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και την τρέλα, λοιπόν, κάναµε το απονε-
νοηµένο βήµα και εισήλθαµε στην ευρω-
ζώνη… και οι εταίροι µας µάς δέχθηκαν, 
όχι µε ανοιχτές αγκάλες, αλλά γεµάτοι έκ-
πληξη για το ελλαδικό θαύµα της ανάπτυ-
ξης… ευελπιστώντας, τέλος πάντων, πως 
πρόκειται για θαύµα. Επειδή, όµως, όλα 
κρίνονται εκ του αποτελέσµατος, αυτό που 
διαπιστώνουµε δέκα χρόνια µετά είναι 
απογοητευτικό, για να µην πω εφιαλτικό: 
καλπάζουσα ακρίβεια, υπερχρέωση των 
νοικοκυριών, ελαττούµενη ανταγωνιστι-
κότητα, δυσκολία ανταπόκρισης στις δα-
νειακές υποχρεώσεις, ασυγκράτητη ανερ-
γία, κοκ. ∆έκα χρόνια µετά την εισαγωγή 
του ΕΥΡΩ η Ελλάδα τι έχει να επιδείξει 
ως πιστοποίηση της καθόλα επαρκούς και 
δικαίας ένταξής της σε αυτό; Το ταµείον 
είναι µείον!

ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α;

Ακούµε, αναµφίβολα, όλους να µας 
λένε ότι η κρίση είναι παγκόσµια, ότι η 
ευρωζώνη αντιµετωπίζει συνολικά πρό-
βληµα, ότι η ιστορία της οικονοµίας έχει 
ανόδους και καθόδους, ότι τέλος πάντων 
πρόκειται για µία συγκυρία µε καθολικές 
διαστάσεις. Τι να σου κάνει και η µικρή 
Ελλάδα! ∆εν άντεξε, κλάταρε! ∆εκτόν! 
Ας το πιστέψουµε! Το θέµα, όµως, είναι 
- για όσους τουλάχιστον θέλουν να σχη-
µατίσουν µία ορθολογική εικόνα για το 
ελλαδικό κλατάρισµα - να τοποθετεί αυτή 
η εξέλιξη σε µία ορισµένη προοπτική: το 
ξεφούσκωµα της ελλαδικής φούσκας σε 
ποια παγκόσµια οικονοµική συνθήκη φι-
λοξενείται ή, καλύτερα, ξενίζεται ως παρά-
σιτο; Γιατί άραγε το ελλαδικό παράδειγµα 
προβάλλεται ως το κατεξοχήν παράδειγµα 
εξυγίανσης; Γιατί τελικά το ελλαδικό πα-
ράδειγµα αντιστέκεται ως το κατεξοχήν 
προβληµατικό; Ας δούµε το πρώτο ερώ-
τηµα. Με όρους ιστορίας της οικονοµίας, 
θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο 
νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός έφτασε σε 
οριακά επίπεδα το µοντέλο του υπερ-κα-
ταναλωτισµού ως µέσου διηνεκούς πολ-
λαπλασιασµού του κεφαλαίου. Οι τριγµοί 
του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συ-
στήµατος υπαγορεύουν πια την εξεύρε-
ση µιας λύσης, όχι ανάπτυξης, αλλά βι-
ωσιµότητας, έτσι ώστε να εξαγοραστεί ο 
αναγκαίος χρόνος και µε λιγότερη ή πε-
ρισσότερη άνεση να εξευρεθεί η επόµενη 
φαεινή ιδέα για τον πολλαπλασιασµό του 
κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, 
ο µείζων συντελεστής, τουτέστιν η Γερµα-
νία, φαίνεται πως προωθεί ένα ενιαίο µεν 
οικονοµικό πεδίο, εντός του οποίου όµως 
θα λειτουργούν δύο διαφορετικές ζώνες: 
µία εκείνη των υπερχρεωµένων οικονοµι-
ών που θα πασχίζουν να ανταποκριθούν 
στην αποπληρωµή των δανείων τους και 
µία εκείνη, όχι των εύρωστων υποτίθεται 
οικονοµιών, αλλά του κυρίαρχου χρηµα-
τοπιστωτικού συµπλέγµατος εκροής και 
εισροής κεφαλαίου, το οποίο θα αποµυζά 
τις πρώτες συντηρώντας έτσι τις δυνάµεις 
του, έως ότου ανακαλύψει… ή εξωθηθεί 
σε µία άλλη λύση. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, δίχως να χάσει τίποτα από τα κε-
κτηµένα του.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ! 

