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Ευρωεκλογές 2009
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ;

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ:
ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ



Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 21oυ ΑΙΩΝΑ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

Η αφορμή για αυτό το θέμα 
διαπραγμάτευσης ξεκι-
νάει από ένα κείμενο του 

καθηγητή Πανεπιστημίου του 
Pittsburgh της Πενσιλβάνια του 
Όλιβερ Ράϊζερ πριν από περί-
που 60 χρόνια που προσδιορίζει, 
προφητικά θα έλεγε κανείς, τα 
σενάρια κινδύνου του μέλλοντος, 
εστιάζοντας σε μια συστημική 
παρατήρηση για την περίπτωση 
της ιστορίας της Ιαπωνίας.

Ο Όλιβερ Ράϊζερ  παρατηρεί ότι η 
Ιαπωνία κατ’ ουσία δεν ήταν επιθετική 
χώρα, μέχρις ότου «διδάχτηκε» από την 
Δύση, το «παιχνίδι» της επιθετικότητας 
και της στρατηγικής των ανταγωνισμών. 
Εδώ βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε 
ότι η ιστορία της Ιαπωνίας έχει αρκετές 
εσωτερικές μεταπτώσεις. Μερικές από 
αυτές, έχουν αποτελέσει το ιστορικό 
σκηνικό μέσα στο οποίο διαδραματί-
στηκαν γνωστά κινηματογραφικά έργα 
όπως το «Καγκεμούσα» του σκηνοθέτη 
Ακίρα Κουροσάβα και τον «τελευταίο 
σαμουράι»  του  Edward Zwick. 

Η Ιαπωνία το 1274 και έξι χρόνια 
αργότερα δέχθηκε δύο απόπειρες 
εισβολής από τον Κουμπλάι Χαν οι 
οποίες είχαν άδοξο τέλος μετά την κα-
ταστροφή του στόλου της Μογγολικής 
αυτοκρατορίας και τις δύο φορές από 
τα στοιχεία της φύσης. Από εκείνη την 
εποχή κατάγεται η επιφωνηματική ανα-
φορά «θείος άνεμος» που στα Ιαπωνικά 
προφέρεται «Καμικάζι». Ακόμη και η έν-
νοια δηλαδή του Καμικάζι είναι μια έν-
νοια αμυντικά προσδιορισμένη.

Οι εσωτερικές μεταπτώσεις της Ια-
πωνίας αρχίζουν τόσο με την εισαγω-
γή των νέων πολεμικών τεχνολογιών, 
της νέας στρατιωτικής τεχνολογίας 

από την Δύση, όσο και με τους ιερα-
ποστόλους.  Αυτό αναδεικνύεται στην 
μεταβολή του εσωτερικού status, στο 
τέλος της εποχής των απολύτως παρα-
δοσιακών στρατών στο 16ο αιώνα. Πα-
ρόλα αυτά,  η κατάσταση της Ιαπωνίας 
επαναδιευθετήθηκε σε μια εσωστρέ-
φεια μέχρι τα μισά του 19ου αιώνα, 
μέσα από εσωτερικούς ανταγωνισμούς 
και πολέμους περιορισμένους στο πλαί-
σιο του νησιωτικού συμπλέγματός της.

Η βίαιη εμπορική, εμποροκρατική 
επέλαση της Δύσης στην Ιαπωνική 
κοινωνία και η ένοπλη επίδειξη ισχύος, 
χρησιμοποιώντας γι’ αυτό το σκοπό και 
τα επαναστατικής τεχνολογίας κίνησης  
για την εποχή ατμόπλοια, στην περίο-
δο αμέσως μετά από τον Αμερικάνικο 
Εμφύλιο Πόλεμο, έδωσαν το έναυσμα 
της μεταβολής της Ιαπωνικής κουλτού-
ρας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, μετά 
την επιτυχή για τους Ιάπωνες Ναυμαχία 
της Τσουσίμα απέναντι στον Ρωσικό 
στόλο, σύντομα φάνηκε η ανάδειξη της 
Ιαπωνίας ως μιας μεγάλης στρατιωτι-
κής δύναμης απέναντι στην υπεροπτική 
Τσαρική Ρωσία. Παρά το γεγονός της 
αντιδικίας με την Ρωσία προηγουμένως 
αλλά και τον ανταγωνισμό ανάπτυξης 
επιρροών στον Ειρηνικό με τις ΗΠΑ, 
η Ιαπωνία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
υπήρξε ένας σύμμαχος στο πλαίσιο της 
Αντάντ έναντι των κεντρικών δυνάμεων.

Μεσολάβησαν ελάχιστα χρόνια, δυο 
δεκαετίες, και ουσιαστικά η Ιαπωνία 
μετεξελίχθηκε ως η δεύτερη βασική 
δύναμη στο τρίγωνο των δυνάμεων 
του Άξονα. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο 
από έναν αιώνα, η Ιαπωνία υπέστη μια 
δραματική αλλαγή στην κουλτούρα της 
και την πολιτική της, έγινε μια εξωστρε-
φής και ιμπεριαλιστική δύναμη η οποία 
κλιμάκωσε την  φονταμενταλιστική μι-
λιταριστική κουλτούρα των Σαμουράι 
στο πλαίσιο ενός γενικευμένου επιθετι-
κού σοβινισμού.

Η μετάλλαξη της Ιαπωνίας από μια 
δύναμη παραδοσιακή και αμυντική 
σε  δύναμη μιλιταριστική και επιθετική 
έγινε μέσα από την μόχλευσή της με 
την  Δυτική στάση ζωής και την οποία 
ο καθηγητής Ράϊζερ θεωρεί ως απο-
λύτως υπεύθυνη. Αυτό, αποδεικνύεται 
από το ότι η Ιαπωνία, «πριν παραβια-
στούν οι πύλες της, οι τέχνες και η φι-
λοσοφία της, ήταν εναρμονισμένες με 
την ανατολική παράδοση» και δεν ήταν 
επιθετική. « Όταν υιοθέτησε τη Δυτική 
τεχνολογία, εγκατέλειψε την αρχαία 
της κουλτούρα».

«Ότι συνέβη στην Ιαπωνία» λέει ο 
Όλιβερ Ράϊζερ, «μπορεί να συμβεί και 
στην υπόλοιπη Ανατολή, αλλά ενώ η 
Ιαπωνία ήταν μια σχετικά μικρή χώρα, 
η Κίνα, η Ινδία και οι γείτονές τους 
είναι αχανείς και πολυάνθρωπες. Ας 
μας βοηθήσουν οι Ουρανοί, αν αντιγρά-
ψουν την ιστορία της Ιαπωνίας». Αυτά 
σημειώνει προνοητικά πριν το 1953 ο 
ίδιος ότι, «η δραστηριότητά μας στην 
ανασύνθεση του κόσμου πρέπει να πε-
ριλάβει, μέσα από τις προσπάθειές μας 
να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε, 
μια έκκληση στην Ανατολή για να διατη-
ρήσει και ν’ αναπτύξει τις θεμελιώδεις 
αξίες που περιέχονται στις περιφερει-
ακές κουλτούρες της», χωρίς να προ-
καλέσει η Δύση έναν αναχρονιστικό φο-
νταμενταλισμό, εχθρικό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα αλλά και χωρίς βέβαια την 
βία της αγοράς. «Ενώ η Δύση αναζητά 
τις αρχές πάνω στις οποίες μπορεί να 
θεμελιωθεί μια ειρηνική και καρποφόρα 
ζωή, η Ανατολή μπορεί να μας προσφέ-
ρει μια εξισορρόπηση για τον επιθετικό 
υλισμό μας». Σημειώνει επίσης ο καθη-
γητής ότι ο Δυτικός κόσμος «θα πρέπει 
να αποκτήσει ταπεινότητα στρεφόμε-
νος στην Ανατολή». Μεσολάβησαν δε-
καετίες μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, 
έχουμε μήπως επίγνωση ότι δουλέψα-
με με αυτό τον σχεδιασμό και με αυτή 
την ιστορική σοφία και ότι συμπεριφερ-

«Η Ιαπωνία δεν ήταν επιθετική μέχρις ότου η χώρα έμαθε το κόλπο από τη Δύση. Πριν παραβιαστούν οι πύλες της, 
οι τέχνες και η φιλοσοφία της ήταν εναρμονισμένες με την ανατολική παράδοση. Όταν υιοθέτησε τη Δυτική τεχνολο-
γία, εγκατέλειψε την αρχαία της κουλτούρα. Ότι συνέβη στην Ιαπωνία μπορεί να συμβεί και στην υπόλοιπη Ανατολή, 
αλλά ενώ η Ιαπωνία ήταν μια σχετικά μικρή χώρα, η Κίνα, η Ινδία και οι γείτονές τους είναι αχανείς και πολυάνθρω-
πες. Ας μας βοηθήσουν οι Ουρανοί, αν αντιγράψουν την ιστορία της Ιαπωνίας»

OΛΙΒΕΡ. Λ. ΡΑΪΖΕΡ, 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ
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θήκαμε με αυτή την ταπεινότητα στην 
Ανατολή;

Πρέπει να ξαναδούμε αυτό το ζήτη-
μα επανεξετάζοντας: τις δογματικές 
εμμονές της Δύσης, τον επιθετικό ατο-
μικισμό, την εμπορευματοποίηση, την 
τάση της να επιβάλλει μια παγκοσμι-
οποιημένη ομογενοποίηση με το δικό 
της απολύτως πρότυπο, την εμμονή της 
να αγνοεί τα ζητήματα που αφορούν την 
ομαλή εξέλιξη των άλλων πολιτισμών, 
γεννώντας τις παρενέργειες της νεωτε-
ρικότητας όπως θα έλεγε ο Γκίντενς και 
μια σειρά άλλων στοχαστών.   

Αν οι παρενέργειες της νεωτερικό-
τητας οδήγησαν πχ στην έκρηξη βαρ-
βαρότητας των δύο Παγκοσμίων Πο-
λέμων, με κύριο θέατρο την Δύση και 
σε ένα βαθμό τον Ειρηνικό, ας ανα-
λογιστούμε σε τι κινδύνους είμαστε 
εκτεθειμένοι αυτήν την εποχή, όπου 
χαρακτηρίζεται από μια νέα δυναμική 
ομογενοποίησης, η οποία περιλαμβά-
νει επίσης την Ασία, την Αφρική και την 
Λατινική Αμερική, με βασικότερο ίσως 
επίκεντρο την Ασία, δημογραφικά, οι-
κονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά και 
πολιτιστικά. Είμαστε ήδη  εκτεθειμένοι, 
επειδή διαπράξαμε ήδη το λάθος που 
περιγράφει ο Ράϊζερ.  Εισβάλλαμε ως 
Δύση στην Ανατολή, με το ίδιο εσφαλ-
μένο από όλες τις απόψεις παλαιό πρό-
τυπο και την ίδια υπεροψία.

Ας θυμηθούμε απλά την εισβολή της 
Δύσης στην Κίνα, και τον «έλεγχο» του 
Χόνγκ - Κόνγκ κλπ στον «πόλεμο του 
οπίου», τον οποίο έχει εξωραΐσει το 
Χόλυγουντ. Η αποικιοκρατική βία είχε 
ασκηθεί στην Ασία, από την «προηγμέ-
νη» Δύση, όπως και στην Λατινική Αμε-
ρική. Την ίδια περίοδο, στις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα, πραγματοποι-
ήθηκε η επέμβαση στην Βενεζουέλα. 
Αμέσως μετά, όλοι αυτοί οι σύμμαχοι 
της αποικιοκρατικής επέκτασης, συ-
γκρούστηκαν μεταξύ τους και κατόπιν 
κάποιοι από αυτούς που ήταν στο μέτω-
πο των νικητών, όπως η Ιταλία και η Ια-
πωνία, μεταπήδησαν και συγκρότησαν 
ένα νέο μέτωπο σύγκρουσης, αυτό των 
Δυνάμεων του Άξονα, στον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

Το τοπίο της κρίσης
Τώρα έχουμε μια ανοικτή έκβαση, η 

οποία έχει ως δεδομένα, από την μία 
την καπιταλιστική ομογενοποίηση του 
κόσμου και από την άλλη τους διεθνείς 
θεσμούς, οι οποίοι περικλείουν μέσα 
τους ένα μετεωρισμό στον βηματισμό 
τους. Αυτός ο μετεωρισμός θυμίζει 
την εξέλιξη της Κοινωνίας των Εθνών 
σε σχέση με την αναβλητικότητα που 

την χαρακτήριζε στη λύση των διεθνών 
ζητημάτων, παρόλη την εκρηκτικότητά 
τους. Τέτοια εκρηκτικά προβλήματα 
ήταν αυτά που προέκυψαν από την δη-
μιουργία νέων κρατών, μετά από τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, με χαρακτηριστική 
περίπτωση αυτή του νεοϊδρυθέντος  
κράτους της Πολωνίας. Αντίστοιχη πε-
ρίπτωση στον 19ο αιώνα ήταν αυτή της 
Ιταλίας, η οποία αμέσως μετά την ανε-
ξαρτητοποίησή της, παρόλα τα πρό-
σφατα βιώματά της, κινήθηκε επιθετι-
κά, ιμπεριαλιστικά εχθρικά και διωκτικά 
στις εσωτερικές μειονότητες, δημιουρ-
γώντας τελικά  θεμελιώδη προβλήματα, 
τα οποία διαμόρφωσαν την ανάγκη χά-
ραξης νέων πολιτικών από πλευράς της 
Κοινωνίας των Εθνών, για τα θέματα 
των μειονοτήτων.

Κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη στην 
Μέση Ανατολή μετά από τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο; Απλώς αναβάλλονται 
συνεχώς οι λύσεις για τα διεθνή εκρη-
κτικά θέματα, είτε λόγω της τεράστιας 

συσσώρευσης ισχύος, είτε λόγω του 
φόβου της απώλειας του κεκτημένου, 
αναλογίζοντας την τραυματική εμπει-
ρία και τις συνέπειες του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, και αντίστοιχα τις συνέπει-
ες που μπορεί να έχει κάθε μεγάλη και 
θερμή αναμέτρηση.

Όμως, το λάθος που είχε επισημάνει 
ο Ράϊζερ σαν πιθανό να συμβεί, έχει 
ήδη συμβεί και το μόνο που το μετριά-
ζει όπως είπαμε είναι:

Α) ο φόβος για τις ανεξέλεγκτες συνέ-
πειες που θα είχε η «επίλυση» των δια-
φορών με την μορφή θερμών συγκρού-
σεων και ο οποίος φόβος οδηγεί σε μια 
αναβλητικότητα των «εκκρεμοτήτων»

Β) το ατελές αλλά κατάλληλο σε 
κάποιες περιπτώσεις διεθνές θεσμικό 
πλαίσιο το οποίο περιορίζει τις μονομε-
ρείς ενέργειες και την όξυνση των δια-
φορών.

Οι στρατηγικές όμως παραμένουν 
έμμονες δογματικά. Είναι στρατηγι-

	Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α 	 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 9                  3



κές που συνδυάζουν την οικονομική 
σύγκρουση, την πολιτική αναμέτρηση 
και την στρατιωτική ισχύ. Η στρατιω-
τική ισχύς δεν χρησιμοποιείται άμεσα 
παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις 
περιφερειακά και εστιακά. Όμως με την 
επαναφόρτιση πολλών συγκεκριμένων 
ζητημάτων, με μια περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα  οξύτητας, ανατροφοδοτείται 
η  προοπτική της γενικευμένης χρήσης 
της στρατιωτικής ισχύος, ως μέσο επί-
λυσης διαφορών. Αναδεικνύονται τρείς 
γεωγραφικές εστίες στις οποίες θα δο-
κιμαστεί ο έλεγχος της διεθνούς κοινό-
τητας και των διεθνών σχέσεων, είναι η 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, το σύνο-
λο της Ασίας και ο Αρκτικός κύκλος. Ο 
Αρκτικός κύκλος ενδεχόμενα θα είναι 
και το καταλυτικό πεδίο για μια πιθα-
νή ανεξέλεγκτη ώθηση, επειδή μέχρι 
σήμερα στις διεθνείς σχέσεις δεν ανα-

γνωρίζονται  αρχές αλλά μόνο εθνικά 
συμφέροντα, τα οποία διαμορφώνουν 
αντίστοιχους στρατηγικούς στόχους 
και δόγματα, ρυθμιζόμενα μέσα σε ένα 
διεθνές πλαίσιο ανταγωνισμού ισχύος 
αποκλείοντας τις αρχές από το επίκε-
ντρο της πολιτικής.  Οι αρχές χρησι-
μοποιούνται μόνο ως διάκοσμο για την 
εξυπηρέτηση των στρατηγικών δογμά-
των και των τακτικών μεθόδων.

Έτσι η ανθρωπότητα έχει ενεργοποι-
ήσει τα αίτια εκείνα τα οποία την έχουν 
προσανατολίσει ήδη σε μια μεγάλη δια-
δικασία κρίσης, με όρους ευκαιρίας και 
ολοκλήρωσης της ιστορικής σύνεσης.

Το πρόβλημα αναδεικνύεται πάνω 
σε αυτή την διπολικότητα του ύστερου 
στοχασμού του Τζέρεμυ Μπένθαμ, γι’ 
αυτό τον συνδυασμό μεταξύ συνετής 
ιδιοτέλειας, αγαθοβουλίας και καλής 
θέλησης. Οι στρατηγικές πλάνες - και 
δεν εννοούμε τις αποτυχημένες στρα-
τηγικές αλλά τα στρατηγικά δόγματα 
και τους στρατηγικούς στόχους - έχουν 
παγιδεύσει την εξέλιξη της διεθνούς 
κοινότητας και λειτουργούν πλέον ως 
μπούμερανγκ για την Δύση.

Αυτό η Δύση πρέπει να το καταλάβει 

έγκαιρα και πρέπει να αναπροσανα-
τολίσει πολύ γενναία τόσο το οικονο-
μικό της σύστημα το οποίο αναδείχθη-
κε σαν ο βασικός πολιορκητικός κλοιός 
της παγκοσμιοποίησης, όσο και την 
ανταγωνιστική εθνοτική θέσμιση των 
κρατών και την «ρεαλιστική» λεγόμενη 
γεωπολιτική και ανταγωνιστικότητα. Το 
κρίσιμο θέμα για το μέλλον και η βιω-
σιμότητα του μέλλοντος βρίσκεται στην 
εγκατάλειψη αυτών των δογματικών 
εμμονών και των συστημικών καθηλώ-
σεων της Δύσης.

Η Δύση πρέπει να ανακαλύψει αυτό 
που θα εξισορροπήσει την υλιστικό-
τητά της τόσο για λόγους προστασίας 
του περιβάλλοντος, όσο και για λό-
γους της βιωσιμότητας της διεθνούς 
κοινότητας και πρέπει να το ανακα-
λύψει πολύ γρήγορα, πρέπει να βρει 
συνθήκες ρύθμισης και αλλαγής γύρω 

από τα ζητήματα που αφορούν το Δυ-
τικό μοντέλο και να αξιοποιήσει τις 
χαμένες κουλτούρες της Ανατολής 
και την χαμένη αθωότητα του Νότου.

 Η αισιόδοξη και η απαισιόδοξη 
εκτίμηση των εξελίξεων

Ο δρόμος για κάτι τέτοιο δεν φαίνε-
ται ανοιχτός καθώς ούτε η διανόηση 
και τα μέσα ενημέρωσης αλλά ούτε 
και τα αντανακλαστικά της διαχείρισης 
αφήνουν τέτοια περιθώρια ανάδρασης 
και μάθησης απέναντι στις αναδυόμε-
νες προοπτικές και εξελίξεις. Αυτό είναι 
κάτι που καθιστά πλέον την κρίση ως 
οξυνόμενη και αδιέξοδη. Αν πιστέψου-
με στο σενάριο των κλιματικών αλλαγών 
και στα αίτιά του, αν αναλογιστούμε την 
εμπειρία του παρελθόντος και το πόσο 
φτωχή υπήρξε η μάθηση και η ιστορι-
κή σύνεση της διεθνούς κοινότητας και 
των μεγάλων δυνάμεων, αν πιστέψουμε 
στην εκτίμηση των διανοητικών, ηθι-
κών, συναισθηματικών και πολιτισμικών 
καταστάσεων που ζούμε, προκύπτει   
αβίαστα ότι η παγκόσμια εξέλιξη τείνει 
προς μια αρνητική προοπτική.

Παρότι η αισιοδοξία έχει με το μέρος 
της τις πιο πολλές επαληθεύσεις,  πολ-

λές από τις μεγαλύτερες κρίσεις προ-
κλήθηκαν διακόπτοντας εκείνη την αισι-
οδοξία που υπήρξε αφελής και αβάσιμη.

Έτσι, ο μεσοπολεμικός πασιφισμός 
και τα αλλεπάλληλα σύμφωνα ειρήνης 
και μη επίθεσης διακόπτονται από τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κάτι που αντί-
στοιχα έχει συνέβη και στο παρελθόν 
στην παγκόσμια ιστορία. Ας μην ξεχνά-
με ότι την εποχή που είχε γίνει παγκό-
σμιο σύνθημα το «τέλος της ιστορίας»,  
ακολούθησαν τέτοια γεγονότα, όπου 
ακόμη και ο δημιουργός της θεωρίας 
και του συνθήματος αυτού, αποκήρυ-
ξε όλα αυτά ως πλάνη, μετά την πλήρη 
διανοητική απομυθοποίηση που υπέστη 
από τις εξελίξεις.  

Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι η «αι-
σιόδοξη παγκοσμιοποίηση» έχει πλέ-
ον αποδομηθεί αρκετά. Τι μας κάνει 
να πιστεύουμε, πέρα από τις επιθυμίες 
ανάκαμψης της οικονομίας, οι οποί-
ες όμως κινούνται σε μετωπική τροχιά 
σύγκρουσης σε σχέση με την περιβαλ-
λοντική κρίση, ότι θα κατορθώσουμε 
να ρυθμίσουμε την διαφαινόμενη κα-
τάσταση; Πόσο μάλλον δεδομένης της 
συνεχιζόμενης δημογραφικής μεγέθυν-
σης, της ανάγκης του περιορισμού της 
κατανάλωσης και της ζήτησης, της ανα-
δυόμενης περιβαλλοντικής στενότητας 
πέρα των ίδιων των κλιματικών αλλα-
γών και του οξυμένου ανταγωνισμού 
που η οικονομική του όξυνση φορτίζει 
την πολιτική και την στρατιωτική ισχύ 
με συσσωρευόμενη αψύτητα και αντα-
γωνιστική εμμονή.  

Όσοι αισιοδοξούν λοιπόν, έχουν πολ-
λούς λόγους να πρέπει να τεκμηριώ-
νουν αναλυτικά την αισιοδοξία τους 
και όχι να επαφίενται στην στατιστική 
αναλογία κρίσεων και ήσυχων καιρών. 
Το μέλλον διαφοροποιείται από το πα-
ρελθόν, αλλά βλέπουμε επίσης πχ την 
ανάδυση του φονταμενταλισμού και 
των κοινωνικών εντάσεων, την διάλυ-
ση των μύθων που λειτουργούσαν ως 
καταπράϋνση, ως όπιο των λαών. Ταυ-
τόχρονα παρατηρούμε την αδυσώπητη 
απληστία να ανακάμπτει, περισσότερο 
πολυκέφαλη από πριν, ως αναδιπλασι-
αζόμενη Λερναία Ύδρα, παρά το γεγο-
νός ότι είναι αυτή υπεύθυνη και υπόλο-
γη, τόσο για την οικονομική όσο και για 
την περιβαλλοντική κρίση.

Υπάρχουν άραγε νησίδες, για αυτή 
την κατεύθυνση αναστοχασμού ή όχι; 
Αυτό είναι ένα ερώτημα για να εκτιμή-
σουμε την πορεία των εξελίξεων.

*OΛΙΒΕΡ Λ. ΡΑΪΖΕΡ, Τμήμα Φιλοσοφί-
ας, Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, Πί-
τσμπουργκ, Πενσυλβάνια Η.Π.Α
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Σήμερα η Ευρώπη αποτελεί το 
μοναδικό υπερεθνικό οργανισμό 
όπου οι λαοί που συμμετέχουν 

ψηφίζουν τους αντιπροσώπους τους σ΄ 
αυτόν. Αυτό δεν είναι κάτι τόσο απλό.
Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα υπέρ-
βασης των διαφορών και της χωριστι-
κότητας του εθνικισμού στη βάση της 
συναίνεσης και της συνεργασίας. Θα 
το χαρακτήριζα μάλιστα ένα εκπληκτι-
κό επίτευγμα των λαών της. Και είναι 

πράγματι εκπληκτικό ότι δεν έχει εκπέ-
σει στο να αποτελέσει και μια στρατι-
ωτική συνεργασία κάτω από την επιθυ-
μία ορισμένων να αισθάνονται ότι είναι 
μέλη μιας υπερδύναμης.

Είναι κατανοητός ο φόβος κάποιων 
κρατών (όπως η Ελλάδα) για την προ-
στασία των συνόρων τους από τρίτες 
χώρες αλλά ένας ισχυρός Ευρωπαϊκός 
Στρατός θα οδηγούσε σε μια έκπτωση 
του εξελικτικού πολιτικά επιτεύγματος 
που αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
που στηρίζεται στη συναίνεση μέσω δι-

αλόγου. Το φιλειρηνικό προφίλ της Ε.Ε. 
πρέπει να διατηρηθεί αν αυτή θέλει να 
αποτελεί ένα πρότυπο για τον υπόλοι-
πο κόσμο, που αυτή τη στιγμή σε μεγά-
λο βαθμό είναι.

Παρά τον πρότυπο χαρακτήρα της 
όμως είναι φανερό πως η ίδια η ΕΕ αρ-
χίζει να μπαίνει σε ένα αδιέξοδο. Όλοι 
το αισθάνονται αυτό και η μη ψήφιση 
του Ευρωπαϊκού Συντάγματος πρό-

σφατα, απέδειξε ότι αυτό το αδιέξοδο 
δεν βρίσκεται σε ένα γενικό αντιευρω-
παϊκό κλίμα αλλά περισσότερο σε μια 
υιοθέτηση ενός σκληρού οικονομικού 
φιλελευθερισμού και στήριξης των με-
γάλων επιχειρήσεων ως τον ιδεολογι-
κό πυρήνα της. Το αδιέξοδο βρίσκεται 
στην απουσία ενός οράματος που θα 
εμπνεύσει τους λαούς που τη συνθέ-
τουν. Θα τους εμπνεύσει οικονομικά, 
πολιτισμικά, πολιτικά, κοινωνικά και πε-
ριβαλλοντικά.

Η απουσία οράματος και συγκεκρι-
μένων αξιών δημιουργεί μια γραφειο-

κρατική διαχειριστική νοοτροπία στην 
πολιτική σκέψη και δράση και ασφαλώς 
δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο της Ε. Ε. 
αλλά σχεδόν του συνόλου των κυβερ-
νήσεων του πλανήτη. Έντονο χαρακτη-
ριστικό αυτής της νοοτροπίας είναι η 
απουσία οποιασδήποτε ριζοσπαστικής 
προσπάθειας για βελτίωση του οικολο-
γικού αποτυπώματος των κρατών, σε 
μία χρονική στιγμή που τα πάντα κραυ-
γάζουν για το περιβάλλον και για μια 
επερχόμενη κοινωνικοοικονομική κατα-
στροφή από τις κλιματικές αλλαγές.

Χωρίς το φρέσκο αέρα ενός νέου 
οράματος και μιας καινοτόμου πολιτι-
κής σκέψης και δράσης η Ε.Ε. θα κα-
ταρρεύσει σ’ ένα παζάρι σαν αυτό που 
ασκεί η Πολωνία που αργά η γρήγορα 
θα οδηγήσει σε κεντρόφυγες τάσεις.

Σήμερα η Ε.Ε. αποτελεί την πολιτική 
και πολιτισμική πρωτοπορία του πλανή-
τη έστω και από ένα χαμηλό επίπεδο. 
Θα μπορούσε κάτω από μια νέα ανα-
βάθμιση της πολιτικής και κοινωνικής 
κουλτούρας της η πρωτοπορία αυτή 
να γίνει πηγή έμπνευσης. Το αίτημα για 
εξωστρέφεια της Ευρωπαϊκής Εξωτερι-
κής Πολιτικής είναι κούφιο όσο αυτή η 
πολιτική δεν έχει να δώσει κάτι νέο που 
θα πηγάζει από μια καθαρή και αποφα-
σιστική θέση και στάση απέναντι στο 
δικαίωμα όλων να αντιμετωπίζονται ως 
ισότιμοι και ακριβοδίκαια. Πάντα ένας 
σταθερός και έντιμος συνομιλητής εί-
ναι προτιμότερος από έναν κρυψίνου 
και πονηρό. Αυτό όμως δεν κερδίζεται 
στα λόγια αλλά στην πράξη.

Η ίδια έδειξε μέσα από την πορεία 
της πως η ωφέλεια είναι μεγαλύτερη 
και σταθερότερη μέσα από τη συνερ-
γασία παρά μέσα από τη σκληρή και 
άκαμπτη διεκδίκηση των εθνικών συμ-
φερόντων. Αν και η ωφελιμιστική αντί-
ληψη δεν είναι αυτή που θα πρέπει να 
οδηγεί την πολιτική σκέψη και δράση, 
όσο η αίσθηση του ορθού και του δικαι-
ώματος όλων στην ευημερία (φυσική 
και πνευματική-πολιτισμική).

ΤΙ ΕΥΡΩΠΗ ΘΕΛΟΥΜΕ;
Γράφει ο Γιώργος Μαυρουλέας, Πολιτικός Επιστήμονας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην χώρα μας όταν προκηρύσ-
σονται ευρωεκλογές, οι οποίες 
σαν κοινό ευρωπαϊκό χαρακτη-

ριστικό τους έχουν την προγραμματι-
σμένη ημερομηνία, πέραν της δικαιο-
δοσίας των ελληνικών κυβερνήσεων, 
το μόνο ίσως που δεν συζητιέται κατά 
την διάρκεια των ευρωεκλογών είναι 
η Ευρώπη, οι σχέσεις μας με την Ευ-
ρώπη, ο ρόλος μας στην Ευρώπη και 
ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο.
Συζητιούνται μόνο τα προβλήματα της 
εθνικής πολιτικής σκηνής ενώ οι εκλο-
γές εξελίσσονται ως αναμέτρηση των 
κομμάτων στην πορεία για τις εθνικές 
εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο, η συζή-
τηση δεν αγγίζει κατ’ ίχνος τις τομε-
ακές πολιτικές της Ευρώπης, καθώς 
αυτή η συζήτηση θα απαιτούσε μια 
γνωστική διεύρυνση η οποία φαίνεται 
από την μια να κουράζει τους πολίτες 
και να προκαλεί μειωμένη τηλεθέαση 
και από την άλλη ακόμη περισσότερο 
να μην προσφέρεται για το πεδίο των 
άμεσων κομματικών αντιδικιών.
Έτσι, όλα συνεργούν ώστε οι Ευρω-

εκλογές, όπως και οι εκλογές της 
Αυτοδιοίκησης, να χάνουν σε τελική 
ανάλυση τον ουσιαστικό ή αντικειμε-
νικό τους χαρακτήρα και σκοπό.  Με 
αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται η 
ποιότητα στο πολιτικό πεδίο και αντι-
παράθεση, όπως επίσης και η ποιότη-
τα στο πλαίσιο των πολιτών και των 
εκλογικών διαδικασιών. Όλα αυτά 
καταλήγοντας στην υποκατάσταση 
του πολιτικού πεδίου από μια δεσπό-
ζουσα κυριαρχία του επικοινωνιακού 
τοπίου, κάτι για το οποίο είμαστε όλοι 
συνυπεύθυνοι. Απλώς στην Ελλάδα 
δεν έχει αναπτυχθεί η αίσθηση της 
συνυπευθυνότητας, με την συνακό-

λουθη παραίτηση από την χρήση των 
ένοχων στρατηγικών και τακτικών 
προσεγγίσεων στο πολιτικό παιχνί-
δι. Γνωρίζουν όλοι ότι η αποτίμηση 
ουσίας δεν θα μετρήσει στρατηγικά 
και τακτικά στην πολιτική αγορά ή το 
προεξοφλούν και αποδυναμώνουν 
την ουσία και την ποιότητα της πολι-
τικής. Αποδυναμώνουν την ποιοτική 
αναφορά της δημοκρατίας.
Παράλληλα, επειδή στην Ελλάδα δεν 
έχουν διεξαχθεί για λόγους μιας προ-
εξοφλούσας δημαγωγικής μόχλευσης 
και πολιτικού κόστους, ζητήματα ευ-
ρωπαϊκά, και τα οποία δεν έχουν τεθεί 
ποτέ σε δημοψηφισματική διαδικασία, 
ο λαός έχει αποξενωθεί, θεωρώντας 
ότι μέσα από την διαδικασία της ευ-
ρωσυμμετοχής στις ευρωεκλογές δεν 
διαφοροποιείται τίποτε είτε ως προς 
το πολιτικό τοπίο αναφορικά με την 
Ευρώπη είτε αναφορικά με την ποιότη-
τα και την συμμετοχή στις εθνικές και  
ευρωπαϊκές επιλογές της χώρας. Αυ-
τές θεωρούνται δεδομένες αποφάσεις 
άσχετα από την εκλογική διαδικασία.

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

Σπάνια αναδεικνύεται έστω και 
λίγο αυτή η σημασιολογική ιδι-
αιτερότητα των ευρωεκλογών. 

Εμφανίζονται οι ευρωεκλογές σαν επι-
κοινωνιακό μαξιλάρι του μεταβατικού 
κυβερνητικού πολιτικού κόστους ή 
άλλοτε της εθνικής πολιτικής κρίσης. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι 
ουραγός στην ατζέντα των ευρωε-
κλογών. Η πρόσφατη πολιτική ενός 
ανούσιου και ανόητου γκλάμουρ στην 
Ιταλία της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι 
αλλά και μια σειρά άλλων γεγονότων 
υποδηλώνει ότι αλλού τα ζητήματα εί-
ναι πολύ χειρότερα ως προς την πολι-
τική ουσία και ποιότητα.
Έτσι, με την κοινωνία του θεάματος 

και όχι μόνο, αλλά και με την κοινωνία 
πάνω απ’ όλα του lobbing που αξιο-
ποιεί την κοινωνία του θεάματος, το 
δημοκρατικό χάσμα και έλλειμμα της 
Ευρώπης μεγαλώνει και γίνεται επικίν-
δυνα αβυσσαλέο υποσχόμενο μοχλεύ-
σεις ιδιαίτερα αρνητικές στον τομέα 
της μεταναστατευτικής πολιτικής σε 
μια σειρά άλλων τομέων.
Οι ανοχές που έχουν εισαχθεί στο 
συλλογικό θεσμικό πλαίσιο της Ευρώ-
πης ανοίγουν ακόμη περισσότερο από 
εθνικές πολιτικές όπως αυτές της Ιτα-
λίας. Τελικά μπορεί να αναμένει κανείς 
μια πολύ σοβαρή πολιτική οπισθοδρό-
μηση στην Ευρώπη, οπισθοδρόμηση 
που θα θυμίζει άλλες εποχές.

Η αδιαφορία, η ευρωαδιαφορία θα 
‘λέγε κανείς, η ευρωαποξένωση μαζί 
με την ευρωφοβία και με τα προβλή-
ματα κλίμακας του πολιτικού γίγνεσθαι 
της Ευρώπης, μιας κλίμακας που δια-
μορφώνεται από το μέγεθος αλλά και 
τον πολυμερή χαρακτήρα της συναρ-
θρώνονται με μια αδυναμία να παρα-
κολουθούν βαθιές πολιτικές αναγκαι-
ότητες στο εσωτερικό της και στον 
διεθνή χώρο.
Έτσι λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι πρω-
τοπόρος προβλημάτων αλλά το ζήτη-
μα είναι πια ότι η ίδια μπορεί να δράσει 
πιο ουσιαστικά και προοδευτικά για το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, κάτι που δεν το 
κάνει στον βαθμό που θα μπορούσε.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ. ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ;
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΑΝΑΟΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ;

Ο τίτλος του θέματός μας, 
που πιστεύουμε ότι απα-
σχολεί πολλούς, παραπέ-

μπει σε δύο πράγματα:
Α.στην ικανότητά μας να ξανα-

οραματιστούμε και σε αυτό τον 
οραματισμό περιλαμβάνεται και 
ο αναστοχασμός.

