητα της ζωής στο ανθρωπογενές της
βάθρο. Αυτό φυσικά είναι μια ιδιαίτερη επανάληψη εμπειρίας -διεθνοποιημένη αυτή τη
φορά- η οποία έχει μια ιδιαίτερη διάσταση
για το μέγεθος μιας χώρας όπως η Ελλάδα
που δεν διαθέτει πλέον εφεδρείες.
Βέβαια, οι μαζικότητες και οι κλίμακες και
των ίδιων των μεγάλων δυνάμεων αποτελούν
παράγοντες καθήλωσης σε γνώριμες αναχρονιστικές παιγνιακές συμπεριφορές που θα
οξύνουν την παγκόσμια πραγματικότητα θα
την καταστήσουν πιο τραγική.
Σε αυτό το πεδίο δεδομένης της εσωτερικής μας πραγματικότητας και της αδυναμίας
της πραγματικής παραγωγικής διάρθρωσης
της χώρας -επειδή η χώρα έχει αλλοτριωθεί
μέσα από την ιδιοτέλεια και την υποκριτική
ιδεολογηματικότητα μέσα από μια ρητορική
αγωνιστικότητα με μια πραξιακή αδράνεια
και στατικότητα μέσα από ασύμμετρες ανοησίες και συγκρούσεις στο πεδίο της πολιτικής ριζοσπαστισμού φονταμενταλισμού και
εκσυγχρονισμού ή ομαλότητας- η χώρα θα
οδηγηθεί σε έναν βωμό, σε μια διεθνοποιημένη
Ιφιγένεια με τη μόνη διαφορά ότι η Ιφιγένεια
και η Αντιγόνη ήταν πρόσωπα με αθωότητα,
τραγική όπως τραγική θα ήταν η Κορδέλια του
Σαίξπηρ στο έργο του «Βασιλιάς Λήρ» ή αντίστοιχα η Οφηλία του Άμλετ και η Δυσδαιμόνα
του Οθέλου.
Η χώρα μπορεί να σωθεί μόνο με ολόκληρη
την αλήθεια. Η αποδοχή της αλήθειας -για να
μην αποτελεί υποκρισία- θα απαιτήσει θυσίες όχι με οικονομικό πάντα κόστος αλλά με
διαφορετική λογική, ποιότητα και κατεύθυνση.
Αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν θα συμπεριλάβει την κοινωνία. Με διαφορετικό μείγμα
σε σχέση με τις ελίτ και διαφορετικό φάσμα
αναδιαρθρώσεων η χώρα θα χρειαστεί όλο
το μέτρο της αλήθειας ή της ευθύνης για να
διασωθεί και να αναγεννηθεί σε όλους τους
τομείς. Αυτό θα το χρειαστεί αναφορικά και
με μας τους ίδιους τους πολίτες και όχι μόνο
για τους πολιτικούς και τους διαμεσολαβητές
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μεταξύ πολιτών και πολιτικών ή για την οικονομική ελίτ η οποία κινείται με την αταραξία
των θεσμών και με την συνένοχη νομιμοφάνεια.
Το τονίζουμε πάντως ότι πρέπει να λειτουργήσει η κοινωνία σε μια νέα συνολική
αφύπνιση και όχι με την λογική ασύμμετρων
ριζοσπαστισμών. Οπωσδήποτε θα απαιτηθεί
θυσία και παραδειγματικότητα ανάληψης ευθύνης από τον καθένα. Αυτή η ειλικρίνεια δεν

της αθωότητας και εκφράζουμε την Προκρούστεια «πραγματικότητα» έχοντάς την φέρει
στα μέτρα της ιδιοτέλειάς μας.
Η αυτοκριτική, η αυτογνωσία και η αυτοαποκάλυψη δεν πρέπει να λειτουργεί ως μια
παράλυση. Δεν πρέπει να είναι η επίκριση η
πρωταρχική βάση της αποκάλυψης της διαφθοράς. Βέβαια, κυρίως η ανταγωνιστικότητα
μεταξύ των ισχυρών είναι αναγκαία -για να
λειτουργήσει θεσμικά η πραγματικότητα- και

θα σταματήσει την ροή της αλήθειας και αυτό
όχι με την μορφή της επίκρισης προς τους
άλλους. Αυτή η ροή της αλήθειας δεν σημαίνει επίκριση αλλά πραγματική θεσμική και
επικοινωνιακή κινητοποίηση διαφάνεια εγρήγορση και ανάταση.

για να μην είναι τόσο υπερβολικά καρτελοποιημένη συγκαλυπτικά όπως είναι πραγματικά
στην χώρα μας.
Αυτή η αλήθεια και η αποκάλυψη στη συνέχεια πρέπει να λειτουργήσει ως νέα βάση
και αφετηρία της «Γενικής Βούλησης» και της
Κοινής Ωφέλειας ή του «Κοινού Καλού» για
Δημιουργική Εξελικτική Κάθαρση και επανασυντακτικοποίηση της πολιτικής δια μέσου της
ολότητας της πολιτικής κοινωνίας, ως Συντακτικής Συνέλευσης που θα διενεργεί πολιτική
σεισάχθειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και διαρθρωτικής επανεκκίνησης των θεσμών και
της ανάπτυξης ]

Η κρίση της αλήθειας
Το κρίσιμο ζήτημα είναι η κρίση της αλήθειας πέρα από απλοϊκότητες και ιδεολογηματικές, επικριτικές, επικοινωνιακές ή νομιμοφανώς προσχηματικές εξουσιαστικές
αδρότητες. [6]
Αυτή η αδογμάτιστη αλήθεια της πραγματικότητας ως κυκλοφορία με ποιότητα ερμηνείας
και προγραμματικής επίκλησης [7] και τελικώς
πολιτικής θα πρέπει να κυκλοφορήσει και να
μην εμποδιστεί από τον φόβο μήπως αποκαλυφθεί η ημέτερη ποταπότητα η ημέτερη αθλιότητα του κρίνοντος ή η καθέκαστη ευθιξία. Όλοι
οι «βασιλιάδες» και όλοι οι πολίτες χρειάζεται
να σταθούν γυμνοί για να ξανά διαλέξουν ρόλους, για να μεταβούμε σε ένα νέο σκηνικό,
σε ένα νέο θέατρο σε ένα νέο τοπίο.
Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι παράλυτη όχι
μόνο από την θεσμική αναπηρία και από το
θεσμικό Alzheimer αλλά και από την ψυχολογική φοβία της απογύμνωσης της αδιαφάνειας για τις ημέτερες χρήσεις προνομίων και
κεκτημένων. Είναι επίσης χαρακτηριστική η
αυταπάτη ότι έχοντας εξασφαλίσει συνθήκες
επίκρισης των άλλων κερδίζουμε το άλλοθι
w w w . s o l o n . o r g . g r
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TO AYΡΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Γράφει ο Ιωάννης Παρασκευουλάκος, Δικηγόρος, Μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

«Να ζήσεις σε ενδιαφέρουσες εποχές»
Κινέζικη ευχή - παροιμία

Δ

εν είμαι σίγουρος αν η παραπάνω
παροιμία συνιστούσε ευχή ή κατάρα όταν την έλεγαν οι Κινέζοι. Η
γνώμη μου είναι ότι: α) ζούμε όντως σε
ενδιαφέρουσες εποχές, χωρίς η παρατήρηση να αφορά ειδικά την Ελλάδα και β) δεν
μπορούμε παρά να αντιμετωπίζουμε αυτό το
δεδομένο υπό την θετική του προοπτική.
Δεν υπάρχει καλύτερος παιδαγωγός από
τις δυσκολίες και τις κρίσεις. Οι άνοστες
εποχές των ήρεμων νερών χρησιμεύουν
ως υπναγωγά: ναρκώνουν την συνείδηση
και παραλύουν την λογική και την προβλεπτικότητα.
Στην ώρα της κρίσης ο άνθρωπος απογυμνώνεται ριζικά από το περιττό και το επουσιώδες και στρέφεται στις (ανεπίγνωστες
πολλές φορές) αρετές του, που θα του προσφέρουν το διέξοδο. Σκόπιμα δεν χρησιμοποιώ τη λέξη «ικανότητες» γιατί η λέξη είναι
ηθικά αμφίσημη, όπως αναλύω πιο κάτω
στο 2ο από τα δύο προβλήματα.
Θεωρώ δηλαδή, ότι δύο κυρίως προβλήματα αναφύονται εδώ: το πρώτο είναι ότι οι
αρετές που ξεπροβάλλουν από την αφάνεια
και σώζουν, δεν έχουν διάρκεια, δεν σταθε-

ροποιούνται και δεν γίνονται μόνιμο τμήμα
του ηθικού μας εξοπλισμού.
Το δεύτερο, ότι η διέξοδος δεν είναι πάντα
προϊόν θετικών διεργασιών, δηλαδή δεν γίνεται με επίκληση στις ηθικές δυνατότητές
μας, αλλά συχνότερα ή σχεδόν πάντα με
την επιστράτευση της πρώτης επιλογής και
δυνατότητας που μας προβάλλει ως εφικτή
και αποτελεσματική και τέτοια είναι συνήθως
η πιο εμπεδωμένη και γνωστή μας. Συνήθως επίσης, η πιο γνωστή από τις δυνατότητές μας είναι αυτή που μας οδήγησε στην

Στην ώρα της κρίσης ο
άνθρωπος απογυμνώνεται
ριζικά από το περιττό και το
επουσιώδες και στρέφεται
στις (ανεπίγνωστες πολλές
φορές) αρετές του, που θα
του προσφέρουν το διέξοδο.