Ως προς το δεύτερο ερώτηµα, εκείνο 
που θέλει την Ελλάδα το κατεξοχήν πα-
ράδειγµα εξυγίανσης, η απάντηση δίδεται 
συνήθως µε τη µορφή του κρίκου, του 
πιο χαλαρού κρίκου στην ευρωζώνη. Πιο 
απλά, εδώ και καιρό, κάποιοι χρησιµο-
ποιούµε την εικόνα του πειραµατόζωου. 

Εάν, δηλαδή, αυτό εδώ το πειραµατόζωο, 
η Ελλάδα, ανταποκριθεί στα µέτρα αναδι-
αµόρφωσης του οικονοµικού περιβάλλο-
ντός της –το οποίο, σηµειωτέον, αντανα-
κλάται σε όλες τις όψεις της ζωής– και κατ’ 
επέκταση οικειοποιηθεί τη συµπεριφορά 
που επιδιώκουν οι µαθητευόµενοι τεχνο-
κράτες, τότε και τα άλλα PIGS ή, αν θέλετε, 
τα άλλα guinea-PIGS, θα είναι πιο ευκολο-
διαχειρίσιµα, µιας και δεν θα µπορούν να 
αρνηθούν ένα αποστοµωτικό παράδειγµα 
συµµόρφωσης… και µάλιστα εκείνων που 
πάντα υπήρχε η υποψία ότι αποτελούσαν 
το µεγάλο αγκάθι της ευρωζώνης! Έλα, 
όµως, που αυτό το πειραµατόζωο αντιστέ-

κεται, γεγονός που βέβαια δεν είναι κα-
θόλου άσχετο µε την ιδιαιτερότητά του ως 
του πιο χαλαρού κρίκου της ευρωζώνης. 
Έλα που όσα µέτρα κι αν λαµβάνονται, 
όσα σχέδια και όσες συµφωνίες κι αν κα-
ταστρώνονται, σωριάζονται µετά από ελά-
χιστους µήνες ως χάρτινοι πύργοι! Στο 
σηµείο αυτό είναι που, κατά την άποψή 
µου, η οικονοµία και ως εκ τούτου η οικο-
νοµική ανάλυση σηκώνει ψηλά τα χέρια. 
Οι οικονοµικοί τεχνοκράτες της Ευρώπης 
βρίσκονται µπροστά σε µία πραγµατική 
και όχι εικονική αντίσταση, ένα Άλλο, 
απροσδιόριστο για αυτούς, µέγεθος που 
απειλεί µε διάρρηξη τον καλοδουλεµένο 
σχεδιασµό της µονολιθικής ευρω-κυρι-
αρχίας. Ένα τέτοιο Άλλο, που τόσο απρό-
βλεπτα και µε τόση εµµονή αντιστέκεται 
διαρρηγµατικά στο matrix της σύγχρονης 
οικονοµίας, δεν µπορεί –κατά την άποψή 
µου πάντα– παρά να προέρχεται από αλ-
λού: από το λησµονηµένο παρελθόν, το 
υπόρρητο παρόν και το µελλούµενο πε-
πρωµένο της ελληνικής ιστορίας.

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ‘Η, 
ΑΛΛΙΩΣ, ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΜΑΤΑ 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ… 

Η κρίση της Ελλάδας µοιάζει στη φα-
ντασία µου µ’ ένα παγόβουνο, του οποίου 
µονάχα η κορυφή θα πρέπει να ονοµαστεί 
οικονοµική χρεοκοπία. Ο κορµός του πα-
γόβουνου είναι το σώµα της συλλογικής 
πολιτισµικής συνείδησης, η οποία εδώ 
και δεκαετίες ζει τον δικό της µηδενισµό, 
ενώ η βάση του παγόβουνου είναι πέρα 
για πέρα ιστορικής τάξεως. Ακούγεται µε-