Β.στο ερώτημα, αν διαγράφεται 
στον ορίζοντα κάποια πραγματική δυ-
νατότητα εξόδου από το επερχόμενο 
πεδίο περιβαλλοντικής, οικονομικής, 
γεωπολιτικής, κλπ πλανητικής κρί-
σης, αν υπάρχει ή όχι η δυνατότητα 
αλλαγής των παγκόσμιων πραγμά-
των, ώστε τελικά ο οραματισμός αυ-
τός να μην αποδειχθεί φρούδος, μά-
ταιος, και διάκοσμος σε μια ανελέητη 
και αμετάτρεπτη πραγματικότητα.

Η αναγκαιότητα να ξαναοραματι-
στούμε την Ευρώπη γίνεται όλο και 
πιο έκδηλη. Αυτή όμως η αναγκαιότη-
τα παραπέμπει στην ανάγκη να αλλά-
ξουμε την Ευρώπη.

Η Ευρώπη του σήμερα
Επανέρχεται το ζήτημα ότι η θε-

ωρία και η φιλοσοφία αποβλέπουν 
τελικά στην αλλαγή του κόσμου, σε 
μια αλλαγή για την οποία πρέπει να 
διεξαχθεί ένας πλατύς διάλογος. Θέ-
λοντας να συνεκτιμήσουμε το όραμα 
και το πλαίσιο λειτουργίας των ανα-
γκαίων αλλαγών πρέπει να αναλογι-
στούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται 
η Ευρώπη.

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που 
συντίθεται θα έλεγε κανείς από τρεις 
γεωγραφικές ζώνες:

Α. την ζώνη εκείνη που συγκροτήθη-
κε από το δυτικό μπλοκ, στην περίοδο 
του Ψυχρού Πολέμου και από την Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα (στην συνέχεια Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση) πριν την κατάρρευση 
του Ανατολικού μπλοκ.

Β. την ζώνη του Ανατολικού μπλοκ 
που προσελκύστηκε στην Ευρώπη και 
στο ΝΑΤΟ.

Γ. την ζώνη εκείνη που διατηρεί την 
γεωπολιτική της ακεραιότητα ως με-

τεξελιγμένο υπόλοιπο του Ανατολικού 
μπλοκ, στο οποίο περιλαμβάνεται η 
Ρωσία σαν ο βασικός γεωπολιτικός 
κληρονόμος της προγενέστερης διά-
ταξης δυνάμεων, μέσα σε ένα νέο θε-
σμικό και συστημικό πλαίσιο.

Επίσης υπάρχουν αρκετές διαφο-
ροποιήσεις σε επιμέρους προσεγγί-
σεις, όπως οι σχέσεις της Τουρκίας 
με την Ευρώπη και οι σχέσεις των 
κρατών που προέκυψαν από την δι-
άσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 
που δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Σε γενικές γραμμές 
θα έλεγε κανείς, υπάρχει στο παλαιό 
Δυτικό μπλοκ, ένα πλαίσιο μέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται μια φρενήρης 
συστημική, άυλη αλλά και εμπράγμα-
τη αναπτυξιακή ένταση, η οποία πλέ-
ον έχει μπει σε έναν ανταγωνισμό με 
τις πολύ μεγάλες αναδυόμενες δυνά-
μεις. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια 
φρενήρης πορεία αφομοίωσης, στο 
Δυτικό γεωπολιτικό μπλοκ, του χώρου 
εκείνου του πρώην Ανατολικού μπλοκ 
που έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Παράλληλα, υπάρχει και 
μια ανάδυση, αβέβαιη αλλά επαρκώς 
πολωτική, φονταμενταλισμών και συ-
στημικών μετεξελίξεων, που έχουν να 
κάνουν πρωταρχικά με τα θέματα της 
μετανάστευσης, της εσωτερικής δη-
μοκρατίας και της ασφάλειας.

Έτσι λοιπόν η Ευρώπη εμφανίζεται 
να έχει εξαντλήσει τον οραματισμό 
της, οι παλαιοί προβληματισμοί, «να 
ξανασκεφτούμε την Ευρώπη» του 
Έντγκαρ Μορέν ή «οι πρωτοβουλίες» 
του Χάμπερμας και άλλων, φαίνεται 
ότι δεν έχουν αποκτήσει επαρκή διά-
χυση. Παρά την οικονομική κρίση, εί-
μαστε αντιμέτωποι με μια συστημική 
εμμονή, με μια καθήλωση στα Δυτικά 
στερεότυπα τα οποία πλέον έχουν γί-
νει παγκόσμια και εξελίσσουν την πα-
γκοσμιοποίηση σε εξελικτικό μπούμε-
ρανγκ απέναντι στην Δύση.

Η Ευρωπαϊκή διανόηση, δεν φαίνε-
ται να αναδεικνύει επαρκείς ρόλους, 
για το μέγεθος της δύναμης της Ευ-
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ρώπης, ούτε την ιστορική ευκαιρία 
που λόγω αυτής της δύναμης αντιμε-
τωπίζει, που θα της επέτρεπε να επι-
τελέσει  ένα παγκόσμια θετικό ιστορι-
κό, πολιτικό και πολιτιστικό ρόλο. Οι 
πολιτικές των ισχυρών συμφερόντων 
και think tank είναι υποδηλωτικές της 
αρνητικής πίεσης που ασκούν στην 
χάραξη της πολιτικής της Ε.Ε. Το 
πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη, παρά 
την τεράστια ιστορική της εμπειρία, 
δεν δείχνει μέχρι στιγμής ότι μπορεί 
να γίνει μια εναργής και αναστοχα-
στική δύναμη για την ανθρωπότητα, 
ένας «προπομπός της παγκόσμιας 
συνείδησης, όπως το προσδιόριζε, 
σαν ευκτική προοπτική για την Ευ-
ρώπη ο Τζέρεμυ Ρίφκιν. Οι όποιες 
αναφορές βέβαια σε διανοούμενους 
και πολιτικά πρόσωπα δεν σημαίνει 
την γενική θεωρητική τους αποδοχή, 
αλλά απλώς μια εστιακή αναφορά σε 
αυτούς ή από αυτούς.

Επτά άξονες στόχοι 
για το μέλλον της Ευρώπης

Το καθήκον μας, ως εκφραστών 
της Κοινωνίας των Πολιτών, σαφώς 
μας αναγκάζει να οραματιστούμε το 
μέλλον, έστω και ερήμην της διαχει-
ριστικής και ιστορικής πορείας της 
Ευρώπης. Το σύνδρομο της «φωνής 
βοώντος εν τη ερήμω», ούτως ή άλ-
λως, είναι σύνηθες στην ιστορία. Με 
αυτή λοιπόν την εισαγωγή, ας προσ-
διορίσουμε τους κύριους άξονες που 
πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αλλάξει θεαματικά, ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά.

1. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει 
έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο στις 
διεθνείς διενέξεις, βγαίνοντας από 
την κρατική πολυσημία της και τον 
Ευρωατλαντικό δυισμό της, υπερβαί-
νοντας τα γεωπολιτικά συμφέροντα 
των μεγάλων δυνάμεων, με καθαρό 
αναστοχασμό και με βάθος αρχών. 
Πρέπει να γίνει μια παγκόσμια δύνα-
μη αντιμετώπισης των διεθνών διε-
νέξεων. Για να το κάνει αυτό πρέπει 
να συγκεντρώσει την εμπειρία της. 
Η Πολωνία είναι μια χαρακτηριστική 
περίπτωση του πώς μια χώρα που 
ήτανε διαμελισμένη και κατακτημένη 
μετετράπη σε μια χώρα επιθετική στις 
μειονότητές της θέτοντας τα πρώτα 
μεγάλα προβλήματα στην Κοινωνία 
των Εθνών.

Είναι μέρος της Ευρώπης και μέρος 

του προβληματισμού της, οι επιθετι-
κές μειονότητες, τα επιθετικά έθνη - 
κράτη, τα πάθη των μειονοτήτων και 
των μεταναστών, η απουσία της ανα-
γνώρισης της ιδιότητας του πολίτη 
του κόσμου, της παγκόσμιας ιθαγέ-
νειας και οι φονταμενταλιστικές αντι-
παραθέσεις όπως πχ στην Ιρλανδία. 
Όλα αυτά είναι μέρη της Ευρωπαϊκής 
εμπειρίας. Η Ευρώπη επίσης έχει κύ-
ρια ευθύνη για την εξέλιξη διεθνών 
προβλημάτων όπως το Μεσανατολι-
κό αλλά και το αναπτυξιακό μπούμε-
ρανγκ από χώρες όπως η Κίνα.

Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξα-
ναστοχαστούμε και να διαμορφώ-
σουμε διαδικασίες παρεμβάσεων και 
πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν 
να εκφραστεί παντού το πνεύμα της 
ειρήνης και στις τέσσερις βαθμίδες 
που είχε προσδιορίσει στην φάση της 
μεταρρυθμιστικής του πολιτικής ο 
Αττατούρκ θέτοντας ένα τέλος στις 
εδαφικές πολιτικές. Σε αυτά ακρι-
βώς τα σημεία εστιάστηκε και ο Πά-
πας επισκεπτόμενος την Τουρκία, τα 
οποία σημεία βέβαια η ίδια η Τουρκι-
κή πολιτική και το βαθύ της κράτος 
ξεχνάει, και αυτό γιατί ανθρωπολο-
γικά μιλώντας, συνήθως από τις με-
ταρρυθμιστικές ηγεσίες και πολιτι-
κές αφομοιώνουμε μόνο ότι είναι πιο 
άγρια ρεαλιστικό στην διαχείριση και 
πιο κοντά στα ζωικά αντανακλαστικά 
της πολιτικής.

Προφανώς η Ευρώπη δεν πρέπει 
να ξεχάσει την αναγκαιότητα του με-
ρισμού του πλούτου σαν μέθοδο επί-
λυσης των διαφορών. Δεν πρέπει να 
ξεχάσει τις Τέσσερις Ελευθερίες που 
διακήρυξε ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ οι 
οποίες συνεπικούρησαν τα Ηνωμένα 
Έθνη κατά την διάρκεια του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου πριν διαμορφωθεί 
ο καταστατικός χάρτης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στην μεταπολεμική 
συγκρότηση του ΟΗΕ.

Η Ευρώπη, δεν πρέπει να ξεχάσει 
την ιστορική αμεροληψία, την νοητι-
κή, τη λογική και ηθική ολοκλήρωση 
που απαιτείται για την επίτευξη κάθε 
δίκαιης επίλυσης των διαφορών.  
Πάνω από όλα, δεν πρέπει να ξεχά-
σει την αναγκαιότητα να εξισορροπή-
σει η ίδια τον εαυτό της, στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας διαδικασίας, αντι-
λαμβανόμενη και τις άλλες κουλτού-
ρες, όχι στην λογική μιας υπεροχής 

απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αλλά στην λογική της αντιμετώπισης 
της ανελέητης οικονομικής ιδιοτέλει-
ας, του ατομικισμού και του υλισμού 
στον πολιτισμό μας. Αυτής της ανε-
λέητης εντατικοποίησης της καθημε-
ρινότητας που έχει εμπλουτιστεί με 
την διασκέδαση της κοινωνίας του 
θεάματος.

Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος ρό-
λος της Ευρώπης στο πλαίσιο των 
διεθνών διενέξεων καθώς μάλιστα η 
Ευρώπη αποτέλεσε το κύριο πεδίο δι-
αμόρφωσης του προβληματισμού για 
την Κοινωνία των Εθνών με δεδομέ-
νες βέβαια και τις συνεισφορές στην 
πρωτοβουλία αυτή των Δεκατεσσά-
ρων Σημείων του Γούντροου Ουίλσον 
και το εισηγητικό πνεύμα του φίλου 
και συνεργάτη του Ουίλσον Συνταγ-
ματάρχη Χάουζ. Βέβαια εδώ πρέπει 
να πούμε ότι η Αρχή των Εθνοτήτων 
αποτέλεσε μια παγίδα και αυτό ανα-
δείχθηκε στο Πολωνικό ζήτημα αμέ-
σως με τα μειονοτικά. Η Αρχή των 
Εθνοτήτων μπήκε από την εποχή της 
νεωτερικότητας σαν μια εξισορρό-
πηση της μηχανικής θεώρησης της 
κοινωνικής συγκρότησης που εξετρά-
πη με τις ρομαντικές νοσταλγίες του 
19ου αιώνα ενώ θα έπρεπε να είχαμε 
μείνει στο κράτος του δικαίου και στο 
κράτος της κοινωνίας και όχι στο κρά-
τος - έθνος.

 2. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στον δεύ-
τερο ρόλο που πρέπει να αναπτύξει η 
Ευρώπη στις θεσμικές εξελίξεις που 
αφορούν και τους διεθνείς θεσμούς 
και τους εσωτερικούς θεσμούς, τους 
ενδοκρατικούς θεσμούς και τους δια-
κρατικούς. Η ίδια εξάλλου η Ευρώπη 
αποτελεί ένα πρωτοπόρο μόρφωμα 
διακρατικής ολοκλήρωσης, το οποίο 
όμως πρέπει να αποκτήσει ανθρωπι-
στικό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό 
βάθος, υπό την έννοια της εξέλιξης 
και όχι υπό την έννοια του φονταμε-
νταλισμού. Εδω βρίσκεται η ανάγκη 
υπέρβασης των οικονομικών ή των 
φονταμενταλιστικών αναφορών και 
αναγωγών στις εξελίξεις αυτές.

3. Έτσι φτάνουμε στον τρίτο άξονα 
του ευρωπαϊκού ρόλου, της ευρω-
παϊκής προοπτικής, που είναι ο πολι-
τισμικός ρόλος της Ευρώπης. Η Ευ-
ρώπη πρέπει να αποτελέσει έναν από 
τους προνομιακούς χώρους παγκο-
σμιοποιημένης εξέλιξης του ανθρώ-
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πινου πολιτισμού, στην λογική μιας 
πολιτισμικής ελευθεριακής σύνθε-
σης, που  αναγνωρίζει τον κοινοτικό 
πλουραλισμό των πολιτισμών, που 
είναι επικοινωνιακή, αλληλεπιδρά με 
τους άλλους μεγάλους πόλους της 
παγκοσμιότητας, όπως είναι η Ασία, η 
Αφρική, η Λατινική Αμερική, η Βόρεια 
Αμερική, η Ωκεανία και ταυτόχρονα 
αναζητά από αυτές τις εναλλακτικές 
προοπτικές του παγκοσμιοποιημένου 
και πλουραλιστικού πολιτισμού την 
δική της εξισορρόπηση.

 
4.  Ο επόμενος άξονας μοιάζει ιδι-

αίτερα κομβικός. Σε αυτόν αναδει-
κνύεται η ευθύνη της Ευρώπης απ’ 
το παρελθόν, για την διαμόρφωση 
του οικονομικού συστήματος και 
για τις συνέπειές του μέσα από την 
αποικιοκρατική εξάπλωση του ανα-
πτυξιακού μοντέλου. Είναι ο ρόλος 
της Ευρώπης στην απελευθέρωση 
του ανθρώπινου πολιτισμού από τον 
στιγματισμό της φτώχειας. Εδω πρέ-
πει να συναντηθούν οι παραγωγικές 
όψεις του συστήματος με τις αναδι-
ανεμητικές ή με τις όψεις του μερι-
σμού, με τον μερισματικό χαρακτήρα 
του οικονομικού συστήματος, ώστε 
να απελευθερωθούμε από τον ηγε-
μονικό πατερναλισμό της παραγωγι-
κής ισχύος και της ιδιοποίησής της, 
χωρίς να χάσουμε όμως τον ελευθε-
ριακό χαρακτήρα της παραγωγής και 
της αγοράς, με μια βαθιά πρόνοια για 
τις περιβαλλοντικές κρίσεις και τον 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα της κοινω-
νικής οικονομίας.

5.  Πέρα από τον διεθνή ρόλο στις 
θεσμικές εξελίξεις που αυτό αφορά 
και τις εσωτερικές όπως είπαμε εξελί-
ξεις και τις διεθνείς, η Ευρώπη  μπο-
ρεί να πάρει πρωτοβουλία για ένα νέο 
πρότυπο κράτους κοινωνίας και δικαί-
ου. Αυτό το βήμα, τόσο ως εσωτερική 
θεσμική εξέλιξη όσο και ως ολοκλή-
ρωση των θεσμών της διεθνούς κοι-
νότητας, θα έκανε το ρόλο της Ευρώ-
πης να είναι ιδιαίτερα σημαντικός για 
την συνολικότερη συστημική εξέλιξη 
του ανθρώπινου πολιτισμού.

Η συστημική εξέλιξη υποδηλώνει 
την συνολική αλλαγή ενός συστήμα-
τος. Η Ευρώπη έχει μια ώριμη πλέον 
κατάσταση συστημικής θεώρησης, 
καθώς μάλιστα τώρα υφίσταται μια 
ανταγωνιστική καθήλωση από τις 
αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες 

μοχλεύουν την δυναμική τους με το 
ευρωπαϊκό κατ’ ουσίαν μοντέλο. Η 
Ευρώπη, βλέποντας πλέον από την 
θέση της αναδυόμενης αδυναμίας 
της τις συνέπειες του συστημικού 
τους προτύπου και μοντέλου, μπο-
ρεί αφού αναστοχαστεί, να προτεί-
νει στην παγκόσμια κοινότητα ένα 
νέο πρότυπο. Αυτό βέβαια είναι πολύ 
μακράν των δυνατοτήτων της διαχει-
ριστικής γραφειοκρατίας και τεχνο-
κρατίας των δομών της, από τους 
δυτικούς δογματισμούς της και από 
την κοσμοσυστημική απλοϊκότητά 
της, όσο και αν αυτή εξυπηρέτησε 
τον ηγετικό της ρόλο τους τελευταί-
ους αιώνες της παγκόσμιας ιστορίας. 
Είναι φανερό ότι αναδύεται η Ευρώπη 
σε πιο ασθενείς ρόλους, αλλά πρέπει 
αυτοί οι ρόλοι, για να ανακτήσει η Ευ-
ρώπη την  προοδευτική ισχύ της, να 
γίνουν πιο ποιοτικοί. 

6. Έκτον, ένα από τα πεδία στα 
οποία προφανώς συστημικά η Ευρώ-
πη έχει κάνει ένα βήμα και είναι εκ 
των πρωτοπόρων, για να μην πούμε 
ο πρωτοπόρος παράγοντας, είναι 
στον τομέα του περιβάλλοντος, αν 
τον αποτιμήσουμε στο σύνολο όλων 
των πλευρών και των πτυχών του, 
γιατί προφανώς σε κάποιες ειδικές 
πλευρές μπορούμε να συναντήσουμε 
αλλού πιο ολοκληρωμένα ειδικά πα-
ραδείγματα.

Ο ρόλος λοιπόν της Ευρώπης στη 
διακυβέρνηση που λαμβάνει σοβαρά 
υπόψιν την προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι από τους προνομιακούς 
και συμβάλλει μάλιστα στην εσωτε-
ρική της ολοκλήρωση και εσωτερική 
συστημική εξισορρόπηση τους. Ως 
προς όλα τα αναδειχθέντα προηγου-
μένως προβλήματα, αναφορικά με 
την συστημική εξέλιξη της Ευρώπης, 
προφανώς ο τομέας του περιβάλλο-
ντος διαδραματίζει  έναν σημαντικό 
ρόλο στις παγκόσμιες θεσμικές εξε-
λίξεις και στα ζητήματα που αφορούν 
την φτώχεια.  

Ο ρόλος όμως για το περιβάλλον, 
εκτυλίσσεται με πολλές παλινδρομή-
σεις που πρέπει να προσεχθούν και 
να αντιμετωπιστούν. Αποτελεί ένα 
ανοικτό πεδίο πρόκλησης για ολοκλή-
ρωση και ενσωμάτωση καινοτόμων 
πολιτικών, χωρίς αυτό να αποτελεί 
ένα πεδίο γραφειοκρατικού ολοκλη-
ρωτισμού. Είναι ένα πεδίο που πρέπει 

να γίνει βαθιά δημοκρατικό και συναι-
νετικό. Εδω χρειάζεται μια πιο ολο-
κληρωμένη και σφαιρική αντίληψη για 
την προώθηση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών και για το πρότυπο ή το μο-
ντέλο αυτών των πολιτικών.

7. Ο έβδομος άξονας συνδέεται με 
αυτή την πολυμορφική και πολυση-
μειακή ευρωπαϊκή και κρατική ολο-
κλήρωση των τομεακών πολιτικών της 
Ευρώπης. Οι τομεακές πολιτικές των 
κρατών είναι ένα απέραντο πεδίο, το 
οποίο πρέπει να απελευθερωθεί από 
τις γραφειοκρατικές καθηλώσεις και 
να γίνει ανοικτό σε μια δημοκρατική 
προοδευτική διαδικασία. Η Ευρώπη 
χρειάζεται έναν ανασχεδιασμό και 
μια ανακλιμάκωση των ευρωπαϊ-
κών πολιτικών της. Για να γίνει αυτό 
πρέπει προηγηθεί μια πραγματική 
αξιολόγηση της κατάστασης και να 
διεργαστούμε για να διαμορφώσουμε 
συνθήκες για μια νέα αφετηρία.

Να απελευθερωθούμε από την θε-
σμική γήρανση της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης, να την ανανεώσουμε και 
να ξεφύγουμε από το παζάρι του ευ-
ρωπαϊκού θεσμικού γίγνεσθαι.

Το έλλειμμα οράματος 
για την Ευρώπη και η διανόηση

Γι’ αυτή την νέα αφετηρία, που προ-
ϋποθέτει ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα, 
πρέπει να αποτιμήσουμε τον ρόλο 
της διανόησης. Διαπιστώνει κανείς 
ότι η διανόηση είναι κουρασμένη. Για-
τί όμως είναι κουρασμένη; Είναι κου-
ρασμένη από τον γενικόλογο χαρα-
κτήρα της διαπραγμάτευσής της και 
της αναφοράς της στα ευρωπαϊκά ζη-
τήματα. Είναι κουρασμένη ή και έχει 
κουράσει με τις παλινωδίες των αστέ-
ρων της στο στοχασμό. Πρόσφατο 
παράδειγμα αποτελούν οι απολογη-
τές του Μπουσιανού μεσσιανισμού, οι 
οποίοι έκαναν την «προοδευτική τους 
παρέμβαση» ενάντια στον «φονταμε-
νταλισμό», από μεγάλα ονόματα της 
Ευρώπης που παλιά αποτελούσαν 
τους προοδευτικούς ταγούς της. Κά-
ποιοι άλλοι όπως ο Χάμπερμας, δια-
φοροποιήθηκαν σε αυτό και δεν μπο-
ρεί κανείς να τους αποδώσει ενοχή 
για παλινωδίες.

Η Ευρώπη είναι παγιδευμένη στο 
επίπεδο της διανόησής της, από έναν 
ναρκισσισμό αλλά και από άγνοια των 
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σημείων πολιτισμικής υπεροχής των 
άλλων κοινωνιών ή ιστορικών περιό-
δων. Υπάρχει μια ημιτελής ή μια ατε-
λής διανόηση, μια αμέλεια νοητική 
που εμποδίζει αυτή την ολοκλήρωση 
της δημιουργίας ενός κύκλου, μιας 
νέας οικουμενικής κοσμοθεώρησης 
στο ευρωπαϊκό τουλάχιστον πλαίσιο. 

Το πολιτισμικό έλλειμμα 
των θεσμών

Στην ίδια την εσωτερική διαδικασία 
της Ευρώπης υπάρχει ένα έλλειμμα, 
πάνω στο οποίο και πάλι δεν εστιάζει 
ο στοχασμός. Υπάρχει το πολιτισμικό 
έλλειμμα των θεσμών. Και εδώ παρα-
τηρούμε παλινωδίες, όπως στις νέες 
νομοθετικές ρυθμίσεις πχ για τους 
μετανάστες στην Ιταλία, όπου δια-
τυπώνονται προτάσεις, οι οποίες κά-
ποια ώρα μπορεί να γίνουν συστημικό 
corpus και που θυμίζουν την κατάστα-
ση της Αμερικής πριν από τον Μάρτιν 
Λούθερ Κίνγκ ή την κατάσταση της 
Νότιας Αφρικής με το καθεστώς.

Το έλλειμμα προβληματισμού υπάρ-
χει λοιπόν και στην ανάγκη για ανα-
σχεδιασμό και στην ανάγκη για ανα-
κλιμάκωση των πολιτικών, καθώς το 
μέγεθος της Ευρώπης, ένα μέγεθος 
εξαιρετικά μεγάλης και πολυσύνθε-
της κλίμακας, οδηγεί εύκολα σε πολ-
λές παγιδεύσεις προοπτικών και κα-
ταστροφή  δυνατοτήτων. Η ευελιξία 
και ο προοδευτικός χαρακτήρας των 
πολιτικών είναι άμεσα ζητούμενα και 
πρέπει να βρούμε την χρυσή τομή 
για την μεγάλη κλίμακα της Ευρώπης, 
ώστε από την μία να μην εμφανίζεται 
δημοκρατικό και πολιτισμικό έλλειμμα 
στις πολιτικές και στις κλίμακές της 
και από την άλλη να μην δημιουρ-
γείται ένας ιμάντας συσσώρευσης 
προβλημάτων αναποτελεσματικότη-
τας και αναχρονισμού στις πολιτικές 
της.

Το παράθυρο ευκαιρίας 
για την Ευρώπη

Ο ρόλος της Ευρώπης στην πλα-
νητική κοσμοθεώρηση, παρά το γε-
γονός ότι έχει καθυστερήσει, πρέπει 
να ξεκινήσει άμεσα. Στον Ευρωπαϊκό 
χώρο υπήρξε η πιο έντονη διαδικασία 
κυκλοφορίας και δοκιμής των ιδεών 
στην ζωή. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη 
είναι ένας από τους ηγετικούς πα-
ράγοντες στην διαμόρφωση του πα-

γκόσμιου θεσμικού πλαισίου. Έτσι, 
η πλανητική κοσμοθεώρηση δεν θα 
είναι μια θεώρηση ερήμην των πλανη-
τικών πολιτικών. Θα μπορεί να διαχυ-
θεί εποικοδομητικά στις πλανητικές 
πολιτικές.

Για να ξεκινήσει αυτό, πρέπει να 
υπάρξουν πρωτοβουλίες ανοικτής 
συνάντησης των ομάδων σκέψης 
για την Ευρώπη και τον κόσμο σε 
όλα τα πεδία με μια διαδικασία συ-
νετή στο διάλογο και στην εξαγωγή 
γόνιμων συμπερασμάτων και πορι-
σμάτων, με μια διαδικασία που να δι-
αρθρώνεται με την Ευρώπη στο πεδίο 
της πολιτικής κοινωνίας, σε ευρωπα-
ϊκή και κρατική διάσταση και που στη 
συνέχεια να ανοιχτεί στην παγκόσμια 
πολυμερή κοινότητα.

Ο 21ος αιώνας, θα έλεγε κανείς, θα 
είναι ο αιώνας Νέμεση για τον Δυτικό 
πολιτισμό. Απαιτείται μια εξαιρετική 
προσπάθεια, από πλευράς των βασι-
κών πόλων του Δυτικού πολιτισμού, 
της Ευρώπης και των ΗΠΑ, για τη 

ρύθμιση της πλημμυρίδας των προ-
βλημάτων, και για να καταστήσουν 
αβλαβή την διεθνή οικονομική πολι-
τική και γεωπολιτική ανταγωνιστικό-
τητα με τρόπο  που να μην εξελιχθεί, 
η αρχή του 21ου αιώνα, σε μια προ-
πολεμική τροχιά εξελίξεων. 

 Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπι-
στεί η περιβαλλοντική πτώχευση του 
πλανήτη και των οικοτόπων, να αντι-
μετωπιστεί η ανθρωπιστική πτώχευση 

των κρατών και των διεθνών οργανι-
σμών και συμφωνιών και η πολιτισμι-
κή πτώχευση του συστήματος που 
έχει ως βαρυκεντρικό του άξονα την 
οικονομική ανάπτυξη και την κρατική 
θέσμιση.

Σ’ αυτές τις κατευθύνσεις θα πρέ-
πει να πάρει μια εκτεταμένη πρωτο-
βουλία ο ευρωπαϊκός χώρος, με επί-
κεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς  
να αποκλείσει τους εξωκοινοτικούς 
ευρωπαϊκούς και άλλους γειτονικούς 
εταίρους. Η πρόκληση και το αιτού-
μενο από την Ευρώπη είναι πολύ με-
γάλα. Η ευκαιρία έχει περιορισμένα 
χρονικά όρια και δυνατότητες, η 
Ευρώπη βρίσκεται στην πιο κρίσιμη 
καμπή της από την εποχή των δύο 
Παγκοσμίων Πολέμων. Ή Ευρώπη ή 
θα ολοκληρώσει τον ρόλο της ή θα 
μπει σε μια διαδικασία περιθωριο-
ποίησης. Η ολοκλήρωση όμως του 
ρόλου της, σημαίνει και την ανάλη-
ψη των ευθυνών του παρελθόντος 
αλλά και την ανάληψη των ευθυνών 
για μια πλανητική δικαιοσύνη και 

έναν πλανητικό αειφορικό μερισμό 
στην πλανητική εποχή που έχει ανα-
δυθεί.

 Οι νέες τεχνολογίες δίνουν και νέες 
δυνατότητες, προς όλες όμως τις κα-
τευθύνσεις. Η Ευρώπη έχοντας στις 
τεχνολογίες, στους θεσμούς,στην 
οικονομία, στο πνεύμα και στον πο-
λιτισμό ένα ιστορικό βάθος και μια 
παγκόσμια εμπειρία πρέπει να πά-
ρει την πρωτοβουλία.
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Σ
την έρευνα που ακολου-

θεί θα επιχειρήσουμε να 

εξετάσουμε τι υπόσχο-

νται αλλά και τι έπραξαν στην 

προηγούμενη ευρωκοινοβου-

λευτική περίοδο οι μεγαλύτε-

ρες πανευρωπαϊκές ομάδες 

των υποψηφίων που ζητoύν 

σήμερα τη ψήφο των πολιτών. 

Οι θέσεις αυτές δεν αντικατο-

πτρίζουν βέβαια πλήρως τις θέ-

σεις των κομμάτων-μελών τους, 

αλλά είναι πολύ ενδεικτικές.
 

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο το λόγο ύπαρξης 
των Πρασίνων. Το πρόγραμμα τους για 
τις Ευρωεκλογές 2009 τιτλοφορείται 
‘Ένα πράσινο New Deal’ βάζοντας το 
περιβάλλον στο κέντρο των προτάσεων 
τους. 

Το πρόγραμμα τους προειδοποιεί 
ότι χρειάζεται ολική αλλαγής πλεύσης 
ωστέ να αποσοβηθούν οι ολέθριες συ-
νέπειες της κλιματικής αλλαγής. «Οι 
επιπτώσεις οποιασδήποτε χρηματοπι-
στωτικής κρίσης θα ωχριούσαν μπρο-
στά στον αντίκτυπο μιας κρίσης στον 
τομέα των πόρων και στις συνέπειες 
της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής» 
σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οι Πράσινοι - όπως και η Αριστερά 
όπως θα δούμε παρακάτω - επιμένουν 
στην ανάγκη αύξησης των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας και της ενεργεια-
κής αποδοτικότητας. Προχωρούν όμως 
και πέρα από αυτό προωθόντας και 
έναν «δεσμευτικό στόχο μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% ως 
το 2020», ως απαραίτητο μέτρο για τη 
μείωση των εκπομπών CO2.

Μια άλλη απαραίτητη κατεύθυνση για 
τους Πράσινους είναι η μετατόπιση των 
εμπορευματικών μεταφορών από το 

οδικό δίκτυο στους σιδηροδρόμους και 
τις οδούς εσωτερικής νασυσιπλοϊας. 

Μέσα από τις επενδύσεις στους το-
μείς αυτούς οι Πράσινοι θεωρούν ότι 
μπορεί να τονωθεί αποφασιστικά η 
απασχόληση και προτείνουν να θέσει η 
ΕΕ το στόχο δημιουργίας «πέντε εκα-
τομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας 
στην επόμενη πενταετία». 

Δεν εξηγούν ωστόσο πώς 
ακριβώς θα επιτευχθεί αυτό. 
Θεωρούν ότι τόσο οι δημόσι-
ες όσο και οι ιδιωτικές επενδύ-
σεις μπορούν να συμβάλουν. 
Η αντίφαση που υπάρχει εδώ 
είναι ότι οι «μεγάλοι «παίκτες 
του ιδιωτικού τομέα χαρακτη-
ρίζονται προς το παρόν πε-
ρισσότερο από τον ενθουσια-
σμό τους να διατηρήσουν τις 
υπάρχουσες μολυντικές αλλά 
κερδοφόρες δραστηριότητες 
τους παρά να επενδύσουν 
στις ανανεώσιμες μορφές (δείτε π.χ. τη 
μείωση των επενδύσεων στις ΑΠΕ από 
Shell και BP). Οι Πράσινοι φαίνεται να 
συνεχίζουν να θεωρούν ότι η ενίσχυση 
του ιδιωτικού τομέα με κίνητρα και κον-
δύλια από το δημόσιο τομέα (τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) 
μπορεί να πέισει τον πρώτο να αλλάξει 
τρόπο συμπεριφοράς του και να... απο-
κτήσει ‘οικολογική συνείδηση’.

Κλειδί για τους Πράσινους – όπως 
και για τους Φιλελεύθερους όπως θα 
δούμε παρακάτω - στην κατεύθυνση 
αυτή είναι η υποχρεωτική αποσύνδεση 
της ιδιοκτησίας της διανομής και της 
παραγωγής  ενεργείας, που γίνεται η 
υπόθεση ότι θα οφελήσει τους μικρούς 
παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας.
[1] Κάτι τέτοιο βέβαια απέχει πολύ από 
το να είναι αυταπόδεικτο.

Στην τελευταία ευρωκοινοβουλευτική 
περίοδο η Πράσινοι τάχθηκαν φυσικά 
υπέρ των πιο αυστηρών μέτρων για 
την προστασία του κλίματος. Το ίδιο 
έυλογη είναι και η αντίθεση τους στην 
πυρηνική ενέργεια (δεδομένης και της 
ιστορίας τους) που προβάλεται σήμερα 
ως λίγο ή πολύ η κυριότερη λύση στην 

κλιματική αλλαγή.
Τα «Πράσινα Κόμματα» ανά την Ευ-

ρώπη θεωρητικά θα είχαν την ευκαιρία 
εν μέσω μιας τέτοιας περιβαλλοντικής 
κρίσης να παρουσιάσουν μεγάλη αύ-
ξηση των ποσοστών τους. Παρόλαυτα 
σύμφωνα με δημοσκοπήσεις δεν ανα-
μένεται να έχουν αντίστοιχες επιτυχίες 

με τους Οικολόγους Πράσι-
νους στην Ελλάδα, οι οποίοι 
σύμφωνα με τις παρούσες δη-
μοσκοπήσεις ίσως φτάσουν 
στο 6%. Οι Βρετανοί Πράσινοι 
αναμένεται να παρουσιάσουν 
μεγάλη πτώση, μεγαλύτερη 
από αυτή των Γάλλων Πρά-
σινων, ενώ οι Γερμανοί Πρά-
σινοι αναμένεται να παραμεί-
νουν στα ίδια ποσοστά.

Η πτώση -ή απλώς η δια-
τήρηση- των ποσοστών των 
Πράσινων κομμάτων δείχνει 
την απογοήτευση των πολι-
τών που ίσως οφείλεται στην 

υποτίμηση από μέρους τους των κοι-
νωνικών θεμάτων και τη μη ουσιαστι-
κή αντιπαράθεση με τα κυρίαρχα τις 
τελευταίες δεκαετίες νεοφιλελεύθερα 
κελεύσματα. 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΛΑΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Τα κόμματα που ανήκουν στο Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα (χριστιανοδημοκρα-
τικά, δεξιά, κεντροδεξιά και κεντρώα 
κόμματα) δεν τοποθετούν το περιβάλ-
λον –ούτε σημειολογικά- στην λίστα 
των αρχικών προτεραιοτήτων τους ενό-
ψει της πενταετίας 2009-2014.