w w w . s o l o n . o r g . g r

κρίση, η οποία ουδέποτε πέφτει από τον ουρανό αλλά πάντα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειών ή παραλείψεών μας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κρίση κατά την
γνώμη μου επανέρχεται αργά ή γρήγορα,
πιο πολύπλοκη, πιο σύνθετη και θα απαιτήσει
κάποια στιγμή κάθε ικμάδα δυνάμεως, απλά
και μόνο για την επιβίωση.
1. Αρχίζω με ένα παράδειγμα για το δεύτερο πρόβλημα πρώτα: η Γερμανία, μεταξύ
1870 και 1910, πραγματοποίησε μια ταχύτατη ανάπτυξη, οικονομική και πολιτική (1). Οι
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν για
την Γερμανία την εικόνα ενός συνονθυλεύματος μικρών κρατών, αντιτιθεμένων και με
ελάχιστο ειδικό βάρος στην διεθνή πολιτική
σκηνή. Ο J. M. McPherson (2) στην διάλεξή
του «For a vast future also: Lincoln and the
millennium” (Για ένα μακρινό μέλλον επίσης:
ο Λίνκολν και η χιλιετία) σχολιάζοντας το
διακύβευμα του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου (1861-1865), αναφέρει τις σκέψεις
ενός Άγγλου μετανάστη στη Φιλαδέλφεια
των ΗΠΑ και υπέρμαχου της Ένωσης:
«Εάν οι ενωτικοί αφήσουν τον Νότο να
αποσχισθεί, τότε και η Δύση μπορεί να θελήσει να αποχωρήσει στις επόμενες προε-
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δρικές εκλογές... άλλοι μπορεί να ακολουθήσουν και αυτή η χώρα θα γίνει τόσο χάλια
όσο τα Γερμανικά κράτη».
Όμως υπογείως ο Πρωσικός στρατοκρατικός μεγαλοϊδεατισμός, δούλευε για την
ενοποίηση της Γερμανίας και την παγκόσμια κυριαρχία. Ο Ε. Τζ. Γουέλς, αναφέρει
(3) την διαστρέβλωση που επέφερε στην
Γερμανική παιδεία η συστηματική εκμετάλλευση εκ μέρους της δυναστείας των Χοεντζόλερν:
«Δάσκαλος ή καθηγητής που δεν δίδασκε
και κήρυττε, εντός και εκτός μαθημάτων, την
φυλετική, ηθική, διανοητική και φυσική ανωτερότητα των Γερμανών έναντι όλων των
άλλων λαών, την άκρα αφοσίωση στον πόλεμο και την δυναστεία, και το αναπόφευκτο
πεπρωμένο τους, υπό την δυναστεία αυτή
να ηγηθούν του κόσμου, ήταν ένας στιγματισμένος άνθρωπος, καταδικασμένος
σε αποτυχία και εξαφάνιση.... Όλα τα άλλα
έθνη εμφανιζόντουσαν ως ανίκανα και παρακμιακά. Οι Πρώσοι ήταν οι ηγέτες και οι
αναγεννητές της ανθρωπότητας. Ο νεαρός
γερμανός τα διάβαζε αυτά στα σχολικά του
βιβλία, τα άκουγε στην εκκλησία, τα έβρισκε
στην λογοτεχνία... οι καθηγητές του της βιολογίας ή των μαθηματικών συχνά διέκοπταν
την φυσιολογική ροή του μαθήματος για να
επιδοθούν σε σχοινοτενείς αναφορές πατριωτικού στόμφου... Εγκαθιδρύθηκε στον
γερμανικό νου η αντίληψη της Γερμανίας
και του αυτοκράτορά της σαν κάτι λαμπρού
και προεξάρχοντος οποιουδήποτε πράγματος είχε προϋπάρξει, ένα θείο έθνος σε ένα
κόσμο... κατώτερων λαών».
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για
να αναγνωρίσει κανείς στις παραπάνω
γραμμές, το πρόπλασμα, σε πλήρες σχεδόν
ανάπτυγμα, των χιτλερικών απόψεων που
επρόκειτο να κλονίσουν όλο τον πλανήτη
λίγες δεκαετίες μετά.
Μπορούσε άραγε ένα ισχυρό, παραγωγικό και πειθαρχημένο έθνος που βίωνε για
πρώτη φορά την αίσθηση της συλλογικής
του ταυτότητας τόσο τραχιά και τόσο ανέμελα (και άρα ήταν ουσιαστικά νέο και άπειρο),
υπό τον αστερισμό της σύγκρισης, της υπεροχής και της κυριαρχίας του έναντι όλων
των άλλων, να μην οδηγηθεί σε πόλεμο;
Αναρωτιέμαι όμως αν και εμείς οι Έλληνες
ή οποιοσδήποτε άλλος λαός που θα είχε
τόσο τους αριθμούς με το μέρος του (βιομηχανία, οικονομική πρόοδο, στρατό, ενοποίηση μικρών μέχρι τότε κρατών σε ένα
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ισχυρό σύνολο, ικανοποιητικό πληθυσμό,
φθαρμένο διεθνές περιβάλλον), θα άφηνε
αυτή την υπεροχή κατά μέρος, για να αναζητήσει αυτό που κανείς λαός σαν σύνολο
δεν έχει φανεί να επιδιώκει μέχρι τώρα και
ειδικά στις εποχές της ακμής του, δηλαδή
την «ειρήνη στη γη και την καλή θέληση ανάμεσα στους ανθρώπους».
Όπως και να ‘χει, όπως παρατηρεί και ο
Γουέλς, δεν υπήρχε τότε μαντείο των Δελφών, για να προφητεύσει στον Κάιζερ Γουλιέλμο τον 2ο ότι η πολιτική του θα οδηγήσει τον λαό του στην καταστροφή, και η
καταστροφή ήλθε.
Το τέλος του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου
και η Συνθήκη των Βερσαλλιών βρίσκει την
Γερμανία όχι μόνο κατεστραμμένη (γιατί κατεστραμμένες ήταν και οι άλλες εμπόλεμες
Ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες), αλλά βαθιά ταπεινωμένη.
Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη κρίση σε εξέλιξη και εδώ εμφανίζεται το δεύτερο πρόβλημα που ανέφερα πιο πάνω: ο πειθαρχημένος
και εργατικός Γερμανικός λαός προσπαθεί

να βγει από την κρίση και τελικά ξαναστέκεται στα πόδια του και προκόβει, αλλά υπό το
ναζιστικό κόμμα.
Όπως είπε στον Αννίβα και ο αρχηγός
του ιππικού του Μαάρβας, «δεν δίνουν όλα
τα δώρα οι Θεοί στον ίδιο άνθρωπο Αννίβα...». Η Γερμανία δεν αξιοποιεί τα εμφανή
της προσόντα. Εσφαλμένα νομίζει ότι είναι
ο αρχηγός και όχι η ίδια, που την έχει οδηγήσει στο να επιτελέσει θαύματα.
Στρέφεται στην αναζήτηση του αρχηγού,
του «φύρερ», αυτόν που αιώνες τώρα οι Γερμανοί είχαν συνηθίσει να τους οδηγεί από
νίκη σε νίκη. Από την εποχή του Αρμίνιους
w w w . s o l o n . o r g . g r

και νωρίτερα, από τότε που ως βάρβαρες
φυλές όταν πολεμούσαν περιτριγύριζαν τον
αρχηγό τους όταν σκοτωνόταν και θρηνούσαν γύρω του αδιάφοροι για την σφαγή
τους που σίγουρα πλέον θ’ ακολουθούσε,
η Γερμανία είχε μάθει πως για κάθε έργο
είναι απαραίτητος ο αρχηγός.
Δεν προσπαθεί να χτυπήσει την ρίζα του
κακού που την έριξε στην δίνη του πολέμου,
δηλαδή την αίσθηση υπεροχής και την τάση
κυριαρχίας επάνω στους άλλους, αλλά προσπαθεί να βρει τον αρχηγό που θα την ξανακάνει μεγάλη, ώστε να υπερισχύσει και να
ανταποδώσει την ταπείνωση της συνθήκης
ειρήνης του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Γερμανία θα πρόκοβε ακόμα και αν την
κυβερνούσε ένας άγιος, ένας αντίποδας
του Χίτλερ, γιατί οι αρετές της είναι προφανείς και αδιαμφισβήτητες. Θα έδινε και
πάλι στην ανθρωπότητα Χίλμπερτ, Χούσερλ,
Σβάιτσερ, Αϊνστάιν, Γιάσπερς, όπως έδωσε
και παλιότερα Μπετόβεν, Γκαίτε, Καντ, τότε
που ήταν ακόμα διασπασμένη σε μικρά κρατίδια και το ενιαίο αυτοκρατορικό Ράιχ ήταν
ακόμα αγέννητο.

Ο γερμανικός λαός δεν είχε ανάγκη τα
πλανερά λόγια για την κυρίαρχη Άρεια φυλή
και τους σκλαβωμένους σλάβικους πληθυσμούς, που τάχα θα υπηρετούσαν τα νοικοκυριά τους, για να εργαστεί και να ανοικοδομήσει την οικονομία του και την χώρα του.
Διάλεξε όμως ένα φύρερ για να τον βγάλει
από την κρίση. Φαινομενικά και πρόσκαιρα
τον έβγαλε και η καταστροφή ήλθε και πάλι,
χειρότερη από την προηγούμενη φορά.
2. Μένοντας στο παράδειγμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, βλέπουμε ανάγλυφα και
το πρώτο πρόβλημα που ανέφερα, δηλαδή

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

12

της αδυναμίας διατήρησης των αρετών που
επιστρατεύθηκαν και έδωσαν την διέξοδο.
Το έλλειμμα αυτό πλέον το εντοπίζουμε όχι
στην Γερμανία αλλά στο σύνολο της ανθρωπότητας και της πλειοψηφίας των εθνών που
αντιπαρατάχθηκαν στον άξονα, που βίωσαν
ένα από τα ισχυρότερα και πικρότερα μαθήματα που θα μπορούσαν ποτέ να πάρουν.
Ποιες ήταν οι αρετές που επιστρατεύθηκαν
και οι οποίες ξεχάστηκαν; Ο παγκόσμιος
πόλεμος ήταν πάνω απ’ όλα ένα μεγάλο κάλεσμα ηρωισμού και αυταπάρνησης.

Ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα της ανθρωπότητας μετά τον 2οΠαγκόσμιο Πόλεμο; Η αδυναμία μετατροπής του ηρωισμού
του πολέμου σε έναν άλλο ηρωισμό, αυτόν
της ειρήνης, όπου η μαχητική αυταπάρνηση
για ένα μεγάλο σκοπό, τον σκοπό της νίκης,
μετατρέπεται σε μια νέου τύπου δημιουργική αυταπάρνηση, διατηρώντας την αίσθηση
αναλογίας μεταξύ πρωταρχικού και δευτερεύοντος ή και επουσιώδους, κάθε φορά
που το υποκείμενο καλείται να επιλέξει, και
καλείται συχνά να επιλέξει.

Αυτή ήταν μια έννοια πολύ εγγύς σε εμάς
τους ανθρώπους, ώστε να μπορούμε να την
καταλάβουμε. Δεν αναφέρομαι στο διακύβευμα του Παγκόσμιου Πολέμου, για το οποίο
θα γίνει λόγος πιο κάτω. Κοιτάζοντας εκ των
υστέρων την ανθρωπότητα, μέσα από ένα τοπίο που έχει αλλοιωθεί ριζικά σε σχέση με
αυτό εκείνης της εποχής, σε βαθμό τέτοιο
ώστε το καλό και το κακό να έχουν γίνει διάχυτα και να μην έχει κανένα απολύτως νόημα
η προσκολλημένη μνήμη σε εγκληματίες και
αγίους του 1945, όλοι οι ηρωισμοί μπορούν
να αξιοποιηθούν επ’ αγαθώ, χωνεμένοι όμως
πάντα σε μια εξελικτική αντίληψη της ανθρωπότητας και της ιστορίας.
Αν, αντί να δούμε την ιστορία σαν πρόοδο
από ενότητα σε μεγαλύτερη ενότητα, συνταιριασμένη με μεγέθυνση και της ελευθερίας,
τη δούμε σαν μια ευκαιρία ή δυνατότητα για
νέο χωρισμό και κυριαρχία στους άλλους,
τι άλλο μπορούμε να αναμένουμε από πόλεμο και καταστροφή;