ρικές φορές ότι το πρόβληµα στην Ελλά-
δα είναι πολιτικό –και δεν εννοώ αυτούς 
που έχουν κατά νου την τρέχουσα πολιτι-
κάντικη σκηνή, διότι αυτοί είναι µακριά 
νυχτωµένοι ως προς το ιδεώδες της πολι-
τικής– αλλά ακριβώς ως τέτοιο συνίσταται 
στο πρόβληµα του βάρους της πολιτικής 
ιστορίας ή, αν θέλετε, της ιστορίας ως 
πολιτικής, την οποία ενσάρκωσε επί αι-
ώνες ο Ελληνισµός. Στο σηµείο αυτό θα 
επικαλεστώ την περιοδολόγηση της πολι-
τικής ιστορίας –µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
Ελληνισµό– την οποία έχει εισηγηθεί ο 
καθηγητής Γ. Κοντογιώργης. ∆εν θα σας 
κουράσω με τεχνικά ζητήματα• απλά θα 

αξιοποιήσω συγκεκριµένα στοιχεία για να 
αναδείξω το επιχείρηµά µου. Ο άνθρωπος 
ως κέντρο και ταυτόχρονα ως υποκείµενο-
συντελεστής της πολιτικής άρθρωσης του 
κοινωνικού δεν εµφανίζεται αίφνης µε τη 
∆υτικοευρωπαϊκή αναγέννηση και νεοτε-
ρικότητα. Έχει ήδη µια µακρά ιστορική 
εγγραφή µε ποικίλες φάσεις ανάπτυξης, 
εµπέδωσης και ολοκλήρωσης στον Ελλη-
νισµό, ο οποίος τόσο στην αµέσως προ 
της επανάστασης του ’21 όσο και κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας βρισκόταν πολι-
τικά σε πολύ πιο προκεχωρηµένο σηµείο 
από τη συγχρονική του ∆ύση. Η ίδρυση 
του ελλαδικού κράτους σηµατοδοτεί τη µε-
τακένωση και καθιέρωση ενός πολύ πιο 
πρώιµου για τα ελληνικά δεδοµένα πολι-
τειακού κοσµοσυστήµατος. Με άλλα λό-
για, δηλαδή, οι Έλληνες - εκόντες άκοντες 
- συµβιβάστηκαν µε ένα πισωγύρισµα της 
πολιτικής τους ιστορίας και ως εκ τούτου 
εξωθήθηκαν σ’ ένα βιασµό της ιστορίας 
τους. Από πολιτική πρωτοπορία ικανο-
ποιήθηκαν µε το να παίζουν τον ρόλο του 
πολιτικού ουραγού. Ένας τέτοιος βιασµός, 
όµως, ή µια τέτοια πατροκτονία συνεπά-
γεται αδήριτα µηχανισµούς απώθησης, 
λήθης και συµπλεγµάτων. Ο νεότερος και 
σύγχρονος Ελληνισµός εντός του ελλαδι-
κού κράτους θα είναι αναγκασµένος έκτο-
τε να ζει µία αδιέξοδη βιωµατική ένταση: 
από τη µια θα υπηρετεί συνειδητά το αί-
τηµα µιας υπολειµµατικής εν σχέσει προς 
την ιστορία του πολιτικής πραγµάτωσης 

και από την άλλη θα ταλανίζεται ασύνει-
δα από το ανεκπλήρωτο ιδεώδες που διέ-
σωσε τον ίδιο επί αιώνες. Το αποτέλεσµα 
θα είναι, εντελώς φυσιολογικά, µία ιδιό-
τυπη δυσλειτουργία: η απουσία κράτους. 
Όχι υπό την έννοια του γραφειοκρατικού 
µηχανισµού διακυβέρνησης και διαχεί-
ρισης, αλλά υπό την έννοια εκείνης της 
πολιτικής υποστασιοποίησης του κοινω-
νικού σώµατος που συγκινεί, συσπειρώ-
νει, συνέχει και δεσµεύει υπεύθυνα και 
αυτεξούσια τη συλλογική συνείδηση.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ 
ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!