Ανάμεσα στις δέκα βασικές αρχές 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
(ΕΛΚ) οι «αξίες» της Ευρώπης, η διατή-
ρηση των καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ 
και η «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» 
για μία «πιο ασφαλή Ευρώπη» αποτε-
λούν μεγαλύτερες προτεραιότητες από 
το περιβάλλον. Μόλις στην 7η από τις 
«Δέκα Προτεραιότητες του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος», η αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών αλλαγών, εξε-
τάζεται υπό το πρίσμα μιας συνολικής 
πολιτικής που θα οδηγήσει στη μείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης των ευρω-

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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παϊκών κρατών και άρα στη βελτίωση 
της θέσης τους στο διεθνή συσχετισμό 
δυνάμεων. Η έβδομη αυτή θέση σημει-
ολογικά είναι άκρως ενδεικτική και των 
κυβερνητικών επιλογών των κομμάτων-
μελών του κεντροδεξιού συνασπισμού 
τα οποία βρέθηκαν στις περισσότερες 
κυβερνητικές θέσεις κατά την διάρκεια 
της πενταετίας αυτής.

Για το ΕΛΚ, το πρόβλημα του περι-
βάλλοντος παραμένει στα όρια της 
«εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» και 
στις λογικές των εσόδων που μπορούν 
οι εταιρίες να αποκομίσουν από την 
«πράσινη ανάπτυξη» και την 
προστασία της βιοποικιλότη-
τας και των οικοσυστημάτων.

Στην εκλογική του πλατ-
φόρμα το ΕΛΚ υπερασπίζε-
ται όλες τις λύσεις που προ-
ωθούνται από τις μεγάλες 
ενεργειακές και βιομηχανικές 
εταιρείες έτσι ώστε να διατη-
ρήσουν τη δεσπόζουσα θέση 
τους στην αγορά και αδια-
φορώντας στην ουσία για 
το πρόβλημα του κλίματος: 
τη συνέχιση μαζικής χρήσης 
άνθρακα με την αποθήκευ-
ση του στο υπέδαφος ως υποτιθέμενη 
λύση και τα αγροκαύσιμα που μπορούν 
να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ μας, σπέρ-
νοντας όμως την πείνα στον Τρίτο Κό-
σμο και επιταχύνοντας την αποψίλωση 
των δασών. Το ΕΛΚ είναι το μόνο ευ-
ρωπαϊκό κόμμα που τάσεται ξεκάθαρα 
υπέρ μιας «πυρηνικής αναγέννησης» 
χαρακτηρίζοντας την πυρηνική ενέρ-
γεια μια «καθαρή μορφή ενέργειας» 
παρά τους τόνους πυρηνικών αποβλή-
των που παράγει και την εξόρυξη και 
μεταφορά ουρανίου που προϋποθέτει.

Το Δεκέμβριο του 2008, η ΕΕ ενέ-
κρινε το μεγαλύτερο και περισσότερο 
φιλόδοξο ως προς τις διακηρύξεις του 
περιβαλλοντικό πακέτο της ιστορίας 
της: το πακέτο για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής αποτελούμενο 
από πέντε ντιρεκτίβες. Κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων για την έγκρισή 
του, οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ κατη-
γορήθηκαν τόσο από τους Πράσινους 
και Αριστερούς συναδέλφους τους, όσο 
και από περιβαλλοντικές ΜΚΟ ως αυτοί 
με τη λιγότερο επικοδομητική στάση. Οι 
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ πίεσαν στην 
κατεύθυνση της μείωση της συνεκτικό-
τητας των προτεινόμενων μέτρων έτσι 

ώστε να μη μπει σε κίνδυνο η κερδοφο-
ρία των πολυεθνικών γιγάντων.

Βουλευτές του ηγήθηκαν για παρά-
δειγμα της προσπάθειας να χορηγη-
θούν στις πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες 
100% δωρεάν δικαιώματα εκπομπής δι-
οξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα 
κελέυσματα της Στρογγυλής Τράπεζας 
των Βιομηχάνων (www.ert.be/)[2] Με 
τις δύο πρώτες φάσεις του ευρωπαϊ-
κού συστήματος εμπορίας εκπομπών 
CO2 να έχουν αποτύχει να μειώσουν τις 
εκπομπές, η συνέχιση παροχής δωρεάν 
αδειών καθιστά αμφίβολη την επιτυχία 

και της τρίτης φάσης.

Το ΕΛΚ υπό την ηγεσία της 
μεγαλύτερης εθνικής αντι-
προσωπείας του, της γερμα-
νικής, ήταν αποφασισμένο να 
μπλοκάρει το κλιματικό πακέ-
το ακόμα και έως μετά τις ευ-
ρω-εκλογές εάν δε δίνονταν 
στις πολυεθνικές όλες οι εγ-
γυήσεις που ζητούσαν για τη 
συνέχιση της κερδοφορίας 
τους, σε βάρος της αποτε-
λεσματικότητας των μέτρων 
ώστε να μειωθούν κατά 20% 
οι εκπομπές του θερμοκηπίου 

μέχρι το 2020. Δυστυχώς οι εγγυήσεις 
αυτές δόθηκαν και το πακέτο εγκρίθη-
κε. Για να μειωθούν οι εκπομπές όμως... 
θα χρειαστεί ένα θαύμα!

Οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ ψήφισαν 
επίσης σε ιδιαίτερα αρνητική κατεύθυν-
ση το Φεβρουάριο του 2009 όταν απο-
φασιζόταν η θέση που θα έπαιρνε η ΕΕ 
στις κλιματικές διαπραγματεύσεις του 
ΟΗΕ: ενώ η αρμόδια επιστημονική επι-
τροπή του ΟΗΕ είχε ξεκαθαρίσει ότι για 
να παραμείνει η θερμοκρασία σε ασφα-
λή επίπεδα οι βιομηχανικές χώρες θα 
πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους 
κατά 85% με 95% μέχρι το 2050, το ΕΛΚ 
κατέθεσε τροπολογία να τις μειώσει η 
ΕΕ μόνο κατά 60 – 80% την οποία και 
ψήφισαν οι περισσότεροι ευρωβουλευ-
τές του.

Πολλά ακόμα είναι τα παραδείγματα 
αντιπεριβαλλοντικής ψήφου από το ΕΛΚ 
στη λογική της υποταγής οποιουδήποτε 
περιβαλλοντικού μέτρου στην κερδοφο-
ρία των μεγάλων εταιρειών. Σύμφωνα 
με μια έρευνα των Πρασίνων πάνω από 
50% των τροπολογιών που κατέθεσε το 
ΕΛΚ στις ψηφοφορίες για τα χημικά συ-
στατικά των προϊόντων (REACH) και τα 

φθοριούχα αέρια είχαν γραφτεί από τα 
λόμπι των πολυεθνικών.[3]

Η Νέα Δημοκρατία ως το ελληνικό 
κομμάτι του ΕΛΚ δεν εξαιρέθηκε από το 
γενικότερο ρεύμα ψηφίζοντας π.χ. κατά 
των ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση 
των εκπομπών από τα αεροπλάνα και 
κατά της υποχρεωτικής μεγιστοποίη-
σης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
των ηλεκτρικών σταθμών, ακόμα και 
υπέρ της μεταφοράς της ημερομηνίας 
συμμόρφωσης των αυτοκινητοβιομηχνι-
ών με ορισμένα όρια εκπομπών από το 
2012 στο 2015. Με αυτή την τελευταία 
ψήφο, η ΝΔ αδυνάτιζε ακόμα περισσό-
τερο την αρχική πρόταση του δικού της 
Επιτρόπου Σταύρου Δήμα, που είχε και 
προηγούμενα αποψιλωθεί λόγω των ορ-
γισμένων αντιδράσεων των Γερμανών 
που υπερασπίζονταν τα συμφέροντα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας τους.[4]

 
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλι-

στών (κεντροαριστερά κόμματα) θέτει 
αρκετά υψηλότερα στην αντίστοιχη 
λίστα προτεραιοτήτων του το ζήτημα 
του περιβάλλοντος, πίσω από την «ανα-
διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος» και τη «δημιουργία μιας 
κοινωνικά δικαιότερης Ευρώπης».

Στην αναδιάρθρωση της οικονομίας 
γίνεται σαφέστατα λόγος για μια νέα 
«πράσινη ανάπτυξη». Στον τομέα των 
πυρηνικών προτείνεται η ανάπτυξή 
τους να επαφίεται στη θέληση του κάθε 
κράτους και μόνο οι κανόνες ασφαλεί-
ας να σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο.

Το Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών 
(ΚΕΣ) δεν υιοθετεί απερίφραστα όπως 
το ΕΛΚ όλες τις προτάσεις των πολυε-
θνικών. Την ίδια στιγμή όμως αποφεύ-
γει να μπει και σε πολλές λεπτομέρειες.

Υπερθεματίζει όσο αφορά τους στό-
χους λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει να προ-
ωθήσει στον Ο.Η.Ε το στόχο μιας πα-
γκόσμιας μείωσης των εκπομπών της 
τάξης του 30%, αλλά δε μας εξηγεί με 
ποια ακριβώς μέσα οι στόχοι αυτοί θα 
επιτευχθούν. Για την αύξηση της χρή-
σης των ανανεώσιμων πηγών δείχνει να 
υιοθετεί λύσεις που χαρακτηρίζονται 
από «γιγαντισμό», όπως η μεταφορά 
ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη από τη 
Σαχάρα, ιδεά την οποία επεξεργάζεται 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Όσο αφορά τη λύση των αγροκαυ-
σίμων περιορίζεται να πει ότι η χρήση 
τους δε θα πρέπει να έχει    αρηντικές 
συνέπειες στην παγκόσμια παραγωγή 
τροφίμων. Αποτυχγάνει ωστόσο να εξη-
γήσει πώς θα ήταν δυνατόν και να μην 
επηρεάζεται η αγορά τροφίμων μέσω 
των αλλαγών στις χρήσεις γης, αλλα 
και να παρέχονται οι τεράστιες ποσό-
τητες που απαιτούνται για να καλυφθεί 
ο στόχος του 10% όλων των καυσίμων 
που έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ. Το ΚΕΣ 
ζητάει απλά να αναθεωρηθεί η οδηγία 
της ΕΕ για τα αγροκαύσιμα την οποία 
και ψήφισε.

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές του 
ψήφισαν στο πλευρό του ΕΛΚ στα ζήτη-
ματα των εκπομπών από τα αεροπλάνα 
ή της αποδοτικότητας των ηλεκτρικών 
σταθμών. Αναφορικά με το δίλλημα 
των πυρηνικών οι ψήφοι τους έγειραν 
περισσότερο υπέρ από ότι κατά της πυ-
ρηνικής αναγέννησης. 

Τόσο η έλλειψη δυναμισμού και συ-
γκεκριμενότητας στις προτάσεις τους 
όσο και η αστάθεια των ψήφων του 
καθιστούν το ΚΕΣ αφερρέγγυο σε ζη-
τήματα περιβάλλοντος. Η ψηφός του 
φαίνεται να καθορίζεται συνήθως από 
τους συσχετισμούς που διαμορφώνο-
νται εκτός αυτού.

Κοινό χαρακτηριστικό του ΕΛΚ και 
του ΕΣΚ είναι η αντίφαση ανάμεσα στη 
φραστική υποστήριξη για περαιτέρω 
σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τα φτωχά αποτε-
λέσματα ως προς αυτό σε χώρες των 
οποίων τη διακυβέρνηση αναλαμβά-
νουν.

 
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα Φιλελευθέ-
ρων, Δημοκράτων και Μεταρρυθμιστών 
(ELDR - http://www.eldr.org/en/index.
php ) σχηματίζει μαζί με το Ευρωπαϊκό 
Δημοκρατικό Κόμμα (ΕDP - http://www.
pde-edp.net/, το οποίο δεν έχει δικό του 
μανιφέστο για τις ευρωεκλογές αυτές) 
την ευρωκοινουβελευτική πολιτική ομά-
δα ALDE (http://www.alde.eu/).

Στο εκλογικό του μανιφέστο (http://
www.eldr.eu/media/cms/Manifesto%20
2009%20greek.pdf) το ELDR θέτει τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα στην τρίτη 
θέση όπως και το ΚΕΣ. Το πρώτο που 
επισημαίνει είναι ότι «οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται μειωμένο διοικητικό φόρτο 
και κίνητρα για την τόνωση των τεχνι-

κών ενίσχυσης μιας ισχυρής οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Οι Φιλελεύθεροι δε δείχνουν να έχουν 
απογοητευτεί απο τη γενναιόδωρη πο-
λιτική προς τις πολυεθνικές, τόσο μέσω 
της παροχής δωρεάν δικαιωμάτων μό-
λυνσης, όσο και δημοσιών κονδυλίων 
έρευνας για την ανάπτυξη ‘καθαρών’ τε-
χνολογιών που έχουν παταγωδώς απο-
τύχει να μας βάλουν στο δρόμο της μεί-
ωσης των εκπομπών και να ανοίξουν την 
προοπτική πραγματικών εναλλακτικών. 

Ο «μειωμένος διοικητικός φόρτος» 
σημαίνει στην πράξη αποσπασματικούς 
κρατικούς ελέγχους και στην ουσία «αυ-
τορρύθμιση» των εταιρειών. Ένα παρά-
δειγμα της μέχρι τώρα εφαρμογής της 
προσέγγισης αυτής είναι το να μετριέ-
ται πολλές φορές διπλά η παραγόμενη 
αιολική ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κι έτσι να καθυστερείται η προσπάθεια 
για την αύξηση του μεριδίου της.

Οι Φιλελεύθεροι αρνούνται να εγκα-
ταλείψουν την αρχή ότι το κλίμα θα σω-
θεί μόνο όταν οι πολυεθνικές μπορούν 
να βγάλουν κέρδος από τη σωτηρία 
του. Η πράξη όμως αντικρούει μέχρι 
στιγμής απόλυτα την αρχή αυτή. Εται-
ρείες οι οποίες έχουν επανειλημμένα 
και επιτυχώς ζητήσει από κράτη-μέλη 
περισσότερες δωρεάν άδειες μόλυν-
σης έτσι ώστε να ‘μην αναγκαστούν 
να κλείσουν’ και κατά συνέπεια και να 
απολύσουν. Το αποτέλεσμα είναι ούτε 
οι εκπομπές να μειώνονται ούτε οι δου-
λειές να σώνονται.  

Απλά, οι εταιρείες βρίσκουν ένα 
νέο πεδίο κέρδους στο να πωλούν τις 
άδειες που του χορηγούνται δωρεάν. 
Κάποιες εταιρίες μάλιστα έχουν τόσο 

	Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α 	 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 9                  13



θράσος ώστε να απαιτούν τη 
χρηματοδότηση από την ΕΕ 
σχεδίων αποθήκευσης άνθρα-
κα για εργοστάσια που... έχουν 
κλείσει!

Η συνέχιση του «χαϊδέματος» 
των μεγάλων επιχειρήσεων την 
οποία ζητούν η Φιλελεύθεροι 
θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα 
την κατάληξη δημόσιου χρήμα-
τος στα ταμεία των βιομηχανι-
κών κολοσσών χωρίς καμία θε-
τική συνέπεια ούτε για το κλίμα 
ούτε για την απασχόληση.

Στην τελευταία κοινοβουλευ-
τική περίοδο οι Φιλελεύθεροι 
υπερασπίστηκαν με τη ψήφο 
τους τόσο την αυτοκινητοβιομη-
χανία όσο και τις αεροπορικές 
εταιρίες ώστε να μην υποχρεω-
θούν να μειώσουν αποτελεσμα-
τικά τις εκπομπές τους. 

Ψήφισαν επίσης εναντίον του  
να ελέγχεται υποχρεωτικά το 
αν τα εισαγόμενα αγροκαύσιμα 
έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρό-
πο και τάχθηκαν στην πλειοψη-
φία τους υπέρ της ‘πυρηνικής 
αναγέννησης’΄.  Κατά τη διάρ-
κεια της διαπραγμάτευσης του 
κλιματικού πακέτου του Δεκεμ-
βρίου ο ευρωβουλευτής τους 
Chris Davis αναδείχθηκε στον 
πρωταθλητή της αποθήκευσης 
άνθρακα στο υπέδαφος ως τρό-
που αντιμετώπισης της κλιματική αλλα-
γής. Ο ζήλος του ήταν τέτοιος που προ-
κάλεσε δυνατά γέλια στους υπουργούς 
του Συμβουλίου με τις αξιώσεις του τη 
χορήγηση ενός εντελώς υπερβολικού 
αριθμού δωρεάν αδειών εκπομπής CO2 
για τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν 
την αποθήκευση άνθρακα.

Τα γέλια αυτά δεν τους εμπόδισαν 
βέβαια να συμφωνήσουν στη χορήγηση 
αδειών αξία 6 -7 δις. Ευρώ με βάση τις 
τότε τιμές.[5]

Η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικό-
τητα της αποθήκευσης άνθρακας είναι 
υπό συζήτηση. Το μόνο που είναι σίγου-
ρο είναι ότι η ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας αυτής είναι σε στάδια που δε της 
επιτρέπουν να συμβάλει σε οποιαδήπο-
τε μείωση των εκπομπών πριν το 2020. 
Και παρά τους επιστήμονες που μας 
έχουν προειδοποίηση ότι μέχρι τότε 
έχουμε περιθώρια να «αλλάξουμε συ-

μπεριφορά», οι Φιλελεύθεροι και η ΕΕ 
προχωρούν στη μαζική χρηματοδότηση 
της με δημόσιο χρήμα. Η βιομηχανία 
του άνθρακα δεν είναι όπως φαίνεται 
διαθέσιμη να εγκαταλείψει το «χρυσο-
ρυχείο» που της έλαχε... 

Ενδιαφέρον έχει από την άλλη η επι-
μονή των Φιλελεύθερων (μαζί με τους 
Πράσινους) στον υποχρεωτικό διαχωρι-
σμό της ιδιοκτησίας της διανομής ενέρ-
γειας από την παραγωγή της. Οι άλλες 
δύο μεγάλες ομάδες όπως και η ΕΕ 
σα σύνολο έβαλε νερό στο κρασί της 
στην ολοκλήρωση του τρίτου κύμματος 
φιλελευθεροποίησης της ενεργειακής 
αγοράς σε αυτό το σημείο καθότι η κυ-
ρίαρχη θέση ισχυρών ολιγοπολίων θα 
έμπαινε σε κίνδυνο. Κι αυτό γιατί, από 
ότι φαίνεται, πάνω από το φιλευθερι-
σμό ως αρχή είναι μάλλον τα ιδιωτικό-
κρατικά ολιγοπώλια, πέρα από κάθε 
αρχή και θεωρητικό σχήμα. 

Κανένας Έλληνας ευρωβουλευτής δε 

συμμετέχει στην ομάδα των Φι-
λελεύθερων κι ούτε αναμένεται 
να συμμετάσχει. 

 
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Το Κόμμα της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς (αριστερά και ορι-
σμένα κομμουνιστικά κόμμα-
τα) θεωρούν τις Ευρωεκλογές 
ως μία σημαντική ευκαιρία για 
τους Ευρωπαίους πολίτες να 
«αλλάξουν» τις υφιστάμενες 
συνθήκες, απόρροια της νεο-
φιλελεύθερης εκδοχής του κα-
πιταλιστικού συστήματος, θεω-
ρώντας ότι η οικονομική κρίση, 
συμπληρώνει την περιβαλλο-
ντική, διατροφική και κοινωνική 
κρίση που διέρχεται ο πλανή-
της αλλά και η Ευρώπη των 27.

Σύμφωνα με το Κόμμα της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
σταματήσει να αποτελεί το όχη-
μα των μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων καθώς στα 15 
χρόνια που μεσολάβησαν από 
την Συνθήκη του Μάαστριχτ το 
βιοτικό επίπεδο και τα δικαιώ-
ματα των Ευρωπαίων πολιτών 
επιδεινώνονται διαρκώς και με 
μεγάλη μάλιστα ταχύτητα, πα-
ράλληλα με την κλιματική αλ-
λαγή που χειροτερεύει ημέρα 
με την ημέρα. Στο οκτασέλιδο 
μανιφέστο του ΚΕΑ όμως, η 
κλιματική αλλαγή καταλαμβάνει 

μόλις το 1/3 μιας σελίδας.

Οι προτάσεις που αναπτύσσονται πά-
ντως, είναι πιο ρηξίκελευθες από ότι 
των άλλων ευρωπαϊκών κομμάτων κα-
θότι μπαίνει ζήτημα «επαναπροσανατο-
λισμού του τρόπου παραγωγής και 
κατανάλωσης» ως μόνου τρόπου να 
αντιμετωπισθεί η κλιματική απειλή. Το 
ΚΕΑ ζητά όμως από την άλλη την «‘πλή-
ρη εφαρμογή των υπογεγραμμένων και 
υποσχε θεισών υποχρεώσεων της ΕΕ σε 
όλα τα πε δία των κλιματικών και ενερ-
γειακών πολιτικών», οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν πάνε στην κατεύθυνση 
μιας άλλαγης του τρόπου παραγωγής, 
τουλάχιστον όχι της έντασης την οποία 
ιστορικά πρεσβέυει η Αριστερά.

Οι συγκεκριμένες θέσεις που προβά-
λει δεν αποτελούν παρά υπερθεμάτιση 
στους υπάρχοντες γενικούς στόχους 
της ΕΕ. Σημαντική εξαίρεση σε αυτό 
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είναι το «να περιοριστούν οι επιχορηγή-
σεις στο πλαίσιο της Ε.Ε. στον τομέα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας» 
που αντιφάσκει με την πολιτική των 
άλλων δυνάμεων (που είναι και η μέχρι 
τώρα πολιτική της ΕΕ) να δίνεται δη-
μόσιο χρήμα στις επιχείρησεις για τη 
‘μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής’ και 
με διάφορους άλλους τρόπους.

Τα κόμματα του ΚΕΑ σχηματίζουν μαζί 
με κάποια άλλα αριστερά και κομμουνι-
στικά κόμματα την ευρωκοινουβελευτι-
κή ομάδα GUE/NGL. Οι ευρωβουλευτές 
της ομάδας αυτής ψηφίζουν στη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 
υπέρ όσο το δυνατόν αυστηρότερων 
μέτρων για το κλίμα. Αυτό συνέβη π.χ., 
και στις περιπτώσεις των εκπομπών από 
αεροπλάνα και αυτοκίνητα. 

Ο Ευρωβουλευτής του Συνασπισμού 
Δημήτρης Παπαδημούλης και οι τρεις 
του ΚΚΕ - που δε συμμετέχει στο ΚΕΑ 
αλλά ναι στην GUE/NGL - δεν απότελε-
σαν εξαίρεση στην τάση αυτή.  

Εκτός από τη θετική ψήφο όμως, τα 
ελληνικά αριστερά κόμματα δεν ανα-
πτύσουν ιδαίτερα αξιοσημείωτη δράση 
για το περιβάλλον στην Ευρωβουλή. Η 
δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου, ιδρυτι-
κού μέλους των Οικολόγων Πράσινων 
στα Νέα (21/5) ότι  «τα ελληνικά κόμ-
ματα [γενικά] μόλις τώρα συνειδητο-
ποιούν το πολιτικό κόστος τού να μην 
ασχοληθούν με το περιβάλλον» είναι 
μάλλον σωστή. Ας ελπίσουμε ότι η συ-
νειδητοποίηση αυτή θα πάει πέρα από 
λογικές πολιτικού κόστους και θα μετα-
μορφωθεί σε θετικές δράσεις και πρω-
τοβουλίες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 Ανεξαρτήτως των θέσεων των ευ-

ρωπαϊκών κρατών και των επιμέρους 
κομμάτων-μελών τους, το σύνολο του 
πολιτικού κόσμου φαίνεται να θέτει το 
περιβάλλον αρκετά χαμηλότερα στις 
προτεραιότητες του, σε σχέση με την 
οικονομία (ιδίως μετά την κρίση) και τα 
κοινωνικά ζητήματα, που αυτή την στιγ-
μή βρίσκονται σε οριακή ίσως κατάστα-
ση στα περισσότερα κράτη-μέλη.

Πιθανότατα η περιβαλλοντική πολι-
τική των περισσοτέρων κομμάτων και 
των αντίστοιχων εκλεγχθέντων Ευρω-
βουλευτών να συνεχίζει να επηρεάζεται 
σε τεράστιο βαθμό από τον ιδιωτικό το-

μέα, ή από πολύ συγκεκριμένα κρατικά 
συμφέροντα.

Η τεράστια αποχή όμως που αναμέ-
νεται, δεν πρόκειται παρά μόνο να δυ-
σχεράνει την κατάσταση σε μια Ευρώ-
πη που έχει μάθει τα τελευταία χρόνια, 
να διαμαρτύρεται για τις πολιτικές της 
επιλογές και εφαρμογές όλο και περισ-
σότερο και ταυτόχρονα και απολύτως 
μοιρολατρικά να απομακρύνεται αντί 
να προσπαθεί να επηρεάσει την υφι-
στάμενη τάξη πραγμάτων…

[1] http://europeangreens.eu/fileadmin/
logos/pdf/manifesto_in_Greek_final.pdf

[2] http://www.corporateeurope.org/

system/files/files/resource/extracting_
influence_ets.pdf.pdf

[3] http://www.greens-efa.org/cms/
default/dokbin/232/ 232162.lobbying_at_
the_european_parliament@fr.pdf Αυτή η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προστατεύεται από κακόβουλη χρή-
ση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την 
Javascript για να τη δείτε.

[4] Ευρετήριο ψηφοφορίων των Ευρω-
παίων Πρασίνων: http://greens-efa-service.
org/votetracker/en/social-protection-and-
inclusion.html

[5] http://www.euractiv.com/en/
climate-change/carbon-capture-storage/
article-157806
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Οι Ευρωεκλογές του Ιουνί-
ου διεξάγονται στην σκιά 
της μεγάλης οικονομικής 

–και όχι  της υπό το βάρος της 
ακόμα μεγαλύτερης- περιβαλλο-
ντικής κρίσης. Η σταθερά αυξα-
νόμενη αποχή από την εκλογική 
διαδικασία αναμένεται να καταρ-
ρίψει φέτος κάθε προηγούμενο 
ρεκόρ.

Το ποσοστό αποχής στις φε-
τινές Ευρωεκλογές αναμένεται 
να ξεπεράσει κάθε προηγούμε-
νο, γεγονός που θα καταδείξει 
την –επίσης χωρίς προηγούμε-
νο- αντίδραση και απαξίωση των 
πολιτών των μελών-κρατών στις 
πολιτικές που αναγκάζουν καθη-
μερινά όλο και μεγαλύτερο πο-
σοστό των κατοίκων της γηραιάς 
Ηπείρου να περνούν το κατώφλι 
της φτώχειας χωρίς ταυτόχρονα 
να προχωρούν σε περιβαλλοντι-
κές πολιτικές που έχουν πλέον 
καταστεί επιβεβλημένες.

Ήδη μια τεράστια διαφημιστική κα-
μπάνια, αρκετά χιουμοριστική μάλιστα, 
προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην 
απέχουν από την διαδικασία. Ποιοι είναι 
όμως οι παράγοντες που έχουν οδηγή-
σει τον θεσμό των Ευρωεκλογών σε μία 
τέτοια απαξίωση; 

Η αδιαφορία των πολιτών απένα-
ντι στην πολιτική ήταν πιθανότατα και 
ο στόχος των κυβερνήσεων επί τόσα 
χρόνια. Τώρα όμως, με την οικονομική 
κρίση να έχει επιφέρει απανωτά χτυ-
πήματα στην «κραταιά» κατά τα άλλα 
Ευρωζώνη, οι πολιτικοί ανά την Ευρώ-
πη ψάχνουν μια επιβεβαίωση, όχι της 
πολιτικής τους, αλλά της πολιτικής ως 
θεσμό. Τα ποσοστά αποχής πάντως, 
μάλλον θα τους απογοητεύσουν, όπως 
τους απογοήτευσαν σε αυτή την πε-
νταετία τα «Όχι» της Ιρλανδίας, της 
Ολλανδίας και κυρίως της Γαλλίας, στα 
Δημοψηφίσματα για την επικύρωση 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας και του 

Ευρωσυντάγματος. Η δυσπιστία αυξά-
νεται ακόμα και σε χώρες που μέχρι 
πρότινος θεωρούταν «υπεράνω πάσης 
υποψίας» όσον αφορά την σχέση τους 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Αυ-
στρία ή κάποια καινούρια κράτη-μέλη 
από την Ανατολική Ευρώπη. 

Και στην παραδοσιακά «ευρωσκε-
πτικιστική» Βρετανία ο Timothy Garton 
Ash σε ένα εξαιρετικό του άρθρο στον 
Guardian φαίνεται να εκφράζει μια με-
γάλη αλήθεια: οι πραγματικές εκλογές 
για την Ευρώπη είναι στις 27 Σεπτεμ-
βρίου, όταν οι Γερμανοί θα προσέλθουν 
στις κάλπες για τις εκλογές της «ατμο-
μηχανής» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Γερμανίας.

Η λογική ότι η «νομεκλατούρα» των 
Βρυξέλλων αποφασίζει για τους λαούς 
χωρίς την συμμετοχή τους, χωρίς διαδι-
κασίες διαφάνειας και με αποκλειστικό 
γνώμονα τα κέρδη και τα συμφέροντα 
συγκεκριμένων μερών, φαίνεται να εί-
ναι πιο ισχυρή από ποτέ.

Δεν την εκφράζουν μόνο απλοί Ευ-
ρωπαίοι πολίτες, αλλά σωρεία πρώην 
Ευρωβουλευτών καθώς και επίδοξων 
μελλόντων Ευρωβουλευτών, όχι μόνο 
από χώρες όπως η Βρετανία, αλλά και 
από τις λεγόμενες χώρες του «σκληρού 
πυρήνα της Ε.Ε.», όπως η Γαλλία και η 
Γερμανία.

Πως όμως να λάβει σοβαρά υπόψη 
του ο μέσος Ευρωπαίος την διαδικα-
σία των Ευρωεκλογών, όταν σε κρά-
τη-μέλη όπως η Ελλάδα κάποιοι από 
τους εκλεγμένους Ευρωβουλευτές θα 
αποχωρήσουν από την θέση τους σε 
περίπτωση που το κόμμα τους κερδίσει 
στο μέλλον τις εθνικές εκλογές; Όταν 
οι ίδιοι οι πολιτικοί και τα κόμματα απα-
ξιώνουν τις θεσμικές δομές και διαδικα-
σίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν 
εντελώς παράδοξο να ακολουθήσουν 
τον αντίστροφο δρόμο οι πολίτες.

Εκτός αυτού στις περισσότερες χώ-
ρες οι Ευρωεκλογές παραδοσιακά δεν 
αποτελούν μία ευκαιρία για «παρέμ-

βαση» των πολιτών στα ευρωπαϊκά 
θέματα, αλλά θεωρούνται προπομποί 
εθνικών εκλογών, κάτι σαν ευρείες 
σφυγμομετρήσεις. Τα διαδραματιζόμε-
να των τελευταίων ημερών σε Γαλλία, 
Ιταλία και Ελλάδα δείχνουν ξεκάθαρα 
την τάση αυτή.

Οι περισσότεροι πολίτες ψηφίζουν 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία 
ανήκουν, με βάση τα εσωτερικά, εθνικά 
προβλήματα, τους τοπικούς πολιτικούς 
ηγέτες και προσωπικότητες. Ελάχιστα 
–ή και καθόλου τους ενδιαφέρει- η στά-
ση και οι πολιτικές των Ευρωβουλευτών 
που θα εκλεγούν.

Το φαινόμενο προσλαμβάνει ανησυ-
χητικές διαστάσεις αν αναλογιστούμε 
ότι τα περισσότερα μμε ελάχιστα θα 
αναρωτηθούν τι ακριβώς θα κάνουν και 
τι αποφάσεις θα ψηφίσουν οι εκλεγμέ-
νοι Ευρωβουλευτές στα επόμενα πέντε 
χρόνια. Στην ουσία, αντί να είναι υπόλο-
γοι στους ψηφοφόρους που τους εξέ-
λεξαν θα είναι υπόλογοι στους πάνω 
από 15,000 εκπροσώπους μεγάλων 
εταιρειών που είναι εγκατεστημένοι 
στις Βρυξέλλες ώστε να παρακολου-
θούν εξονυχιστικά τις νομοθετικές δια-
δικασίες.

Το ειδικό βάρος αυτών των 15, 20 ή 
και παραπάνω χιλιάδων αυτών εκπρο-
σώπων μπορεί να γίνει κατανοητό –ως 
προς το μέγεθός του- μόνο αν αναλο-
γιστούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απα-
σχολεί συνολικά 40.000 άτομα!

Ακόμα και για τους Έλληνες όμως, 
οι οποίοι παραδοσιακά βρίσκονται «μα-
κριά» από τις Βρυξέλλες,  το πρόσφατο 
Συνέδριο της Ε.Ε. για την Βιοποικιλό-
τητα στην Αθήνα ήταν ενδεικτικό των 
τάσεων που επικράτησαν στην Ευρώπη 
τα τελευταία χρόνια και αποκαλυπτικό 
όσον αφορά την παραδοχή –ανεξαρτή-
τως πολιτικών πεποιθήσεων, ότι βασικοί 
περιβαλλοντικοί στόχοι που είχαν τεθεί 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν 
επιτευχθεί.

Οι απολογητές του ιδιωτικού τομέα, 
εκ των οποίων και αρκετοί Ευρωβου-
λευτές, βρήκαν τον υπεύθυνο στην 
«ανελαστικότητα της αγοράς». Οι φιλε-
λεύθεροι κατηγορούν τόσο την Ευρω-

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ;
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Γράφουν οι Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
και Γιώργος Βασσάλος, Ερευνητής του Παρατηρητηρίου της Ευρώπης των Πολυεθνικών (Corporate Europe Observatory)
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παϊκή Ένωση όσο και το δημόσιο το-
μέα για τη δημιουργία αγκυλώσεων και 
εμποδίων στην λειτουργία της αγοράς, 
η οποία ισχυρίζονται ότι αν αφεθεί να 
λειτουργήσει ελεύθερα θα φτάσει συ-
νεπαγωγικά σε μία «πράσινη ανάπτυξη» 
με σεβασμό στο περιβάλλον και την βι-
οποικιλότητα. 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
όμως, κατέδειξαν ότι η λογική της ‘αυ-
τορρύθμισης’ της δράσης των εταιρει-
ών και των εθελοντικών μέτρων ‘κοι-
νωνικής ευθύνης’ κλπ. αδυνατούν να 
δώσουν λύση στα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα. Το ερώτημα μέχρι που μπο-
ρούν να συμπορευτούν τα κέρδη με μια 
πράσινη ανάπτυξη δεν έχει απαντηθεί 
ακόμα.

Από την άλλη πλευρά, ακόμα και όσοι 
δεν είχαν στο επίκεντρο τον ιδιωτικό 
τομέα, παραδέχονταν ότι η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση έχει αποτύχει σε βασικές 
στρατηγικές επιλογές στον τομέα του 
περιβάλλοντος, αναφέροντας βέβαια 
το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρίες 
εξακολουθούν να μην υπολογίζουν κα-
θόλου το περιβάλλον μπροστά στα κέρ-
δη. Όταν το υπολογίζουν, θα το κάνουν 
επειδή διαβλέπουν ευκαιρίες κερδών.

 
Πέρα των κυβερνητικών και διακυ-

βερνητικών φορέων, στην διαμόρφωση 
των αποφάσεων παίζουν ρόλο και οι 
ιδιωτικές εταιρίες και άλλοι οργανισμοί. 
Το ζήτημα των λόμπι είναι άγνωστο σε 
χώρες όπως η Ελλάδα. 

Η δυνατότητα επηρεασμού στις λή-
ψεις αποφάσεων των Ευρωπαϊκών 
Οργανισμών από ανθρώπους που βρί-
σκονται την κατάλληλη στιγμή στην 
κατάλληλη θέση έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, δια-
μορφώνοντας μια σειρά αποφάσεων 
που είτε ανέστειλαν είτε επιβράδυναν 
πολύ σημαντικές αποφάσεις υπέρ του 
περιβάλλοντος ή και άλλων πολιτικών 
και κοινωνικών θεμάτων.