Επομένως ένα πρώτο σημαντικό καθήκον
είναι να μην στομώνουμε την αντίληψη επιλογών που τίθενται εμπρός μας.
Υπάρχει ένας αυτοαιφνιδιασμός (που τον
παρατηρούμε εύκολα και στις ατομικές μας
ζωές), όταν, έχοντας επιτελέσει κάτι σημαντικό, θεωρούμε δικαίωμά μας και φυσιολογική συνέχεια να «αναπαυθούμε», δηλαδή
στην πραγματικότητα να εφησυχάσουμε και
να αδρανήσουμε, σημειώνοντας τη βασική αδρανοποίηση της αίσθησης επιλογής
μπροστά μας. Θεωρούμε τον εφησυχασμό
ένα είδος δικαιώματός μας, λες και η φάση
του ηρωισμού ήταν μια εξαίρεση ή ακόμα
μια κακή στιγμή, που είναι καλό να ξεχαστεί
και ίσως να μην ξανάρθει.
Ίσως ακόμα να αισθανόμαστε σαν είδος
μιαν αμηχανία μπροστά στην ειρήνη και το
κάλεσμα για δημιουργία, ενώ ο πόλεμος
απλοποιεί τα πράγματα, σε τρόπο ώστε αναπτύσσουμε μια «παθητική πρωτοβουλία», με
την έννοια ότι το άπαν της ενεργητικότητάς
w w w . s o l o n . o r g . g r

μας σκεπάζεται σαν από ομπρέλα από τον
μείζονα και υπέρτατο σκοπό της νίκης. Μετά
τον πόλεμο αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε
σαν τον Καβάφη: Και τώρα, τι θα κάνουμε
χωρίς βαρβάρους; Οι άνθρωποι αυτοί, θα
ήταν μια κάποια λύση.
Ο αμερικάνος ψυχολόγος Rollo May, στο
βιβλίο του «Το θάρρος της δημιουργίας»
(4), κατατάσσει το θάρρος της δημιουργίας στην κορυφή, μεταξύ όλων των ειδών
θάρρους. Κατά τη γνώμη του το θάρρος
αυτό συνίσταται «...στην ανακάλυψη νέων
μορφών, νέων συμβόλων, νέων προτύπων
επάνω στα οποία μια νέα κοινωνία μπορεί
να οικοδομηθεί».
Εκ πρώτης όψεως μπορεί η οπτική αυτή
γωνία να φαίνεται ότι αρμόζει στους μεγάλους της ανθρωπότητας. Αλλά ο ηρωισμός
είναι κάτι διαφορετικό: είναι η φυσική και
αυθόρμητη κληρονομιά του είδους μας. Κανείς δεν μπορεί να την αποποιηθεί χωρίς
να δυστυχήσει.
Ερχόμαστε τώρα στο διακύβευμα: Νομίζω
ότι η παραστατικότερη περιγραφή του υπήρξε η διατύπωση εκ μέρους του Φ. Ντ. Ρούσβελτ, των τεσσάρων ελευθεριών (5), υπό
την έννοια ότι η απουσία αυτών των ελευθεριών, θα ήταν η αρνητική εξέλιξη:
«Στο μέλλον, το οποίο επιδιώκουμε να
καταστήσουμε ασφαλές, προσβλέπουμε σε
ένα κόσμο που θα είναι θεμελιωμένος επάνω σε τέσσερεις βασικές ελευθερίες.
Η πρώτη είναι η ελευθερία λόγου και έκφρασης, παντού στον κόσμο. Η δεύτερη είναι η ελευθερία κάθε ανθρώπου να λατρεύει
το Θεό με τον δικό του τρόπο, παντού στον
κόσμο. Η τρίτη είναι η ελευθερία από την
ανάγκη - η οποία, μεταφρασμένη σε πρακτικούς όρους, σημαίνει την οικονομική συνεννόηση που θα διασφαλίσει σε κάθε έθνος
μια υγιή και ειρηνική ζωή για τους κατοίκους
του - παντού στον κόσμο. Η τέταρτη είναι
η ελευθερία από τον φόβο -η οποία, μεταφρασμένη σε πρακτικούς όρους, σημαίνει
μια μείωση των εξοπλισμών σε παγκόσμια
κλίμακα σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια διεξοδικότητα, ώστε κανένα έθνος να μην είναι
σε θέση να προβεί σε πράξεις φυσικής επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε γείτονά του παντού στον κόσμο».
Μπορεί να διαφωνήσει κανείς ως προς
την έμφαση που δίνω στο πιο πάνω κείμενο, αλλά δεν νομίζω πως θα διαφωνήσει
κανείς ότι το αληθινό διακύβευμα του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε κυριολεκτικά η σύγκρουση μεταξύ ελευθερίας και
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σκλαβιάς και μάλιστα σκλαβιάς όχι απλά
θεμελιωμένης επάνω στην δύναμη και την
δι’ αυτής υπερίσχυση, που πάντα είναι ευκολότερο να ανατραπεί, αλλά σκλαβιάς θεμελιωμένης επάνω σε «φιλοσοφική» κατά
κάποιο τρόπο άποψη, δηλαδή την φυλετική
υπεροχή, που είχε ήδη πολλούς οπαδούς και
θα έβρισκε ακόμα περισσότερους, εάν είχε
κυριαρχήσει μέσω του πολέμου η ναζιστική
Γερμανία, και θα ήταν πολύ δυσκολότερο να
ανατραπεί.
Ας μην ξεχνάμε τον μακαρίτη Αντώνη Τρίτση, που έλεγε ότι η δικτατορία επιβάλλεται
από επάνω στο λαό και για το λόγο αυτό είναι μισητή (άρα δεν βρίσκει ερείσματα), ενώ
ο φασισμός έχει τη στήριξη του ίδιου του
λαού, επομένως έχει άφθονα ερείσματα.
Αλλά ελευθερία χωρίς ισότητα, επί παραδείγματι, δεν είναι νοητή. Δεν είναι τυχαίο
ότι η Γαλλική Επανάσταση υιοθέτησε ως έμβλημά της ένα ισοβαρές τρίπτυχο: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». Όταν ξεκόψεις
την Ελευθερία από τις συνοδευτικές της αρχές, μπορείς, σαν τον αμερικάνο ναύαρχο
Πέρρυ τον 19ο αιώνα, να βομβαρδίζεις την
Ιαπωνία, απλώς και μόνο γιατί δεν ανοίγει
τα λιμάνια της στο διεθνές εμπόριο!! ή, πιο
πρόσφατα, να θεωρείς ελευθερία την πλήρη
απουσία ρυθμίσεων και περιορισμών των
μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ ποτέ κανείς
δεν διανοήθηκε να πει ότι η ελευθερία του
ατόμου ισούται με την απουσία νόμου.
Έτσι, και κατά τη διάρκεια και μετά τον
πόλεμο, ισχυροί παράγοντες εξακολουθούσαν να σωρεύουν ισχύ και πλούτη από τις
οδύνες μιας ανθρωπότητας που ήταν στο
χείλος της καταστροφής, μεγιστοποιώντας
τις δυνατότητες δικής τους «ελευθερίας» και
ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας και απειλώντας την ελευθερία των ανθρώπων.
Οι ίδιοι παράγοντες χρησιμοποίησαν υπέρ
το δέον μια ιδεολογική διαμάχη μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού, δημιουργώντας
τεχνητή όξυνση και πόλωση ώστε όλο το νοητικό σφρίγος και η έμφυτη τάση της ανθρωπότητας για ερώτημα και ανατροπή να
επενδυθεί σε ένα φτωχό και με ανεπαρκή
φέρουσα ικανότητα ιδεολόγημα, και έτσι να
εξακολουθήσουν να δεσπόζουν και να ποδηγετούν την νοητική ζωή των ανθρώπων.
Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, κανένα έθνος
(και κανένας ισχυρός παράγοντας) δεν προτίθεται να παραδώσει μέρος της εξουσίας
του εθελούσια και όταν είναι ακόμα καιρός,
δηλαδή στην ακμή του, οπότε και θα ήταν
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αμέσως μπαίνει στη θέση του προκατόχου
του: γιατί να αφήσω έστω ένα μέρος από
όσα με τόσο κόπο κέρδισα;
Στο Ινδικό έπος Μαχαμπαράτα, ο Γιουντίστιρα, ένας από τους πέντε Παντάβα, νόμι-

Παντάβα από το έδαφός μας ούτε όσο χωράει στη μύτη μιας μυτερής βελόνας», θεωρώντας προφανώς ότι η μινιμαλιστική αυτή
απαίτηση, έκρυβε φόβο για τον πόλεμο (6).
Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε πραγματοποιήσει και ιδιαίτερα αξιοζήλευτη πρόοδο,
συγκρινόμενοι με τις αγέλες των άγριων
ζώων, όπου το νεώτερο ισχυρότερο αρσενικό νικάει και διώχνει ολωσδιόλου από την
αγέλη το μέχρι πρότινος κυρίαρχο αρσενικό. Όχι κάτι για το οποίο μπορούμε να περηφανευόμαστε, δεν νομίζετε;
Θα ήταν κανείς πιο πειστικός αν την ώρα
της παντοδυναμίας του εκούσια παραιτείτο
από το πλεόνασμα της κυριαρχίας του και
αποδείκνυε έτσι ότι δικαιοσύνη και δύναμη
συμβαδίζουν. Αν επί παραδείγματι οι ΗΠΑ,
χάνοντας σύντομα μεγάλο μέρος της ισχύος τους, αρχίσουν έναντι της Κίνας που
ανέρχεται γοργά να προβάλλουν αρχές και
ηθική, όχι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που το κάνουν και τώρα καθώς
θεωρούν τον τομέα προνομιακό τους χώρο,
αλλά στον τομέα της οικονομικής επέκτασης, δεν θα ακούσουν ενδεχόμενα από αυ-

μος διάδοχος του θρόνου των Μπάρατα,
αλλά έχοντας απέχθεια για τον πόλεμο που
επίκειται, ζητάει μέσω του Κρίσνα, που ανέλαβε ρόλο πρεσβευτή, από τον σφετεριστή
ξάδελφό του Ντουριόντανα, αντί να του επιστρέψει το βασίλειο, να του παραχωρήσει
μόνο πέντε χωριά γι’ αυτόν και τα αδέλφια
του. Και ο Ντουριόντανα απαντάει στον Κρίσνα: « Ενόσω ζω…., δεν θα δώσουμε στους

τήν τη φράση του Ριχάρδου του 3ου;
«Η συνείδηση είναι μια λέξη μόνο που οι
δειλοί μεταχειρίζονται, που πρώτα τη σοφίστηκαν για να κρατάνε σε φόβο το δυνατό.
Συνείδησή μας είναι τα δυνατά μας μπράτσα, νόμος τα σπαθιά μας».(7)
Το ζήτημα είναι: εκτός από την αμφίβολη,
πρόσκαιρη (όπως αποδεικνύει η ιστορία που
είναι αψευδής μάρτυρας του γκρεμίσματος

