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ΤΟ ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ 
ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ

Ας ξεκινήσω µε τα στερεότυπα, τα στε-
ρεότυπα που αφελώς και αφειδώς ανα-
παράγονται εκ µέρους αλλοφύλων… 
και οµοφύλων, εξίσου. Οι Ελλαδίτες, το 
λοιπόν, είναι τεµπέληδες, σπάταλοι, ανε-
πρόκοποι, καλοπερασάκηδες, ανεύθυνοι, 
κλέφτες, λωποδύτες… και άλλα πολλά 
κοσµητικά επίθετα, ων ουκ έστιν αριθ-
µός. Και επειδή είναι όλα αυτά, γι’ αυτό 
και τούς βρήκε η οικονοµική κρίση… και 
καλά να πάθουν ή, κατ’ άλλη εκδοχή, ας 
πρόσεχαν! Ας στοχαστούµε, όµως, λίγο 
το συγκεκριµένο ψευδο-επιχείρηµα. Αν 
δεχθούµε ότι τα εν λόγω κοσµητικά επί-
θετα δεν προσιδιάζουν στον Ελλαδίτη, 
θα πρέπει οι υποστηρικτές τους να µας 
εξηγήσουν πώς γίνεται και µόνο στη δική 
του περίπτωση παράγουν συνθήκες οικο-
νοµικής χρεοκοπίας. Αν, από την άλλη, 
όντως προσιδιάζουν στην περίπτωση του 
Ελλαδίτη, οι υποστηρικτές τους θα πρέπει 
και πάλι να µας εξηγήσουν σε τί ακρι-
βώς διαφοροποιούνται τα άλλα PIGS της 
Μεσογείου. Και το πρώτο και το δεύτε-
ρο ερώτηµα, εντούτοις, είναι αδύνατο να 
απαντηθούν –εννοείται επιστηµονικά ή, 
έστω, ορθολογικά– διότι τα εν λόγω κο-
σµητικά επίθετα είναι και αυθαίρετα και 
αναπόδεικτα. Όσοι τα επικαλούνται το 
κάνουν αποκλειστικά και µόνο για λόγους 
εντυπωσιασµού ή, αλλιώς, για τις ανάγκες 
µιας ψευδο-ανάλυσης, η οποία αποσκοπεί 
στην παραπλάνηση ή, ακόµα χειρότερα, 
στη συγκάλυψη της πραγµατικότητας µέσα 
στο νέφος µιας πολιτισµικής ηθογραφί-
ας και µιας κοινωνικής ηθικολογίας. Με 
άλλα λόγια, επειδή θέλουν να πείσουν –κι 
αυτό στο όνοµα µιας σοφής και περισπού-
δαστης προσέγγισης– ότι τα οικονοµικά 
προβλήµατα µιας δεδοµένης εθνικής οι-
κονοµίας ανάγονται απλοϊκά και απλου-
στευτικά στον προβληµατικό –αν όχι 

διεφθαρµένο– χαρακτήρα του µέσου συ-
ντελεστή της, στην περίπτωσή µας… του 
κακού Ελλαδίτη!

Η ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ

Μία δεδοµένη οικονοµία δεν αποτελεί 
ποτέ µέγεθος αυτόνοµο και αυτοτελές, όσο 
κι αν διατυµπανίζεται κάτι τέτοιο ή όσο κι 
αν οι µείζονες συντελεστές της θα το ήθε-
λαν να ισχύει. Μία εθνική οικονοµία δια-
πλέκεται οργανικά µε όλες τις άλλες όψεις 
της ανθρώπινης ζωής, από την καλή ή 
κακή ηθική συνείδηση και συµπεριφορά 
µέχρι την πολιτειακή οργάνωση και τον 
συλλογικό κοινωνικό προσανατολισµό 
µιας χώρας. Εν προκειµένω, αξίζει να 
σταθούµε για λίγο σε µία κοινοτοπία, που 
κι αυτή µε τη σειρά της επαναλαµβάνεται 
δίκην επωδού από πολλούς επαΐοντες 
τον τελευταίο καιρό. Για την οικονοµική 
κρίση στην Ελλάδα –έτσι αναπτύσσεται 
το επιχείρηµα– ευθύνεται το σύστηµα γε-
νικώς, το πολιτικό σύστηµα ειδικώς, εν 
ολίγοις το διεφθαρµένο κράτος ή ακόµα 
πιο αφαιρετικά η απουσία κράτους. Το 
τελευταίο οµολογώ ότι το έχω υποστηρί-
ξει και εγώ, αλλά µε µία πολύ ιδιάζουσα 
σηµασία, η οποία ελπίζω στη συνέχεια να 
καταστεί σαφής. Από µόνη της η συστη-
µική παθογένεια, η διαφθορά των πολιτι-
κών ή του κρατικού µηχανισµού εν γένει, 
ακόµα και η απουσία αυθεντικής κρατικής 
υπόστασης, δεν µπορεί να εξηγήσει αυτό 
που συµβαίνει στην Ελλάδα, κι αυτό διότι 
πρόκειται για φαινόµενα που παρατηρού-
νται και αλλού δίχως το ανάλογο αποτέ-
λεσµα. Εδώ, βέβαια, θα µπορούσε κανείς 
να επικαλεστεί ως λύση τη λεγόµενη «κρί-
σιµη µάζα» –ότι, δηλαδή, στην Ελλάδα η 
διαφθορά (και παρεµπιπτόντως… η τε-
µπελιά) έχει αγγίξει τέτοια επίπεδα, άγνω-
στα παγκοσµίως οπουδήποτε αλλού– και 
ως εκ τούτου η Ελλάδα, και µονάχα αυτή, 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε όλως ιδιάζουσες 
καταστάσεις. Είναι κι αυτή µια οπτική γω-
νία, βέβαια, αλλά θα µου επιτρέψετε σή-
µερα να περιοριστώ στην επιστηµονική 
µου κρίση και να αφήσω κατά µέρος τη 
µεταφυσική µου περιέργεια!

ΜΕΡΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΜΕΝ, 
ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αναµφίβολα, οι Ελλαδίτες - ή, αν θέλε-
τε, οι Έλληνες γενικώς - δεν είναι τα υπά-
κουα υποζύγια που θα επιθυµούσαν κά-
ποιοι• αναμφίβολα, και οι πολιτικοί της 
Ελλάδας δεν συγκαταλέγονται στους αξιο-
πρεπέστερους, εντιµότερους ή πλέον αδι-
άφθορους του κόσµου. Αν µείνει, όµως, 
κάποιος σε αυτά τα επίπεδα - τα εντελώς 
επιφανειακά και περιπτωσιακά - δεν µπο-
ρεί να συλλάβει το ζήτηµα της κρίσης σε 
όλη τη δυναµική και περιπλοκότητά του. 
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ελλαδι-
κή κρίση δεν είναι κατά βάση οικονοµική, 
ούτε καν πολιτική µε την τρέχουσα ση-
μασία του όρου• πρόκειται για μία κρίση 
που άπτεται µε πιο ουσιαστικό τρόπο του 
ζητουµένου της πολιτικής πραγµάτωσης 
ενός κοινωνικού σώµατος, εν τελική ανα-
λύσει µία κρίση βαθύτατα πολιτισµική και 
ιστορική. Πριν προχωρήσω, όµως, στην 
καρδιά της συλλογιστικής µου, θα ήθελα 
να σκεφτούµε λίγο πάνω στο εξής ερώτη-
µα: η οικονοµία της Ελλάδας ήταν όντως 
τόσο παθητική που η χρεοκοπία απλώς 
περίµενε την κατάλληλη στιγµή για να κά-
νει την εµφάνισή της; Το ερώτηµα αυτό 
προκαλεί συνειρµικά µία διαδοχή άλλων 
ερωτηµάτων. Αν πάµε δύο-τρία χρόνια 
πίσω, το χρέος της Ελλάδας ήταν όντως 
τόσο µεγάλο και δυσβάσταχτο; ∆εν αντα-
ποκρινόταν η χώρα εγκαίρως και επαρ-
κώς στις δανειακές της υποχρεώσεις; Πως 
και δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα πρωτύτερα, 
τότε που - όπως ξέρουµε όλοι όσοι έχου-
µε παροικήσει τας Αθήνας– τα πράγµατα 

τα δηµοσιονοµικά και τα εργασιακά ήταν 
πολύ περισσότερο ατάκτως ερριµµένα; Η 
ελλαδική οικονοµία αντιµετώπιζε πάντοτε 
εγγενή και συστηµικά προβλήµατα, όπως 
άλλωστε κάθε µικρή, περιφερειακή, εξαρ-
τημένη οικονομία• πολύ περισσότερο δε, 
σε συνθήκες παγκοσµιοποιηµένης κινη-
τικότητας, ρευστότητας κεφαλαίων και 
αγαθών, εν τέλει ανταγωνιστικότητας. Στο 
σηµείο αυτό, όµως, αρχίζει ήδη να προ-
βάλει η απάντησή µας, µία απάντηση που 
ακούει στο όνοµα ΕΥΡΩ!

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ 
ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΥΡΩ!

Όσο περιορίζεσαι στο οικονοµικό περι-
βάλλον που αρµόζει στις διαστάσεις, στις 
δυνατότητες και στις αδυναµίες σου, τόσο 
τα κουτσοκαταφέρνεις και ενδεχοµένως 
µπορείς - αν µη τι άλλο - να ελπίζεις και 
σε κάτι καλύτερο. Από τη στιγµή, όµως, 
που θα επιχειρήσεις να γίνεις ή να προ-
σποιηθείς ότι έγινες, είτε γιατί σου καρ-
φώθηκε αυτή η ιδέα είτε γιατί κάποιοι 
άλλοι σου την εµφύτευσαν, κάτι άλλο, 
µεγαλύτερο, ικανότερο και αξιολογότερο 
από αυτό που είσαι, τότε αρχίζουν τα προ-
βλήµατα. Για να το διατυπώσω διαφορετι-
κά, η ζώνη του ΕΥΡΩ –θεωρητικά, τουλά-
χιστον, αλλά και πρακτικά από ένα σηµείο 
και µετά– συνιστά ένα οικονοµικό πεδίο 
στο οποίο συλλειτουργούν οικονοµίες 
οµόλογες, οµότιµες αν όχι ισότιµες. Η εί-
σοδος της Ελλάδας στην ευρωζώνη, ανε-
ξάρτητα πια από το θρίλερ της αλήθειας 
ή µη των οικονοµικών στοιχείων που 
παρουσίασε, στηρίχθηκε στη βάση µιας 
αναπτυξιακής φούσκας, ενός παροξυσµού 
ευηµερίας που είδε το οικονοµικό κοντέρ 
να τρελαίνεται… για λίγο. Αλλά οι κρίσεις 
τρέλας δεν διαρκούν πολύ… και σε καµιά 
περίπτωση δεν πρέπει να εκλαµβάνονται 
ως τελεσίδικες… Πάνω στον παροξυσµό 
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