Οι εταιρίες κατάφεραν να πετύχουν 
μεγάλες νίκες σε μία σειρά περιβαλλο-
ντικών αποφάσεων που ανακλήθηκαν, 
ματαιώθηκαν ή και αντεστράφησαν 
υπέρ τους. Για παράδειγμα το λόμπι 
των αυτοκινητοβιομηχανιών κατάφερε 
να αναστείλει την υιοθέτηση καταληκτι-
κών ημερομηνιών για μείωση των εκπο-
μπών ρύπων.

Μεγάλες βιομηχανίες –εκ των οποί-
ων και ενέργειας- κατόρθωσαν με την 
επιρροή που άσκησαν να μην περάσουν 

νόμοι που θα τις υποχρέωναν να ξοδέ-
ψουν δισεκατομμύρια δολάρια για την 
ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών στην λειτουργία και την δι-
αχείριση των ρύπων τους. 

Η μη διαφανής διαδικασία έγκρισης 
μεταλλαγμέων καλλιεργείων δεν έχει 
παρέχει εγγυήσεις για την υγεία αν-
θρώπων και ζώων. 

Οι δύο πρώτες φάσεις του Ευρωπα-
ϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 
διοξειδείου του άνθρακα έχουν αποτύ-
χει να μειώσουν τις εκπομπές. Έτσι λοι-
πόν το φαινόμενο της κλιματικής αλλα-
γής συνεχίζει να διογκώνεται. Από την 
άλλη πολυεθνικές έχουν κερδίσει αμύ-

θητα ποσά μεταπουλώντας τις άδειες 
τους να μολύνουν, οι οποίες τους πα-
ραχωρήθηκαν δωρεάν από τα κράτη.

Η αδιαμφισβήτητη δυναμική των τε-
λευταίων χρόνων ανήκει ξεκάθαρα 
στην πυρηνική ενέργεια, η οποία προ-
τείνεται από πολλούς ακόμα και ως «ο 
μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης» των 
κλιματικών αλλαγών.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισ-
σότερες χώρες μπαίνουν στο πυρηνικό 
παιχνίδι, με τις ευλογίες –αν όχι και κάτι 
παραπάνω- της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την ευμενή τοποθέτηση 
πάρα πολλών κομμάτων από  τα μέλη 
όλων των παρατάξεων πανευρωπαϊκά. 
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Κράτη με τεράστιο αντί-πυρηνικό κί-
νημα όπως η Βρετανία και πολύ πρό-
σφατα η Σουηδία εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους στα πυρηνικά, με την αμέ-
ριστη συμπαράσταση των μεγάλων ανά 
τον κόσμο μμε και πάμπολλων βουλευ-
τών και Ευρωβουλευτών. Το λόμπι των 
πυρηνικών εταιριών στις Βρυξέλλες 
άλλωστε, φαίνεται αυτή την στιγμή όχι 
μόνο ικανό να επηρεάζει, αλλά ακόμα 
και να κατευθύνει αποφάσεις.

Δείτε πως παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τα σημαντικότερα επιτεύγ-
ματά του στον τομέα του περιβάλλο-
ντος την πενταετία 2004-2009.

Οι ιδιωτικές εταιρείες εξακολουθούν 
να μην υπολογίζουν καθόλου το περι-
βάλλον μπροστά στα κέρδη και το κατά 
πόσο μπορεί να συνυπάρξει η ξέφρενη 
κερδοφορία τους με αποτελεσματικές 
περιβαλλοντικές πολιτικές μετά και την 
οικονομική κρίση είναι πλέον ύπο αίρεση.

Η σαφέστατη αδυναμία κεντρικά 
κατευθυνόμενων από τις Βρυξέλλες 
αποφάσεων για εφαρμογή κοινών πο-
λιτικών είναι παραδεκτή ακόμα και από 
πολλούς διαμορφωτές των αποφάσεων 
αυτών. Είναι πρακτικά αδύνατον και 
περιβαλλοντικά εξαιρετικά επιζήμιο να 
τίθενται οι ίδιοι περιβαλλοντικοί όροι 

και δεσμεύσεις για κράτη με τελείως 
διαφορετική βιοποικιλότητα, κλίμα και 
τελείως διαφορετικές πολιτικές. Πώς 
να τεθούν για παράδειγμα οι ίδιες πο-
λιτικές προς εφαρμογή στην Γαλλία με 
την πολύ μεγάλη πυρηνική παράδοση 
και την Πολωνία που εξακολουθεί να 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις 
παραδοσιακές μορφές ενέργειας;

Επιπλέον οι Βρυξέλλες προωθούν 
–όπως θα όφειλαν άλλωστε- περιβαλ-

λοντικούς στόχους και δεσμεύσεις, 
αλλά πολλές φορές δίνεται η αίσθη-
ση ότι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν πως 
κάθε κράτος τοποθετεί πρώτα τα δικά 
του προβλήματα, αδιαφορώντας για 
τα υπόλοιπα. «Γνωρίζω κράτη-μέλη τα 
οποία δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ στα 
αντίστοιχα περιβαλλοντικά ζητήματα 
για τα οποία επιδοτούνται, αλλά είμαι 
ευγενικός και δεν θα αναφέρω ονόμα-
τα. Και επιπλέον όλοι γνωρίζουμε ότι 
κάθε κράτος θεωρεί το δικό του πρό-
βλημα πολύ σημαντικότερο από τα 
προβλήματα των υπολοίπων» ανέφερε 
σχετικά ο Τσέχος Περιβαλλοντολόγος 
Πετρ Ροτ.

 
Ακόμα χειρότερο και συνηθέστερο 

όμως είναι το φαινόμενο  πρώην πια 

Ευρωβουλευτές να γίνονται μέλη επι-
χειρήσεων που μπορεί είναι επιβλαβείς 
για το περιβάλλον, εκμεταλλευόμενοι 
την εμπειρία τους και τις γνωριμίες που 
η θέση του Ευρωβουλευτή συνεπάγε-
ται και  πελατικοποιώντας το θεσμικό 
σύστημα της Ε.Ε στον ιδιωτικό τομέα. 
Έτσι κατά κάποιο τρόπο αναπτύσσεται 
μια  κατάσταση όμοια με αυτή που επέ-
φερε τα γνωστά ολέθρια αποτελέσμα-
τα στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Η αδυναμία για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής στο ζήτη-
μα προσδίδει μία διάσταση χάους. Τα 
παραδείγματα είναι πάμπολλα και δεν 
είναι δύσκολο να βρεθούν ακόμα και σε 
επίπεδο ανώτατης ηγεσίας. Έτσι ο Νι-
κολά Σαρκοζί μπορεί τον Οκτώβριο του 
2008 να δήλωνε –και να παρουσιαζόταν 
και από πολλά διεθνή μμε- ως «σταυ-
ροφόρος της πράσινης ανάπτυξης», 
την ίδια ώρα  που οι γαλλικές εταιρίες 
πυρηνικών υπέγραφαν νέες συμφωνίες 
κατασκευής αντιδραστήρων σε ευρω-
παϊκά κράτη. Κάποιοι βέβαια, όχι λίγοι, 
τοποθετούν την κατασκευή νέων πυρη-
νικών εργοστασίων εντός της «πράσι-
νης ανάπτυξης».

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι είχε μπει πρό-
σφατα στο παιχνίδι των αλληλοκατηγο-
ριών για το ποιος ευθύνεται περισσότε-
ρο για την κλιματική αλλαγή. Ο Ιταλός 
πρωθυπουργός –επί των ημερών του 
οποίου η Ιταλία αποφάσισε να λύσει μια 
και καλή τα περιβαλλοντικά της προ-
βλήματα…με την πυρηνική ενέργεια- 
φρόντισε να απαλλάξει την Ευρώπη 
από τις ευθύνες της, επιρρίπτοντας το 
φταίξιμο στις ΗΠΑ και την Κίνα. Άποψη 
με την οποία βέβαια δεν συμφωνούν 
καν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, πόσο 
μάλλον τα κράτη του Τρίτου Κόσμου.

Όσο πλησιάζει η Κοπεγχάγη τόσο πε-
ρισσότερο διαφαίνεται μια πιθανή απο-
τυχία. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση 
τελικής συμφωνίας, δεν είναι λίγοι αυ-
τοί που υποστηρίζουν ότι αυτή θα είναι 
ιδιαίτερα φτωχή λόγω του ότι τόσο οι 
ΗΠΑ και η Κίνα όσο και η ΕΕ βάζουν 
πολύ χαμηλά το περιβαλλοντικό πύχη. 

Το Πεκίνο επίσης απειλέι να μη συναι-
νέσει σε μια νέα παγκόσμια συμφωνία, 
από τις στιγμή που ο ανεπτυγμένος 
κόσμος δεν παραχωρεί στις αναπτυσό-
μενες χώρες τα κονδύλια για την κατα-
πολέμηση της κλιματικής αλλαγής που 
έχει υποσχεθεί. Και η Ευρώπη μοιάζει 
σε αυτές τις Ευρωεκλογές να μην μπο-
ρεί να σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων που και η ίδια έχει θέσει για τον 
εαυτό της...    
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Η μέχρι τώρα εμπειρία για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντι-
κών ζητημάτων στην χώρα μας 

δείχνει πώς αν δεν υπήρχαν ευρωπαϊ-
κές πολιτικές, οδηγίες, κανονισμοί, ή 
διαφορετικά αν δεν υπήρχε ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ακόμη και το προωθημένο πε-
ριβαλλοντικά Σύνταγμα της Ελλάδας 
όπως και οι νόμοι θα ήταν εξαιρετικά 
ανίσχυροι.

Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι επειδή 
ακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι συν-
δυάζονται τόσο με τα χρηματοδοτικά 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
και με διαδικασίες προστίμων και κυ-
ρώσεων, η Ελλάδα υποχρεώνεται κάθε 
τόσο να συμμορφωθεί και να προσδιο-
ρίσει τις πολιτικές της, συχνά όμως όχι 
στην πράξη αλλά σε ένα επίπεδο συ-
γκάλυψης και αποφυγής του ελέγχου 
αξιοπιστίας γύρω από την τήρηση των 
δεσμεύσεων.

Αυτή η κατάσταση της Ελλάδας συν-
δέεται με μια αναχρονιστική νοοτροπία 
και με κεκτημένες και πελατειακές λο-
γικές ορισμένων κατευθύνσεων. Πα-
ράλληλα πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
Ελλάδα ανέπτυξε ένα ουσιαστικό πλε-
ονέκτημα στον τομέα του περιβάλλο-
ντος επειδή δεν μπόρεσε να αναπτύξει 
βιομηχανία σε μεγάλες κλίμακες και 
δεν λειτούργησε τόσο αποτελεσματικά 
στον τομέα της ανάπτυξης του πρωτο-
γενούς και δευτερογενούς τομέα, κυρί-
ως του δεύτερου. 

Παρά όμως αυτό το συγκεκριμένο 
και ιστορικό, περιβαλλοντικό κεκτημένο 
της Ελλάδας μπορεί να πει κανείς ότι 
υπάρχουν τομείς περιβαλλοντικής πο-
λιτικής και εξέλιξης όπου η Ελλάδα δεν 
είναι ουραγός, κι αυτό λόγω μιας ιδιαί-
τερης ευαισθησίας που αναπτύσσεται 
στις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο 
των ΜΚΟ και στην κοινή γνώμη όπως 
επίσης και λόγω απουσίας ισχυρών 
επιχειρηματικών συμφερόντων που να 
παρεμβαίνουν πατερναλιστικά στο πε-
ριβαλλοντικό status της χώρας. 

Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα βασίζεται 
κυρίως στην ανάπτυξη των περιβαλλο-
ντικών της προοπτικών, στις ευρωπαϊ-
κές πολιτικές, τόσο θεσμικά όσο και 
χρηματοδοτικά, έχοντας χάσει πολλές 
ευκαιρίες αξιοποίησης πόρων λόγω 
των εσωτερικών της πελατειακών πο-
λιτικών και οικονομικών δομών. Είναι 
όμως η στιγμή η χώρα μας να ολοκλη-
ρωθεί περιβαλλοντικά και σε μερικά ση-

μεία, να ενεργοποιήσει την διαδικασία 
της πρωτοβουλίας όπως το είχε κάνει 
στον τομέα των μεταλλαγμένων.

 Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει 
όμως το περιβάλλον, ανεξάρτητα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα πεδίο 
εσωτερικής της ολοκλήρωσης και οι-
κουμενικού της συγκριτικού πλεονεκτή-
ματος, ως πεδίο για την προοπτική μιας 
ολοκληρωμένης και όχι υποκριτικής 
πράσινης ανάπτυξης, επιχειρηματικό-
τητας και οικονομίας. Έχει υπερβολικά 
πολύ δρόμο, καθώς όλες οι οραματικές 
διαδικασίες στην Ελλάδα παγιδεύονται 
μεταξύ δύο αξόνων: του πολιτικού και 
επικοινωνιακού - ρητορικού άξονα εν 

γένει από την μία και από την άλλη με-
ριά της γραφειοκρατίας και της ανελα-
στικότητας του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος.  

Το περιβάλλον είναι πεδίο λανθά-
νοντος απολύτου πλεονεκτήματος το 
οποίο δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε 
πραγματικό πεδίο συγκριτικού πλεονε-
κτήματος για να είμαστε τεχνικά ακρι-
βείς στην χρήση των όρων στον τομέα 
της οικονομίας. Για να γίνει αυτό απαι-
τούνται προσαρμογές και απαιτούνται 
θεσμικές και άλλες οικονομίες κλίμακας 
γύρω από την περιβαλλοντική εξέλιξη.

Σε αυτές τις θεσμικές και επιχειρησι-
ακές οικονομίες κλίμακας μας διευκο-
λύνουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Όμως 
πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ευρώπη 
σε κάποιους τομείς όπως πχ στην ιδιω-
τικοποίηση των νερών ή σε τομείς που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση των 
δημόσιων και των κοινωνικών αγαθών 
από την αγορά, ακόμη και σε τομείς 
όπως τα μεταλλαγμένα ή η πυρηνική 
ενέργεια, είναι διχασμένη και διέπεται 
από τις δύο όψεις του Ιανού στον περι-
βαλλοντικό τομέα.

Η Ελλάδα θα πρέπει να αποσυνδεθεί 
από αυτές τις προοπτικές που ανα-
πτύσσονται από το επιχειρηματικό ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσμιο lobbying στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να τοποθετηθεί στην κατεύθυνση μιας 
θεσμικής κατοχύρωσης των περιβαλ-
λοντικών και των κοινωνικών αγαθών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
γύρω από το περιβαλλοντικό και το κοι-
νωνικό κόστος, τον περιβαλλοντικό και 
τον κοινωνικό κίνδυνο. Η Ελλάδα έχει 
βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει για 
την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής 
αειφορίας να αναπτύξει την διαφορετι-
κότητά της απέναντι στις Ευρωπαϊκές 
πολιτικές, τεχνοκρατικές ή άλλες ρου-
τίνες.

Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική κυβέρ-
νηση αλλά και η ελληνική πολιτική υπο-
στηρίζονται αφενός μεν από την κοινή 
γνώμη και αφετέρου από την δυναμική 
των ΜΚΟ. Η προοπτική της Ευρώπης 
για το περιβάλλον θα διχάζεται ακόμη 
περισσότερο όσο προσεγγίζεται με δι-
λήμματα, η αντιμετώπιση του επείγο-
ντος των κλιματικών αλλαγών αλλά και 
η διεθνής ανταγωνιστικότητα σε σχέση 
με την ενσωμάτωση του περιβαλλοντι-
κού κόστους στις αγορές. 

Παρόλα αυτά πρέπει να είναι καθα-
ρός ο περιβαλλοντικός λόγος της Ελ-
λάδας και στην Ευρώπη και σε σχέση 
με τις διεθνείς περιβαλλοντικές πρωτο-
βουλίες της Ευρώπης έτσι ώστε να μην 
οδηγηθούμε σε μια κυριαρχία υποκρι-
τική της άγριας ανάπτυξης σε ένα νέο 
και συγκαλυμμένο αναπτυξιακό φου-
τουρισμό που βλέπει τα ζητήματα μόνο 
αναπτυξιακά και έχει χάσει την ολιστική 
αντίληψη και κοσμοθεώρηση.

Τέλος, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ση-
μείο στο οποίο πρέπει να είμαστε ολο-
κληρωμένοι στην προσέγγισή μας βρί-
σκεται στην ανάγκη να επιμεριστεί το 
περιβαλλοντικό κόστος με τρόπο ώστε 
να μην εξελιχθούν οι περιβαλλοντικοί 
θεσμοί σε ένα περιβαλλοντικό, οικο-
νομικό και κοινωνικό περιβαλλοντικό 
Απαρτχάιντ τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ευρώπη και στον υπόλοιπό κόσμο.

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

«Αν δεν φροντίσουμε τη Γή,
θα φροντίσει εκείνη τον εαυτό της,
καθιστώντας μας ανεπιθύμητους»

James Lovelock,
Η εκδίκηση της Γαίας
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Η μελέτη της ιστορίας από την εμ-
φάνισή της έχει πάντα κάποιο σκο-
πό : να διακριθεί η αλήθεια από το 

ψέμα (σε περιπτώσεις κομβικών σημείων 
όπως ισχυρών προσωπικοτήτων ή τετα-
μένων καταστάσεων [επαναστάσεις, πό-
λεμοι] που «άλλαξαν την ιστορία» ), να 
εξαχθούν διδακτικά συμπεράσματα μέσα 
από μια αμερόληπτη κριτική, να τιμηθούν 
ιδεώδη, να προαχθούν ιδεολογίες πολιτι-
κές ή θεολογικά πιστεύω, να αποτελέσει 
ένα βήμα προς την αυτογνωσία και τον 
αυτό-προσδιορισμό μας.

Γνωρίζοντας την εξέλιξη της ιστορι-
ογραφίας από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος 
στάθηκε απέναντι στο παρελθόν του με 
ποικίλες διανοητικές, και καμία φορά συ-
ναισθηματικές πολώσεις.

Η Ευρωπαϊκή ιστορία είναι κορμός του 
Δυτικού Πολιτισμού, και αποτελεί στην 
εποχή μας καθοδηγητικό παράγοντα στο 
τομέα της παγκόσμιας πολιτικής. Είναι 
βασικότατο κομμάτι της εκπαίδευσης των 
νέων, και σίγουρα η κατοχή ιστορικής 
γνώσης  προσδίδει σε ένα λαό  ισχύ, και 
ίσως μια κατοχύρωση δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων για το μέλλον. Γνωρίζοντας 
την εξέλιξη της ιστοριογραφίας από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παρατηρούμε 
ότι ο άνθρωπος στάθηκε απέναντι στο πα-
ρελθόν του με ποικίλες διανοητικές, και 
καμία φορά συναισθηματικές πολώσεις.

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κά-
ποια διαφορά μεταξύ των όρων «Ιστορία 
της Ευρώπης» και «Ιστορία των Ευρωπαί-
ων». Ενώ ο πρώτος δίνει την αίσθηση της 
μελέτης της ιστορίας σε ένα συγκεκρι-
μένο γεωγραφικό τόπο, την Ευρωπαϊκή 
ήπειρο, ο δεύτερος εστιάζεται σε ανθρώ-
πους που έχουν μια συνειδητοποιημένη 
ιδιότητα : την υπαγωγή τους, άσχετα με 
την εθνική τους ταυτότητα, σε μια ευρύ-
τερη του έθνους κοινωνική δομή, η οποία 
τους διακρίνει από οποιονδήποτε άλλον , 
ακόμη και αν δεν γνωρίζαμε  κάποιο άλλο 
χαρακτηριστικό τους. Ο όρος Ευρώπη, 
αν και υπαρκτός από την αρχαιότητα, 
δεν ανταποκρινόταν στο σημερινό εύρος 
του όρου, και περισσότερο διέκρινε αρ-
χικά τον κάτοικο των Ελληνικών πόλεων 
- κρατών απέναντι στην ανταγωνιστική 
περσική αυτοκρατορία. Η συνειδητοποί-
ηση ωστόσο της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
χρειάστηκε χρόνο για να αφομοιωθεί από 
τα έθνη που γεννήθηκαν στην Ευρώπη, 

όπως αντίστοιχα συνέβη στην ελληνική 
αρχαιότητα με την ιδιότητα του  Έλληνα 
από τον Αθηναίο ή τον Σπαρτιάτη πολίτη.

Η ιδιαιτερότητα όμως της ιστορίας των 
Ευρωπαίων σε σχέση για παράδειγμα με 
την ιστορία των Αφρικανών, είναι η  βα-
ρύτητά της στη παγκόσμια ιστορία κατά 
τους  τελευταίους είκοσι πέντε αιώνες, 
μέχρι σήμερα. Επίσης το ότι  διατηρήθη-
κε άφθαρτη ακόμη και μετά από ασιατι-
κές επιδρομές ή κατακτήσεις ( Μογγόλοι 
ή Οθωμανική αυτοκρατορία), δεν οφείλε-
ται μόνο σε γεωγραφική ενότητα, αλλά 
και σε πολιτισμική συγγένεια των Ευρω-
παϊκών εθνών μεταξύ τους. Αυτή η πολι-
τισμική συγγένεια περιγράφεται και στο 
άρθρο του Πωλ Βαλερύ με τίτλο: «Χαρα-
κτηριστικά του Ευρωπαϊκού πνεύματος.»

Στην Ευρώπη είναι χαρακτηριστική η 
ανάμιξη ιστοριών και η ανταλλαγή  πολιτι-
σμικών στοιχείων των διαφόρων εθνοτή-
των, είτε μέσα από την μίμηση είτε μέσω 
της σύγκρουσης. Δεν θα μπορούσαμε 
να μελετήσουμε την ιστορία κανενός Ευ-
ρωπαϊκού έθνους χωριστά από τα άλλα. 
Έτσι ακριβώς γεννιέται κατά τη γνώμη 
μας αυτή η ευρύτερη υπέρ-εθνική κοινω-
νική δομή, που  σήμερα εξωτερικεύεται 
σε μία οικονομική κοινότητα με πολιτι-
κό-κοινωνικά οράματα σύγκλισης. Από 
την άλλη η Ευρώπη φαίνεται να διακρί-
νει τον εαυτό της από  το μη Ευρωπαϊκό 
στοιχείο. Βλέπουμε για παράδειγμα στην 
εποχή μας την μη αποδοχή της ένταξης 
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όχι από μια κυβέρνηση ενός μόνο Ευρω-
παϊκού κράτους, που θα εξέφραζε μόνο 
ένα ποσοστό του λαού που κυβερνά, 
αλλά από δημοψηφίσματα σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό στηρίζεται 
άραγε μόνο σε οικονομικά κριτήρια ή δεί-
χνει μια σαφή γνώμη για το ότι υπάρχουν 
αντιστάσεις στον χαρακτηρισμό ενός 
έθνους σαν Ευρωπαϊκό ή μη;

Σύμφωνα με  το άρθρο του Πωλ Βαλε-
ρύ που προαναφέραμε  «Κάθε φυλή και 
κάθε γη που διαδοχικά εκρωμαΐσθηκε, 
εκχριστιανίσθηκε και υπεβλήθη, ως προς 
τα του πνεύματος , στην πειθαρχία των 
Ελλήνων είναι απολύτως ευρωπαϊκή.»

 Οι τρεις ιδιότητες που αναφέρονται 
μπορεί μεν να έχτισαν την ιδιότητα του 
Ευρωπαϊσμού, αλλά υπήρξαν οικονομι-
κά, πολιτικά και στρατηγικά τεκταινόμενα 
που αντιθέτως  πολύ-διέσπασαν  την Γη-
ραιά Ήπειρο, και έκαναν απαραίτητη  την 

χρήση επιμέρους προσεγγίσεων στην 
μελέτη και αποκωδικοποίηση του συνολι-
κού Ευρωπαϊκού παρελθόντος. Για παρά-
δειγμα η αποικιοκρατία και ο εμπορικός 
ανταγωνισμός μεταξύ Αγγλίας,  Ισπανί-
ας, Γαλλίας και Ολλανδίας  δημιούργησε  
οικονομική ισχύ στις χώρες αυτές, ενώ 
την ίδια περίοδο τα Βαλκάνια ήταν υπό 
Οθωμανική κατοχή. Η Ευρώπη, σαν ήπει-
ρος - κόλπος ενδοξότατων πολιτισμών, 
έχει  ένα πολύ μεγάλο πλήθος φυλών και 
εθνοτήτων, καθώς άλλωστε πάντοτε χα-
ρακτηριζόταν – ακόμα και κατά την πε-
ρίοδο των ισχυρών αυτοκρατοριών που 
ήκμασαν και παρήκμασαν στα εδάφη της 
(ελληνιστική, ρωμαϊκή, οθωμανική) - από 
μια σχετική ελευθερία  πολιτισμικής έκ-
φρασης και αλληλεπίδρασης  αυτών. 
Έτσι σήμερα φτάνουμε στο σημείο, παρ 
‘όλες τις αλλαγές μέσα στο πέρασμα των 
αιώνων, πολλές εθνότητες  να έχουν να 
επιδείξουν μια  συνεχιζόμενη ιστορική 
παρουσία αιώνων, κάτι που  καθιστά την 
μελέτη της ιστορίας τους αυτούσια.

 Όμως η Ευρώπη, ακριβώς επειδή είναι 
ένα σύνολο διαφορετικών «αυτόφωτων» 
πολιτισμών, μοιρασμένων σε τόπο και 
χρόνο, και ακριβώς επειδή ένας πολιτι-
σμός δεν δημιουργείται ποτέ χωρίς να 
πάρει (να δανειστεί, να ανταλλάξει και 
να λεηλατήσει ) στοιχεία από τους γύρω 
του, κρύβει στην ιστορία της σκοτεινές 
εποχές αλληλοσπαραγμών. Είναι όντως 
πολλές οι διαφορές που  μέχρι πρόσφα-
τα  προκαλούσαν πληγές, αναπαράγουν 
τα  μίση, και συχνά οδηγούν σε αλλη-
λοσπαραγμούς ή  βίαια γεγονότα (πχ. 
Γερμανικός ιμπεριαλισμός Πρώτου και 
Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, διάλυση 
σοσιαλιστικών κρατών όπως Σοβιετικής 
Ένωσης ή Γιουγκοσλαβίας, αυτονομιστι-
κές τάσεις όπως της Ιρλανδίας, των Βά-
σκων, διάφορες μειονότητες ).

 Η διασπαστικότητα σε επίπεδο εθνών 
προκαλείται από την απαίτηση για ανε-
ξαρτησία και ελευθερία των λαών, και 
αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η φρά-
ση «πολλές Ευρώπες» σημαίνει διαχωρι-
σμούς αγεφύρωτους, χάσματα και αξε-
πέραστες  διαφορές μεταξύ των εθνών 
που ζουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, και 
που μέσα στο πέρασμα των αιώνων δεν 
ξεπεράστηκαν ποτέ.

Η Ευρώπη έχει διαιρεθεί  σε  βόρεια και 
νότια-μεσογειακή, σε ανατολικό ή δυτικό 
μπλοκ,  σε χριστιανική ορθόδοξη, καθο-

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ιδέες και Θεωρίες που διαμόρφωσαν τον Πολιτισμό
Σκέψεις για τη γέννηση μέσα από την Ιστορία μιας ενιαίας Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Γράφει ο Σαρηνάκης Δημήτρης, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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λική ή προτεσταντική, σε σλαβική τευτο-
νική ή λατινογενής, σε φασιστική σοσια-
λιστική ή φιλελεύθερη  δημοκρατική, σε 
ισχυρή οικονομικά Ευρώπη που είναι σε 
θέση να χαράξει πορείες παγκόσμιες και 
η ασθενέστερη που ακολουθεί, και σήμε-
ρα σε Ευρώπη που έχει ενταχθεί στο ευ-
ρωπαϊκό ιδεώδες της Ε.Ε. και σε Ευρώπη 
που είναι εκτός αυτού. Ακόμη βαθύτερα, 
στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών ή 
και βασιλείων για τους προηγούμενους 
αιώνες, οι διαιρέσεις συνεχίζονται με 
γνώμονα το φύλο, την φυλή, τον πλούτο 
ή και τις ιδέες του κάθε ανθρώπου.

 Η ιστοριογραφία, όπως και οι υπόλοι-
πες επιστήμες, ήταν αποκύημα της κάθε 
εποχής και του προσωπικού ιδεολογικού 
υπόβαθρου του μελετητή και της ιστορι-
ογραφικής σχολής που. Η αντίληψη της 
πραγματικότητας του παρελθόντος και 
του μέλλοντος, ακόμη και με την ύπαρ-
ξη επιστημονικών αρχών, δεν μπορεί να 
ξεφύγει από την ατμόσφαιρα σκέψης 
που είναι δεδομένη κάθε στιγμή. Πιο συ-
γκεκριμένα, όσον αφορά την ιστορία της 
Ευρώπης, βλέπουμε ότι η αυξανόμενη 
επίδραση της επιστήμης αλλά και της 
φιλοσοφίας οδηγεί σε πιο επιστημονι-
κά θεωρητικές και αφηρημένες μορφές 
ιστοριογραφίας.

Η προσπάθεια για επιστημονική αντι-
κειμενικότητα και απόσπαση θα απαιτού-
σε μια διάθεση κριτικής στάσης από την 
ανθρωπότητα για τον εαυτό της, κριτική 
που όμως θα έχει σαν βάση ένα στέρεο 
σύστημα ηθικής και τόλμη να αποκαλυ-
φθούν όλες οι σκοτεινές πλευρές ενώ-
πιον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η 
ιστοριογραφία όμως άσχετα από την 
ακαδημαϊκότητα και τις περγαμηνές της 

εγκυρότητας δεν εξυπηρετούσε ανέ-
καθεν και αυτή την απαίτηση. Η ιστορι-
ογραφία, ακόμα και σαν επαγγελματική 
και ακαδημαϊκή σε συγκεκριμένες πε-
ριόδους εξυπηρετούσε σκοπιμότητες ή 
και προσωπικές ματαιοδοξίες ιστορικών 
φιλοσόφων, όπως για παράδειγμα οι 
θεωρίες των φασιστικών, εθνικιστικών 
κρατών για την εθνολογική προέλευση 
του πληθυσμού τους ή και η ατελής και 
μονολιθική εξέταση του παρελθόντος 
από τα ολοκληρωτικά μαρξιστικά  καθε-
στώτα πχ. κρατών των Βαλκανίων πριν 
την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο 
κατακερματισμός και η περιπλοκή στην 
μελέτη της ιστορίας θα εξυπηρετούσε 
ίσως θεωρήσεις της ιστορίας σαν αυτές 
που μόλις αναφέραμε, που διακρίνονται 
από την χωριστικότητα και τον νοητικό 
ερεθισμό. Όχι μόνο η ιστορία αλλά και 
οι μέθοδοι προσέγγισής της μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στρεβλά, αν το κίνητρο 
είναι νοσηρό.  

Στην εισαγωγή του βιβλίου του G. 
Iggers “Η ιστοριογραφία στον 20ο Aιώ-
να”, περιγράφεται η σύγχρονη επιστη-
μονική ιστοριογραφία, η οποία εστιάζο-
ντας την ιστορική έρευνα σε κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο εξέλιξης του αν-
θρώπου, ερευνά τις αλληλεπιδράσεις 
ευρύτερων-ανώνυμων στην κλασσική 
ιστορία-ομάδων, πέρα από τις κορυφαί-
ες ιστορικές προσωπικότητες. Η ιστο-
ριογραφία που είναι επηρεασμένη από 
την μαρξιστική θεωρία, κάνοντας κριτική 
στον ιστορικισμό του 19ου αιώνα, ανα-
δεικνύει άψαυστες πλευρές της ιστορί-
ας. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμοζόμενα 
τα παραπάνω στην Ευρωπαϊκή ιστορία, 
φέρνουν  στο προσκήνιο «Ευρώπες» 
νέων τάξεων, κοινωνικών ομάδων και με-

τουσιωτικών δυνάμεων και κινημάτων , 
αφανών στον ιστορικισμό.

Ακόμη περισσότερο κάποιες πλευρές 
σύγχρονης ιστοριογραφίας, με ακόμη 
πιο θεωρητική επιστημονική βάση και 
υπό την επιρροή των φυσικών επιστη-
μών, εισάγουν στην ιστοριογραφία την 
μελέτη παράλληλων εξελίξεων στην ίδια 
χρονική περίοδο. Όπως αναφέρεται στην 
εισαγωγή του βιβλίου του G. Iggers  που 
αναφέραμε και πιο πάνω : «Ο χρόνος με 
τη νευτώνεια έννοια, ως μια αντικειμενική 
οντότητα, ή με την καντιανή έννοια, ως 
μια οικουμενική κατηγορία της σκέψης, 
δεν υπήρχε πλέον. Ο ιστορικός χρόνος 
παραλλάσσει, σύμφωνα με τον Μπρω-
ντέλ, ανάλογα με το αντι κείμενο της 
μελέτης, κάθε φορά έχει διαφορετική 
ταχύτητα και ρυθμό, ανάλογα με το αν ο 
ιστορικός έχει να κάνει με μεγάλες επι-
καλύπτουσες δομές μέσα στις οποίες η 
φυσική, η κοινωνική, η οικονομική και η 
πολιτισμική ιστορία προχωρούν με αργές 
αλλαγές, ή με το γρήγορο σφυγμό της 
πολιτικής ιστορίας.»

Οι παραπάνω ιστοριογραφικές προ-
σεγγίσεις, μαζί με τη μακροβιότητα της  
Ευρωπαϊκής ιστορίας, τον εξ’ ορισμού 
ευρύτατο γεωγραφικό της χώρο, την 
πολύπλευρη και πάντα πρωτοπόρα πνευ-
ματική της γονιμότητα σε επιστήμη, φιλο-
σοφία και τέχνη, και τέλος την ανατροφή 
από τους εξευγενισμένους πολιτειακά 
πολιτισμούς της Αρχαίας Ελλάδας και 
της Ρώμης,  δείχνουν ότι είναι πράγματι 
προτιμότερη η αναφορά σε Ευρώπες απ’ 
ότι στην Ευρώπη. Το συμπέρασμα αυτό 
ενισχύεται αν σκεφτούμε ότι η Ευρώπη 
αποτελούσε πάντοτε μια οικογένεια πολ-
λών διαφορετικών , αλλά όχι αντίθετων 
ούτε όμοιων, πολιτισμών.

Γενικά πάντως η πρόοδος της σκέ-
ψης  μαζί με τις ανάγκες του μέλλοντος 
της κάθε εποχής υπαγορεύουν τρόπους 
πνευματικής δημιουργικότητας στις επι-
στήμες. Στην  σύγχρονη ιστοριογραφία 
αντανακλάται  η αβεβαιότητα σε παγκό-
σμιο επίπεδο για την πλανητική κρίση ως 
προς την ενέργεια, το περιβάλλον,  το δη-
μογραφικό πρόβλημα, τα όπλα μαζικής 
καταστροφής, την οικονομική αδηφαγία 
και την πολιτική αδιαλλαξία σε διεθνές 
επίπεδο. Η  στροφή προς  στην ιστορία 
του δυτικού πολιτισμού και της Ευρώπης 
ειδικότερα, που είναι όπως είπαμε η μή-
τρα του δυτικού πολιτισμού που διαμόρ-
φωσε την σημερινή πραγματικότητα,  θα 
μπορούσε να δώσει αφορμές για γόνιμο 
προβληματισμό για το μέλλον. 

[1] ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ ,MAURICE AYMARD, ΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, τ.Α΄ , εκδ.Σαββάλας, 2003

2] G. IGGERS, Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ 20Ο 
ΑΙΩΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡ-
ΝΙΣΜΟΥ, ΑΘΗΝΑ , εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, 1999
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Η Ελλάδα διακατέχεται από ένα 
σύνδρομο αμυντικού προσδι-
ορισμού και αμυντικής αξιο-

ποίησης των σχέσεών της με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά δεν 
αναζητάει μια δυναμική καινοτομίας 
στην Ευρώπη και στις διεθνείς της 
σχέσεις ευρύτερα.