άκρως πειστικός. Το κάνει στην πραγματικότητα ακούσια και δια της βίας, από έναν
επόμενο ισχυρό παίκτη, είτε είναι έθνος είτε
ομάδα είτε επιχείρηση είτε άτομο κοκ, ο
οποίος επομένως δεν κάνει άλλο από το να
παίρνει τη σκυτάλη από τον προηγούμενο.
Έχει καταβάλλει και αυτός σκληρές προσπάθειες για να αναρριχηθεί στην κορυφή και
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όλων των αυτοκρατοριών), και εν πολλοίς
αναξιοπρεπή ηδονή της εξουσίας και της
κυριαρχίας, υπάρχει ή όχι και η χαρά της
προσφοράς και του υπηρετείν, όταν με ένα
άλμα της φαντασίας και της θέλησης πραγματώνουμε εκείνη την ανώτερη όψη του
ίδιου μας του εαυτού, που αποτελεί την υπόμνηση όλων των μεγάλων θρησκειών.
3. Μερικά βασικά προαπαιτούμενα, που τα
παραθέτω ως κανόνες επιβίωσης και όχι
ως κανόνες μεγαλουργήματος.
α. Υπάρχει χώρος για όλους (άτομα και
έθνη) με το μέγιστο του εαυτού τους. Η
αληθινή ιδιοσυχνότητα, το αληθινό ταλέντο
δεν συγκρούεται με το διπλανό του, αλλά
αυτό ακριβώς χρειάζεται για να συνυπάρξει
ομαλά η εαυτότητα, ο αληθινός ρόλος μέσα
στον κόσμο. Ο Εαυτός δεν πασχίζει για
lebensraum (ζωτικό χώρο), γιατί ο διπλανός
Εαυτός δεν τον συμπιέζει ούτε τον εκτοπίζει
ούτε τον υποτάσσει, γιατί ακριβώς ο διπλανός Εαυτός και οι άλλοι Εαυτοί είναι μέρος
του ίδιου του Εαυτού του και της Ελευθερίας
του. Η τρέχουσα αντίληψη περί εαυτότητας,
αντλημένη από τα κριτήρια της σωματικότητας και της συμπεριφοράς ομάδων και

εθνών, που αντιλαμβάνεται τον εαυτό μόνο
ως υφιστάμενο σε αποκλειστικό χώρο,
που απειλείται από τις γειτνιάζουσες όμοιες σωματικότητες, θα πρέπει να παρέλθει,
αντικαθιστάμενη από την νέα αίσθηση του
εαυτού που όχι μόνο συνυπάρχει σε χώρο
και χρόνο με τους άλλους εαυτούς, αλλά
ακριβώς από αυτή την συνύπαρξη αντλεί μεγάλο μέρος της ίδιας του της οντότητας και
αλληλοεμπλουτίζεται.
Όπως για τα άτομα έτσι και για τα έθνη
υπάρχει όντως αυτό που αποτελεί ιδιαίτερη ταυτότητα, ιδιοσυγκρασία. Η πλάνη πως

Δεν υπάρχει μέσον πρόληψης εναντίον του θηρίου αυτού παρά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και η θυσιαστική
επιλογή ως άτομα, ομάδες και
έθνη, ώστε να ξοδευτεί το κακόβουλο απόθεμα.
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τα κράτη-έθνη είναι μόνο συσσωματώσεις
συμφερόντων και κατά συνέπεια μόνο η
επιδίωξη αυτών των συμφερόντων, περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένα, μπορεί να
τα αφορά, υπήρξε μια υπεραπλουστευτική
αφαίρεση, που καθόλου δεν μας έκανε καλύτερους, αφού αφαίρεσε την έννοια του
προτύπου από το λεξιλόγιο (ή, όπως είναι
της μόδας, την «ατζέντα») των εθνών. Και
χωρίς πρότυπο η εξέλιξη και η βελτίωση καθίστανται αδιανόητες.
β. Κύριο ζήτημα είναι κάτι που δεν σχετίζεται άμεσα με τα ίδια τα έθνη: εννοώ τους
φορείς σύλληψης και έκφρασης σε πραγματικό χρόνο και όχι σαν ιστορική ανασκόπηση
(που είναι το συνηθέστερο) των όρων και των
προαπαιτούμενων του νέου, κι’ αυτοί δεν είναι προς το παρόν (και για ένα πολύ μακρινό μέλλον ακόμα) τα έθνη, αλλά άτομα και
ομάδες που διαθέτουν ένα συνδυασμό, μιας
σχεδόν «σωματικής» αίσθησης του «τώρα»
και των προβλημάτων του, μιας επαρκούς
ιστορικής γνώσης, αληθινά καλής θέλησης
και ανοιχτών οριζόντων, και ικανότητα οραματισμού του μέλλοντος, που δεν πρέπει
να το θεωρούμε επέκταση του ανεπαρκούς
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«τώρα» αλλά ένα ευδαίμον ξάφνιασμα των
ανεπίγνωστων δυνατοτήτων μας για «επί γης
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», πάντα συνδεδεμένο με μια στέρεα λογική.
γ. Απαραίτητο συστατικό του μέλλοντος, αν
πρόκειται να είναι μέλλον επιβίωσης, είναι
η αποκατάσταση της λογικής σαν ρυθμιστικού παράγοντα συμπεριφορών ανθρώπων
και εθνών, εκεί που τώρα πρυτανεύει η επιθυμία και η αυθαίρετη σκέψη, που υπηρετεί
την επιθυμία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν
καλλιεργήσουμε τη συνήθεια του στοχασμού
και την ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση
του «άλλου», όποιος κι’ αν είναι αυτός, όσο
μισητός κι’ αν είναι, όσο και αδιανόητο αν
μας φαίνεται στην αρχή αυτό. Η παραπάνω
διαδικασία δεν είναι παρά η αναπνοή του
νου, που χωρίς αυτή, όπως και κάθε τι ζωντανό, δεν ζει.
Ας μη ξεχνάμε πως οι αυτονόητες αλήθειες μας συχνά δεν είναι παρά καλλιεργημένες αυταπάτες, που μεταβιβάζονται από
γενιά σε γενιά χωρίς σταματημό και χωρίς
αναθεώρηση. Ας δώσουμε στις αποφάσεις
μας άλλη μιαν ευκαιρία, τουλάχιστον εκεί
που υπάρχει το περιθώριο χρόνου. Η μάχη
που κρίνει το μέλλον μας θα αφορά τη σύγκρουση μεταξύ όσων η Λογική και η Δικαιοσύνη μας μάς λένε, με όσα επιτάσσει
η δύναμη και τα συμφέροντά μας. Και οι
δύο σκοπιές είναι δικές μας. Και τα δύο
στοιχεία συνυπάρχουν μέσα μας. Πρόκειται
για μια μάχη στο εσωτερικό του ανθρώπου.
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4. Ως επίλογος. Τι αφέλεια! Νομίσαμε
πως με γιορτές και τελετουργίες θα ξορκίζαμε το θηρίο της χωριστικότητας, και αυτό
γέλαγε και με κάθε φιέστα μας γινόταν πιο
δυνατό και προετοιμαζόταν για την επόμενη επίθεση, έχοντας διδαχθεί από τα λάθη
του και τις ήττες του. Δεν γνωρίζει τίποτα
από το μέλλον και την ευστροφία του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά γνωρίζει καλά
τα λάθη του και μαθαίνει από το παρελθόν,
ενώ εμείς όχι, αν και αυτό θα ήταν το πιο
εύκολο. Τα ευχολόγια τα περιγελά και, όταν
οι διανοητικές κορώνες μας κοπάσουν και
θα έχουμε γίνει ακόμα πιο αδύνατοι από
το κουτσομπολιό και τις δοκησισοφίες, θα
επιτεθεί ξανά.
Δεν υπάρχει μέσον πρόληψης εναντίον
του θηρίου αυτού παρά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και η θυσιαστική επιλογή ως
άτομα, ομάδες και έθνη, ώστε να ξοδευτεί
το κακόβουλο απόθεμα. Αναφέρομαι στο
απόθεμα που δημιουργήθηκε από την προαιώνια παραβατικότητά μας ως είδους και
που διεκδικεί δικαιώματα και αποτυπώνει
την ύπαρξή του στην πολιτική των κρατών
διαχρονικά, στις πεποιθήσεις των απλών
ανθρώπων, σε αμφιλεγόμενες φιλοσοφίες, στην αυταρχική και δεσποτική όψη της
επιστήμης, στην χαώδη τέχνη και πάει λέγοντας. Η βιαιότητα της επίθεσής του μάλλον θα μας ξαφνιάσει. Δυστυχώς η ώρα
της εξηγηματικότητας και της βαθμιαίας
αλλαγής, η εποχή του άπλετου χρόνου, έχει
παρέλθει.
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Έ

χοντας περάσει τόσες δεκαετίες από
τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, στρατιωτικές πράξεις όπως η ρήψη των πυρηνικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
ή οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των
πόλεων συνεχίζουν να σοκάρουν για τα καταστροφικά τους αποτελέσματα.
Μπορεί να μην έχει συνειδητοποιηθεί
αλλά οι μαζικοί συμβατικοί βομβαρδισμοί
κατά το τέλος του πολέμου ήταν περισσότερο καταστροφικοί από τις πυρηνικές βόμβες.
Αρκεί για αυτό η δήλωση του διοικητή των
δυνάμεων βομβαρδιστικών της 20ης Αεροπορικής Δύναμης, των ΗΠΑ Λε Μέι ότι:
«την νύχτα 9ης προς 10ης Μαρτίου 1945,
πυρπολήσαμε, βράσαμε και ψήσαμε μέχρι
θανάτου πολύ περισσότερους ανθρώπους
από όσους εξαερώθηκαν στην Χιροσίμα και
στο Ναγκασάκι» [1]
Να θυμίσουμε ότι τον μαζικό βομβαρδισμό πόλεων τον ξεκίνησαν οι Γερμανοί.
Ανταπάντησαν οι Βρετανοί επιδιώκοντας την
καταστροφή της βιομηχανικής υποδομής της
Γερμανίας τους οποίους εξανάγκασαν να
απασχολήσουν 1.200.000 Γερμανούς στρατιώτες στην επάνδρωση της αεράμυνάς, αριθμός που θα μπορούσε να μάχεται στο Ανατολικό μέτωπο, και «να κάνει τη διαφορά».
Μια νίκη των Ναζί μεταξύ των άλλων θα
είχε ως συνέπεια να εφαρμοστούν τα σχέδια
δημιουργίας μιας Ευρώπης από ημιαγράμματους σκλάβους από Σλάβους και άλλες
«υπανάπτυκτες» φυλές μιας και είχαν αποφασίσει ότι η «διδασκαλία ανάγνωσης» θεωρούνταν περιττή για αυτούς! [2]
Στον απολογισμό αυτού του πολέμου θα
πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός των
μαζικών βομβαρδισμών με το πυροβολικό,
την πυρπόληση, και τα ελαφρά αεροσκάφη
διώξεως. Οι γερμανοί και οι Ιάπωνες μπορεί να μην μπόρεσαν ποτέ να καταφέρουν
τόσο συντριπτικά πλήγματα στις πόλεις και
στους αμάχους με μεγάλα αεροσκάφη αλλά
τα κατάφεραν «περίφημα» με όλα τα υπόλοιπα μέσα μη εξαιρουμένων των στρατοπέδων
συγκέντρωσης. Το Λένινγκραντ και το Στάλινγκραντ ισοπεδώθηκε από τους Γερμανούς με
πιο «αργούς» ρυθμούς και το 1.000.000 ρώσοι νεκροί στρατιώτες αλλά κυρίως εγκλωβισμένοι πολίτες που θρηνήθηκαν μόνο στην
πρώτη πόλη αρκούν για να αναλογιστούμε τα
μεγέθη της καταστροφής.
«Όποιος ξεχνά την ιστορία του είναι υπο-