Θα µου επιτρέψετε να θυµηθώ άλλον 
έναν καθηγητή πολιτικής επιστήµης, τον 
Ν. Σεβαστάκη, και συγκεκριµένα τον πα-
ράδοξο όρο που χρησιµοποιεί για την πο-
λιτική συµπεριφορά των σύγχρονων κοι-
νωνιών γενικώς, αλλά ο οποίος θεωρώ 
πως είναι ιδιαιτέρως διασαφητικός για το 
ελλαδικό παράδειγµα. Ο όρος αυτός είναι 
«φιλόξενος µηδενισµός». Ματαιωµένος 
πολιτικά ο νεότερος και σύγχρονος Έλλη-
νας, ως αλλοτριωµένος έναντι των κατα-
βολών και των κεκτηµένων της µακραί-
ωνης πολιτικής ιστορίας του, βρήκε έναν 
τρόπο, ένα modus vivendi, για να υποµεί-
νει την πολιτική δυσλειτουργία του Ελλα-
δισµού. Οικειοποιήθηκε µία απαξίωση 
του πολιτικού - αυτός είναι ο µηδενισµός 
- ως τον πλέον φιλόξενο θύλακα και το 
πιο ασφαλές κρησφύγετο εντός του τρό-
µου της ετερόνοµης ιστορίας του. Με τον 
τρόπο αυτό όχι µόνο στάθηκε α-πολιτικά 
απέναντι στις ανάγκες της κοινωνικής 
του υπόστασης, επιλέγοντας και επιδο-
τώντας έναν ανεύθυνο ωχαδερφισµό και 
µία αυτοκαταστροφική καρικατούρα της 
εξατοµίκευσης, αλλά πολύ περισσότερο 
τροφοδότησε το αποθεµατικό της πολιτι-
κής ηγεσίας του µε σύστοιχα οµοιώµατα: 
πραιτοριανούς, καιροσκόπους, κερδο-
σκόπους, καριερίστες, καθοδηγητές, κοκ. 
Προϊόντος του χρόνου, η νεότερη και 
σύγχρονη ελλαδική κοινωνία δοµήθη-
κε ανεπαίσθητα γύρω από ένα κενό, µία 
µαύρη τρύπα που ρουφά κάθε ικµάδα 
πολιτικού δυναµισµού παράγοντας συν-
θήκες πολιτικής αδράνειας. Αν, τώρα, 
σύµφωνα µε τον Κ. Καστοριάδη, κάθε κοι-
νωνία δεν µπορεί παρά να θεµελιώνεται 
και να δοµείται γύρω από ένα πυρηνικό 
νόηµα, φαίνεται πως στην περίπτωση που 
εξετάζουµε το εν λόγω νόηµα έχει αρνητι-
κό πρόσηµο. Με άλλα λόγια, το βαθύτατα 
πολιτικό πρόβληµα της Ελλάδας ως (απ)
αλλοτρίωση της πολιτικής της ιστορίας 
βιώνεται από τον σηµερινό Ελλαδίτη ως 
απουσία αυθεντικού συλλογικού οράµα-
τος. Τουλάχιστον από τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο και εξής, η απουσία αυτή έχει 
καταστήσει την ελληνική κοινωνία µία 
κοινωνία στην οποία το ΑΝΙΕΡΟ φαντά-
ζει πια ως η µοναδική συνθήκη ύπαρξης. 
Για να µην µακρηγορώ: πριν από δύο 
δεκαετίες και βάλε ο Χρ. Γιανναράς έγρα-
φε προκλητικά το βιβλίο Finis Greciae. 
Θαρρώ πως για λόγους διαφορετικούς 
από εκείνους που υποστήριζε είχε τελικά 
δίκιο: το ελλαδικό κράτος αποδείχθηκε εκ 
των πραγµάτων ένα µετεπαναστατικό πο-
λιτειακό εγχείρηµα που στέφθηκε µε πα-
ταγώδη αποτυχία. Ανήκω, εντούτοις, σε 
εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα –του-
τέστιν, φαντασιώνονται δηµιουργικά– ότι 
το ιστορικό τέλος της Ελλάδας ως κράτους 
θα αποδειχθεί µία καινούργια αρχή για 
την Ελλάδα ως Ελληνισµό…           

* Το παρόν κείµενο εκφωνήθηκε ως οµιλία στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που οργάνωσε 
την Κυριακή 27/11/2011 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ µε γενικό θέµα «Η κρίση στην Ελλάδα». 