Το αμυντικό αυτό σύνδρομο της Ελ-
λάδας προσδιορίζεται αφενός μεν σε 
σχέση με την οικονομική της κατάστα-
ση και αφετέρου με την γεωπολιτική 
της σχέση ενώ συνεργεί σε αυτό και 
η αντίληψη μεγέθους μαζί με τον χα-
ρακτήρα της διαχειριστικής ρουτίνας 
που διέπει την κουλτούρα της πολιτι-
κής ηγεσίας και διακυβέρνησης της 
χώρας.

Αυτός ο διχασμός της αντίληψης και 
της γνώμης για τις σχέσεις Ελλάδας 
-Ευρώπης, φτάνει ως το εσωτερικό 
της χώρας στο επίπεδο των πολιτών 
και  λειτουργεί ως ένας αυτοκατα-
στροφικός για την δημιουργικότητα 
μηχανισμός της ελληνικής κοινωνίας 
και των πολιτών της.

Καταρχήν, αυτή η δημιουργικότητα 
δεν προϋποθέτει μια συστημική ομοι-
ογένεια στην πολιτισμική διάσταση της 
πολιτικής σκέψης και έκφρασης και 
σε άλλες όψεις του συστήματος. Αυτό 
πρέπει να το καταστήσουμε σαφές, η 
Ελλάδα μπορεί να μην ευθυγραμμιστεί 
πλήρως με το δεσπόζων ευρωπαϊκό 
πρότυπο, αν και τίθεται πάντα το ερώ-
τημα: τι είναι τελικά ένα ευρωπαϊκό 
πρότυπο, καθώς βλέπουμε μια εξαιρετι-
κή πολυμορφία ευρωπαϊκών προτύπων 
και η τελευταία κρίση ανάδειξε ακόμη 
καθαρότερα τις διαφοροποιήσεις πχ 
ανάμεσα στο αγγλικό και το ιρλανδικό 
πρότυπο, που είναι αγγλοσαξονικής γε-
νικής κατηγοριοποίησης πρότυπα και 
τα δύο.

Παράλληλα, η Γερμανική, η Μεσογει-
ακή, η Σκανδιναβική, η Γαλλική κουλ-
τούρα διαφοροποιείται. Συνεπώς, θα 
πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι 
προϋπόθεση η ομογενοποίηση, για τη 
χάραξη από την Ελλάδα πραγματικά 
δημιουργικών και καινοτόμων προσεγ-

γίσεων και πολιτικών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Τα κύρια πεδία διασύνδεσης Ελλά-
δας και Ευρώπης είναι αφενός μεν 
τα θεσμικά τα οποία βαίνουν εξελισ-
σόμενα και έχουν κυρίαρχα πολιτικό 
χαρακτήρα. Είναι τα επιχειρησιακά, 
οικονομικά που συνδέονται με τα Κοι-
νοτικά Πλαίσια Στήριξης ή το ΕΣΠΑ και 
με άλλες δυνατότητες που συνδέονται 
με την Ευρωπαϊκή διάσταση των οικο-
νομιών και των αγορών και στα πολι-
τισμικά πεδία, στα οποία θα λέγαμε η 
Ελλάδα λειτουργεί με μια μυθοποίηση 
της εσωτερικής της πραγματικότητας 
και με ένα σύμπλεγμα ταυτόχρονης 
απαξίωσης της πολιτισμικής της δύνα-
μης στην προοπτική της ευρωπαϊκής 
αλληλεπίδρασης.

        Πρέπει να συμπεριλάβουμε τον 
τομέα του περιβάλλοντος με τον οποίο 
θα ασχοληθούμε πιο ειδικά, ενώ ο το-
μέας των οικουμενικών σχέσεων και 
προοπτικών της Ευρώπης είναι επίσης 
ιδιαίτερα κρίσιμος. 

 

Ένα γενικό 
περίγραμμα προτάσεων  

Η Ελλάδα πρωταρχικά πρέπει να 
αναπτύξει μια στρατηγική υψηλών 
αποδόσεων και ποιοτικών κατευθύν-
σεων στους ευρωπαϊκούς πόρους που 
απορροφά και αυτό δεν το έχει κάνει 
μέχρι τώρα. Πρέπει να αναλάβει πρω-
τοβουλίες οι οποίες όμως απαιτούν μια 
συγκέντρωση συστημικών, στρατηγι-
κών και επιχειρησιακών ιδεών που θα 
της επιτρέψει να μπορέσει να λειτουρ-

γήσει σαν παράγοντας μόχλευσης του 
δικού της ρόλου στην Ευρώπη, αυτό 
επίσης δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.  

Είναι αναγκαία η δημιουργία στην 
Ελλάδα, μιας ανοικτής ομάδας οικου-
μενικής και ευρωπαϊκής προσέγγισης 
και θεώρησης, όχι μόνο από ακαδημα-
ϊκές ειδικότητες ή από think tank συμ-
φερόντων αλλά από το ανοικτό βάθος, 
τον ανοικτό ορίζοντα της κοινωνίας 
των πολιτών χωρίς σφετερισμό ιδεών.

Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένας εποικοδομητικός παράγοντας 
στο αναγκαίο Ευρωπαϊκό όραμα. Μετα-
ξύ άλλων, μέχρι τώρα έχουμε υποστη-
ρίξει την ανάγκη για να δημιουργηθεί 
ένα καταρχήν Ευρωμεσογειακό χωριό, 
ένα πεδίο διαβούλευσης με υποδομές 
και λειτουργίες δεύτερης τροχιάς, 
δηλαδή στο πεδίο της κοινωνίας των 
πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, με μια 
διαδικασία μιας ισηγορικής ποιότητας 
και σύνθεσης. Θεωρούμε ότι αυτή η 
ιδέα μπορεί να ξεκινήσει από την Ελ-
λάδα και μάλιστα η φυσική θέση μιας 
τέτοιας πρωτοβουλίας θα ήτανε το 
ανοικτό πεδίο των Θερμοπυλών.

Από αυτόν τον τόπο ξεκίνησε στον 
Ευρωπαϊκό χώρο η βασική ιδέα της 
Αμφικτιονικής κοινότητας. Το κοινό 
των Αμφικτιόνων μνημονεύει ο Καντ 
ως το «θεμέλιο λίθο», της ιδέας της 
κοινωνίας των εθνών. Στην ιδέα αυτών 
των Ευρωπαϊκών χωριών, μπορούμε 
να προσδιορίσουμε ευρύτερα την Ευ-
ρωμεσογειακή και Παρευξείνια ζώνη 
ανοικτή στην οικουμενική βέβαια διά-
σταση και επέκτασή της.

Η ιδέα αυτή βέβαια δεν μπορεί να 
μονοπωληθεί από μια χώρα και θα 
πρέπει να δούμε την προοπτική μιας 
τέτοιας ευρωπαϊκής ευρύτερης περι-
φερειακής και στο μέλλον οικουμενι-
κής δικτύωσης τέτοιων λειτουργικών  
υποδομών και υποδοχέων ανθρώπινου 
δυναμικού που θα μοχλεύσει ανθρωπι-
στικά τις διεθνείς σχέσεις και την πα-
γκοσμιοποίηση.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα θα μπορούσε 
να πάρει μια σειρά άλλων πρωτοβου-
λιών αλλά το πρόβλημα για τις ιδέες 
στον Ελλαδικό χώρο είναι ότι αποτε-
λούν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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Από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, σ’ όλη την διάρ-
κεια του στοχασμού, το 

πρόβλημα της μεγέθυνσης και 
της διαμεσολάβησης του ασήμα-
ντου, μέσα από το μηδαμινό, το 
κάτω και του μέτριου, η διαμεσο-
λάβηση και η αντιπροσώπευσή 
του μέσα από το παραφουσκω-
μένο τίποτε, παραμένει ένα από 
τα μεγαλύτερα ζητήματα στρέ-
βλωσης του πολιτισμού και της 
έννοιας της αντιπροσώπευσης.

Ακριβώς αυτή η επιλογή του τίποτε, 
αποδεικνυότανε τόσο σαν η αυτοειδω-
λοποίηση του κυρίαρχου, όσο και σαν η 
επιλογή των κυριαρχούμενων. Ο Νίτσε, 
αλλά και νιτσεϊκά ο Μπωτριγιάρ, μίλη-
σαν για την γοητεία του κενού.  Είναι 
ένα κενό που δεν νοείται με την βουδι-
στική ενάργεια ή  ως χώρος – οντότητα, 
ως πεδίο συνάντησης των όντων, αλλά 
ως περιεχόμενο χωρίς ύπαρξη και ποι-
ότητα.

  
Ανέδειξαν αυτό το κενό, σε βάθρο 

επιλογής του αβυσσαλέου ναρκισσι-
σμού. Αυτή την επιλογή, του αβυσσα-
λέου ναρκισσισμού, την βλέπουμε να 
διαβαίνει στην ιστορία, την πολιτική και 
τα μέσα ενημέρωσης. Κατά καιρούς, 
παίρνει αυτή την μυθική διάσταση και 
την παροδική μυθικότητα των υποψηφι-
οτήτων που ζητούν να εκπροσωπήσουν 
την ανθρώπινη παρουσία και υπόσταση 
στην ιστορία.

Μια τέτοια περίπτωση διεκδίκησης 
εκπροσώπησης της ανθρώπινης υπό-
στασης στην ιστορία,  αποτελεί και η 
πρόσφατη υπο την γυναικεία και νεαρή 
ιδιότητα η υποψηφιότητα για την αντι-
προεδρία των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει σε 
μια πολύ νευραλγική ιστορική περίοδο 
της ανθρωπότητας, στο ηγεμονικό κρά-
τος της Υδρογείου, στο οποίο διασταυ-
ρώνονται οι ωμότητες των συμφερό-
ντων, της ισχύος και των μη επαρκώς 
μαζικά νοήμονων ανθρώπων απέναντι 
στο Είναι και στο Περιβάλλον. Οι συστη-
ματοποιημένες αυτές ωμότητες εξουσί-
ας, προσποιούνται ότι είναι ευφυείς και 
έχουν την αλαζονεία ως έμβλημα τους. 
Αυτή η ζωική προσποίηση και η τάση 

της ζωικότητας να αισθανθεί τον εαυτό 
της ως θεότητα, καθώς δεν μπορεί να 
την αισθανθεί με βάση την κατανόηση 
του Είναι, προβάλλει ως ωμότητα και 
βαρβαρότητα. Αυτό συμβαίνει όπως 
ακριβώς ο θηρευτής με τα όπλα του, ή 
όπως αυτός που προσεύχεται στον Θεό 
για τους πετρελαιαγωγούς της Αλά-
σκας, ή για τον πόλεμο της χώρας του 
σε άλλες χώρες, ξεχνώντας, διαγράφο-
ντας και εκμηδενίζοντας τους άλλους.

       Εδώ, υπάρχει μια σύγχυση, με-
ταξύ ισχύος και ευφυΐας. Κάποιοι δεν 
έχουν συλλάβει ότι το τέλος της ισχύ-
ος είναι η τραγωδία, γιατί η ισχύς δεν 
μπορεί να αυτοσυντηρηθεί χωρίς θεμε-
λιώδη νόηση. Οι στρατηγικές των συμ-
φερόντων, δεν είναι νόηση αλλά ζωικός 

μηχανισμός. Δεν είναι η συνείδηση του 
εαυτού, είναι η εκμηδένισή του σ’ αυτό 
το όργιο της παροδικότητας.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το όργιο της 
παροδικότητας οικοδομείται η επι-
καιρότητα. Φυσικά και η προεκλογική 
επικαιρότητα των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης της χώρας που ονομάζεται 
ΗΠΑ και κυβερνάει έναν πλανήτη, στον 
21ο αιώνα για τους Χριστιανούς, στην 
Χ χιλιετία και εκατονταετία για τους 
Εβραίους, για τους Μουσουλμάνους 
κλπ. Κάπως πιο ορθολογικά είναι τα 
ημερολόγια των Ινδουιστών και των 
Βουδιστών αλλά και αυτά με κάποια 
μυθική αφετηρία. Οι ΗΠΑ κυβερνάνε 
έναν πλανήτη, ο οποίος θα δοκιμαστεί 
πολύ σκληρά μέσα από αυτή την τε-
χνολογική οργάνωση του ανορθολογι-
σμού όπως θα έλεγε και ο μακαρίτης 
Μαρκούζε. Αυτή η χώρα διεκδικείται να 
κυβερνηθεί από ένα πρώην δήμαρχο 

μιας κωμοπόλεως ελληνικού μεγέθους. 
Μέσα από προσευχές για το πετρέλαιο, 
από μια κυβερνήτη μιας πολιτείας χιονι-
σμένης σαν τα παραμύθια και μέσα από 
τα παραμύθια των καλλιστείων και των 
μέσων ενημέρωσης που δουλεύουν με 
αυτό το όργιο της παροδικότητας, το 
οποίο οντοποιούν ως επικαιρότητα.

Ερχόμαστε μπροστά στο ιστορικό 
σταυροδρόμι της ανθρωπότητας, στον 
21ο αιώνα. Σε μια εποχή που σε ανά-
λογη θέση υποψηφιότητας, θα έπρεπε 
να ήταν αναγνωρισμένες δημοκρατικά, 
ηγετικές φυσιογνωμίες του μεγέθους 
του Homo Universalis, των παγκόσμι-
ων ανθρώπων. Στο σταυροδρόμι μιας 
ανθρωπότητας που θα έπρεπε να είχε 
αναλάβει στα χέρια της, με υπεύθυνη 
θέληση, την ελευθερία για τον εαυτό 
της και την αειφορία του πλανήτη. Σε 
μια ανθρωπότητα, που θα έπρεπε όχι 
απλώς να είχε ένα όνειρο ελευθερίας, 
αλλά και θα μπορούσε να είναι ελεύθε-
ρη, από τα τέρατα των συμφερόντων, 
που αποτελούν μια αβυσσαλέα νεοπλα-
σματική λαίλαπα, που έχει προβάλλει 
πάνω της και την βαμπιρίζει.

Που είναι ο «άνθρωπος του δρόμου»; 
Που είναι ο στοχαστής άνθρωπος να 
υψώσει το βλέμμα, να επικαλεστεί τον 
εαυτό ή τα βάθη του εαυτού του, να ση-
κώσει το χέρι ή να σφίξει το χέρι με τον 
συνάνθρωπο; Που είναι αυτή η οντό-
τητα που λέγεται άνθρωπος και που 
συνιστά την πολύ μεγαλύτερή της που 
αποκαλείται ανθρωπότητα και κυριαρ-
χεί στον πλανήτη; Πώς αυτή η οντότητα 
κυριαρχείται από την μηδενική ή ορθό-
τερα αρνητική μετριότητά της, υποβι-
βάζοντας την ίδια την μετριότητα σε 
μηδενικότητα και αρνητικότητα; Αυτό 
δεν παραμένει ένα μυστήριο; Δεν είναι 
ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, η πολιτική 
γοητεία και αυτό το τρομερά φτωχό 
και μηδαμινό ο όποιο αποτέλεσμα των 
εκλογών; Τι έρχεται να προσθέσει στο 
όραμα και στην ζωή της δημοκρατίας;

Τι γνωρίζουν οι ουτιδανοί της γνώσης 
για «Freddy Mac» και «Fannie Mae», την 
γεωγραφία του πλανήτη, τα αδίστακτα 
«αέρια του θερμοκηπίου».

 Τι γνωρίζουν για το χριστιανικό βά-
θος και το εξισώνουν δημοσιογραφικά 
με τη Σάρα Πέϊλιν ως «περισσότερα 
μωρά, τα περισσότερα όπλα και πε-
ρισσότερο Ιησού»; Ποια είναι η σχέση 
του Ιησού με τα όπλα, όταν στον κήπο 
της Γεσθημανή, ζήτησε αφοπλισμό από 

Η ΕΙΔΩΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΕ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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τον έναν εκ των μαθητών Του απέναντι 
στην Φαρισαϊκή φρουρά και στον κα-
ταδότη Ιούδα; Τι γνωρίζουν; Πολύ δε 
μάλλον περισσότερο καθώς βρίθουν 
αντιφάσεων τα βιογραφικά αυτών των 
ανθρώπων. Και όμως! Μια μετρίας εμ-
φάνισης φυσιογνωμία είναι το είδωλο 
των μαζών. Γίνεται είδωλο των μέσων 
ενημέρωσης. Θα παρέμενε ως τέτοιο 
είδωλο αν βροντούσαν τόσο άπληστα 
τα «κανόνια» της Αμερικανικής οικονο-
μία και το σχέδιο Πόλσον;

Αυτός είναι επαναλαμβανόμενος θρί-
αμβος των κανόνων της Χιτλερικής δη-
μαγωγίας. Ας μην ξεχνάμε τους επτά 
κανόνες της δημαγωγίας που υπάρ-
χουν στο «Αγών μου» και ας μην ψά-
χνουμε σε περιφερειακούς ταραξίες 
τον Χίτλερ. Αυτός ήταν στο κέντρο μιας 
Μεγάλης Δύναμης. Εκεί δουλεύονται οι 
τέλειες τεχνικές της επικοινωνίας και οι 
μεγάλες παραισθήσεις. Έτσι αρχίζει ο 
δρόμος για αυτούς τους συλλογικούς 
Μάκβεθ. Έτσι αρχίζει ο δρόμος για την 
πτώση του Οιδίποδα. Το παραλήρημα 
των μέσων ενημέρωσης με την ειδησε-
ογραφία πόσο υπηρετεί την δημοκρα-
τία πια; Ας γίνουμε ειλικρινείς. Η δημο-
κρατία χρειάζεται περισσότερη σιγή, 
περισσότερη σιωπή. Δεν χρειάζεται τα 
τύμπανα των μέσων ενημέρωσης ή τις 
«δυνατές εικόνες» για τα αδύναμα μυα-
λά.

Ας μην ξεχνάμε τους τυμπανιστές της 
Νυρεμβέργης. Υπάρχει και η άλλη όψη 
της πολιτικής γοητείας, της ενδεδυμέ-
νης με όλο τον διάκοσμο της κοινωνίας 
του θεάματος. Εξάλλου ακόμη και τις 
μεταφυσικές λιτότητες του Χριστού, 
κάποιες θρησκευτικές οργανώσεις και 
άλλοι τινές, τις κάνουν σούπερ-σταρ, 
εμπόρευμα χολυγουντιανό, ή ακόμη και 
Γούντστοκ που μπορούν να το πουλάνε 
πολιτικά.

Ας μην ξεχνάμε ότι και η ροκ είναι πια 
επικοινωνιακή κουλτούρα των αγοραί-
ων θρησκειών μας.

Έτσι λοιπόν τίθεται ένα πολύ μεγάλο 
«quo vantis», από την αντίθετη πλευρά, 
για την δημοκρατία, για τα μέσα ενημέ-
ρωσης, την πολιτική και τον άνθρωπο 
ως οντότητα. Όμως δεν υπάρχουν αυ-
τιά να το ακούσουν και μέσα για να το 
πουν. Σε αυτό το σύγχρονο πανδαιμό-
νιο θορύβου, έχουν κορεστεί τα αυτιά 
από την παραίσθηση και την υποκρισία. 
Αυτό το όργιο της επικαιρότητας, που 
λέγεται ενημέρωση, επικοινωνία, και 
«μοντέρνος άνθρωπος», ανάθεμα κι αν 
άγγιξε κάτι από τον Διαφωτισμό. Ανά-
θεμα και αν διάβασε κάτι από κλασσική 
σκέψη αυτός ο σύγχρονος άνθρωπος. 
Έτσι γινόμαστε ουτιδανοί. Ο ουτιδα-
νός στους ουτιδανούς στρέφεται. Αυτό 

όμως δεν αποτελεί άλλοθι για τον φασι-
σμό ή τον όποιο ολοκληρωτισμό. Ο ολο-
κληρωτισμός όπως πολύ καλά έλεγε ο 
Γιάσπερς είναι θέμα του μαζικού πολι-
τισμού. Εξ άλλου ο κάθε ολοκληρωτι-
σμός πάντα διενεργούσε την θεοποίη-
ση του κενού, του μηδέν και του τίποτε 
και προσπαθούσε να υποκαταστήσει το 
Είναι με το τίποτε. Γιατί λοιπόν αυτή η 
γοητεία του τίποτε;

Θα αναφέρουμε επτά λόγους αφιε-
ρωμένους στους διαμορφωτές γνώμης 
και στους κατασκευαστές ηγετών και 
υπηκόων. Αυτοί μπορούν να επαναπαύ-
ονται στις εφήμερες δάφνες τους από 
την Αμερική της όποιας θρησκοληψίας 
και της οργιώδους παράστασης, έως το 
Ιράν και από το Ιράν έως την Ιαπωνία και 
σ’ όλη την υδρόγειο. Δεν θα κάνουμε το 
λάθος να πούμε ότι αυτά τα φαινόμενα 
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ή μόνο 
σε αυτή τη χώρα. Υπήρχαν πάντα.

Στην Ελλάδα ειπώθηκε το «Ανθ’ημών, 
Γουλιμής» και στην Ελλάδα επίσης δια-
βλέπουμε την λατρεία των μέσων ενη-
μέρωσης και του κενού, που φέγγει 
μέσα από την δική μας απώλεια φωτει-
νότητας και την προσαύξηση του δικού 
μας σκοταδιού.

Το πείσμα της θέωσης του τίποτε, η 
εντροπία των μέσων, των διαμεσολα-
βητών και των διαμεσολαβούμενων δεν 
είναι ο σωτήρας του 21ου αιώνα. Το 
τίποτε ως επιλογή μας, είναι η σαφής 
καταστροφή μας. Μέσα στο τίποτε πρέ-
πει να συμπεριλάβουμε και τις ωραίες 
ρητορείες καθώς πολλά προοδευτικά 
λεγόμενα παραμένουν ρητορείες.

       Κανείς δεν εργάζεται για την απώ-
θηση και εξόντωση του τίποτε, μέσα 
στον εαυτό του. Ακόμη και αυτοί που 

είναι αντίπαλοι του μετριότερου, του 
ασημαντότερου, του μικρότερου, του 
μηδαμινότερου, στρατηγούν με βάση 
το δικό τους όραμα του τίποτε. Το παι-
χνίδι παίζεται με τον ανταγωνισμό στο 
γήπεδο του τίποτε, στην εικόνα, στο χα-
μόγελο που δεν έχει ψυχή, στην αγκαλιά 
που δεν έχει αγάπη, στο ηλίθιο βλέμμα 
που κοιτάζει απλανώς και το χέρι που 
δείχνει, γνωστό από όλες τις πολιτικές 
συναντήσεις ενώπιον δημοσιογράφων. 
Με απλανές βλέμμα που προσποιείται 
την αναγνώριση του άπειρου μέσα στο 
πλήθος ενώ αυτό βυθίζεται μέσα στο 
σκοτάδι, στο μάτι του Άρχοντα του τί-
ποτε, για να θυμηθούμε και λίγο τον  
«Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Επτά λόγοι για τους οποίους 
το τίποτε είναι τόσο κυρίαρχο

Υπάρχουν επτά λόγοι για τους οποί-
ους το τίποτε είναι τόσο κυρίαρχο. Εί-
ναι  τόσο κυρίαρχο που κυριαρχεί ακό-
μη και σε αυτούς που ανταγωνίζονται 
το τίποτε των άλλων τιποτένιων. Έτσι 
προσανατολίζει τόσο το γήπεδο όσο 
και τους κανόνες μόνιμα σε αυτό το 
τίποτε. Προσανατολίζονται όλοι οι αδύ-
ναμοι και αδύνατοι στο να μπορέσουν 
να πουν ένα όχι στο τίποτε, ολοκληρω-
μένο και ακέραιο. Όσοι επιδιώκουν να 
αρθρώσουν κάτι αληθινό πρέπει να εί-
ναι έτοιμοι αν χρειαστεί να πουν το δικό 
τους «τετέλεσται» απέναντι στο πλήθος 
που μαίνεται στη λατρεία του τίποτε.

1. Ο πρώτος λόγος συνίσταται στο 
ότι το τίποτε μας δημιουργεί την ψευ-
δαίσθηση ενός όντος που διαφεύγει 
από τον θάνατο, γιατί ακριβώς είναι 
το τίποτε το άγονο μηδέν. Δεν είναι το 
μηδέν της Άλγεβρας Μπουλ. Είναι το 
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άγονο μηδέν. Δεν είναι το μηδέν που 
προστίθεται σε άλλους αριθμούς. Είναι 
το χωριστικό, το ρατσιστικό, το μοναχι-
κό μηδέν. Η υποκατάσταση λοιπόν του 
όντος από το τίποτε γίνεται επιλογή 
μας. Είναι μια πηγή ψευδαίσθησης και  
εξομοίωσης του όντος με την εκμηδέ-
νιση. Μια προσομοίωση με τον θάνατο 
και την ψευδαίσθηση της υπέρβασής 
του. Το τίποτε ως το άγονο μηδέν εί-

ναι αντιμέτωπο με τον θάνατο. Εσείς 
πιστεύετε ότι προσπέρασε ποτέ το 
φάντασμα αυτό που λέγεται τίποτε, το 
άγονο αυτό μηδέν, τον θάνατο; Αντίκρι-
σε ποτέ την διάρκεια, την αιωνιότητα;

2. Ο δεύτερος λόγος συνίσταται στο 
ότι το τίποτε, είναι κοινό μας είδωλο και 
κτήμα. Δεν περιφέρεται ως ατομικότη-
τα. Δεν είναι εαυτός, δεν Είναι. Άρα μας 
χωράει σαν κτήτορές του. Είναι το πορ-
νείο μας.

3. Ο τρίτος λόγος είναι ότι το τίποτε 
είναι κενό ηχείο κατ’ αντιστροφή του 
Λόγου που σωματοποιείται. Εκφέρει 
έναν ανόητο ήχο, αποτελεί το πυρήνα 
του άνοος και το αμάρτημά του.

4. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι το τίπο-
τε είναι υποκείμενο και υποχείριό μας 
κατά φαντασία μας, γιατί δεν υπάρχει. 
Όμως δεν μπορεί να χειραγωγηθεί το 
τίποτε γιατί δεν υπάρχει.

5. Ο πέμπτος λόγος είναι γιατί το 
τίποτε είναι μη αντικείμενο. Δεν μπο-
ρεί να σταθεί απέναντι μας. Δεν είναι 
αντικείμενο. Δεν αντίκειται σε μας. Δεν 
υπάρχει διαλεκτική σχέση ανάμεσα σε 
μας και σε εκείνο. Στην διαλεκτική σχέ-
ση πρέπει να μάθουμε και να επικοινω-
νήσουμε. Εδώ, δεν χρειάζεται. Είμαστε 
στον απόλυτο ναρκισσισμό μας.

6. Ο έκτος λόγος είναι γιατί το τίποτε 
είναι η ευκολία, η ευκαιρία και το εμπό-
ρευμά μας, είναι αγοραίο. Βολεύει στην 

αγορά και συναλλάσσεσαι με αυτό. 
Έχει άπειρη συμβολική χωρητικότητα.  
Λέει κάποιος το όνομα ενός Θεού ή 
ενός ιστορικού προσώπου και αισθάνε-
ται ότι επικοινωνεί μαζί του και ας είναι 
απών, και ας είναι τελείως μακράν. Λέει 
το όνομα Θεός, Αλλάχ, Ελωϊμ, Χριστός, 
Μωυσής, Μωάμεθ, Βούδας, Κρίσνα, 
λέει ονόματα και τα έχει σαν διαβατήριό 
του, σαν συναλλαγή του, είτε πηγαίνει 

στον Άδη, είτε πηγαίνει στην φαντασία 
του. Είναι εμπόρευμα τα πάντα δηλα-
δή. Αυτό δεν αφορά μόνο θρησκευτικά 
ονόματα και έννοιες αλλά κάθε τι που 
δουλεύεται στη μόδα της επικοινωνίας.

7. Ο έβδομος λόγος είναι γιατί, το τί-
ποτε είναι το εγγύτερό μας, το διαρκές 
μας θέατρο. Είναι εύκολο να παίζουμε 
ρόλους με βάση την πλαστικότητα που 
μας δίνει αυτή η σχέση με το τίποτε. 
Αυτή η σχέση χωρίς σχέση, δεν έχει 
καμία αξιοπιστία, υπόβαθρο και υπό-
σταση, δεν είναι ούτε καν γίγνεσθαι. 
Είναι μια εικονική «μπελ-επόκ», γι’ αυτό 
και βολεύει τόσο τα μέσα επικοινωνίας, 
όσο και όλους.

Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε να αντιμε-
τωπίσουμε το τίποτε,  όπως αναφέρεται 
στο βιβλίο του Έντε: «Ατέλειωτη ιστο-
ρία» που γυρίστηκε και στον κινηματο-
γράφο με τίτλο «Never ending story» ή 
«Ιστορία δίχως τέλος», με την ελευθε-
ρία που μας υποστασιοποιεί απέναντί 
του μέσα από την θέληση, την εγγενή 
ύπαρξη και το εγγενές Είναι, συνειδη-
τοποιώντας με αυτή την διαμεσολάβη-
ση που γίνεται ανάμεσα στο Είναι και 
σε μας, μέσα από την συνείδηση δηλα-
δή, μια βαθιά αίσθηση Παρουσίας, τότε 
επειδή έχουμε δημιουργήσει έναν τρο-
μερό πληθωρισμό στο τίποτε, πρέπει να 
υποθέσουμε ότι όλες αυτές οι φούσκες 
κάποια ώρα θα χρεοκοπήσουν σε μια 

μετωπική με την πραγματικότητα, θα 
εκραγούν  και αυτή θα είναι η ώρα της 
τραγωδίας.

Φαίνεται πώς μπορεί να φανταζόμα-
στε πώς είναι μονίμως κοντά μας και 
απολύτως διαθέσιμο το τίποτε, αλλά 
εμείς όλο και πιο πολύ πλησιάζουμε 
στον τοίχο της τραγωδίας, στο πραγ-
ματικό «τείχος των δακρύων», έχοντας 
χάσει την πραγματική υπόσχεση, την 
Επαγγελία του Είναι μέσα μας. Αυτή η 
απώλεια της υπόσχεσης του Είναι μέσα 
μας, μας καθιστά έκπτωτους της δημο-
κρατίας και της πολιτείας,  έκπτωτους 
της ιδέας, ακόμη κι αν δουλεύει ρολόι 
αυτή η γοητευτική αντιπροσώπευση, ο 
κοινοβουλευτισμός, η επικοινωνία και 
όλα τα άλλα.

Δεν υπάρχει τίποτε το ιερό και το 
υπερβατικό μέσα στο τίποτε, γιατί ακρι-
βώς είναι το τίποτε. Ή διαφορετικά, 
γιατί, το τίποτε δεν Είναι, κι όλο και πιο 
πολύ καλούμαστε να επιλέξουμε ανά-
μεσα στο Είναι και στο τίποτε.

Αν δεν μπορέσουμε να διακόψουμε 
τον θρίαμβο του τίποτε και να αρθρώ-
σουμε τον φιλοσοφικό και τον ψυχολο-
γικό λόγο της δημοκρατίας και της πο-
λιτείας, του εαυτού μας, της παρουσίας 
μας, τότε από μόνη της αυτή η προσχώ-
ρηση στο τίποτε θα μας εκμηδενίσει. Η 
προσχώρησή μας στο επινοημένο τί-
ποτε καθιστά τελικά απόλυτους ρυθμι-
στές τα γεγονότα και όχι εμάς.

Τότε η ιστορία γίνεται ένα τέλμα 
αβουλίας, ανελευθερίας και εξαφάνι-
σής μας. Η αυτοματοποίηση μέσα στο 
τίποτε και η ιστορική βιομηχανοποίησή 
του, μας εξοντώνει μέσα από την βαρ-
βαρότητα των γεγονότων. Τα γεγονό-
τα, χωρίς την συνείδηση του εαυτού 
μας, είναι βαρβαρότητα.

Κάποιοι θέλουν να μεταφέρουν την 
απόφαση, όλο το δυναμικό απόφασης, 
στον αυτοματισμό των γεγονότων και 
στην διαδοχή των γεγονότων. Έτσι, 
αυτά γίνονται είδωλα της εκμηδένισής 
μας και συμπεριφερόμαστε χωρίς λόγο 
καθαρά αντανακλαστικά. Με αυτό τον 
τρόπο η γοητεία των γεγονότων μας 
εκμηδενίζει.

Μπορεί «ο τυφώνας Σάρα Πέιλιν» να 
κόπασε μπροστά στην ηφαιστειακή και 
τεκτονική κρίση της Αμερικανικής οικο-
νομίας όμως αυτό δεν έγινε ούτε από 
την πολιτική ωριμότητα του κοινού, 
ούτε από την ποιοτική και ηθική επάρ-
κεια των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ. 
Έγινε επειδή ακριβώς έφερε μια μεγά-
λη κρίση, ένα Πραγματικό Γεγονός – η 
Έκρηξη από τις Μεγάλες Οικονομικές 
Φούσκες, επειδή κατέρρευσε η  κορυ-
φαία και διαρκής Λατρεία του Τίποτε, 
τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα.

25	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α 	 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 0 9    



Ι
διαίτερα αισθητή ήταν η πα-

ρουσία της -προεδρεύουσας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το πρώτο εξάμηνο του 2009- 

Τσεχίας στο Συνέδριο «Προστα-

σία της Βιοποικιλότητας - Πέρα 

από το 2010» που διοργανώθηκε 

στην Αθήνα στις 27 και 28 Απρι-

λίου 2009. 

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και 
ο δόκτωρ Petr Roth, Διευθυντής του 
Τμήματος Προστασίας και  Διατήρη-
σης της Βιοποικιλότητας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος της Τσεχίας, ο 
οποίος αναφέρθηκε στους λόγους 
αποτυχίας των πολιτικών σε εθνικό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της 
βιοποικιλότητας.

Αντίθετα όμως με ότι περίμεναν πολ-
λοί, δηλαδή μία σειρά λόγων για τα 
πεπραγμένα της Τσέχικης προεδρίας 
στον τομέα της βιοποικιλότητας, τις 
φιλοδοξίες και τα οράματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για το μέλλον τα οποία 
αφειδώς ακούστηκαν όλο το διήμερο, 
ο δόκτωρ Petr Roth δεν περιορίστη-
κε σε παρουσιάσεις-προτάσεις για το 
μέλλον, αλλά ανέφερε συγκεκριμένα 
προβλήματα και ελλείψεις που πολλοί 
άλλοι  -υψηλόβαθμοι και μη- αρνούνται 
ξεκάθαρα να δουν.

Στην πιο «πικρή» ομιλία του Συνεδρί-
ου, όπως και ο κ. Roth την χαρακτήρισε, 
αναφέρθηκαν οι λόγοι της αποτυχίας 
των στόχων που είχε θέσει η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση για την προστασία και διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας έως το 2010.

O Petr Roth κατέστησε εξαρχής σα-
φές ότι δεν θα μίλαγε εκ μέρους της 
Τσεχικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αντ’ αυτού εξέφρασε την 
οπτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
της Τσεχίας η οποία ευτυχώς δεν περι-
οριζόταν σε ευχολόγια για το μέλλον, 
αλλά σε εκτιμήσεις για το τι έχει επιτευ-
χθεί και τι όχι μέχρι τώρα στο ζήτημα 
της διατήρησης της βιοποικιλότητας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.      

  Ο κ. Roth μάλιστα ξεκίνησε την ομι-
λία λέγοντας ότι «θα σας απογοητεύ-
σω, δεν θα σας δώσω συνταγές για το 
μέλλον. (…) Πολλές φορές στο Υπουρ-
γείο ερχόμαστε σε αμηχανία και έκπλη-

ξη μπροστά στα κείμενα και τα τελικά 
συμπεράσματα και στόχους που τίθε-
νται από διάφορα Συνέδρια και Φόρουμ 
ανά τον κόσμο. Στο τέλος όμως μένουν 
κάποιοι οι οποίοι πρέπει να επιτύχουν 
αυτά τα οποία –δικαίως ή αδίκως- ζη-
τούνται και εξ αυτών των ανθρώπων θα 
μιλήσω.»