χρεωμένος να την ξαναζήσει» [3]
Οι στρατηγικοί βομβαρδισμοί επανεξετάζονται σήμερα από διαφορετικές οπτικές
γωνίες. Οι αναθεωρητικές απόψεις χωρίζονται σε δύο γενικές κατευθύνσεις:
Η μία πλευρά, ακολουθώντας το γενικότερο
πνεύμα καλής θέλησης, της εποχής, επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψης ότι και οι Σύμμαχοι ήταν αρκούντως βάρβαροι. Ξεχνάνε
ότι τότε δεν υπήρχαν βόμβες λέιζερ, εκτός
και εάν εννοούν ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια των Ναζί θα τα σταματούσαν με τη ρίψη
φυλλαδίων που ρίχνονταν με τα βομβαρδιστικά.
Η άλλη πλευρά, επιχειρηματολογεί υπέρ
της άποψης ότι οι Σύμμαχοι υπήρξαν τόσο
βάρβαροι ώστε εξισώνονται ηθικά με τις
χώρες του άξονα ή και τις δικαιώνουν κιόλας! Γιατί όμως προσπερνιέται με ευκολία ή
με ειρωνεία το δίλλημα «1.000.000 νεκροί
Αμερικανοί για την κατάληψη της Ιαπωνίας
ή ρήψη πυρηνικών βομβών;» που έθεσε ο
Μακ Άρθουρ στην πολιτική ηγεσία; Μήπως
αυτοί που το ισχυρίζονται αυτό θα έπρεπε
να αναλογιστούν με ειλικρίνεια το εάν θα
είχαν την ίδια γνώμη ως στρατιώτες που θα
αποβιβάζονταν στην Ιαπωνία; Εκτός και εάν
κατά βάθος πρόσκεινται σε αυτούς που θεωρούσαν ότι οι Ναζί και οι Ιάπωνες είναι
«πολύ μακριά για μας», περιμένοντας όμως
να τους καταπιεί ο φασισμός ο οποίος θα
είχε καταλάβει προηγουμένως ολόκληρο τον
κόσμο.
Φαίνεται πως 65 χρόνια είναι για μερικούς
αρκετά για να μην μπορούν να διακρίνουν
ανάμεσα στον θηριώδη ολοκληρωτισμό των
δυνάμεων του άξονα -και τον τρομακτικό
κίνδυνο που αντιπροσώπευαν για τον πολιτισμό- και στην γεωπολιτική ιδιοτέλεια των
Συμμάχων. Παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί
να παραβλέψει την τεράστια διαφορά ανάμεσα στις ηγεσίες τους.
Την ίδια στιγμή που ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ διακήρυττε τις τέσσερις ελευθερίες
[4] για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα
από φυλή, χρώμα και εθνικότητα η ηγεσία
του άξονα σχεδίαζε την εισβολή στην Ρωσία και -βάσει της κλοπής των 7.000.000
τόνων σιτηρών το χρόνο από αυτήν- προέβλεπε πως «πολλές δεκάδες εκατομμύρια
θα πεθάνουν από την πείνα» και ότι «ο πληθυσμός θα πρέπει να τραφεί με τις σέλες
των Κοζάκων» θεωρώντας τους όντα ανάξια λόγου. [5] Για να μην αναφέρουμε τις
w w w . s o l o n . o r g . g r

ρατσιστικές αρχές της Ιαπωνίας και πρακτικές αφανισμού των πληθυσμών της Ασίας
που κατέλαβε.
Πλάνη, γοητεία, αναβλητικότητα
δράσης και πόλεμος
Για έναν αριθμό ανθρώπων ο μεγάλος πόλεμος υπήρξε ένα διδακτικό εμπεδωμένο μάθημα. Ο πόνος και ο πόλεμος κατέστρεψαν
σε μεγάλο βαθμό τις ψευδαισθήσεις χωριστικότητας και ρατσισμού. Χαρακτηριστική είναι η φράση των Γερμανών στρατιωτών στο
ανατολικό μέτωπο ότι «οι σκύλοι πολεμούν
σαν λιοντάρια» αναφερόμενοι στους -μέχρι
την εμπειρία των μαχών- «υπανάπτυχτους»
Σλάβους Ρώσους. [6] Απέκτησαν σεβασμό
γ’ αυτούς μέσα από τα πεδία των μαχών.
Για αρκετούς ανθρώπους έγινε βιωματικά
αντιληπτό πως το να «σφυρίζεις αδιάφορα»
στην αναδυόμενη κουλτούρα του ολοκληρωτισμού είναι πολιτική στρουθοκαμηλισμού.
Είναι το ίδιο ανόητο με την επιλογή της αναβλητικότητας απέναντι στο θέαμα μιας εστίας φωτιάς στο σπίτι του γείτονα. Έγινε αντιληπτή η ευθύνη της σκέψης, της συζήτησης
και της ελευθερίας, και ότι είναι καλύτερα να
πολεμά κάποιος έγκαιρα τον ολοκληρωτισμό
-κάθε είδους- και τον φόβο με τον λόγο,
παρά φυγοπονώντας και αναβάλλοντας την
δράση να αναγκάζεται να πολεμά στα πεδία των μαχών ή της σύγχρονης θεσμικής
εκτροπής. [7]
Λέγεται συχνά πως η ιστορία γράφεται από
τους νικητές. Αυτό δεν θα έπρεπε να μειώσει
την αντιπάθειά μας στον ναζισμό και το φασισμό, αλλά να μας προβληματίσει μήπως
δεν έχουμε σταθεί με επαρκή αυτογνωσία
απέναντι στην ζωή. Μήπως το γεγονός ότι
τον μεγάλο πόλεμο ακολούθησε ο λεγόμενος «ψυχρός» είναι ένδειξη ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων εξακολουθεί να παράγει
συλλογικούς εφιάλτες; Μήπως εξακολουθούμε να διακατεχόμαστε από αριθμό ψευδαισθήσεων που θα κατασταλάξουν αναπόφευκτα ένα νέο πόλεμο; Θα επιλέξουμε τον
δρόμο της αυτογνωσίας και αυτομάθησης
ή της οδυνηρής εμπειρίας μιας νέας καταστροφής; [8]
Η ευθύνη της σκέψης
Κάθε σκέψη έχει μια δυναμική. Ο Roberto
Assagioli αναφέρει πως «εικόνες, διανοητικές μορφές και ιδέες τείνουν να δημιουργήσουν τις φυσικές εκείνες συνθήκες και
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εξωτερικές πράξεις, οι οποίες αντιστοιχούν
σε αυτές» [9] Αυτό δεν αποτελεί μέρος βαρετής διδασκαλίας της ψυχολογίας αλλά προειδοποίηση ισάξια της συνειδητοποίησης του
νόμου της βαρύτητας και του τι θα ακολουθήσει η αψήφηση του με μια απόπειρα βουτιάς
από την ταράτσα του σπιτιού. Συναισθήματα,
σκέψεις και φιλοσοφίες που βασίζονται στο
μίσος, στην χωριστικότητα, στην προβολή
όλων των σφαλμάτων στους άλλους, υιοθετούν ένα επικίνδυνο ολοκληρωτισμό που
σκοτώνει τις οικογενειακές, εθνικές, και παγκόσμιες ανθρώπινες σχέσεις.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη των εικόνων και του ψυχισμού που προτιμούσαν οι
πολίτες της δημοκρατίας της Βαϊμάρης -που
προηγήθηκε της ανόδου του Ναζισμού στην
Γερμανία- για να εστιάσουν την προσοχή
τους.
1. Το μυθιστόρημα μπεστσέλερ της εποχής ήταν το «Volk ohne Raum, Λαός χωρίς
χώρο», «εξέφραζε μια επικρατούσα αίσθηση
κλειστοφοβίας... για τον ανεπαρκή ζωτικό
χώρο». [10]
2. Τα πολιτικά βιβλία γεννούσαν κινήματα
έχοντας «σκόπιμα ασυνάρτητες ετικέτες»
«απόπειρες να ξεφύγουν από την παραδοσιακή πολιτική ορολογία, .. μαρτυρούσαν μια
διεστραμμένη απόλαυση με το παράδοξο,
...θανάσιμη επίθεση στο Λόγο». [10]
3. Κυκλοφορούσαν δημοφιλή αντισημιτικά,
αντισλαβικά και άλλα ρατσιστικά βιβλία που
απέδιδαν το φταίξιμο της οικονομικής στενότητας αποκλειστικά έξω από τους ίδιους,
οι οποίοι φέροντας ως θύματα των καταστάσεων.
Γιατί να απορεί κανείς για την άνοδο του
Ναζιστικού κόμματος στην εξουσία μετά από
αυτή την μακρόχρονη πυροδότηση της χωριστικότητας στη σκέψη;
Με ένα βιαστικό συμπέρασμα θα κατέληγε
κάποιος στο ότι για ένα καλύτερο κόσμο αρκούν κουλτούρες μη βίας. Όμως ακόμη αναμένει απάντηση το ερώτημα: «τι μπορεί να
σταματήσει έναν στρατιωτικό, θρησκευτικό ή
οικονομικό ολοκληρωτισμό;» Η μεταπολεμική πολιτική της μη βίας του Γκάντι μπορεί να
πέτυχε απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία της
ανεξαρτησία της. Το τι θα πετύχαινε όμως
απέναντι στον Ναζισμό μπορούμε να το συμπεράνουμε από την σχεδόν αδιαμαρτύρητη
εξαφάνιση ανθρώπων στις ομαδικές εκτελέσεις αθώων -«αντίποινα»- και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Η ευθύνη της σκέψης βαρύνει όλους οι διανοούμενοι όμως έχουν μεγαλύτερο βάρος
να σηκώσουν Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διαπιστώ-

νει γράφοντας στον Φρόυντ για τον Β παγκόσμιο πόλεμο:
«Σύμφωνα με τις δικές μου εμπειρίες είναι μάλλον η λεγόμενη -διανόηση- αυτή που
υπόκειται πιο εύκολα στις επιρροές της μαζικής προπαγάνδας, διότι συνήθως δεν αντλεί
άμεσα από τα βιώματά της, αλλά μπορεί να
επηρεαστεί ευκολότερα και πληρέστερα με
έμμεσο τρόπο, μέσω εντύπων» [11]
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Ο Σίγκμουντ Φρόυντ από την μεριά του
σχολιάζει:
«η ανατροφή ενός ανώτερου στρώματος
αυτοτελώς σκεπτόμενων ανθρώπων, που
αγωνίζονται για την αλήθεια, θα έπρεπε
να γίνεται με περισσότερη φροντίδα από
ότι μέχρι τώρα. Είναι αυταπόδεικτο ότι οι
υπερβάσεις των κρατικών δυνάμεων και
η απαγόρευση της σκέψης εκ μέρους της
εκκλησίας δεν ευνοούν διόλου μια τέτοια
ανατροφή.
Ιδανική κατάσταση θα ήταν φυσικά μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν υποτάξει την
ορμητική τους ζωή στην δικτατορία του Λόγου.» [12]
Αναζητώντας διέξοδο
από την ανθρώπινη καταστροφικότητα
Στον αντίποδα των χωριστικών ερμηνειών
της ζωής κινείται ένα θεραπευτικό κίνημα καλής θέλησης που αναζητά μια «θεωρία που
να συνθέτει τα πάντα» και που να αναγνωρίζει την πνευματική συμβολή όλων των γραμ-
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μών σκέψης. Όπως μας λέει ο καθηγητής
φιλοσοφίας Oliver Reiser:
«Αν επιθυμούμε να αποφύγουμε την επανάληψη των τραγωδιών του παρελθόντος,
πρέπει να κατανοήσουμε το παρελθόν-και
μετά να το υπερβούμε» και προσθέτει: «η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κοινωνική αποσύνθεση, η οποία δύναται να παρεμποδισθεί
μόνο εάν εγκαθιδρυθεί μια νέα σύνθεση στη
βάση του υπάρχοντος υλικού και εάν νέες
αρχές θεσπισθούν.
Πρέπει ενσυνείδητα να δημιουργήσου-