Για να τεθούν νέοι στόχοι πρέπει προ-
ηγουμένως να επιτευχθούν οι προηγού-
μενοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε 
στον στόχο που είχε θέσει όσον αφο-
ρά την βιοποικιλότητα. Ο τομέας της 
βιοποικιλότητας μάλιστα συνεχίζει να 
αποτυγχάνει στην εφαρμογή των απο-
φασισμένων στόχων και πολιτικών.  Οι 
σημαντικότεροι –από μία μεγάλη σειρά 
λόγων- που απέτυχαν οι στόχοι της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είναι:

Το όραμα της Ε.Ε. μακριά 
από τον μέσο πολίτη

Το ίδιο το όραμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία συνηθίζει να θέτει σε 
διεθνές επίπεδο στόχους και να επιβάλ-
λει δεσμεύσεις, χωρίς όμως να μπορεί 
να προσεγγίσει το μέσο Ευρωπαίο πο-
λίτη. Οι πολιτικές και οι στόχοι των προ-
γραμμάτων αυτών δε γίνονται κατανο-
ητές από το μέσο πολίτη υπογραμμίζει 
ο κ. Roth, αναφέροντας ως παράδειγμα 
τους πολίτες της χώρας του.        

         Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί 
η αξιοπιστία των πολιτικών αυτών στον 
τομέα της βιοποικιλότητας απέναντι 
σε άλλους τομείς της κοινωνίας και η 
συνεργασία με αυτούς, η οποία καθί-
σταται αναγκαία για την εφαρμογή των 
στόχων που έχουν τεθεί.

         Μέσα στα πλαίσια αυτής της πο-
λιτικής προσέγγισης, αποτελεί γενική 
τάση η χρησιμοποίηση ορολογίας και 
γλώσσας η οποία όχι μόνο δεν εξυπη-
ρετεί την πολιτική της βιοποικιλότητας 
αλλά επιπλέον δυσχεραίνει σημαντικά 
την απαραίτητη αυτή συνεργασία με 
άλλους κοινωνικούς τομείς. Πολλές φο-
ρές μάλιστα με αυτήν την προσέγγιση 
που χρησιμοποιείται «δεν μπορεί κανέ-
νας να μας πάρει στα σοβαρά» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο κ. Roth.  

Αντίθεση θεωρίας και πράξης
Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίθεση ανά-

μεσα στην πολιτική θεωρία και ιδεο-
λογία και την πολιτική πρακτική και τις 
αποφάσεις που τελικά εφαρμόζονται. 
Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί 
ζήτημα υψηλής προτεραιότητας τη δια-

τήρηση της βιοποικιλότητας και όντως 
να είναι έτσι.         

Πως όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν 
το ζήτημα της βιοποικιλότητας βρίσκε-
ται τελευταίο στις πολιτικές που εφαρ-
μόζονται στο σύνολο σχεδόν της κοινω-
νίας;  

Υπάρχουν φυσικά θετικά παραδείγ-
ματα τα οποία όμως είναι μεμονωμένα. 
Η κοινωνική και πολιτική πραγματικό-
τητα όμως τα κάνει και ασφυκτιούν και 
εν τέλει τα υπερβαίνει. Το ζήτημα είναι 
τελικά το πώς θα προσεγγίσουμε και θα 
πείσουμε τους κοινωνικούς φορείς να 
δράσουν με κοινωνική ευθύνη στο ζή-
τημα του σεβασμού και της διατήρησης 
της βιοποικιλότητας. «Όταν κάποιος 
κοινωνικός φορέας ή τομέας αντιμετω-
πίζει ένα πρόβλημα αναλαμβάνει δρά-
ση. Όταν εμείς (αναφέρεται στον τομέα 
της βιοποικιλότητας) αντιμετωπίζουμε 
ένα πρόβλημα, φτιάχνουμε και δημοσι-
οποιούμε μια έκθεση!»  

Η διαφορά των οικοσυστημάτων 
και των πολιτιστικών επιρροών 

ανά περιοχή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στο-

χεύει στην πολιτική και κοινωνική ισό-
τητα –έστω και με τις υφιστάμενες δι-
αφορές- αλλά δεν μπορεί να έχει την 
ίδια προσέγγιση και για το περιβάλλον. 
Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο ζήτη-
μα της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα 
οι ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες της 
Ε.Ε. δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες κάθε περιοχής. Η διαφορετική 
βιοποικιλότητα ανά περιοχή συνεπάγε-
ται διαφορετικές προκλήσεις περιβαλ-
λοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, 
οι οποίες χρειάζεται να αντιμετωπι-
στούν πιο εξειδικευμένα.

Πολλές φορές κάποιο κράτος αγνοεί 
παντελώς τις ιδιαιτερότητες των οικο-
συστημάτων ακόμα και των γειτονικών 
του κρατών και προς το παρόν δεν λαμ-
βάνεται καμία μέριμνα προκειμένου να 
αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πως είναι 
δυνατόν λοιπόν να θέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση γενικούς και ευρείς γεωγραφι-
κά όρους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
διαφορετικότητα ανάμεσα στα οικοσυ-
στήματα των κρατών-μελών της; 

Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος 
και της διαφορετικότητάς του, ώστε 
στη συνέχεια να τεθούν ρεαλιστικοί και 
εφικτοί στόχοι. Το πρόβλημα αυτό είναι 

Γράφει ο Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
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ιδιαίτερα σημαντικό στην Ανατολική Ευ-
ρώπη. Οι περισσότερες εκθέσεις για τη 
βιοποικιλότητα προκρίνουν λύσεις σύμ-
φωνες με την εμπειρία των συγγραφέ-
ων τους, εμπειρία η οποία έχει να κάνει 
με κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της 
Ευρώπης. (σ.σ. συνήθως τις δυτικές 
χώρες)
Η ποικιλία των οικοσυστημάτων συνε-
πάγεται μεγάλες διαφορές στις απειλές 
για τη βιοποικιλότητα στις περιοχές της 
Ευρωπαϊκής ηπείρου. Μέχρι στιγμής 
οι προσεγγιστικές γενικές πανευρω-
παϊκές λογικές δεν έχουν επιφέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Κάθε χώρα 
θέτει προτεραιότητα στα δικά της εσω-
τερικά προβλήματα, δεδομένο το οποίο 
δυσχεραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση των 
27 κρατών-μελών, αφού οι διαφορετικοί 
κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα ανά περι-
οχή δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο κ. Roth 
αναφέρει για παράδειγμα ότι τον Μάιο 

θα δημοσιευτεί λεπτομερής έρευνα για 
την απόθεση αζώτου, το οποίο αποτελεί 
μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην 
Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, την 
ίδια στιγμή που το ζήτημα στην Τσεχία 
είναι παντελώς άγνωστο. 

         Εκτός των περιβαλλοντικών ιδι-
αιτεροτήτων, oι πολιτιστικές ιδιαιτερό-
τητες κάθε περιοχής οι οποίες παίζουν 
ζωτικό ρόλο στο σεβασμό της βιοποι-
κιλότητας, όπως άλλωστε και σε κάθε 
πτυχή της κοινωνίας δεν λαμβάνονται 
πολλές φορές υπόψη στη λήψη πε-
ριβαλλοντικών αποφάσεων. Μόνο αν 
συμπεριληφθούν οι πολιτιστικές ιδιαι-
τερότητες, το πως εξελίχθηκε και εξε-
λίσσεται κάθε κράτος, θα καταστεί δυ-

νατό οι στόχοι που θα τεθούν για αυτό 
να είναι πραγματικά εφικτοί, όχι μόνο 
από τεχνικής-περιβαλλοντικής αλλά και 
από πολιτιστικής πλευράς.  

Η αρχή της διοικητικής 
αποκέντρωσης

Η αρχή της διοικητικής αποκέντρω-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί 
να επιφέρει σημαντικά αποτελέσμα-
τα στον πολιτικό και κοινωνικό τομέα, 
αλλά όχι και στον τομέα της βιοποικιλό-
τητας. Η βιοποικιλότητα δεν μπορεί να 
περικλειστεί στα σύνορα ενός συγκε-
κριμένου κράτους, καθώς από τη φύση 
της δεν γνωρίζει σύνορα. «Συνεπεία της 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2006 με βάση την αρχή της διοικητικής 
αποκέντρωσης, βρεθήκαμε να έχουμε 
25 (όσες και τα τότε κράτη-μέλη) δια-
φορετικές εκθέσεις σχετικά με τη χλω-
ρίδα και την πανίδα κάθε περιοχής. Οι 

εκθέσεις ήταν φυσικά πολύ διαφορετι-
κές η μία από την άλλη, μη συγκρίσι-
μες. Με αυτό τον τρόπο είναι εξαιρετι-
κά δύσκολη η εφαρμογή μιας εφικτής 
νομοθεσίας για σεβασμό και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. Και επιπλέον, έχο-
ντας 25 διαφορετικές εκθέσεις στη διά-
θεσή μας, δεν μάθαμε τίποτα επιπλέον 
για την βιοποικιλότητα στα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.  
Χρειάζεται να έχουμε δηλαδή 27 διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις για τη βιοποικιλό-
τητα;»

Η λανθασμένη αντίληψη 
του ανθρώπου για την φύση

Ίσως ο σημαντικότερος κατά τον κ. 

Roth λόγος είναι η λανθασμένη αντίλη-
ψη του ανθρώπου για την φύση, μύθος 
της αρμονίας του ανθρώπου με την 
φύση και το γεγονός της έλλειψης κα-
τανόησης της σημασίας της μπροστά 
στο οικονομικό κέρδος.

Ο άνθρωπος κατά τον κ. Roth βρισκό-
ταν πάντα σε διαμάχη με την φύση. Το 
ανθρώπινο είδος, στην αρχή πιο αδύ-
ναμο από τη φύση, έφτασε στο σημείο 
τελικά να την ξεπεράσει, και στην σημε-
ρινή εποχή να την υπερεκμεταλλεύεται 
και τελικά να την καταστρέφει.

Η φύση όμως δεν αποτελεί ζήτημα 
ιδιοκτησίας κανενός. Αποτελεί το πε-
ριβάλλον στο οποίο ζει και δρα καθη-
μερινά ο άνθρωπος, χωρίς μάλιστα να 
πληρώνει κανένα αντίτιμο για αυτήν την 
υπηρεσία.

Η βιοποικιλότητα –και για αυτό πρέ-
πει να πειστεί ο κόσμος- έχει τεράστια 
σημασία για το ανθρώπινο είδος, παρά 
το γεγονός ότι δεν έχει χρηματιστηρι-
ακή αξία. Αυτό το δεδομένο πρέπει να 
αποτελεί την αφετηρία όλων των μελ-
λοντικών στόχων που θα τεθούν. Για 
παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
προβεί σε μια χρηματική αποτίμηση των 
«υπηρεσιών» της φύσης που υπάγονται 
στο πρόγραμμα Natura 2000. 

Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε 
να προβούμε αντίστοιχα σε μια συνολι-
κή αποτίμηση όλων των περιοχών που 
μας περιβάλλουν και όχι μόνο από πε-
ριβαλλοντικής πλευράς;
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Παίρνοντας ως αφετηρία 
την πρόσφατη αρθρογρα-
φία σχετικά με το φθηνό 

και το ακριβό πετρέλαιο και τον 
ρόλο των κερδοσκόπων στην δι-
αμόρφωση της τιμής του, έχου-
με να παρατηρήσουμε ότι τελικά 
πρέπει να διαχωρίσουμε την δια-
σταυρούμενη προσφορά και ζήτη-
ση σε δύο επίπεδα: α. την άμεση 
πραγματική ζήτηση, με τις όποιες 
χρονικές προοπτικές εκτίμησης 
διακύμανσης της πραγματικής 
ζήτησης και κατά δεύτερο λόγο 
β. την ζήτηση χρηματιστηριακών 
συμβολαιοποιήσεων και προεξο-
φλήσεων, των χρηματιστηριακών 
τίτλων πετρελαίου, πετρελαϊκής 
προσφοράς και ζήτησης.

Το δεύτερο επίπεδο, είναι τελείως 
άσχετο με την προσφορά και την ζήτη-
ση και οφείλουμε να συζητήσουμε, ολο-
κληρωμένα αυτή τη φορά, το θέμα της 
λειτουργίας της αγοράς. Αυτή η άσχετη 
διασταύρωση προσφοράς και ζήτησης 
λειτουργεί βέβαια και σε σχέση με την 
προσφορά και ζήτηση των τροφίμων 
που μπορεί να οδηγεί ολόκληρους λα-
ούς στην πείνα,  αλλά επίσης και με την 
ζήτηση άλλων φυσικών πόρων.

Με άλλα λόγια, έχουμε μια υποθετι-
κή αγοραία χρηματιστηριακή διασταύ-
ρωση προσφοράς ζήτησης η οποία 
είναι τελείως ανεδαφική και  ψευδής 
που σε τελική ανάλυση απαξιώνει τον 
ίδιο τον κανόνα της προσφοράς και 
της ζήτησης στην οικονομία και στην 
πραγματική αγορά, μέσω μιας «εξωτι-
κής» αγοράς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το 
ρυθμίσουμε πλήρως. Οι διασταυρώσεις 
προσφοράς ζήτησης, σε χρηματιστηρι-
ακά πολύπλοκα σύνθετα προϊόντα, τα 
χρηματιστηριακά παράγωγα και προ-
ϊόντα, θα πρέπει να βγουν εκτός των 

ρυθμίσεων της λεγόμενης φιλελεύθε-
ρης αγοράς. Δεν είναι παράγοντες φι-
λελεύθερης αγοράς. Είναι παράγοντες 
στρέβλωσής της! Και ας κουνάνε τα κε-
φάλια τους όσο θέλουν όσοι είναι «εξω-
τικά και τοξικά» άπληστοι εγκέφαλοι.

Η χρηματιστηριακά επιβαλλόμενη 
φτώχεια αποτελεί έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν 
πρέπει να επιτρέπεται να παίζονται στο 

χρηματιστήριο είδη πρώτης ανάγκης. 
Δεν πρέπει να παίζεται στο χρηματι-
στήριο η ζήτησης και η προσφορά των 
αγαθών πρώτης ανάγκης όπως είναι η 
ενέργεια, η τροφή, το νερό κ.α. Άλλο 
οι μετοχές των εταιρειών λέμε και άλλο 
τέτοια προϊόντα. Πως είναι δυνατόν να 
επιτρέπουμε την κερδοσκοπία πάνω 
στις τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης, 
όπως είναι τα τρόφιμα, το νερό και 
ενέργεια, την στιγμή μάλιστα που η έν-
δεια στον πλανήτη αυξάνεται; Για πόσο 
ακόμη η δημοκρατία, θα θεωρεί ανεκτή 
την κερδοσκοπία που πατά επάνω στην 
ένδεια, την πείνα και τον  λιμός;  Και αν 
αποκόπτεται η ομαλή επαφή προσφο-
ράς – ζήτησης, τότε ποιο είναι το νόημα 
της αγοράς; Η αγορά υποτίθεται εξυ-
πηρετεί στο να φέρει σε επαφή την ζή-
τηση με την προσφορά. Εδώ όμως απο-
ξενώνει και απαλλοτριώνει την ζήτηση.

Μ’ άλλα λόγια δεν εξυπηρετεί τον 
σκοπό της αγοράς. Με άλλα λόγια, η 
πρακτική της κερδοσκοπίας στο χρη-
ματιστήριο πάνω στα είδη πρώτης ανά-
γκης όπως είναι η ενέργεια, το νερό 
κλπ, αποτελεί έγκλημα κατά της αν-
θρωπότητας και ως τέτοιο πρέπει να 
βγει τελείως εκτός νόμου.  

Αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπό-
τητας, γιατί πολλοί άνθρωποι καταδικά-
ζονται να πεθάνουν από την πείνα ή να 
ζουν στα όρια της πείνας. Είναι πολλοί 
αυτοί που επαναστατούν ή αναγκάζο-
νται να επαναστατήσουν και ίσως να 
δολοφονηθούν, με στόχο να απελευθε-
ρωθούν από τις επιβαλλόμενα άθλιες 
συνθήκες στις οποίες ζουν. Η επιβολή 
της φτώχειας σε κάποιες χώρες, για 
λόγους που σχετίζονται με την χρηματι-
στηριακή κερδοσκοπία επάνω στα τρό-
φιμα ή στο νερό ή στην ενέργεια, απο-
τελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 
Είναι το ίδιο όπως η εισβολή και κατοχή 
σε μια ξένη χώρα.

Και όταν ο επίτροπος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης πρότεινε να μην μπαίνουν 
φραγμοί στα προϊόντα των χωρών που 
βρισκόντουσαν σε κατάσταση λιμού, 
για να διατηρήσουν προϊόντα στην 
αγορά τους, στην πραγματική ζήτηση 
θα έπρεπε να είχε προηγουμένως σκε-
φτεί ότι έπρεπε να καταργηθεί η χρη-

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

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ & ΠΩΣ 
Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

«Όποιος πιστεύει ότι η διεθνής 
αγορά πετρελαίου αποτελεί ελεύθε-
ρη αγορά «πλανάται πλάνην οικτρά»

Αλ Γκορ,  
Προσβολή στη Λογική
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ματιστηριοποίηση του εμπορίου των 
ειδών βασικής ανάγκης,  τουλάχιστον 
στα προϊόντα διατροφής. Σε αυτή την 
κατηγορία των ειδών βασικών αναγκών, 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι ανήκει η 
ενέργεια και το νερό. 

Ο ανεξέλεγκτος ιδιωτικός τομέας 
στρεβλώνει την δημόσια πολιτική
Πρέπει επιτέλους να προσεγγίσουμε 

αυτό το θέμα με όρους διεθνούς αντι-
μετώπισης. Χρειάζεται μια πρωτοβου-
λία απέναντι σε αυτή την υπερταξική 
εξουσία. Υπάρχει μια ληστρική υπετα-
ξική εξουσία, την οποία  μέσα από ένα 
βαθύ δημοκρατικό έλλειμμα, νομιμο-
ποιούν με την αβουλία τους, οι κυβερ-
νήσεις των κρατών και ο βαθύς οικονο-
μικός δογματισμός. 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση και τα 
παράγωγά της, τελικά αποκαλύπτουν 
το μέγεθος της «αστοχίας» της εφαρ-
μογής στην πράξη της αυθεντικής θε-
ωρίας της προσφοράς - ζήτησης και 
του φιλελεύθερου ανταγωνισμού, που 
αποτελούν ουσιαστικά συστατικά της 
γόνιμης θεωρίας του Άνταμς Σμιθ, 
όπως αυτή παρουσιάστηκε στο βιβλίο 

του «ο πλούτος των εθνών». Δυστυχώς 
«αστοχία» υπήρξε και στα δύο σημεία 
της θεωρίας: α.στην θεωρία της προ-
σφοράς της ζήτησης, β.στην θεωρία 
του ανταγωνισμού. Αποτυχία υπήρξε 
και στο στοιχείο που αφορά τον ρόλο 
και την νομιμοποιητική και παρεμβατική 
ή μη σχέση μεταξύ του κράτους και του 
ιδιωτικού τομέα. 

Βλέπουμε σήμερα έναν κατ’ επι-
λογήν στρεβλωμένο κευνσιανισμό, ο 
οποίος όχι μόνο αποτελεί την επιλογή 
των φιλελεύθερων πολιτικών αλλά και 
είναι και ζητούμενος από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία! Εκτός αν θέλουν να μας 
πούνε ευθέως, ότι μπορεί και πρέπει η 
επιχειρηματική ζήτηση, να πολιτικοποι-
είται!

Πέραν των άλλων, μπορούμε να πα-
ρατηρήσουμε ότι η δημόσια πολιτική 
και όχι η αγορά στρεβλώνεται από τις 
αποτυχίες του ιδιωτικού τομέα. Η δη-
μόσια πολιτική στρεβλώνεται και παγι-
δεύεται, τόσο από την κατάργηση της 
προσφοράς και της ζήτησης που ανα-
φέραμε παραπάνω όσο και από την 
κατάργηση του φιλελεύθερου ανταγω-
νισμού. Η δημόσια πολιτική παγιδεύει 

τους πόρους της σε θέματα που δεν 
είναι αντικείμενά της, εξαιτίας των αρ-
νητικών συνεπειών  της νομιμοποίησης 
ορισμένων κάκιστων πρακτικών του 
ιδιωτικού τομέα. Παγιδεύεται δηλαδή 
στο να μην μπορεί να επενδύσει στην 
παιδεία, την υγεία, τα δημόσια αγαθά 
και το περιβάλλον επειδή ακριβώς έχει 
δεσμεύσει τους πόρους της, τα διαθέ-
σιμα της για να καλύψει ελλείμματα του 
ιδιωτικού τομέα.

Για πρώτη φορά πλέον πρέπει να συ-
γκροτήσουμε την θεωρία, πώς ο ιδιω-
τικός τομέας στρεβλώνει το δημόσιο. 
Γιατί το έχουμε αποκρύψει τόσες δεκα-
ετίες αυτό; Ποιοι είναι αυτοί οι επιστή-
μονες, οι τόσο βαθιά αντιεπιστημονικοί 
και ανορθολογικοί;

Σε ένα νέο πλαίσιο προσέγγισης της 
αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της 
προσφοράς και της ζήτησης, του ρόλου 
και της ευθύνης των προσώπων και των 
φορέων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
και τον επιχειρηματικό κανιβαλισμό, τον 
κανιβαλισμό των εταιρειών που είδαμε 
να ακμάζει όλους αυτούς τους μήνες 
της κρίσης.



Πέραν από τις αναλύσεις 
που γίνονται συχνά για  
την πολιτική των μεγά-

λων δυνάμεων στα στρατηγικής 
σημασίας σημεία του πλανήτη, 
που συχνά  είναι στρατηγικά ορ-
θές όσο αφορούν αυτό ειδικά 
το θέμα, χρειάζεται και μία άλλη 
ματιά που να θέσει μέσα στη 
στρατηγική τοποθέτηση και τον 
ανθρωπολογικό παράγοντα που 
ούτως ή άλλως, έστω και αν δεν 
το παραδεχόμαστε, παίζει σημα-
ντικότατο και κεντρικότατο ρόλο 
στις εξελίξεις. 

Σε τελευταία ανάλυση είναι ο παρά-
γοντας που στηρίζει θετικά  ή αρνητικά 
όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σε μικρή 
ή μεγάλη κλίμακα. Το πρόβλημα με 
τη στρατηγική είναι ότι επιδρά σε ένα 
ήδη προκαθορισμένο πεδίο επιλογής, 
αυτό του ανταγωνισμού και της ισχύ-
ος. Κατόπιν τούτου όποια και να είναι η 
στρατηγική επιλογή, τελικά θα κινείται 
μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Το χειρότε-
ρο αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος 
είναι ότι έτσι δεν δόθηκε ποτέ σημασία 
στο βάθος των πραγμάτων, όπως είναι 
η αληθινή ανάγκη του ανθρώπου, γιατί 
ευθύς εξαρχής ο στόχος ήταν αντίθε-
τος. Οι θρησκείες ερχόντουσαν κατά 
καιρούς για να καλύψουν αυτό το κενό, 
όμως και αυτές κατά το μέρος που 
ήταν εκφράσεις των ανθρώπινων συλ-
λογικών αντιλήψεων για το υπερβατικό 
είχαν εξαρχής τάσεις αποκλεισμού και 
υπεροχής και έτσι απέτυχαν κατά ένα 
μεγάλο μέρος στο αρχικό εγχείρημά 
τους, αν και όχι τελείως. Ενεπλάκησαν 
τελικά σε όρους στρατηγικούς και ακό-
μη και στρατιωτικούς.

Το Αφγανιστάν λοιπόν είναι μία χώρα 
απολύτως διαφορετική από τις δυτικές 
δημοκρατίες. Αυτή η διαφοροποίηση 

δεν μπορεί όμως να αποτελεί για κα-
νέναν δικαιολογία για κατάχρηση των 
δυνατοτήτων του, με την δήθεν αιτιολο-
γία ότι οι διαφορές είναι ανυπέρβλητες 
και μέρος μιας περίεργης φύσης των 
μεν ή των δε που αποκλείει την επαφή 
και την επικοινωνία. Αυτό είναι μια μοι-
ρολατρεία και ισχυρογνωμοσύνη που 
προσπαθεί να δικαιολογήσει βιαστικές, 
οικονομικά, πολιτικά ή ψυχολογικά, 
αποφάσεις. Ούτε οι διαφορές πρέπει 
να θεωρούνται σαν μια υπεροχή για μη 
επαφή. Αυτή τη διαφορά την επικαλού-
νται τόσο οι ισχυροί ρατσιστικά, υποτι-
μητικά για τους αδύναμους όσο και οι 
αδύναμοι θεωρώντας εαυτούς σαν την 
χωριστική πεμπτουσία του κόσμου. Η 
διαφορά, αντί να γίνει ένας χρήσιμος 
πλουραλισμός μέσα στην ποικιλία των 
φυλών, των πολιτισμών και των μορφών, 
γίνεται μία έπαρση και μία τύφλωση που 
δίνει σε κάποιον το δήθεν «δικαίωμα» να 
ασκήσει με κάθε τρόπο την υπεροχή του 
ως εξουσία, είτε επειδή πρέπει να την 
εκφράσει  δικαιωματικά είτε επειδή είναι 
θύμα των καταστάσεων.

Βέβαια μία αφελής άποψη ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίδιοι, ενώ τριγύρω μας 
είναι εξώφθαλμες οι διαφορές, δεν θα 
αρκούσε για την επίλυση του προβλή-
ματος, αν και θα ήταν απολύτως σοφή 
και επωφελής στην περίπτωση που η 
άποψη αυτή συνίστατο στην υπόθε-
ση ότι υπάρχει θεμελιώδης ομοιότητα 
σε οντολογικό βάθος. Σε αυτό όμως 

το οντολογικό βάθος έχουμε αποτύχει 
και έτσι, είτε με διαφορές είτε χωρίς 
διαφορές, θα προσπαθούμε αέναα να 
ξεχωρίσουμε υπεροπτικά σκοτώνοντας 
τον «άλλο» στο σώμα και στην ψυχή.

Έχουμε λοιπόν φθάσει σε ένα σημείο 
που οι παλιές στρατηγικές δεν επαρ-
κούν ούτε για τη διατήρηση της (παρο-
δικής ούτως ή άλλως) δυνάμεως ούτε 
για την επίλυση των σημερινών προ-
βλημάτων, τη στιγμή που το μόνο που 
επιχειρείται είναι ο θάνατος της ελευ-
θερίας και της αντίδρασης στο θάνατο 
αυτό και η επιβολή της ισχύος. Γιατί 
δεν επαρκούν οι παλιές στρατηγικές;

Γιατί: α) Οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν 
αλλάξει, αν και όχι πάρα πολύ, ωστό-
σο έχουν αλλάξει τόσο ώστε να μπο-
ρούν να αυτοπροσδιορίζονται σε κά-
ποιο βαθμό ανύπαρκτο στο παρελθόν. 
Η Δημοκρατία (τουλάχιστον στη Δύση) 
απαιτεί να τηρούνται κάποιοι κανόνες 
επίφασης ελευθερίας, εκτός και αν 
αποφασίσουν οι ισχυροί σε κάθε χώρα 
ή παγκόσμια να ξαναγυρίσουν στη φε-
ουδαρχία του παρελθόντος (πράγμα 
μάλλον αδύνατον!), όπου ακόμη και η 
δουλεία εθεωρείτο σαν ένα φυσιολογι-
κό και λογικό γεγονός.

β) Έχουν αλλάξει οι συνθήκες και 
μάλιστα μέσω της τεχνολογίας και της 
οικονομίας, που έφεραν έναν αέρα πα-
γκοσμιότητας (άσχετα από τις επιχει-

Ιωάννα Μουτσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ 
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Διεθνής Κοινότητα,
Μεγάλες Δυνάμεις και διεθνείς παρεμβάσεις
Η περίπτωση του Αφγανιστάν
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ρούμενες στρεβλώσεις που μάλιστα για 
χάρη τους επιχειρήθηκε η αμφιλεγόμε-
νη παγκοσμιοποίηση!). Όμως η ιστορία 
έχει μια δική της δυναμική και δεν είναι 
οπωσδήποτε έρμαιο στη βούληση των 
όποιων ισχυρών.

γ) Υπάρχει το παγκόσμιο περιβαλλο-
ντικό πρόβλημα της κλιματικής αλλα-
γής με όλες τις άλλες συνέπειές του 
σε όλο το φάσμα της περιβαλλοντικής 
κατάστασης.

δ) Και τελικά υπάρχει και η διασπο-
ρά των όπλων μαζικής καταστροφής 
(ατομικών, συμβατικών που δεν είναι 
σαν τα συμβατικά που ξέραμε μέχρι 
τον β΄παγκόσμιο πόλεμο, βιοχημικών, 
άλλων που ίσως υπάρχουν χωρίς να τα 
ξέρουμε  και άλλων που θα ανακαλυ-
φθούν στο μέλλον) και που μπορεί να 
καταστήσουν μία «νίκη» κάτι χειρότερο 
από «πύρρειο» νίκη, δηλαδή χωρίς κα-
νένα όφελος για το νικητή.

Σε αυτή την νέα κατάσταση, κατά την 
άποψή μας, δεν μπορούν να εφαρμο-
σθούν αυτές οι στρατηγικές, όχι με την 
έννοια ότι αν θέλει κάποιος δεν μπορεί 
να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο, αλλά 
με την έννοια ότι η εφαρμογή τους δεν 
θα αποφέρει, τουλάχιστον όχι για πολύ, 
τα αναμενόμενα πολυπόθητα και αιωνί-
ως ανόητα αποτελέσματα.

Μία από τις χώρες που αποτελούν 
σήμερα επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
των ισχυρών (και όχι μόνον των ΗΠΑ) 
είναι το Αφγανιστάν. Αυτή η χώρα πα-
ρουσιάζει δύο γενικά χαρακτηριστικά:

α) Οι πολιτισμικές διαφορές της από 
τη Δύση είναι τρομερά έντονες και δυ-
σβάσταχτες για τον δυτικό άνθρωπο, 
αν αναλογισθεί κανείς την κουλτούρα 
του αλλά και τα κινήματα και τις εξε-
γέρσεις που έχουν γίνει στη Δύση τόσο 
για τα δικαιώματα και την ισότητα των 
ανθρώπων όσο και για την απελευθέ-
ρωση ειδικά των γυναικών σε όλους 
τους τομείς. Βέβαια η θέση των γυναι-
κών είναι παράλληλη και ανάλογη με τη 
γενική θέση του ανθρώπου, γιατί είναι 
και οι πρώτες που πλήττονται από την 
έλλειψη ελευθερίας, επειδή το πρώτο 
πράγμα που σκέπτεται κανείς να περι-
ορίσει είναι αυτό που άπτεται του πιο 
κρίσιμου ψυχολογικά τομέα της ζωής 
του, της σχέσης των δύο φύλων.

 
Δεν είναι τυχαίο ότι στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία οι διαφημίσεις πα-
γκόσμια, ενώ αφορούν την οικονομία, 
ωστόσο περιέχουν σεξουαλικά υπονο-
ούμενα και η δημοκρατικότητά τους 

εξαντλείται σε ένα αμοιβαίο παιχνίδι 
συναίνεσης σε ρόλους ανισότητας με 
όρους διασκεδαστικής γοητείας. Ωστό-
σο το Αφγανιστάν τελικά είναι μία χώρα 
φορέας φονταμενταλισμού με το ρίσκο 
της εξάπλωσής του σε άλλες χώρες.

β) Είναι μία χώρα στρατηγικής σημα-
σίας τόσο λόγω θέσης στη γεωγραφία 
φίλων και εχθρών και στη γεωγραφία 
των πολιτισμών όσο και λόγω ορυκτού 
πλούτου (φυσικού αερίου).

γ) Συνορεύει με το Πακιστάν του 
οποίου ο φονταμενταλισμός συμπράτ-
τει με τον αφγανικό, πράγμα που εί-
ναι εξαιρετικά επικίνδυνο επειδή το 
Πακιστάν διαθέτει πυρηνικά όπλα και 
αν περιέλθει η διακυβέρνηση της χώ-
ρας στα χέρια των φονταμενταλιστών, 
τότε η σύγκρουση με τη δύση θα είναι 
μάλλον αναπόφευκτη και μάλιστα όχι 
για το καλύτερο. Σήμερα το Πακιστάν 
έχει αναδυθεί σχεδόν οριστικά ως μία 
φονταμενταλιστική κοινωνία, του οποί-
ου η κυβέρνηση σε καμμία περίπτωση 
δεν ελέγχει τον φονταμενταλισμό της 
κοινωνίας. Οι κυβερνήσεις αυτές μπο-
ρεί μεν να είναι φιλοδυτικές, όμως ερω-
τάται: κυβερνήσεις που στηρίζονται 
σε ξένες  επιρροές και με τόσο έντονα 
στοιχεία διαφθοράς, για πόσο μπορούν 
να παίξουν τον αρνητικό ή θετικό ρόλο 
τους μέσα σε μία σχεδόν απολύτως 
εχθρική κοινωνία;

δ) Η προσέγγιση της Δύσης στο Αφ-
γανιστάν έχει γίνει με τα όπλα, έστω και 
με την αιτιολογία ή την δικαιολογία του 
καθεστώτος των Ταλιμπάν. Αλλά και η 
Ρωσσία είχε προσεγγίσει τη χώρα αυτή 
με τα όπλα. Τελικά το Αφγανιστάν είναι 
μία χώρα που ζει συνέχεια στον πόλεμο 
(εδώ και δεκαετίες) και αυτό δεν μπο-
ρεί παρά να έχει επηρεάσει βαθιά αυτό 
τον λαό τόσο στη στάση του απέναντι 
στους ξένους όσο και στην νοοτροπία 
του. Η συνεχής κατάσταση ανάγκης 
ανασύρει συχνά από τη συνείδηση την 
υπερηφάνεια και τη σκληρότητα που 
είναι απαραίτητη για την επιβίωση ή 
επιδεινώνει την ήδη υπάρχουσα. Απέ-
ναντι λοιπόν σε αυτή την σκληρότητα 
και υπερηφάνεια έχουμε να αντιτάξου-
με δύο πράγματα: ή την υποταγή σε 
μια άλλη σκληρότητα έστω με καλύ-
τερους όρους, πράγμα που όμως θα 
προσκρούσει στην υπερηφάνεια και 
στις δεδομένες ισορροπίες δυνάμεων 
στην κοινωνία, ή κάτι καλύτερο από 
όλα αυτά, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
με όρους φυσικά και σχετικής οικονο-
μικής επάρκειας, γιατί τα λόγια και οι 
εξαγγελίες πρέπει να αποδεικνύονται 

έμπρακτα, αν επιδιώκουμε μία αληθινή 
σταθερότητα.

Επιπλέον ακόμη και η προσέγγιση 
στο Πακιστάν έχει γίνει από μία άποψη 
με τα όπλα και αυτό δεν μπορεί να δημι-
ουργήσει μία εποικοδομητική προσέγ-
γιση των «διαφορετικών» πολιτισμών. 
Μπορεί η σύγκρουση των πολιτισμών 
να επιδιώχθηκε με έπαρση και αίσθηση 
υπεροχής, όμως τα αποτελέσματα δεν 
είναι σίγουρα και οπωσδήποτε αντί για 
τη σύγκρουση θα έπρεπε να είχε επι-
διωχθεί η σταδιακή και σχετικά ομαλή 
μεταρρύθμιση. Αυτή όμως δεν μπορεί 
να συμπορευτεί με τα συμφέροντα, 
γιατί αυτά απαιτούν τελική υποταγή. 
Αλλά και στη Ρωσσία η κατάρρευση 
του συστήματος έγινε αιφνίδια προς 
ανακούφιση της δύσης, που νόμισε ότι 
κέρδισε τα πάντα, όμως τελικά η αναρ-
χία, η αίσθηση της ακυβερνησίας, της 
αυταπάτης που ξεφούσκωσε σύντο-
μα γιατί ο καπιταλισμός δεν έλυσε τα 
προβλήματα, καθώς και της αίσθησης 
μιας εθνικής ήττας είχαν σαν αποτέλε-
σμα, σε συνδυασμό με την προϋπάρ-
χουσα έλλειψη δημοκρατικών θεσμών, 
την αναζωπύρωση ενός εθνικισμού 
που ενδεχομένως στο μέλλον να είναι 
επιθετικός. Οι ρεαλιστές μπορούν να 
χαίρονται ότι η θεωρία τους επιβεβαι-
ώνεται, όμως αυτό μοιάζει με το αστείο 
εκείνο που αυτός που αντικαθιστούσε 
τα σπασμένα τζάμια των σπιτιών έσπα-
γε ο ίδιος τα τζάμια τους, για να πηγαί-
νει μετά να τα φτιάχνει και έτσι να έχει 
δουλειά! Εδώ όμως δεν πρόκειται για 
τζάμια, αλλά για ολόκληρες κοινωνίες, 
για όπλα μαζικής καταστροφής, για με-
γάλα συμφέροντα από όλες τις πλευ-
ρές και για ένα τέλος που δεν μπορεί 
να είναι επωφελές για κανέναν.

ε) Το χειρότερο είναι ότι η ίδια η δύση 
στο Αφγανιστάν, αντί να διευκολύνει 
την απελευθέρωση της κοινωνίας αυ-
τής από τον αναχρονισμό, επιχείρη-
σε την περαιτέρω σύνδεσή της με την 
οργανωμένη θρησκευτικότητα, για να 
μπορεί να ελεγχθεί τόσο η ελευθερία, 
που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στρα-
τηγικά, όσο  και η σοβιετική επιβαλλό-
μενη εκκοσμίσκευση, που θα ενίσχυε 
τη σοβιετική επιρροή αν πετύχαινε. Το 
παιχνίδι των αντιθέσεων όμως δεν εί-
ναι πάντοτε επιτυχές, αλλά είναι το πιο 
εύκολο και πιο πρόχειρο. Το ίδιο συ-
νέβη και στην Αίγυπτο. Όμως σήμερα 
ποιος θα διορθώσει αυτά τα γεγονότα; 
Πέραν αυτού στη θέση της ΕΣΣΔ έχει 
αναδυθεί η Ρωσσία, όχι μια κομμου-
νιστική χώρα, αλλά μία καπιταλιστική 
χώρα αντίπαλος εν δυνάμει της δύσης 
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που εμφανίζει στοιχεία εξουσιαστικού 
φονταμενταλισμού. Τελικά αναδύεται 
το απλό ερώτημα: Είναι ο εχθρός του 
εχθρού μου φίλος μου;

Επίσης η υπανάπτυξη μιας κοινωνί-
ας διευκολύνει την άσκηση εξουσίας, 
όμως η εξουσία μπορεί να ασκηθεί από 
οποιονδήποτε. Για παράδειγμα στη 
Γερμανία ορισμένοι παράγοντες προ-
σκείμενοι στη βασιλεία προτιμούσαν να 
βρίσκεται ο λαός σε οικονομική ανάγκη, 
για να αναγκαστεί στο τέλος να ζητή-
σει την επιστροφή της βασιλείας (του 
Κάιζερ) ως συμβόλου σταθερότητας 
και ενότητας. Αλλά αντί για τον βασι-

λιά ήλθε στην εξουσία ο Χίτλερ. Ετερο-
χρονισμένες και ανεπίκαιρες επιθυμίες 
συνήθως οδηγούν σε μεγάλη κρίση. 
Εκτός από αυτά, η υπανάπτυξη διευ-
κολύνει και τις μικρότερες εγχώριες 
εξουσίες παντός είδους που συνολικά 
αποδομούν το κύρος οποιασδήποτε 
παρέμβασης και επομένως δεν μπο-
ρούν να υπηρετήσουν μέσα στην τυ-
χαιότητα της σύμπραξής τους για πολύ 
καιρό οποιονδήποτε στόχο.

Για να μπορέσει κανείς λοιπόν να 
προσεγγίσει μία σύγχρονη και εποικο-
δομητική στάση με σκοπό την επίλυση 
των παγκόσμιων προβλημάτων, θα πρέ-
πει αρχικά:

α) Να ξεκαθαρίσει τα δικά του κίνητρα 
και τις δικές του δυνατότητες, χωρίς 
βέβαια να αποδέχεται κανείς μία παρά-
δοση δυνάμεως άνευ όρων και αποδυ-
νάμωση. Αυτό βέβαια το επικαλούνται 
όλες οι δυνάμεις, αλλά απομένει στον 
πολίτη να διακρίνει την αλήθεια από το 
ψέμα, δηλαδή ποιος είναι πραγματικά ο 

σκοπός. Το κίνητρο λοιπόν είναι το κέρ-
δος ή μία ειλικρινής βοήθεια που δεν 
θάναι κατ’ ανάγκην μόνον οικονομική; 
Αν βέβαια η ωφέλεια είναι παγκόσμια, 
αλλάζουν τα πράγματα και παύει να 
υπάρχει κέρδος.

β) Να εξετάσει κατά πόσον το οικο-
νομικό και πολιτικό δυτικό σύστημα εί-
ναι συμβατό με τη χώρα. Διαφορετικές 
χώρες δεν μπορεί παρά να έχουν σε 
κάποιο βαθμό διαφορετικά συστήμα-
τα, αν και υπό τον όρο του σεβασμού 
των ατομικών δικαιωμάτων που ορίζει 
ο ΟΗΕ, γιατί τα ατομικά δικαιώματα 
δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να 

γίνουν παρανάλωμα μίας δήθεν «ιδι-
αιτερότητας». Η, παροδική εξάλλου, 
ιδιαιτερότητα (θετική ή αρνητική) δεν 
μπορεί να θεωρηθεί αξία υπέρτερη 
όλων των άλλων αξιών και, πολύ περισ-
σότερο, μία απαξιωτική για τα ατομικά 
δικαιώματα «ιδιαιτερότητα» δεν μπορεί 
να γίνει σεβαστή ούτε καν ως ιδιαιτερό-
τητα ή ως δικαίωμα ιδιαιτερότητας. Η 
χωριστικότητα δεν μπορεί να θεωρείται 
ιδιαιτερότητα και δεν αποτελεί πεδίο 
δικαιώματος όπως επίσης και η επικοι-
νωνία ή η επαφή δεν είναι επιτρεπτό να 
εξελίσσεται σε κυριαρχία.

Όμως το θέμα της ιδιαιτερότητας 
χρειάζεται μία εκτενέστερη ανάλυση, 
επειδή συνδέεται, αν και με λανθασμέ-
νο τρόπο, με το ζήτημα της ατομικότη-
τας και επομένως της ελευθερίας. Αλλά 
το θέμα της ελευθερίας με τη σειρά 
του είναι τόσο σοβαρό που δεν μπο-
ρεί να στηριχθεί μόνον στην ατομικό-
τητα, επειδή έτσι μπορεί να καταλήξει 
σε χάος, πρέπει αντιθέτως να ληφθεί 

υπόψη και η ολότητα χωρίς συλλογικές 
διαμεσολαβήσεις ή ιδιωματικούς κοινο-
τισμούς. Αλλά αυτό πρέπει να αποτελεί 
μέρος άλλης ανάπτυξης.

γ) Να διαθέτει ιστορική αυτογνωσία, 
όχι μόνον για να μην ασκεί την υπερο-
ψία ως πολιτική, αλλά και για να κατα-
νοεί τα εμπόδια που υπάρχουν στην 
πορεία της πολιτισμικής εξέλιξης παίρ-
νοντας για παράδειγμα την δική του 
ιστορία. Οι μυστικές υπηρεσίες των χω-
ρών κάνουν μεν μια παρόμοια έρευνα, 
αλλά για λάθος λόγους και κυρίως για 
να ανακαλύψουν τα τρωτά των αντιπά-
λων (που πάντα υπάρχουν τέτοια, με 
κυρίαρχο τη διαφθορά) και να τους χτυ-
πήσουν μέσω αυτών.

δ) Να διαθέτει συγκεκριμένη πρότα-
ση, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν μόνον 
καταγγελίες για αρνητικότητες που 
άλλοτε είναι προφανείς και άλλοτε εί-
ναι άγνωστες ή κατασκευασμένες. Επι-
καλούνται μία μεγάλη ιδέα όπως τη 
δημοκρατία ή ακόμη περισσότερο την 
ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα διασφαλί-
ζουν στρατηγικά συμφέροντα που καμ-
μία σχέση δεν έχουν με τις ιδέες αυτές 
ή άλλες. Και μάλιστα μία πρόταση θα 
έπρεπε να έχει δύο άξονες κυρίως: τον 
οικονομικό και τον πολιτισμικό.                         

Στον πολιτισμικό ιδιαίτερα άξονα τα 
πράγματα είναι ακόμη δυσκολότερα, 
επειδή μπορούν να εξελιχθούν σε πολι-
τισμική υπεροψία, που η Δύση διαθέτει 
άφθονη, χωρίς να εξαιρούνται καθόλου 
βέβαια οι άλλοι λαοί. Γενικά αυτή η υπε-
ροψία είναι ενδημική στο ανθρώπινο εί-
δος και είναι πρόξενος πολλών δεινών. 
Ο κάθε λαός διαθέτει την υπερηφάνεια 
και την αξιοπρέπειά του, καθώς και 
στοιχεία πολιτισμού άξια προσοχής και 
δεν είναι ορθολογική στρατηγική επι-
λογή η αγνόηση αυτού του παράγοντα 
και η προσβολή αυτής της αξιοπρέπει-
ας. Και να θυμίζουμε τον αρχαίο φιλό-
σοφο Ανάχαρσι που ήταν Σκύθης και, 
όταν κάποιος Αθηναίος του είπε ότι 
έπρεπε να ντρέπεται για την πατρίδα 
του (τη Σκυθία), αυτός του απάντησε 
ότι αυτός (ο Αθηναίος) ήταν ντροπή για 
τη δική του πατρίδα (την Αθήνα)!. Μία 
τέτοια απάντηση είναι πάντα απολύ-
τως επίκαιρη. Το δε uber alles δεν είναι 
μόνο στρατηγικό πεδίο ανταγωνισμού 
ισχύος και συμφερόντων αλλά κυρίως 
παρορμάται από ψυχολογικές και πολι-
τισμικές νοοτροπίες. Εξάλλου έτσι πέ-
ρασε από τον Φίχτε στο πρώτο Ράϊχ η 
ιστορική εξέλιξη.

Να σημειώσουμε ότι η υπεροψία και η 
επιβολή (όταν είναι δυνατή) αποφέρουν 
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ορισμένα οφέλη για μικρό χρονικό διά-
στημα, ενώ η συνείδηση και η επιδίωξη 
της ειρήνης αποφέρει μόνιμα. Εκτός και 
αν κάποιος θεωρεί ότι αυτά είναι «θηλυ-
πρεπή» ή «γεροντικά» χαρακτηριστικά 
και στο βωμό μιας κακώς εννοούμενης 

«αρρενωπότητας» θυσιάσει αυτά για 
τα οποία υποτίθεται ότι παλεύει. Αυτό 
σημαίνει ότι η αντίληψη της εθνικής 
ιδιαιτερότητας καταλήγει σε άσκηση 
υπεροχής και σύγκρουσης, ως να μην 
μπορεί η ιδιαιτερότητα αυτή με τα θε-
τικά της χαρακτηριστικά να συνυπάρξει 
με τις ιδιαιτερότητες των άλλων, σαν 
να αποκλείεται από την ύπαρξη αυτών. 
Αυτό όμως (ερχόμενο σε αντίθεση με 
ό,τι λέγεται) αποτελεί στην πραγματικό-
τητα άρνηση τελικά της ιδιαιτερότητας 
αυτής ως φύσης και έμμεση αποδοχή 
ότι αυτή είναι τέχνημα γεννημένο από 
τις συνθήκες και σε απόλυτη εξάρτηση 
από το αν ο άλλος υπάρχει ή όχι και 
άρα φύσει και θέσει αδύναμη.

Γι’ αυτό λοιπόν και το βασικό δόγμα 
της οικονομίας ήταν (πάντοτε) ο αντα-
γωνισμός -και να μην απορούμε γι’ 
αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα 
των διεθνών σχέσεων όπου το κυρίαρ-
χο δόγμα είναι ο ρεαλισμός της ισχύος 
-με τσαλακωμένη όμως την ισχύ όλων 
στην πορεία της ιστορίας και με παρα-
μελημένα και εξαφανισμένα μέσα στον 
ορυμαγδό των συγκρούσεων όλα αυτά 
τα θετικά και αξιοθαύμαστα χαρακτηρι-
στικά που οι λαοί διαθέτουν.

Με όλους τους παραπάνω προβλημα-
τισμούς υπόψη μας και με τη de facto 
προσέγγιση της κατάστασης του Αφ-

γανιστάν θεωρούμε ως αναγκαία την 
επαναδιαπραγμάτευση των στόχων 
της διεθνούς δύναμης, ώστε αυτή να 
μην αποτελεί ένα εργαλείο οικονομικών 
και στρατηγικών συμφερόντων, να μην 
αποτελεί πολιτισμική αποικιακή δύνα-

μη, αλλά παρ’ όλα αυτά να εργασθεί σε 
βάθος στην κατεύθυνση των ακόλου-
θων στόχων:

α) Υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, που είναι και το επίκεντρο του 
προβλήματος του φονταμενταλισμού.

β) Για την μετεξέλιξη της οικονομικής 
παραγωγής και την αποσύνδεσή της 
από την παραγωγή και το εμπόριο των 
ναρκωτικών. Φυσικά πρέπει να υπάρξει 
μία εναρμόνιση της οικονομίας με τον 
κάθε συγκεκριμένο λαό και όχι μία οι-
κονομία κατ’ εικόνα και ομοίωση του 
δυτικού «θεού» ούτε εκμετάλλευση, 
για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης που πάνω του να 
στηριχθεί η αλλαγή. Χωρίς αυτό το κλί-
μα εμπιστοσύνης θα πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι για σύγκρουση. Ήδη τα αποτε-
λέσματα αυτής της αρχόμενης μέσω 
της τρομοκρατίας σύγκρουσης φαίνο-
νται στην συρρίκνωση των ελευθεριών 
της δυτικής κοινωνίας και της δημοκρα-
τίας. Στο τέλος τι θα απομείνει άραγε; 
Ίσως η δημοκρατία ως ανάμνηση που 
θα στηρίξει νέους εθνικισμούς σε νέες 
περιπέτειες από αυτές που η δύση είχε 
άφθονες στο παρελθόν.

γ) Για βαθύ πολιτειακό εκδημοκρατι-
σμό που σημαίνει ισχυρή έκφραση και 

των αντίθετων ομάδων. Μάλιστα ένας 
τέτοιος εκδημοκρατισμός θα πρέπει να 
συμπέσει και με ταυτόχρονο βαθύ και 
οριστικό εκδημοκρατισμό της ίδιας της 
δύσης και επειδή τον έχει ανάγκη σε 
αυτή την εποχή της έντονης κρίσης και 
ανάδυσης νέων αναγκαστικών επιλο-
γών (που έχουν το δικό τους ρίσκο) και 
επειδή το ταυτόχρονο του εγχειρήμα-
τος θα κάνει πιστευτή και την αλήθεια 
του κινήτρου για το εγχείρημα στην 
ξένη αυτή χώρα.

δ) Για την καταπολέμηση της διαφθο-
ράς, πράγμα που είναι πολύ σημαντι-
κό, επειδή στην αρχή της οικοδόμησης 
νέων πολιτισμικών και ιδεολογικών θε-
σμών πάντοτε υπάρχει η εκτεταμένη δι-
αφθορά ως δύναμη αυτοκαταστροφής 
της ίδιας της αλλαγής που μπορεί μεν 
να εξυπηρετεί τους «κατακτητές», αλλά 
δεν εξυπηρετεί καθόλου μία επωφελή 
για όλους αλλαγή.

ε) Για την αποδόμηση των θυλάκων 
ενός αναχρονιστικού, ριζοσπαστικού 
φονταμενταλισμού, όπως επίσης και 
για τον στόχο της εξάλειψης των ασύμ-
μετρων απειλών και συγκεκριμένα της 
τρομοκρατίας.

Η πειστικότητα του εγχειρήματος της 
διεθνούς κοινότητας και η βιωσιμότη-
τά του θα εξαρτηθεί απόλυτα από τη 
σύμμετρη ικανοποίηση όλων αυτών των 
στόχων, με τους βασικούς όρους της 
αποσύνδεσης της παρέμβασης αυτής 
από οικονομικά, στρατηγικά και άλλα 
συμφέροντα.

Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει επαρ-
κής διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια, η δι-
ακυβέρνηση της χώρας πρέπει να αντι-
μετωπίσει ουσιαστικά το φαινόμενο της 
διαφθοράς και η δομή του οικονομικού 
συστήματος πρέπει να περιλαμβάνει 
ισχυρό μερισμό και κοινωνική διάχυση 
της ευημερίας και των προοπτικών της 
ανάπτυξης με όρους σεβασμού απένα-
ντι στους οικονομικά και κοινωνικά αδύ-
ναμους, απέναντι στην κουλτούρα με 
την έννοια της βιωσιμότητας και απένα-
ντι επίσης στο περιβάλλον. 

Πιστεύουμε πως χρειάζεται μια νέα 
διεθνής διάσκεψη για το Αφγανιστάν 
που να αξιολογήσει με ειλικρίνεια τα 
αποτελέσματα όχι μόνον στο στρατιω-
τικό πεδίο, αλλά απέναντι και στα προ-
βλήματα διαφθοράς της κατ’ ουσίαν 
εξαρτημένης από τη δύση κυβέρνησης, 
όπως επίσης και απέναντι στο ρόλο, τα 
μέσα, τους τρόπους και τους στόχους 
της διεθνούς δύναμης.
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Το πρόβλημα του φανατι-
σμού και της μονομέρειας 
όλοι το καταδικάζουν στα 

λόγια, όμως στα έργα είναι δύ-
σκολο για τον άνθρωπο να στα-
θεί στον ύψος των λόγων του και 
να διακρίνει με σχετική διαύγεια 
τα κίνητρά του και τον εαυτό του. 
Ο αναδυθείς ισλαμικός φοντα-
μενταλισμός, οδηγεί βαθμιαία 
τα έθνη και την πολιτική στο να 
αρχίσουν λόγω της προκαλούμε-
νης έντασης τις συγκρίσεις ανά-
μεσα στις βασικές ιδεολογίες ή 
τις θρησκείες υπό τη σημαία των 
οποίων αναπτύσσονται τα διάφο-
ρα κινήματα και να καταλήξουν 
αυτάρεσκα στη δική τους υπερο-
χή και ανωτερότητα που δήθεν 
αναπόφευκτα καθιστά αναγκαία 
την επιβολή του δικού τους συ-
στήματος ιδεών και πολιτισμού 
επάνω στους άλλους.

Όμως καλύτερα θα ήταν να αναλογι-
σθούν για τις δικές τους ευθύνες στην 
ανάδειξη του φονταμενταλισμού καθώς 
και για την αλήθεια ότι η φονταμεντα-
λιστική τάση ενυπάρχει στους ανθρώ-
πους με απόδειξη αυτή την ίδια την 
ιστορία, αλλά και με ορατή την πιθανό-
τητα ανάδυσής του ακόμη και στις πε-
ριοχές όπου κυριαρχεί η «δημοκρατία».

Μία πρώτη εμφάνισή του στη δύση 
είναι η αποδοχή της μείωσης της προ-
σωπικής ελευθερίας μέσω των παρακο-
λουθήσεων εκ μέρους του κράτους για 
λόγους ασφάλειας. Το πρόβλημα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση γεννάται από 
το περιεχόμενο που δίνουμε σε αυτή 
την ασφάλεια. Αλλά επειδή ο δυτικός 
πολιτισμός είναι κατ’ εξοχήν υλιστικός, 
αυτή η ασφάλεια δεν μπορεί παρά να 
έχει υλιστικό περιεχόμενο υπό την έν-
νοια του μη ποιοτικού, και επομένως 

αυτός σταδιακά δεν μπορεί παρά να 
καταλήξει σε φονταμενταλισμό. Βέβαια 
ο φονταμενταλισμός συνήθως επικαλεί-
ται άλλες αρχές πέραν των κοινά απο-
δεκτών ως υλικών, όπως ιδέες πέραν 
του ατόμου, όμως στην πραγματικότη-
τα αυτό που τείνει να προστατέψει και 
να επιβάλει είναι μία δεδομένη ιστορική 
εικόνα μέσω της οποίας οι άνθρωποι 
εξέφρασαν ένα ιδεώδες της εποχής 
τους και μέσα στην οποία φυσικά υπήρ-
χαν οι εξουσιαστές και οι εξουσιαζό-
μενοι, όπως π.χ. οι άνδρες εξουσίαζαν 
τις γυναίκες, οι «αριστοκράτες» τους 
πληβείους, οι γονείς τα παιδιά με δι-
καίωμα ζωής και θανάτου επάνω τους 
κ.ο.κ. Αυτή η εικόνα που προσπαθεί να 
αναβιώσει είναι ένα είδωλο και γι’ αυτό 
αποτελεί έναν αναχρονισμό, μία στασι-
μότητα της εξέλιξης στο παρόν ή στο 
παρελθόν, και επομένως αποτελεί έναν 
υλισμό, γιατί κάθε ειδωλοποίηση είναι 
ένας υλισμός και η αναπόφευκτη πο-
ρεία της είναι προς τον φονταμενταλι-
σμό.

Να σημειώσουμε μάλιστα ότι οι ιδέ-
ες για μια συλλογικότητα, δηλαδή αυ-
τές που εμπεριέχουν το ιδανικό της 
συλλογικότητας, αν και είναι απόλυτα 
αναγκαίες και πρόκριμα για την επιτυ-
χία της ανθρώπινης κοινωνίας, ωστόσο 
ενέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο: 
όταν επιβάλλονται μέσω δυνάμεως 
οποιουδήποτε είδους, τότε ενισχύο-
νται οι δυνάμεις της πλειονότητας (που 
μπορεί να είναι πλειονότητα λόγω αριθ-
μού ή πλειονότητα λόγω συσσωρευμέ-
νης δυνάμεως, δηλαδή δυναμική μειο-
ψηφία), και επιβάλλονται επάνω στους 
λίγους ή τους πιο αδύναμους χωρίς 
λογική με στρέβλωση της ιδέας που 
υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Η συλλο-
γικότητα μπορεί εύκολα να εκτραπεί σε 
επιβολή ισχύος και η διαφορά ανάμεσα 
στα δύο είναι πολύ μικρή, αν και ποιο-
τικά είναι πολύ μεγάλη αλλά δυσδιάκρι-
τη. Αυτός είναι και ο λόγος που προς τη 
συλλογικότητα πρέπει κανείς όχι μόνον 
να πορεύεται οικεία βουλήσει αλλά και 
ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσον αποκλεισμού 

των άλλων ή υπεροχής απέναντί τους.

Ο φονταμενταλισμός εμφανίζει όλα 
αυτά τα στοιχεία επιβολής και ας μιλάει 
για συλλογικότητα θρησκευτική, εθνική 
ή άλλη. Αυτοπροσδιορίζεται μέσα από 
την αντίθεσή του προς άλλες συλλογι-
κότητες και όχι μέσα από αυτά καθαυτά 
τα ενδογενή στοιχεία της φύσης του. 
Είναι αρνητικός και όχι θετικός. Επιπλέ-
ον αρνείται να διακρίνει το βάθος της 
ανθρώπινης φύσης, τόσο επειδή επιζη-
τεί να την καταπιέσει ώστε αυτή να ται-
ριάσει στο μοντέλο που αυτός προβάλ-
λει όσο και επειδή αυτός δεν πρέπει να 
αποκτήσει αυτή την ψυχολογική γνώση, 
επειδή αυτή η γνώση θα τον καταστρέ-
ψει μια και βασίζεται στην πλάνη και την 
άγνοια.

Εδώ μπορούμε να αντιληφθούμε μά-
λιστα τη γνώση ως κάτι πολύ πέραν της 
πληροφορίας που διδάσκεται, αν και 
αυτή η πληροφορία βοηθάει στη θεμε-
λίωση της γνώσης. Η γνώση που εδώ 
εννοείται είναι η αυτογνωσία και η γνώ-
ση του βάθους των πραγμάτων, άσχετα 
από τη φαινόμενη μορφή τους. ΄Ετσι ο 
φονταμενταλισμός καθηλώνει στο χρό-
νο, σε μορφές ήδη γνωστές και ελεγ-
χόμενες.

Αυτή την καθηλωτική στο χρόνο τάση 
του φονταμενταλισμού πρέπει να την 
διαβλέψουμε σύντομα και να στοχα-
στούμε επάνω σε αυτήν, αν πρόκειται 
να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τις 
ευθύνες μας. Τι άραγε βρίσκεται στο 
συνειδησιακό υπόβαθρο του αναδυό-
μενου σήμερα ισλαμικού φονταμεντα-
λισμού; (σε κάποιο βέβαια επίπεδο, 
γιατί υπάρχει μία άβυσσος ψυχολογική 
γενικά στον άνθρωπο που είναι δύσκο-
λο να διαυγάσει κανείς, επειδή αφορά 
την ίδια τη φύση του και αυτή μας είναι 
και θα παραμείνει στην πληρότητά της 
άγνωστη). Μπορούμε πάντως σε ένα 
πρώτο επίπεδο να διακρίνουμε ότι αυ-
τός ο φονταμενταλισμός έχει ως βάση 
την απαίτηση να παίζουν τα δύο φύλα 
(άνδρας και γυναίκα) ένα συγκεκριμένο 
ρόλο, όπου ο άνδρας είναι ανώτερος 

Ιωάννα Μουτσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ 
B΄ ΜΕΡΟΣ: Ο αδιάλλακτος Φονταμενταλισμός 
των Ταλιμπάν και η υποκρισία της Δύσης 
Ψυχολογική και ανθρωπολογική θεώρηση
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και εξουσιάζει και η γυναίκα κατώτερη 
και εξουσιάζεται. Η σεξουαλική βάση 
αυτής της στάσης είναι φανερή, υπό 
την έννοια ότι η γυναίκα αντιμετωπίζε-
ται ως σεξουαλική ιδιοκτησία και άρα 
αντικείμενο. Πέραν όμως αυτού του 
προφανούς εκ του αποτελέσματος γε-
γονότος, υπάρχει προς διερεύνηση και 
η φύση και επιρροή της ίδιας της σε-
ξουαλικότητας όπως εμφανίζεται στην 
περίπτωση του φονταμενταλισμού. Ο 
εξουσιάζων φοβάται το πέραν της σε-
ξουαλικής καταπίεσης πεδίο, δηλαδή 
την ελευθερία, που θα του στερήσει 
το ήδη γνωστό αλλά και τα αντικείμενα 
της επιθυμίας του. Φοβάται αυτό που 
θα τερματίσει, ίσως άδοξα, την ειδωλο-
ποίηση που υποκαθιστά στη συνείδησή 
του τόσο τον κόσμο ως ολότητα όσο και 
αυτούς που βρίσκονται μέσα στη δική 
του σφαίρα επιρροής. Αυτό αρκεί για 
να τον οδηγήσει να επιβάλει μια από-
λυτη εξουσία στους άλλους, ένα είδος 
θανάτου, ώστε αυτοί να παραμείνουν 
ακίνητοι χωρίς αυτοβουλία και αληθινή 
ύπαρξη, όμοιοι με την ορυκτότητα των 
περιουσιών. Η συμμετοχή σε αυτού του 
είδους την εξουσία δεν είναι μόνον των 
λίγων ατόμων που ασκούν την πολιτική 
και θρησκευτική διακυβέρνηση, αλλά 
των πολλών ανδρών πολιτών και αρκε-
τών γυναικών.

Εδώ η παράδοση παίζει ενισχυτικό 
ρόλο του φαινομένου, που έτσι θεωρεί-
ται ηθικό, εφόσον η παράδοση θεωρεί-
ται εξ ορισμού ηθική. Είναι λοιπόν συλ-
λογικό φαινόμενο και απέχει πολύ από 
του να στοχεύει κανείς πλέον σε μία 
ενεχόμενη κυβέρνηση ή ένα καθεστώς. 
Πλέον γεννώνται ερωτήματα:

α) Πώς και γιατί να πεισθεί ένας φο-
νταμενταλιστής ότι η εθνική ή θρησκευ-
τική παράδοσή του, που ενδεχομένως 
βοήθησε κάποτε την κοινωνία του να 
ορθοποδήσει και να διατηρηθεί, δεν εί-
ναι πλέον ηθική; Το ερώτημα είναι πολύ 
σημαντικό, επειδή αποτελεί θεμέλιο 
κάθε θρησκευτικής πίστης και εθνικής 
ταυτότητας. Στην πραγματικότητα θα 
ήταν έλλειψη σοφίας να προσπαθήσει 
κανείς να ξερριζώσει τους ανθρώπους 
από το παρελθόν τους, γιατί αυτοί εί-
ναι και το παρελθόν τους. Αυτό που 
αγνοείται όμως είναι ότι οι άνθρωποι 
είναι και το μέλλον τους  ενσωματωμέ-
νο μέσα στις κρυμμένες δυνατότητές 
τους. Απαιτείται μία φιλοσοφική διά-
θεση και αντίληψη για αυτή την κατα-
νόηση, όμως για πολλούς δεν υπάρχει 
τέτοια. Ταυτόχρονα η ύπαρξη φόβου 
δυσκολεύει τα πράγματα, γιατί λόγω 
του φόβου το μέλλον αντιμετωπίζεται 

με θλίψη, ενώ το μόνο κίνητρο που θα 
μπορούσε να οδηγεί στο μέλλον είναι 
η χαρά. Το αμερικανικό πρότυπο ζωής 
καλλιέργησε μία χαρά της ζωής, που 
όμως ήταν τόσο επιφανειακή και υλι-
στική, διατηρώντας μάλιστα και κρυμ-
μένους φονταμενταλισμούς, που δεν 
θα μπορούσε να αντέξει για πολύ στο 
χρόνο και στις συνθήκες με τρόπο εποι-
κοδομητικό.

Η απάντηση λοιπόν δεν μπορεί παρά 
να είναι μόνον μία: Ότι υπάρχει μία 
εξελικτικότητα ακόμη και για την πα-
ράδοση και αυτή η εξελικτικότητα είναι 
αυτή που εμπεριέχει το στοιχείο της 
ηθικής, είναι η ζωντανή ηθική. Π.χ. η 
αμάθεια των γυναικών δεν μπορεί να 
συνεχίσει να αποτελεί στυλοβάτη της 
ηθικής, εφόσον για την αληθινή ηθική 
ολοκλήρωση απαιτείται προηγουμένως 
και γνώση και σκέψη. Η ηθική δεν ολο-
κληρώνεται ούτε καν υπάρχει (έστω και 
μερικώς) χωρίς την ελεύθερη επιλογή. 
Ο περιορισμός και η πλάνη δεν είναι 
ελευθερία ούτε αληθινή επιλογή. Αλλοι-
ώς μια πέτρα είναι ηθικότερη από τον 
άνθρωπο, επειδή δεν κινείται, δεν κάνει 
πράξεις και άρα δεν κάνει λάθη.

 
β) Η εξέλιξη στη δύση δεν έδειξε να 

οδήγησε σε καλές οικογένειες και κοι-

νωνίες και φυσικά κανείς δεν εγγυάται 
ότι δεν θα γίνουν χειρότερες στο μέλ-
λον. Η κρίση των τομέων αυτών είναι 
εμφανής και στους ίδιους τους δυτι-
κούς και φυσικά και οι ίδιοι αγνοούν την 
πορεία του μέλλοντος. Θα πρέπει βέ-
βαια να τονιστεί ότι η σταθερότητα του 
παρελθόντος δεν είναι το κριτήριο του 
ορθού. Η ποθούμενη διάρκεια δεν είναι 
στατική, όπως λανθασμένα αντιλαμβά-
νονται οι άνθρωποι, αλλά αφορά μία 
ενδόμυχη αίσθηση πληρότητας που σε 
τόπο και χρόνο μπορεί να ικανοποιείται 
από τη μία ή την άλλη μορφή διαβίω-
σης. Σε αυτό ακριβώς το σταυροδρόμι 
βρίσκεται σήμερα η δύση και καλείται 
να επιλέξει ή τη διάρκεια που βρίσκεται 
στο μέλλον χωρίς εκκεντρικότητες που 
είναι στη βάση τους φονταμενταλιστι-
κές ή την ψευδή διάρκεια του παρελθό-
ντος που είναι μία φονταμενταλιστική 
και πάλι ειδωλοποίηση του επιθυμητού.

Όμως η εξέλιξη των πραγμάτων στη 
δύση έκανε ένα καλό: Έβγαλε τον άν-
θρωπο από την πλάνη του για τις σχέ-
σεις των φύλων και τους ρόλους τους, 
για την οικογένεια και για την κοινωνία. 
Αυτά όπως ήταν ρυθμισμένα (όσο και 
αν υπάρχουν άνθρωποι που αναπολούν 
τα παλιά) δεν στάθηκαν ικανά να στηρί-
ξουν την ελευθερία του και την ευτυχία 
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του ταυτόχρονα, μια και αυτά τα δύο 
στην καθημερινότητα φαίνονται τελεί-
ως αντίθετα μεταξύ τους. Του δίνεται 
έτσι με την κρίση η ευκαιρία και το ερέ-
θισμα για να διαλευκάνει τα ενδότερα 
αίτια της αποτυχίας του και τα  κίνητρά 
του. Μπορεί να επαναπροσδιορίσει, αν 
βέβαια το αποφασίσει, τις έννοιες αυ-
τές με καλύτερους όρους. Η έλλειψη 
ικανοποίησης θα τον οδηγήσει σε αυτό, 
αν φυσικά προηγουμένως δεν προλά-
βει να δημιουργήσει έναν αλλοιώτικο 
φονταμενταλισμό, π.χ. αυτόν της αγο-
ράς ή της ανόητης ελευθερίας του κε-
νού για να αποφύγει την κρίση. Αυτή η 
ελευθερία του κενού είναι η ελευθερία 
της όποιας επιθυμίας διακατέχει τον 
άνθρωπο, από τις καταναλωτικές επι-
θυμίες που καταστρέφουν τον πλανήτη 
μέχρι... ποιος ξέρει τι επιθυμίες θα ανα-
δυθούν στο μέλλον; Το κενό σημαίνει 
ότι ο άνθρωπος γίνεται έρμαιο, αλλά 
νομίζει ότι αυτός ορίζει τη ζωή του 
επειδή η επιθυμία είναι δική του. Χρει-
άζεται μία κουλτούρα χαρούμενης εν-
δοσκόπησης για να ανακαλύψει κανείς 
αυτό που είναι πραγματικά δικό του ή 
μάλλον αυτό που είναι ο ίδιος. Αυτή η 
συνεχής εξωστρέφεια της επιθυμίας 
δημιουργεί ένα αναπόφευκτο κενό ανά-
μεσα στον άνθρωπο και τον εαυτό του, 
μέσα στο οποίο δεν μπορεί να υπάρξει 
πραγματική ελευθερία.

Αυτό είναι βέβαια και το ρίσκο κάθε 
κρίσης: ότι ο άνθρωπος μπορεί μεν να 
επιλέξει αλλά λανθασμένα. Η ελευθε-
ρία έχει το τίμημά της, αλλά αξίζει γιατί 
προσδίδει στον άνθρωπο οντολογική 
αξία. Και επιπλέον μπορεί με τον ίδιο 
τρόπο να επανορθώσει.