με μια νέα σύνθεση, ένα πλανητικό τρόπο του σκέπτεσθαι και συναισθάνεσθαι, η
οποία θα είναι για τον επόμενο αιώνα ό,τι
ο Σχολαστικισμός για το μεσαίωνα και ό,τι
ο Μαρξισμός για το μισό του σύγχρονου
κόσμου». [13]
Η επιλογή της προσκόλλησης σε ερμηνείες
της ζωής -οι οποίες μπορεί να είναι θαυμάσιες- και συνεπώς η άρνηση της πληρέστερης
καταγραφής της ζωής αποτελεί την πρωταρχική δολοφονική πράξη μας. Η άρνηση αυτή
μπορεί κάποια στιγμή να είναι απέναντι στην
αναδυόμενη ταύτιση με το Όλο και την επακόλουθη αναπροσαρμογή των πρωτευουσών
αρχών που καθορίζουν τις προτεραιότητες
της καθημερινής ζωής. Ότι συμβαίνει στην
καθημερινή ζωή, στην αγορά, αποτελεί καταστάλαξη αυτών των επιλογών.
Συμπέρασμα
*Οι στοχασμοί και η δημιουργική φαντασία
είναι μεγάλης και πρακτικής σημασίας παρά-

γοντες διαμόρφωσης του μέλλοντος.
*Οι διάφοροι ολοκληρωτισμοί -σύγχρονοι και παλιοί- είναι όπως κάθε σκέψη σαν
τα αέρια του θερμοκηπίου. Δεν γνωρίζουν
σύνορα και επηρεάζουν όλο το σύστημα.
Πρέπει να απασχολούν έγκαιρα όλους τους
πολίτες του κόσμου ανεξάρτητα από το που
αυτές εμφανίζονται.
*Ο ολοκληρωτισμός περιορίζεται με τη θέληση για το κοινό καλό. Χρειάζεται μια επαρκής πνευματική «δυναμική προοπτικής» ικανή
να διασκορπίσει την δυναμική διασποράς

Ο ολοκληρωτισμός της επιθυμίας και του φόβου είναι ο
πιο ύπουλος και ο πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Έχει καταλυτικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή και στην τύχη
της ανθρώπινης κοινωνίας.
των δυνάμεων του φόβου και της ωμής δύναμης από μεριάς των κάθε είδους ολοκληρωτικών δυνάμεων. Έχει σημασία η διάδοση
της εικόνας ενός βιώσιμου σχεδίου για το
μέλλον απέναντι στα σχέδια που βασίζονται
στην χωριστικότητα και την επιβολή.
*Ο ολοκληρωτισμός της επιθυμίας και
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του φόβου είναι ο πιο ύπουλος και ο πιο
δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Έχει καταλυτικές
συνέπειες στην καθημερινή ζωή και στην
τύχη της ανθρώπινης κοινωνίας. Η επιθυμία
μας είναι το δόλωμα για τον έλεγχό μας
από μια μικρή μειονότητα πανουργίας από
την «πυραμίδα στρεβλής υπανάπτυξης» της
Δημοκρατίας μας. [14 ]
*«Η συμφιλίωση της ευθυμίας και του βαθύτερου δημιουργικού στοχασμού - παρά
τις όποιες προβοκάτσιες ενός ψυχισμού
δραματοποίησης ή διασκεδαστικής λήθης είναι το απαιτούμενο αφετηριακό εγχείρημα
που ανταποκρίνεται τόσο στην ανάγκη της
επάρκειας της «Μέσης Οδού» όσο και της
τοποθέτησή μας σε σωστό σημείο και κατεύθυνση, με σωστή μέθοδο.» [15] ]
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Τ

ι είναι αυτό που γεννάει τη βία μέσα μας;
Γιατί το ανθρώπινο είδος έχει μια ιδιαίτερη επίδοση στη βία καθαυτή; Κάτω από
ποιες συνθήκες ευδοκιμεί η βία; Τα παραπάνω
είναι ερωτήματα που ζητούν να φτάσουν στην
αιτία του φαινομένου της βίας και θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ περισσότερα. Αυτό που
έχει σημασία να εξετάσουμε και να ανακαλύψουμε είναι ο μηχανισμός της βίας.
Βία είναι η πρόκληση πόνου στον άλλο ή με
απειλή πόνου ή θανάτου στέρηση της ελευθερίας του. Ο πόνος μπορεί να είναι σωματικός, συγκινησιακός ή και ακόμη νοητικός,
και η βία δεν είναι απαραίτητα σωματική αλλά
μπορεί και να είναι φραστική.
Η βία κατ’ αρχήν γεννιέται μέσα στο μυαλό
μας. Μέσα στο νου μας και είναι δύο ειδών:
1) η αντανακλαστική βία. Η βία δηλαδή που
γεννιέται ως αντίδραση σε ερεθίσματα από το
περιβάλλον και συνήθως είναι αμυντική. Εδώ
η βία είναι κυρίως μια συγκινησιακή αντίδραση ή ακόμη και καθαρά ενστικτώδης για την
προστασία της σωματικής μας ή βουλητικής
μας ακεραιότητας. (για παράδειγμα ο έντονος θυμός από μία ζημία που προξένησαν σε
βάρος μας ή η βίαιη αντίδραση στη φραστική επίθεση κάποιου, ή η βίαιη αντίδραση για
λόγους άμυνας της κοινωνίας απέναντι στον
εγκληματία ή κακούργο, με θεσμούς που στερούν την ελευθερία του με τον εγκλεισμό του
στη φυλακή).
2) η έμφυτη και ενεργητική βία. Αυτή η όψη
της βίας μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη
γιατί προκύπτει από μια ιδιαίτερα χωριστικήδιαιρετική στάση απέναντι στον άλλον. Έχει
περισσότερο νοητικά χαρακτηριστικά, δηλαδή
προκύπτει μέσα από συγκεκριμένη ιδεολογία
και προσπαθεί να είναι εκλογικευμένη. Πχ ο
χουλιγκανισμός, η βία της Κου Κλουξ Κλαν,
η ναζιστική θηριωδία ή ακόμη και η στάση
του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον ή στα
ζώα εκτροφής κλπ.
Το φαινόμενο της βίας μπορεί να εξεταστεί
στο ψυχολογικό επίπεδο (μιλώντας πάντα ως
προς τα αίτιά του) και έχει να κάνει με την
ατομική ψυχοσύνθεση, τα ένστικτα και πλευρές του χαρακτήρα που συνδέονται με συνειδητές ή ασύνειδες εμπειρίες. Μπορεί όμως
και να εξεταστεί σε κοινωνικό επίπεδο. Στο
κοινωνικό επίπεδο το φαινόμενο της βίας
γεννιέται μέσα από ιστορικές ή μυθολογικές
ταυτίσεις, μέσα από την κοινωνική αδικία, από
την εξουσία και την πάλη γι’ αυτήν, από κοινωνικές, οικονομικές ή άλλου τύπου διεκδικήσεις ή αντεκδικήσεις, από αχρείες ιδεολογίες
και δεδομένες αντιλήψεις.

Η βία ασκείται συνήθως από τον πιο ισχυρό
στον πιο αδύναμο και σπανιότερα από το δεύτερο προς τον πρώτο.
Γιατί όμως ασκούμε ή προσφεύγουμε στη
βία; Ασφαλώς η βία έχει το σπέρμα της αντικοινωνικότητας και συνήθως καταδεικνύει μια
αντικοινωνική συμπεριφορά. Αλλά (με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις) κάθε άνθρωπος

φεται κατά της ίδιας της ύπαρξής μας. Είναι
δηλαδή μια αυτοκαταστροφική στάση στην ουσία της. Κατά ένα τρόπο η βία που φαινομενικά επιχειρεί να βλάψει τον άλλον βλάπτει με
βαθύτερο και γι’ αυτό πιο ουσιαστικό τρόπο
τον ίδιο μας τον εαυτό.
Ίσως πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ τη βία
από την άμυνα. Πράγματι η μη βία απέναντι

προσπαθεί να δικαιολογήσει την αιτία μιας βίαιης πράξης του όταν η κοινωνία τον καλεί να
απολογηθεί. Χωρίς δίκαιο λόγο οποιαδήποτε
βίαιη πράξη θεωρείται ιδιαιτέρως απεχθής
και ο πιο στυγερός εγκληματίας δεν αντέχει
το βάρος της ηθικής και κοινωνικής του απαξίωσης από την κοινωνία. Ακόμα κι αυτός θα
ψάξει να βρει δικαιολογίες των πράξεών του.
Ο Λόγος είναι η φύση του και δεν μπορεί να
τον παραβλέψει γιατί είναι σα να παραβλέπει
τον ίδιο του τον εαυτό.
Αλλά ο Λόγος είναι κατά βάση κοινωνικότητα. Απαιτεί σχέσεις είναι σχέση. Προσδίδει
αξία στον άλλο. Αξία τόσο θεμελιώδη που
κανείς δε θα μπορούσε να αντέξει για πολύ
χωρίς να διαλυθεί ψυχοσωματικά σε απόλυτη
απομόνωση ακόμη και αν έχει άφθονη τροφή
και νερό. Και για όσο διάστημα θα άντεχε,
αυτό θα γινόταν μέσα από τις αναμνήσεις
των σχέσεών του με άλλους ή με τη φαντασιακή παρουσία άλλων.
Πώς όμως η βία που είναι (όπως είναι ευρέως αποδεκτό) παράλογη είναι τόσο πλατιά
διαδεδομένη και τόσο συχνή στις διαπροσωπικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας
σχέσεις. Υπάρχει μια θεμελιώδης αντιφατικότητα, τόσο θεμελιώδης που στην ουσία στρέ-