γ) Πώς και γιατί θα πεισθούν οι άν-
δρες να αρνηθούν τα προνόμιά τους, 
αφού είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν στη 
θέση των δυτικών, όπου οι γυναίκες δι-
καιωματικά έχουν σεξουαλική και επαγ-
γελματική ελευθερία; Κανείς άνθρωπος 
δεν απεμπολεί τα προνόμιά του παρά 
μόνον εάν αναγκασθεί, εκτός από σπά-
νιες εξαιρέσεις ακεραιότητας και σπά-
νιου ήθους. Έτσι και οι δυτικοί δεν απε-
μπολούν την οικονομική εξουσία ή τα 
προνόμια, έχοντας σαν ένα επίκεντρο 
της επιτυχίας το χρήμα. Επομένως μό-
νον μία κουλτούρα αλήθειας και ελευ-
θερίας, όπου ο κάθε άνθρωπος αντι-
μετωπίζεται ως συνείδηση και όχι ως 
σώμα και κτήση, μπορεί να παράσχει 
στον άνθρωπο το κίνητρο για να κάνει 
ένα πραγματικά τόσο τρομερό βήμα: 
να εγκαταλείψει την θέση της εξουσίας, 
προνομίων και άνεσης που κατέχει και 
να περιπλανηθεί στο πεδίο μιας νέας 

ανάγκης. Επειδή τότε αυτό που θα δί-
νει αξία σε κάθε πράξη ή παράλειψη θα 
είναι η ίδια η συνείδηση και το κίνητρο 
αλλά όχι τα φαινόμενα. Σε αυτό όμως 
το σημείο έχει αποτύχει και η δύση. Τα 
υλικά αποκτήματα επιδιώκονται γιατί εί-
ναι παράγοντας κοινωνικής έλξης, χω-
ρίς να διερευνάται η βαθιά αναλήθεια 
του φαινομένου. Κατά βάση πρέπει να 
ισχύσουν και εδώ τα ίδια κριτήρια και 
ερεθίσματα, αν και ξεκινώντας από 
πολύ ανώτερο και καλύτερο επίπεδο 

από αυτό της ανατολής.
Σε αυτή λοιπόν τη σύγκρουση μπορεί 

να έλθει κανείς και επιπόλαια να αντι-
τείνει ότι το μοντέλο της δύσης είναι το 
αντίδοτο, η σεξουαλική δηλαδή «ελευ-
θερία». Όμως, πέραν του προφανούς 
ότι η κατάσταση της δύσης προς το 
παρόν είναι ασύγκριτα καλύτερη, είναι 
φανερή επίσης και η ομοιότητα της βά-
σης των δύο τρόπων αντίληψης, που 
είναι η σεξουαλική. Στη δύση η ίδια η 
σεξουαλικότητα έχει καταστεί ένα εί-
δος αυτοσκοπού για την ύπαρξη του 
ανθρώπου με υπεροχή απέναντι σε άλ-
λους σκοπούς και αξίζει να αναρωτηθεί 
κανείς και να επαναδιαπραγματευθεί 
για τη θέση της στο όλο σύστημα της 
ζωής και να μην επιμένει σε είδωλα που 
παρέμειναν ως αναμνήσεις παλαιών 
ιδανικών, τότε που ακόμη υπήρχε κατα-
πίεση σεξουαλική, κοινωνική και άλλη. 
Τα ιδανικά αναδύονται σιγά-σιγά, εξε-
λικτικά, και μετά αναδύονται άλλα νέα 
ιδανικά, καθώς ο άνθρωπος ανακαλύ-
πτει βαθμιαία τη φύση του. Αυτά τα νέα 
ιδανικά δεν είναι απλώς νέες μορφές, 
έτσι για χάρη ποικιλίας!, αλλά υπό μία 
ιδιόρρυθμη έννοια πιο περιεκτικά από 
τα παρελθόντα, όπως ο σημερινός άν-

θρωπος διαθέτει μεν σώμα όπως και ο 
πρωτόγονος άνθρωπος, όμως έχει ανα-
πτύξει και το νου και ζει περισσότερο 
στο νου παρά στο σώμα σε αντίθεση με 
τον πρόγονό του.

Αλλά βέβαια κάθε πεδίο αντίληψής 
μας έχει τάσεις καθήλωσης για χάρη 
της διατήρησής του στο χρόνο. Εδώ 
αναφύεται και το πρόβλημα του φόβου 
του θανάτου που στέκεται πίσω από τις 
καθηλώσεις και είναι και το θεμελιώδες 
πρόβλημα του ανθρώπου και δεν μπο-
ρεί να επιλυθεί με επιπόλαιες διεργασί-
ες και με το να αποφεύγει κανείς τη δι-
έλευση από τα κομβικά και κατάλληλα 
σημεία της επαφής με τον ίδιο το φόβο. 
Και εδώ χρειάζεται προσοχή, επειδή η 
ίδια η αποδοχή της ανυπαρξίας ως εί-
δους συνεχούς θανάτου δεν είναι κα-
τάλληλη επαφή με το φόβο και το θά-
νατο, αλλά μία βιαστική αντίληψη που 
επιδιώκει τον εξοστρακισμό του ίδιου 
του φόβου μέσω απόλυτης παθητικότη-
τας ώστε να μην υποφέρει κανείς. Το 
ζήτημα όμως του φόβου του θανάτου 
πρέπει να είναι αντικείμενο άλλης ανά-
πτυξης λόγω της καίριας σημασίας του 
για την ανθρώπινη ζωή.

Αν κρίνουμε τη συμπεριφορά της 
δύσης σχετικά με τα παραπάνω, κατά 
την άποψή μας, προαπαιτούμενα για 
διευκόλυνση μιας κοινωνίας να προχω-
ρήσει από το παρελθόν στο μέλλον, θα 
πρέπει λογικά να καταλήξουμε στο συ-
μπέρασμα ότι αυτή υπήρξε απολύτως 
λανθασμένη. Ακόμη και η οικονομική 
εκμετάλλευση και το αίσθημα υπερο-
χής της δύσης είναι ένα είδος λανθάνο-
ντος φονταμενταλισμού που δεν οδηγεί 
παρά σε λάθη. Επικεντρωνόμαστε βασι-
κά στη δύση, επειδή αυτή έχει την πρω-
τοβουλία κινήσεων προς το παρόν και 
είναι δική της η κατά κύριο λόγο ευθύνη 
για την πορεία των εξελίξεων.

Τα προβλήματα παραμένουν και μά-
λιστα σε ένα περισσότερο πολύπλοκο 
και πολυπολικό περιβάλλον που έχει 
περισσότερα προβλήματα από πριν, 
με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον 
που θα επιβάλει νέους όρους, τρομερά 
δύσκολους και ανυπέρβλητους, στην 
τυχόν σύγκρουση. Τα πυρηνικά δεν 
θα λύσουν το πρόβλημα, γιατί τα δια-
θέτουν πολλοί, εκτός και αν ορισμένοι 
αποφασίσουν να αυτοκτονήσουν παίρ-
νοντας μαζί τους και ολόκληρους λα-
ούς, όπως είχε σκεφθεί να κάνει ο Χίτ-
λερ όταν έπεφτε το Βερολίνο στα χέρια 
των συμμάχων. Και έτσι θα έκλεινε το 
κεφάλαιο του σύγχρονου πολιτισμού με 
μια πράξη κακίας και άνοιας.
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Μια εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα συνέντευξη-
συζήτηση του Διευθυ-

ντή Σύνταξης της εφημερίδας 
«Το Βήμα» Αντώνη Καρακούση 
με τον Γιάννη Ζήση στην εκπο-
μπή «Βήμα Για Όλους» στο Star 
Channel Κεντρικής Ελλάδας, για 
τα αίτια, τις συνέπειες και την 
μελλοντική αντιμετώπιση της με-
γάλης οικονομικής κρίσης, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης εξετάζονται τα μεγάλα προ-
βλήματα της ελληνικής οικονομίας και 
οι κοινωνικές συνέπειές τους.

Η κρίση διεθνώς
Η κρίση των ομολόγων αποτέλεσε το 

«πρόπλασμα» της μεγάλης οικονομικής 
κρίσης που ακολούθησε. Σύμφωνα με 
τον κ. Καρακούση τα αποτελέσματα 
που θα είχε η κατάρρευση ενός κολοσ-
σού όπως η Lehmann Brothers δεν εκτι-
μήθηκαν σωστά από τις Αμερικανικές 
αρχές και υποτιμήθηκαν. Η κατάρρευ-
ση αυτή όμως επέφερε την καχυποψία 
αρχικά στο αμερικανικό τραπεζικό σύ-
στημα και εν συνεχεία παγκοσμίως. Η 
καχυποψία αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
την «νέκρωση» της αγοράς χρήματος, 
δεδομένο που μετέφερε την κρίση από 
τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό το-
μέα στην πραγματική οικονομία.

Οι αδυναμίες που φάνηκαν από την 
οικονομική κρίση ιδίως στην αμερικανι-
κή οικονομία που είναι σε τεράστιο βαθ-
μό εξαρτημένη από το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, έχουν ως αποτέλεσμα 
τώρα, από υποτίμηση των κινδύνων να 
έχουμε φτάσει σε υπερεκτίμησή τους.  
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζουν κάμψη 
των ρυθμών ανάπτυξης καθώς παρατη-
ρείται το φαινόμενο του «αυτοπεριορι-
σμού» μεγάλων ομάδων πληθυσμού. 

Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλε-
μο συνθήκες οικονομικής ύφεσης, οι 
παράγοντες της αγοράς εμφανίζονται 
ανένδοτοι στην προοπτική υιοθέτησης 
εναλλακτικών μοντέλων και πολιτικών. 
Συνέπεια αυτής της λογικής είναι η κα-
θυστέρηση αποφάσεων και εφαρμογής 
νόμων και πολιτικών οι οποίοι απαιτού-
νται για δραστική αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Οι αντιστάσεις στις προ-
τεινόμενες αλλαγές και μεταβολές είναι 
πάρα πολύ μεγάλες, παρά την αντίστοι-
χη παγκόσμια εμπειρία της οικονομικής 
κρίσης του 1929, η οποία αν και διαφο-
ρετική από την σημερινή, δείχνει την 
βραδύτητα των αντανακλαστικών που 
επέδειξαν τότε όπως και τώρα οι παρά-
γοντες της αγοράς και οι πολιτικοί ως 
προς την αντιμετώπισή της.

Το φαινόμενο της ακαμψίας και της 
έλλειψης διορατικότητας όμως δεν 
είναι έντονο μόνο στις ΗΠΑ αλλά και 
στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με προεξέχων παράδειγμα την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η πρώτη περίοδος σκληρού νεοφιλε-
λευθερισμού την δεκαετία του ’20 είχε 
ως αποτέλεσμα την οικονομική κρίση 
του 1929. Η μετατόπιση των ΗΠΑ, από 
τον άκρατο φιλελευθερισμό με το ιστο-
ρικό “New Deal”, βοηθήθηκε ιδιαίτερα 
και από την πολεμική βιομηχανία του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

 
Η δεκαετία του ’80 με τις κυβερνήσεις 

Ρήγκαν και Θάτσερ σε ΗΠΑ και Βρετα-
νία αντίστοιχα, ήταν η απαρχή της απο-
δόμησης του κοινωνικού κράτους και 
έστρεψε τις οικονομίες στον ακραιφνή 

φιλελευθερισμό. Η περίοδος σκληρού 
νεοφιλελευθερισμού των τελευταίων 
χρόνων ως αποτέλεσμα των πολιτικών 
που ξεκίνησαν τότε, επέφερε την σημε-
ρινή κρίση.

Οι αισιόδοξες και οι απαισιόδοξες 
απόψεις για το βάθος της κρίσης
Τι ισχύει πραγματικά όμως; Από την 

μία πλευρά οικονομολόγοι όπως ο 
Κρούγκμαν και ο Ρουμπίνι ισχυρίζονται 
ότι η κρίση είναι πολύ πιο βαθιά από 
όσο έχει φανεί μέχρι σήμερα. Την ίδια 
στιγμή δεν λείπουν οι αισιόδοξες από-
ψεις, με τις οποίες τα χρηματιστήρια 
ανά τον κόσμο συμπορεύονται -χωρίς 
να χάνουν ευκαιρία- προκειμένου να 
έχουν ανοδικές τάσεις.

Μέχρι στιγμής διεθνείς οργανισμοί 
δεν συμμερίζονται την αισιόδοξη άπο-
ψη ότι τα μεγαλύτερα συμπτώματα της 
κρίσης έχουν φανεί. Οι περισσότεροι 
ισχυρίζονται ότι όχι μόνο το 2009 (το 
οποίο θεωρείται από τώρα ως «κατα-
στροφική» χρονιά), αλλά και το 2010 
θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Επιπλέον 
τίθεται και το ζήτημα του χρόνου ανά-
καμψης, η οποία λογικά θα απαιτήσει 
αρκετά χρόνια.

 Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει καμία 
ζώνη του πλανήτη που να μην έχει επη-
ρεαστεί από την κρίση, δεδομένο που 
θα δυσχεράνει ιδιαίτερα την αντιμετώ-
πιση της κρίσης.

 
Η ψυχολογική επίδραση και οι επι-

πτώσεις των εκάστοτε ατομικών συμπε-
ριφορών της κρίσης είναι τεράστιες. 
Οικονομίες όπως η αμερικανική που 
ουσιαστικά δεν γνωρίζει την έννοια της 
αποταμίευσης αντιμετωπίζουν μια δι-
αφορετική αντιμετώπιση των πολιτών. 
Για παράδειγμα τα αμερικανικά νοικο-
κυριά έχουν αρχίσει να αποταμιεύουν. 
Κάτι τέτοιο όμως είναι καταστροφικό 
για την αγορά με τον τρόπο που αυτή 
είναι δομημένη.

Μελλοντικές κοινωνικές εξελίξεις
Ποιες όμως μπορεί να είναι οι μελλο-

ντικές κοινωνικές εξελίξεις; Στην Ελλά-

Συζήτηση του Αντώνη Καρακούση με τον Γιάννη Ζήση.
Κείμενο: Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
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δα η κρίση του Δεκέμβρη δεν είχε ως 
αφορμή την οικονομική κρίση, αλλά τον 
άδικο θάνατο ενός 15χρονου. Επιπλέον 
άλλα παρόμοια γεγονότα, όπως η δο-
λοφονία της εργαζόμενης σε ένα κατά-
στημα κατά την διάρκεια μιας ληστείας 
δείχνει τα ευρύτερα πλαίσια της ελλη-
νικής κοινωνίας και φυσικά συνδέονται 
με την κρίση που υπάρχει, τόσο σε οι-
κονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Όπως φαίνεται όμως και διεθνώς, οι 
κοινωνίες δεν ήταν προετοιμασμένες 
για μία κρίση όπως η σημερινή. Πολ-
λοί δεν πιστεύουν ή αρνούνται να πι-
στέψουν ότι υπάρχει κρίση. Υπάρχουν 
περιοχές και στην Ελλάδα, κυρίως στον 
βορρά –όπου μάλιστα οι παραγωγικές 
δομές είναι πολύ καλές εν συγκρίσει με 
άλλες-, οι οποίες έχουν πληγεί σφοδρό-
τατα από την κρίση, με παράδειγμα το 
Κιλκίς, την Κομοτηνή και την Θεσσαλο-
νίκη.

 
Οι κοινωνικές διαφορές που έχουν 

δημιουργηθεί είναι δυνατόν να οδηγή-
σουν σε καταστάσεις και συγκρούσεις 
απρόβλεπτες και πρωτοφανείς για την 
Ελλάδα, ενώ η βία τελικά δίνει ερείσμα-
τα στον χώρο της ακροδεξιάς. Η κυβέρ-
νηση απέφυγε να αναλάβει τις ευθύνες 
που της αναλογούσαν και από την άλλη 
πλευρά και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κερδίζει ψηφο-
φόρους από την όλη κατάσταση.

Προβλήματα της 
ελληνικής οικονομίας

Όσον αφορά την ελληνική οικονομία, 
η κρίση μέσω της δυσχέρειας στον πι-
στωτικό τομέα, έφερε στην επιφάνεια 
το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελ-

λάδας, με την σύναψη συνεχών δανεί-
ων για την πληρωμή προηγούμενων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται ότι μια 
πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας, θα επι-
φέρει μεγάλα προβλήματα σε όλη την 
Ευρωζώνη. Η Ελλάδα λοιπόν αντί να 
ασχολείται με την αντιμετώπιση 
της ύφεσης πρέπει να στρα-
φεί σε εξαιρετικά σφικτή 
δημοσιονομική πολιτι-
κή.  Αυτό πρακτικά 
συνεπάγεται επι-
χειρήσεις που δεν 
θα λαμβάνουν 
καμία βοήθεια ή 
στήριξη και με-
γαλύτερη εξάρ-
τηση από συγκε-
κριμένους τομείς 
της οικονομίας 
όπως ο τουρισμός.

Όπως όλοι οι κλάδοι, ο 
εφοπλιστικός και ο κατασκευ-
αστικός τομέας, δύο από τους πυλώνες 
της ελληνικής οικονομίας βρίσκονται 
σε ύφεση. Στον τομέα της ναυτιλίας, 
με ετήσιο συνάλλαγμα άνω των 20 δις 
δολαρίων, η κρίση ήρθε σε μια εποχή 
μεγάλων «ανοιγμάτων» του κλάδου.

Αντίστοιχη πτώση είχε και ο κατα-
σκευαστικός τομέας ιδίως στον κλάδο 
της ιδιωτικής κατασκευής ο οποίος έχει 
καταρρεύσει σχεδόν πλήρως.

Ο εδώ και χρόνια πιεσμένος αγροτι-
κός τομέας όπως και ο τουρισμός βρί-
σκονται επίσης σε τεράστια πτώση.

Έτσι η χώρα δεν έχει αυτή την στιγ-
μή κλάδους οι οποίοι θα μπορέσουν να 
αναζωογονήσουν την οικονομία της.

Πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα 
ενόψει των Ευρωεκλογών

Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις οι 
σχεδιασμοί της κυβέρνησης έχουν ανα-
τραπεί, κοινωνικά και πολιτικά. Απώτα-
τος χρόνος εκλογών σύμφωνα με τον κ. 
Καρακούση είναι η άνοιξη του 2010.

Οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται 
για τις επικείμενες Ευρωεκλογές γίνο-
νται υπό την σκιά των Εθνικών εκλο-
γών. Έτσι το αποτέλεσμα που μπορεί 
να υπάρξει στην διαδικασία του Ιουνίου 
ίσως να είναι και «τρικυμιώδες» δείχνο-
ντας όλο το πολιτικό πρόβλημα σε όλη 
του την έκταση, με τεράστια πτώση των 
δύο μεγάλων κομμάτων, μεγάλη άνο-
δο των Οικολόγων, των σχημάτων της 
εναλλακτικής Αριστεράς και άλλες πο-
λιτικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απειλούνται με διαλυτικές 
για την συνοχή τους τάσεις προσεγγί-
ζοντας ιστορικά χαμηλά, σε περίπτωση 
που οι ψηφοφόροι ψηφίσουν με απο-
κλειστικό γνώμονα τις Ευρωεκλογές, 
χωρίς την «στρατευμένη» ψήφο των 
Εθνικών εκλογών. 

Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 
πολλά στοιχεία της δυνα-

μικότητας και της διεισ-
δυτικότητας που είχε 

στην ελληνική κοι-
νωνία, ιδίως στα 
αστικά κέντρα. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποδέ-
χεται την δυσα-
ρέσκεια χωρίς 
όμως να εκφρά-
ζει τη δυναμική 

και το σθένος 
μιας νέας δύναμης, 

αλλά πολλές από τις 
αδυναμίες του καλύ-

πτονται λόγω του χρόνου 
παραμονής της Νέας Δημο-

κρατίας στην εξουσία.
Μυστήριο παραμένει το που θα κινη-

θούν τα κόμματα της Αριστεράς και ιδι-
αίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. μετά την τεράστια 
άνοδο που φαινόταν να έχει πριν από 
μήνες και η οποία στην συνέχεια κατα-
λάγιασε. Μεγάλο τμήμα της Αριστεράς 
όμως, ριζοσπαστικοποιήθηκε περισσό-
τερο από τον Συνασπισμό, ο οποίος 
όμως επιπλέον δεν κερδίζει πια ψηφο-
φόρους από τον χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Δείτε την συνέντευξη εδώ:
ht tp : / /www.so lon .org .gr / index .

php/2008-03-19-16-58-16/11-2008-
03-19-17-18-45/1039-karakousis-zisis-
sizitisi.html
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Τα τελευταία χρόνια έχει γί-
νει υποχρεωτική η αναγρα-
φή διαιτητικών πληροφορι-

ών στις ετικέτες των τροφίμων. 
Οι κατασκευαστές τροφίμων 
βλέπουν τις ετικέτες ως μια επι-
νόηση για να σας πείσουν να 
αγοράσετε το προϊόν τους, αντί 
για το προϊόν ενός ανταγωνιστή. 
Απλά περπατήστε στο διάδρομο 
των δημητριακών την επόμενη 
φορά που θα επισκεφθείτε το 
σούπερ μάρκετ, και προσέξτε 
τον απίστευτα μεγάλο αριθμό 
των επιλογών σας.

Οι υπεύθυνοι φορείς καθιέρωσαν την 
ετικέτα διατροφικής επισήμανσης στην 
οποία καταχωρούνται τα βασικά θρε-
πτικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται 
σε ένα προϊόν, για να βοηθήσουν τους 
πολίτες να κάνουν σωστές διατροφικές 
επιλογές. Ειδικές ρυθμίσεις υπάρχουν 
για τρόφιμα που απευθύνονται σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 2 ετών και διαφορετι-
κές για παιδιά ηλικίας κάτω των 4. Επί-
σης η παροχή διατροφικών πληροφορι-
ών είναι προς το παρόν προαιρετική για 
πολλές ωμές τροφές, όπως τα φρέσκα 
φρούτα, τα λαχανικά και το ψάρι.

Διαβάζετε τις ετικέτες προσεκτικά: 
Όταν κάποια ετικέτα τροφίμου γράφει: 
«Χωρίς χοληστερίνη» αυτό σημαίνει ότι 
το προϊόν δεν περιέχει χοληστερίνη, 
αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να 
περιέχει κορεσμένο (ζωικό) λίπος, κάτι 
το οποίο επίσης ανεβάζει την χοληστε-
ρίνη στο αίμα. Το να βρίσκετε λοιπόν το 
λίπος, τη χοληστερόλη ή το αλάτι που 
περιέχεται στα τρόφιμα, σημαίνει ότι θα 
πρέπει να διαβάζετε τις ετικέτες τους. 
Μπορεί αρχικά να μοιάζει δύσκολο ή 
βαρετό, αλλά τελικά μπορεί να αποδει-
χτεί ενδιαφέρον και διασκεδαστικό.

Διαβάζοντας τις ετικέτες συσκευ-
ασμένων τροφίμων μαθαίνετε περισ-
σότερα για ένα τρόφιμο. Οι ετικέτες 
εκφράζονται συνήθως σε θερμίδες 
(Kcal) που παίρνετε καταναλώνοντας 
100 γραμμάρια από το προϊόν που έχε-
τε αγοράσει, όπως φαίνεται στο παρά-
δειγμα της παρακάτω εικόνας. Δώστε 

προσοχή στην περιεκτικότητα σε κο-
ρεσμένα λιπαρά οξέα, που μπορεί να 
κάνουν κακό στη καρδιά σας ιδιαίτερα 
εάν η χοληστερόλη σας είναι αυξημέ-
νη. Προσέξτε στην ποσότητα νατρίου. 
[Σ.Η.Π.: 2 γραμμάρια]

Οι διαιτητκές ίνες είναι χρήσιμες για 
τον οργανισμό. Είναι αναγκαία η ύπαρ-
ξη τους για την αντιμετώπιση της δυ-
σκοιλιότητας και την πρόληψη του καρ-
κίνου του παχέος εντερου.

Όσον αφορά τις βιταμίνες, τα μέταλλα 
και τα ιχνοστοιχεία, και αυτά αναγράφο-
νται ως το ποσό που λαμβάνει κάποιος 
καταναλώνοντας 100 γραμμάρια αυτού 

του προϊόντος. Τα ποσοστά που παρου-
σιάζονται αφορούν το ποσό από τη Συ-
νιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα (Σ.Η.Π.) 
που προσλαμβάνετε καταναλώνοντας 
100 γραμμάρια αυτού του προϊόντος. 
Για παράδειγμα τρώγοντας 100 γραμ-
μάρια του προϊόντος που αναγράφεται 
στη διπλανή εικόνα λαμβάνετε το 169% 
της ποσότητας Βιταμίνης Ε που πρέπει 
να προσλαμβάνετε ημερησίως.

Συστατικά
Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν στην ετι-

κέτα μια λίστα με τα συστατικά που πε-
ριέχουν.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γράφει ο Παρασκευάς Παπαχρήστος, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Πηγή: mednutrition.gr)



Να μια ετικέτα από κάποια δημητρι-
ακά:

Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
γράφουν τα συστατικά των προϊόντων 
με σειρά Βάρους, συστατικό που περι-
έχεται στη μεγαλύτερη ποσότητα ανα-
γράφεται πρώτο.

Το συστατικό που περιέχεται στη μι-
κρότερη ποσότητα αναγράφεται τελευ-
ταίο.

Οπότε για να αποφύγετε τα πολλά λι-
παρά ή τα κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, 
περιορίστε την χρήση των προϊόντων 
που αναγράφουν λίπος ή λάδι πρώτα, 
ή που αναγράφουν πολλά λιπαρά ή συ-
στατικά λαδιού.

Εάν στη λίστα με τα συστατικά ανα-
γράφεται η πρόταση: «ένα ή περισσό-

τερα από τα ακόλουθα», τότε προσέξ-
τε. Δε θα γνωρίζετε ποιο συγκεκριμένα 
περιέχεται στο τρόφιμο.

Μια ετικέτα προϊόντος, που λέει «ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα λίπη: 
καρυδέλαιο, βαμβακέλαιο ή φοινικέ-
λαιο », δεν είναι καλή επιλογή για σας.

Όταν στη συσκευασία του προϊόντος 
συναντήσετε το γράμμα E ακολουθού-
μενο από ένα τριψήφιο νούμερο, τότε 
πρέπει να γνωρίζετε ότι τα νούμερα:

• Aπό 100 έως 199 είναι χρωστικές.
• Aπό 200 έως 299 είναι συντηρητικά.
• Aπό 300 έως 399 είναι αντιοξειδωτικά.
• Aπό 400 έως 499 είναι σταθεροποιητές.

Πολύ συχνά συναντάμε στις διατρο-

φικές ετικέτες τροφίμων, μερικές λέ-
ξεις:

Ελεύθερο θερμίδων ή χωρίς θερμί-
δες. Τα τρόφιμα αυτά έχουν λιγότερο 
από 5 θερμίδες ανά μερίδα.

Χωρίς λίπος ή ελεύθερα λίπους [«χω-
ρίς προστιθέμενο λίπος» και «μηδενικό 
λίπος»]. Τα τρόφιμα αυτά περιέχουν πε-
ρίπου 0.5 g λίπους ανά μερίδα.

Ελεύθερα χοληστερόλης ή χωρίς χο-
ληστερόλη. Στα τρόφιμα αυτά υπάρ-
χουν λιγότερα από 2 mg χοληστερόλης, 
ενώ θα πρέπει επίσης να περιέχουν λι-
γότερα από 2 g κορεσμένου λίπους ανά 
μερίδα.

Τρόφιμα φτωχά σε άλατα νατρίου
Ενδείκνυται για δίαιτες φτωχές σε 

αλάτι. Η κατανάλωση μιας συγκεκριμέ-
νης ποσότητας των προϊόντων αυτών 
σας δίνει τη μισή ποσότητα νατρίου απ’ 
ότι το κανονικό προϊόν.

Ανάλατα ή χωρίς επιπρόσθετο αλάτι.
Δεν έχει προστεθεί αλάτι στα τρόφι-

μα αυτά.

Προϊόντα μειωμένων θερμίδων, λί-
πους, χοληστερόλης ή νατρίου.

Το τρόφιμο έχει τουλάχιστον 25% λι-
γότερο λίπος, χοληστερόλη, θερμίδες 
ή νάτριο από το αντίστοιχο κανονικό 
τρόφιμο.

Προϊόντα διαίτης
Τα προϊόντα αυτά είναι είτε χαμη-

λής είτε μειωμένης περιεκτικότητας σε 
θερμίδες ή να προορίζονται για κάποια 
άλλη ειδική χρήση σε ένα διαιτολόγιο.

Προϊόντα light
Αυτό σημαίνει ότι το τρόφιμο έχει 

1/3 λιγότερες θερμίδες ή 1/2 λιγότερο 
λίπος ή 1/2 λιγότερο νάτριο απ’ ότι το 
κανονικό τρόφιμο. 

Προσέξτε γιατί ο όρος «light» μπορεί 
να αναφέρεται στο χρώμα ή στην υφή 
του τροφίμου.

Υγιεινά τρόφιμα
Τα τρόφιμα αυτά είναι χαμηλής πε-

ριεκτικότητας σε ολικό λίπος και κορε-
σμένο λίπος. Επιπρόσθετα δεν πρέπει 
να περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα χο-
ληστερόλης ή νατρίου, απ’ ότι συστήνει 
ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων. 

Η ονομασία αυτή δε σημαίνει ότι το 
τρόφιμο δεν περιέχει ζάχαρη, ούτε επί-
σης ότι είναι απαραίτητα κατάλληλο για 
το διαιτολόγιο σας.
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Φυσικά τρόφιμα
Προσέχετε αυτόν τον όρο. Δεν 

υπάρχει ακόμη σαφής χαρακτηρισμός 
του τι σημαίνει «φυσικό». Το φυσικό 
δεν έχει καμιά σχέση με το υγιεινό. 
Υδρογονωμένα ή μερικώς υδρογονω-
μένο λίπος. Αυτό σημαίνει ότι το ακό-
ρεστο λίπος έχει γίνει με προσθήκη 
υδρογόνου πιο κορεσμένο, έτσι ώστε 
να είναι στερεό σε θερμοκρασία δω-
ματίου.

Συσκευασμένα σε νερό
Οι κονσέρβες τόνου ή σολωμού με 

νερό αντί για λάδι, περιέχουν λιγότε-
ρο λίπος.

Αλεύρι σίτου (wheat flour)
Αυτό αναφέρεται στο άσπρο αλεύρι 

και όχι στο αλεύρι ολικής αλέσεως. Τα 
ολικής αλέσεως τρόφιμα είναι καλύτε-
ρες επιλογές, γιατί περιέχουν περισ-
σότερες φυτικές ίνες.



«Στο ΄Αγνωστο Ζώο»
της Ιωάννας Μουτσοπούλου

Από την ποιητική συλλογή «Ψυχές της Φύσης»

Τα χαμόγελα της ζωής είχαν πεθάνει,
στ’ άσπρα μαλλιά οι σημασίες στέκονταν,

χωρίς όμως την πρότερη λάμψη
που τύφλωνε τη ματιά

κι έχτιζε πύργους λαθών και ψεύδους.

Η μοναξιά είχε σαρώσει τους πονηρούς ίσκιους,
γιατί η αλήθεια είναι οδυνηρή,

γι’ αυτό δεν έχει πύργους για να μπει,
μονάχα η θλίψη γέμισε στο πέρασμά της

τους ευτυχισμένους τόπους.

Πού είναι όμως της αλήθειας η ομορφιά,
που τόσες ψυχές για χάρη της τραγούδησαν

για άλλους κόσμους μακρινούς
που θα ‘ρχονταν το σκότος να διαλύσουν

μέσα σε έκρηξη χαράς;

Μα η ομορφιά αυτή δε θέλησε
να ενδυθεί στα πλουμιστά,

στη δόξα της απλότητας κατοίκησε,
όπου τα λόγια τα μεγάλα περίττευαν

κι απόμεναν μονάχα οι ψυχές με τα νοήματά τους
να περιδιαβαίνουν ήρεμα τους κόσμους,

μέσα σε μορφές που η χάρη τους ταξίδευε
στα βλέμματα των όντων.

Τι είναι αυτός ο μικρός σωρός
που κείτεται εκεί μπροστά απ’ την πόρτα

του μοναχικού παλιού σπιτιού,
που στέγασε τόσες ανθρώπινες γενιές

και τώρα απόμεινε μονάχα με τους ίσκιους;

 Το γέρικο κεφάλι έσκυψε να δει,
μα η ελπίδα ήτανε από τα πριν σβησμένη

πως κάτι νέο θα ‘ρχονταν
τη θλίψη να διαλύσει.

Ένα μικρό σκυλί, ανώνυμο στον κόσμο,
που η ανθρώπινη ματιά να προσπεράσει ήθελε

σα βάρος που δεν άξιζε να σηκωθεί
μέσα σε μια ζωή που οι προσδοκίες προδόθηκαν.
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Μα κάποια λάμψη μυστική τρεμόπαιζε στο βλέμμα
που κοίταζε τον άνθρωπο με άδολη ελπίδα

για μια στοργή φευγαλέα στο φως,
που θα έλειωνε τη μοναξιά
σε παιχνιδιών σκιρτήματα.

Να τη η συντροφικότητα στο παράξενο ταξίδι της
μέσα από δρόμους που η ίδια διαλέγει νά ‘ρθει,

μακριά από τους πύργους της ματαιότητας
που ‘χτισε ο νους από παλιά,

και περιμένει τις αστραπές της κρυμμένης ομορφιάς
ν’ απλώσουν το χέρι αδελφικά.

Οι κόσμοι συναντήθηκαν κι η μοναξιά νικήθηκε.
Μέσα στο άδολο βλέμμα κρύβονται μυστικά χαρούμενα

και οι σκιές χάνονται στης στοργής τα χάδια.

Των ανθρώπων οι σχέσεις ξεθώριασαν,
της συνήθειας τα κελύφη σπάσαν
πέρα απ’ του νου τα χωρίσματα,

που βασάνισαν τη συντροφικότητα της καρδιάς
που γύρευε ανάπαυση 

από τη θύελλα της άρνησης που σάρωνε
των ανθρώπων την κοινωνία με τα ονόματα.

Όλα διαφέραν κι άπιαστη φαινότανε η σχέση,
μα εκείνο το βλέμμα ήτανε κοινό:
της ψυχής που αντίκρυζε τον κόσμο
σαν προσδοκία χαράς λυτρωτικής
από τα όνειρα εκείνα τα σκοτεινά

που φονεύουν το νόημα το εσώτερο
κι αφήνουν τα σώματα αδειανά.

Τιμή,
Στη χαρά που κρύβει
το βλέμμα το άδολο,

που σχίζει της ζωής τους σκοτεινούς ίσκιους
και φτιάχνει νέους κόσμους στοργικούς,

όπου τα σύνορα συντρίβονται
και τα ψεύδη της ευτυχίας ταπεινώνονται.

Στο άγνωστο αυτό ζώο
που κατοικεί στης κάθε καρδιάς την ελπίδα

και περιμένει την ημέρα
που οι μάσκες θα πέσουν

κι οι κόσμοι θα γίνουν ένα.



δρ
άσ

εις
| Απελευθερώθηκε μετά την θεραπεία του, το βραχο-

κιρκίνεζο που είχε βρεθεί τραυματισμένο στη φτερούγα 

και είχε παραλάβει η ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ στο Δ.Δ Πλατυστό-

μου του Δήμου Μακρακώμης, από έμπειρο Ρουμάνο 

πολίτη, ο οποίος λόγω εξειδικευμένων γνώσεών του είχε 

προσφέρει πρώτες βοήθειες. Το πουλί, θεραπεύτηκε 

στο ΑΝΙΜΑ, μόλις έγινε καλά ήρθε πάλι πίσω στον οικείο 

τόπο διαμονής του και στις 13 Μαΐου 2009 το απελευθε-

ρώσαμε. Του ευχόμαστε καλή τύχη. 

| Δύο νεοσσούς (γεράκια) παρέδωσε σε εθελοντές της 

ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ ευσυνείδητο συνεργείο της ΔΕΗ ΜΑΚΡΑ-

ΚΩΜΗΣ. Αφού οι νεοσσοί δέχθηκαν την περίθαλψη που 

απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδόθηκαν στις 

εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα. Τα περιμένουμε, 

αφού μεγαλώσουν, για να τα απελευθερώσουμε στο οι-

κείο και φυσικό τους περιβάλλον, μαζί με το προσωπικό 

του συγκεκριμένου συνεργείου της ΔΕΗ και όχι μόνο!

| Δύο μικρής ηλικίας κάργιες, σε διάστημα δύο ημε-

ρών, παρέλαβε η ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ, από βενζινοπώλη της 

Λαμίας. Τα πουλιά αυτά αδυνατούσαν να πετάξουν και 

το γεγονός ότι περιφέρονταν σε κεντρικό δρόμο της Λα-

μίας και κινδύνευαν από τα αυτοκίνητα και από έλλειψη 

τροφής και νερού  παρακίνησε το ενδιαφέρον του βενζι-

νοπώλη. Τα δύο αυτά πουλιά στάλθηκαν στο παράρτη-

μα του ΕΚΠΑΖ  στη Θεσσαλονίκη, για φροντίδα.
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Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ιστοσελίδα http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’  ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας
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