σε μια ναζιστική εισβολή ή σε ένα ρατσιστικό
προγκρόμ δεν είναι μια «ηθική» στάση. Και
δεν είναι γιατί ουσιαστικά συμπράττει με το
δυνατό έναντι του αδυνάμου. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το να μην πάρεις θέση
είναι σύμπραξη.
Στο συγκεκριμένο εγείρονται ερωτήματα του
τύπου, και αν ο δυνατός ισχυρίζεται ότι είναι ο
αδύναμος και ότι ουσιαστικά η βία που ασκεί
είναι άμυνα; Απλό παράδειγμα η ιεροεξεταστική
δικαιολόγηση κάποιων δογμάτων (θρησκευτικών
ή πολιτικών) του παρελθόντος ότι διώκονταν από
αιρετικές θέσεις που είχαν την υποστήριξη είτε
του σατανά, είτε κάποιων σκοτεινών πολιτικών
δυνάμεων και γι’ αυτό θα έπρεπε να ασκήσουν
βία σ’ αυτούς που τις εξέφραζαν.
Εδώ συνήθως αυτός που είναι διαλλακτικότερος, που σέβεται τις βασικές αρχές των
δικαιωμάτων, που είναι ανεκτικός και όχι
χωριστικός, που σέβεται την αρχή της ελευθερίας, κατά πάσα πιθανότητα είναι το θύμα.
Αλλά εδώ βρίσκεται και η ευθύνη του καθενός: στην ανάπτυξη εκείνης της διάκρισης
μέσα του αλλά και μέσα στην κοινωνία που
θα μπορεί να αναγνωρίζει το αβλαβές από
το αντικοινωνικό, την αλήθεια από το ψεύδος,
το πραγματικό από το απατηλό. ]
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Ο

ι αγορές γαιών από ξένους επενδυτές και η ολοένα και μεγαλύτερη
καλλιέργεια βιοκαυσίμων καταδικάζουν μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους στην
πείνα, στερώντας τους από τη δυνατότητα
αποδοτικών καλλιεργειών.
Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη
Διατροφική Ασφάλεια, η οποία συνεδρίασε
στη Ρώμη, ξαναέφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας και της διατροφής, η οποία διαρκώς επιδεινώνεται σε
παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της εκμετάλλευσης γαιών από εταιρίες και κυβερνήσεις εις
βάρος των αγροτικών πληθυσμών.
Σύμφωνα με τον ειδικευμένο ερευνητή των
Ηνωμένων Εθνών σε ζητήματα Διατροφής
Ολιβιέ ντε Σουτέρ, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η αστικοποίηση και η αγορά καλλιεργήσιμων γαιών από διάφορες εταιρίες
αποτελεί ένα «εκρηκτικό μίγμα» για την διατροφική ασφάλεια σε πάρα πολλές περιοχές
του πλανήτη..
Το φαινόμενο αποκλεισμού των τοπικών
πληθυσμών από την εκμετάλλευση της ίδιας
τους της γης έχει προσλάβει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σε
κράτη του Τρίτου και του Τέταρτου κόσμου.
Ξένες πολυεθνικές εταιρίες και κυβερνήσεις
ανεπτυγμένων κρατών φαίνεται ότι έχουν
συμμάχους στα πλάνα τους και τις περισσότερες τοπικές αρχές με αποτελέσματα δραματικά, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε
κοινωνικό επίπεδο. Ένα τεράστιο κερδοσκοπικό παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη με μόνα
θύματα τους τοπικούς αγροτικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
καλλιεργήσουν τις γαίες τους.
Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι
μικρές εκτάσεις γης που έχουν στη διάθεσή
τους οι αγρότες υποβαθμίζονται σταδιακά,
με αποτέλεσμα οι μικροκαλλιεργητές να περιορίζονται σε άνυδρες και ορεινές, περιοχές, δίχως τη δυνατότητα άρδευσης.
Οι αντιδράσεις και οι προσπάθειες οργάνωσης των τοπικών πληθυσμών απέναντι σε
αυτές τις πρακτικές συνήθως αποκρύπτονται
από τα Μ.Μ.Ε. ή και καταστέλλονται δια της
βίας. Σύμφωνα με τα πορίσματα του Ο.Η.Ε.

πάντως, μόνο στην Αφρική, όπου εμφανίζεται και οξύτερο το πρόβλημα, το 90% των
περιπτώσεων αγοράς γαιών από ξένους επενδυτές στερείται νομικής βάσης.
Σύμφωνα με τον κ. Σουτέρ οι κυβερνήσεις
οφείλουν να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα
των πληθυσμών επί των γαιών αφού η παρούσα κατάσταση έχει «δραματικές επιπτώσεις σε μικροκαλλιεργητές, ιθαγενείς, κτηνοτρόφους, ψαράδες επειδή η διαβίωσή τους
εξαρτάται άμεσα από την όποια πρόσβαση
έχουν στις γαίες και τους υδάτινους πόρους». Εν μέσω όμως της οικονομικής κρίσης, πολλοί κυβερνώντες βλέπουν στις αγοραπωλησίες γης την ευκαιρία για γρήγορο
και εύκολο κέρδος. Αν δεν υποκύψουν στο
«παιχνίδι» αυτό, γίνονται θύματα της κλασσικής τακτικής σπίλωσής τους από Μ.Μ.Ε. και
ξένες κυβερνήσεις.
Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη
Διατροφική Ασφάλεια, προτείνει τη συνέχιση
της διαδικασίας ανάπτυξης μιας εθελοντικής
συμφωνίας, σχετικά με την υπεύθυνη διακυβέρνηση στο ζήτημα εκμετάλλευσης των γαιών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι σε θέση να
επιβάλλουν, αν και είναι πολύ αμφίβολο αν
w w w . s o l o n . o r g . g r

το θέλουν, μια δεσμευτική συμφωνία και οι
όποιες προτάσεις τους γίνονται στα πλαίσια
«εθελοντικών» συμφωνιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων ειπώθηκαν στη διάσκεψη της Ρώμης για τη διατροφική ασφάλεια, αποτελεί η νομική διαμάχη που μόλις ξεκινά στην Αίγυπτο, μετά την
αγορά τεράστιας έκτασης από Σαουδάραβα
μεγιστάνα. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τοπικοί φορείς κατηγορούν την
κυβέρνηση της Αιγύπτου, για παραχώρηση
γης χωρίς κανένα όρο στον ξένο επενδυτή,
ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει
ένα «κράτος εν κράτη» στην περιοχή Τόσκα.
Οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η αγοραπωλησία παραβαίνει κάθε νόμο περί ιδιοκτησίας και πώλησης γης και κάνουν λόγο
για «προδοσία».
Αν όμως δεν υπάρξει εκ μέρους των κρατών και των διεθνών οργανισμών δεσμευτική νομοθεσία που να σέβεται τα δικαιώματα
των τοπικών πληθυσμών και να μην θεωρεί
το κέρδος ως πανάκεια, δεν θα είναι ούτε η
πρώτη, ούτε η τελευταία. ]
(Πηγές: http://farmlandgrab.org/, http://
planetark.org, Reuters)
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Προτεινόμενα βιβλία:
«ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ»
Η ανθρωπιά και η ομορφιά της μικρής οικονομίας
Συγγραφέας: Ε. Σουμάχερ / Εκδόσεις: «ΓΛΑΡΟΣ» / Χρόνος έκδοσης: 1993
Μετάφραση: Φαράντος Χοϊδας, Όλγα Τρέμη / Σελίδες: 342

Τ

Ο ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ» -- η ανθρωπιά και η ομορφιά της μικρής οικονομίας είναι ένα ιστορικό βιβλίο
που κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα διαμόρφωσε σε ένα βαθμό την κουλτούρα της εναλλακτικής σκέψης
και προσέγγισης.
Ο Σουμάχερ είναι ένας από τους μεγάλους στοχαστές του
20ου αιώνα. Μας προσφέρει έναν άλλο τρόπο σκέψης (όπως
αυτό συμβαίνει και με άλλους μεγάλους στοχαστές πχ τον Χ.
Μάμφορντ) μια άλλη προσέγγιση, ένα άλλο πρότυπο, καθώς
και μια εναλλακτική λύση απέναντι στη βιομηχανοποίηση και
στη «μέγα-μηχανή».
Τοποθετείται και αναπτύσσει μια συνθετική εναλλακτική σκέψη, μια ολιστική σκέψη, αποτελώντας μια περίπτωση κλασικού
συγγραφέα, ιδιαίτερα δημιουργικού. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει ωφέλιμα σε ένα πεδίο ανάγκης, για την επάρκεια

του στοχασμού απέναντι στα γεγονότα και τις καταστάσεις.
Η σκέψη αυτή είναι άκρως επίκαιρη και δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί, όπως χάθηκαν
και ξεθώριασαν τα κινήματα αμφισβήτησης εκείνης της εποχής.
Αυτού του είδους η σκέψη πρέπει να αποτελέσει ένα συστατικό
στοιχείο του νέου ιστορικού και
πολιτικού υποκειμένου του 21ου
αιώνα.

«ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ»
Συγγραφέας: Μ. Ελιάντ / Μετάφραση: Κυριακή Λέκκα - Μαραγκουδάκη
Εκδόσεις: «Αρμός Μούσες» / Έτος έκδοσης: 2003

Ο

Mircae Eliade (Μιρσέα Ελιάντ) είναι ένας μεγάλος
στοχαστής από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη θρησκειολογική προσέγγιση και κατανόηση
στον 20ο αιώνα. Είναι ένας στοχαστής ιδιαίτερα γόνιμος στη
συμβολική κατανόηση των ζητημάτων. Σε αυτό του το έργο
έρχεται να ασχοληθεί με ένα πολύ μεγάλο και αρχέγονο ζήτημα, προσεγγίζοντάς το οικουμενικά μέσα από όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις, με ηθικές συμβολικές κουλτούρες, τις
κουλτούρες του «επέκεινα» σε σχέση με το εσωτερικό φως
που αποκαλύπτεται ή που αποκαλύπτει.
Είναι το φως που βλέπουμε μέσα στο φως εν κατακλείδι, και
αυτό συντελείται στο επίπεδο της συνείδησης. Δεν χρειάζεται
να πούμε περισσότερα για την ομορφιά αυτού του έργου και

τον πλουραλισμό της σκέψης
και του προβληματισμού που εκφράζεται σε αυτό το μικρό αλλά
μεστό και ουσιαστικό βιβλίο.
Η βιωματική και θρησκειολογική
προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια χώρα σαν τη δική
μας, μια χώρα - σταυροδρόμι
πολιτισμικά και γεωπολιτικά. Υπό
την έννοια αυτή αξίζει ένα ευχαριστώ και στις εκδόσεις που επιχειρούν σε αυτό το πεδίο, όπως
τώρα οι εκδόσεις «Αρμός».

Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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Σεισάχθεια

της Ιωάννας Μουτσοπούλου, από την ποιητική συλλογή «Ψυχές της Ίστορίας»
Μορφές του παρελθόντος μελλοντικές
σαρώσανε τον κόσμο όλο,
μα οι σφραγίδες τους δεν διαβάστηκαν,
χαθήκανε στης λήθης την ανομία,
σαν λέξεις δίχως το νόημά τους
που βυθίζονταν αργά στο βούρκο του τίποτα.
Το μέλλον πάντα ψιθύριζε
χαράς τραγούδια για το παρόν
κι ο κόσμος μισούσε και θαύμαζε μαζί,
γιατί δεν ήξερε το μεγάλο του πεπρωμένο
και το σκοτάδι πυράκτωνε τις αισθήσεις
σε όργιο φαντασμάτων
ντυμένων με ρούχα κατακόκκινα σαν την οργή
και το βλέμμα μονάχα άφηνε
ξεχασμένες σπίθες αγνότητας
να σβήνουν τις φλόγες.
****
Ο Σόλωνας, μορφή στα βάθη του χρόνου
που η ματιά του άντεξε
εκείνη τη ροή απ’ αστραπές του απείρου,
που χώραγαν όνειρα
αγέννητα στο φώς της ιστορίας,
όπου η δύναμη έσμιξε μ’ εκείνη τη συμπόνια,
για της φτώχειας τα βάρη που τη ζωή τσάκιζαν,
σε μια σπονδή ομορφιάς
που «σεισάχθεια» ονοματίστηκε
και μετά ξεχάστηκε,
μα που κάρφωσε ορμητικά
στο γεμάτο κουφάρια πεδίο της μνήμης
εκείνο το βέλος του αγαθού,
που γέννησε της δικαιοσύνης τον ήλιο.
Κι ο ήλιος εκείνος φώτισε
το μέλλον του κόσμου τούτου,
γιατί το φως του μπήχτηκε αόρατα

σε μυστικό μέρος της καρδιάς
και στάθηκε παρηγοριάς παράθυρο
στα όνειρα των αδύναμων.
Μα η δόξα του θ’ αστράψει τότε αληθινά
που παρηγοριά θα γίνει απρόσμενη
στων δυνατών τα όνειρα για λεφτεριά
από της εξουσίας τα δεσμά της θλίψης.
Ο κόσμος δεν ήταν πλούσιος σε όνειρα,
ένα σκοτάδι κρύφτηκε στο μέρος της καρδιάς
κι η δύναμη αφάνιζε το μικρό
μες στη δική της ασημαντότητα
ξεχνώντας τη φτώχεια της θνητότητας
που έκαιγε με λέξεις του χρόνου μαγικές
μικρά και μεγάλα
σε μια ανάγκη ταπεινότητας
μπροστά στο Είναι.
Τι έβλεπε ο Σόλωνας πίσω απ’ τη φτώχεια
και εκείνη την ασχήμια της ζωής
που βυθίζει σε βούρκους ανυπαρξίας τα όνειρα
και μάταιη δείχνει την ανάσα μιας ταυτότητας
σερνάμενης στη σκληρότητα του τίποτε;
Στρατιές οι άνθρωποι που άμοιροι γυρνούσαν
μες στη ζωή σα δούλοι ξέπνοοι,
στερημένοι απ’ του όντος τη ματιά εκείνη
που να ‘δειχνε πως άξιζαν της ύπαρξης το νόημα∙
ψυχές, παράξενα πυρπολημένες
απ’ τη σφραγίδα του κενού,
που ψάχνουν τις σταγόνες της ζωής
με τη μνήμη της αθανασίας
και της ομορφιάς του Παντού
και πορεύονται στους βωμούς της θυσίας
με σκεπασμένα τα μάτια από κατάλευκο φως,
γιατί το τέρμα ξεκουράζεται στα πόδια της Ύπαρξης.
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Μα η ντροπή παράξενα εσφράγιζε
τους κτήτορες του κόσμου
που ζύγισαν την ύπαρξη
και βρήκανε πως βάρυνε ο πλούτος παραπάνω,
γιατί αυτός δεν πέθαινε κι ανίκητος φαινόταν.

Μα τον λαιμό τους σφίγγαν στα κρυφά
και πνίγανε αόρατα
με του πεπρωμένου τις άηχες λέξεις
τα βλέμματα της απληστίας.

Και τα μεγάλα της γης,
στης ορυκτότητας την έμπιστη ακινησία δουλωμένα,
ασήμαντα φαινόντουσαν στου χρόνου τα περάσματα∙
μονάχα οι άνθρωποι στήνανε τρελό χορό
γύρω από τα κούφια ομοιώματα της επιθυμίας,
για να ξεχνάνε τον Άγγελο του Θανάτου
που ήρεμος περίμενε στο χρόνο
για να κλείσει το θέατρο της ασχήμιας
με μια ριπή απ’ τ’ άγνωστο.

Κι έτσι ο Σόλωνας έξω
από την παροδικότητα στάθηκε
σα φως που χάραζε το δρόμο
για το κάστρο της Αδελφοσύνης∙
μέσα στην ένδεια την ανθρώπινη,
τη σφύζουσα στους βούρκους,
σαν βέλος η ματιά του ατένισε εκείνη την αλήθεια
που πίσω απ’ τη δύναμη στεκόταν ορθωμένη
σαν ομορφιάς τραγούδι
για εκείνη την ενότητα που θώπευε τους κόσμους
σε μια ελευθερία απρόσμενη,
όπου ο εαυτός ακέραιος αντίκρυζε
τα ίχνη της Ολότητας
να μαίνονται στον κόσμο της ανάγκης.

Αυτό το άγνωστο τόσο κοινό φαινόταν,
πίσω από τους ζοφερούς μόχθους και τις σκοτεινές χαρές
να σεργιανάει αμέριμνα μέσα απ’ τις ψυχές
και τις αλυσίδες να σπάει συνεχώς
καλώντας σε μιαν άγνωστη χαρά
που όμως δε χώραγε στης απληστίας τα χέρια.
Κλείσαν τα χρέη
και ελευθερίας ανάσα γέμισε
της δουλείας τα φουντωμένα σκοτάδια.
Μα δεν ήταν χάρη γι’ αδικημένους μοναχά∙
πιο πολύ χάρη ήτανε γι’ αυτούς
που την ψυχή τους σκότωναν
στις φυλακές που έφτιαχναν για άλλους.

****

Κι αν οι μορφές αδύναμες φαινόντουσαν
με ξέμακρη την ομορφιά που πόθησαν τα όντα,
εκείνη η σιγή του μέλλοντος πανίσχυρη ακουγόταν
να ‘χει από τα πριν τους δρόμους της φτιαγμένους,
της ομορφιάς και της στοργής
που αιώνιες στέκουν μες στου σκοπού το βλέμμα
που τα όντα σμιλεύει στου χρόνου τα παράξενα ταξίδια.

Κι οι αλυσίδες της σκλαβιάς
πλούτου σημάδια ήτανε γι’ αυτούς,
του πλούτου του δικού τους.

Σεισάχθεια
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ΣΟΛΩΝ
• Ένα πολύ στενάχωρο περιστατικό ήταν και αυτό
με τον γλάρο της φωτογραφίας. Βρέθηκε σε μια
παραλία της Φθιώτιδας ημιθανής και ο λόγος
ήταν δυστυχώς ότι είχε καταπιεί αγκίστρια, με τον
γνωστό τρόπο που ψαρεύουν ορισμένοι ρίχνοντας
στην επιφάνεια της θάλασσας ψωμί τυλιγμένο με
πολλά αγκίστρια για τα ψάρια του αφρού. Ήταν
πολύ δύσκολη η αφαίρεση τεσσάρων αγκιστριών
από κτηνίατρο, που έφταναν μέχρι βαθιά στον λαιμό του άτυχου πουλιού, αλλά ήταν πιθανό να είχαν
φτάσει κάποιο ή κάποια μέχρι το στομάχι. Τελικά
το πουλί δεν μπόρεσε να επιζήσει παρ΄ όλες τις
προσπάθειές μας.
• Βρέθηκε η μικρή σκυλίτσα της φωτογραφίας (δεξιά) με εκατοντάδες τσιμπούρια σε όλο της το σώμα.
Την ονομάσαμε Έλλη και όταν την βρήκαμε σε μια
αλάνα ήταν η μισή μέσα σε μια πλαστική σακούλα,
που την είχαν βάλει για να την πάρουν από την μάνα
της και να την πετάξουν σαν σκουπίδι μακριά. Την
περιποιηθήκαμε και έζησε ένα διάστημα μαζί μας
ώσπου έφτασε και η στιγμή που υιοθετήθηκε από μια
οικογένεια για να ζήσει μαζί τους.
• Αυτό το ταλαιπωρημένο αρσενικό γατάκι βρέθηκε
στην εθνική οδό κοντά στην Αταλάντη να περιφέρεται
στη μέση του δρόμου ζαλισμένο. Προφανώς μόλις
είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο, και είχε χτυπηθεί
πολύ άσχημα η ουρά του και το ένα του μάτι. Αναγκαστικά έγινε αφαίρεση της ουράς, και θα γίνει μια θεραπεία που ίσως σώσει το μάτι του. Είναι πολύ ήρεμο
και, όπως όλα τα ζωάκια σε δύσκολη κατάσταση, καταλαβαίνει τη βοήθεια που του προσφέρεται και μας
εμπιστεύεται σαν οικογένειά του.

• Και για το πελαργό αυτόν ο δρόμος παραλίγο να του
στοιχίσει τη ζωή, και να μείνει η φωλιά με τα τρία νεαρά
πελαργάκια χωρίς τον ένα γονέα. Ευτυχώς ανέλαβε δυνάμεις αμέσως μετά το σοκ της ελαφριάς σύγκρουσης
και πέταξε δυνατά και γρήγορα μακριά από τον κόσμο
των ανθρώπων, ένα μέρος περισσότερο επικίνδυνο παρά
ευεργετικό για όλα τα ζώα τελικά.
• Ο σκυλάκος που ονομάσαμε Μπόμπο είναι ό,τι απέμεινε από την γέννα εννιά κουταβιών. Όσο ξαφνικά παρουσιάστηκε στην περιοχή που τα γέννησε, τόσο φευγαλέα
παρουσιαζόταν τα βράδια για να βρει τροφή, και άλλο
τόσο ξαφνικά βρέθηκε δηλητηριασμένη μαζί με τα περισσότερα από τα κουτάβια της από κάποιον καλό άνθρωπο
που της άφηνε φαγητό και νερό. Δύο από τα παιδιά της
συνέχιζαν να περιφέρονται χωρίς ελπίδα στους δρόμους,
και κοντά στο κτηνιατρείο της περιοχής που μύριζε τροφές.
Ο Μπόμπος χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, στο πόδι. Τώρα
βρήκε σπίτι σε μια ηλικιωμένη κυρία που ζητούσε συντροφιά γιατί είχε «χάσει» πρόσφατα τον σκύλο της μετά από
δώδεκα χρόνια ζωής μαζί. Για την αδερφή του ψάχνουμε
οικογένεια να την υιοθετήσει.
• Από τις περίεργες περιπτώσεις για βοήθεια σε άγριο
ζώο ήταν όταν μας κάλεσαν για ένα μωρό κουνάβι που
βρέθηκε σε γκαράζ στο κέντρο της πόλης της Λαμίας!
Ο υπάλληλος του γκαράζ δεν πίστευε στα μάτια του όταν
βρήκε το μωρό κουλουριασμένο να κοιμάται μπροστά
από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δυστυχώς το μωρό
μάλλον είχε μεταφερθεί εκεί από άλλη περιοχή, αφού η
μητέρα του είχε διαλέξει το αυτοκίνητο σαν φωλιά για να
γεννήσει. Τώρα το μωρό ήταν σε κρίσιμη κατάσταση από
την ασιτία, και παρ΄ όλες τις προσπάθειές μας σε επικοινωνία με το Κέντρο περίθαλψης ΑΝΙΜΑ, δεν μπορέσαμε
να το σώσουμε. ]
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