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Ο ένας µετά τον άλλον οι διεθνείς οργανι-
σµοί επιβεβαιώνουν την κοινή εµπειρία ότι στη 
χώρα µας συντελείται κοινωνική καταστροφή 
και ανθρωπιστική κρίση. Προχθές ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Υγείας προειδοποιούσε για 
την υποχώρηση του επιπέδου περίθαλψης στη 
χώρα µας. Χθες ο ΟΟΣΑ κατατάσσει την Ελλά-
δα στις είκοσι λιγότερο ευηµερούσες χώρες 
- µέλη του. Για τη χώρα µας ισχύει η επιβαρυ-
ντική συνθήκη ότι µεταβαίνουµε από τη χορεία 
των ευηµερούντων κρατών σε εκείνα όπου 
ενδηµεί η δυσπραγία. Σε αντίθεση π.χ. µε τη 
Βραζιλία, που η θέση της βελτιώνεται παρ’ ότι 
παραµένει στην τελευταία εικοσάδα.

Το κοινωνικό ανάγλυφο της χώρας µας 
αντιστρέφεται. Ενώ ήµασταν στην κατηγορία 
των χωρών όπου τα δύο τρίτα των κατοίκων 
συµµετείχαν, µε διαβαθµίσεις µεν, αλλά σε ανε-
πτυγµένο επίπεδο ζωής, µετά την κρίση και τα 
Μνηµόνια η Ελλάδα µετετάγη στις χώρες όπου 
τα δύο τρίτα των κατοίκων σπρώχνονται εκτός 
των τειχών της ευηµερίας και µόνο το ένα τρί-
το, συνεχώς µειούµενο κι αυτό, συµµερίζεται 

ένα ανεπτυγµένο επίπεδο ζωής. Πρόκειται για 
διαρθρωτικού τύπου υποβάθµιση της χώρας, 
που δεν αντιστρέφεται, αντιθέτως επιδεινώνε-
ται εάν συνεχιστεί η εφαρµογή των µέτρων του 
µονοδρόµου.

Η εικόνα της Ελλάδας θυµίζει ολοένα και 
περισσότερο χώρες στην περιφέρεια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και στη µεθόριο του ευρώ. 
Παρά την υποβάθµισή τους, οι χώρες αυτές δεν 
δείχνουν να συνταράσσονται από µόνιµες και 
οργανωµένες συλλογικές δράσεις αντίστασης. 
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει το επίπεδο της 
κοινωνικής οργάνωσης και την ποιότητα της 
συλλογικής συνειδητοποίησης. Κυρίως όµως 
προειδοποιεί για τις συνέπειες της κρίσης αντι-
προσώπευσης. Μπορεί να µην απασχολούν τα 
δελτία των οκτώ, αλλά συντελούνται υπόγει-
ες κοινωνικές διεργασίες, που αναζητούν να 
βγουν στο φως και να καθορίσουν τη δηµο-
κρατική και παραγωγική ανασυγκρότηση των 
χωρών τους.

Η ανατροπή της λιτότητας και η βαθµιαία δι-
αµόρφωση µιας νέας συλλογικής διεκδίκησης 

για την ανάπτυξη της χώρας αποτελούν προϋ-
ποθέσεις ωρίµανσης της κοινωνικής κινητικό-
τητας. Στις εκλογές, όπως φάνηκε πέρυσι τον 
Ιούνιο, οι εκατοµµύρια περιθωριοποιηµένοι 
άνθρωποι συνειδητοποιούν τη δύναµη της ψή-
φου τους. Γι’ αυτό και οι κυρίαρχες ελίτ κάνουν 
το παν για να µην εκφραστεί, σε συνθήκες πολι-
τικής οµαλότητας, αυτή η ενδιάθετη κοινωνική 
πραγµατικότητα.

Παρά τη δύναµή της, η ψήφος δεν είναι αρ-
κετή. ∆εν αποδεικνύεται σταθερή, αν δεν είναι 
αποτέλεσµα κοινωνικών αγώνων και συλλο-
γικών συνειδητοποιήσεων. Οι εξουσίες των 
Μνηµονίων δεν θα πέσουν σαν ώριµο φρούτο, 
δεν θα υποκύψουν στη δύναµη των ψηφοφό-
ρων του καναπέ, όσο πολλοί κι αν είναι αυτοί. 
Η σηµερινή απεργία, µέσα στις αντιφάσεις και 
δυσκολίες, µπορεί να αποτελέσει αφετηρία 
για τη σταδιακή ανασύνταξη των κοινωνικών 
αντιστάσεων. Αφετηρία για να τεθεί και πάλι µε 
όρους κινήµατος το πρόβληµα της εξουσίας και 
µε όρους πολιτικής αλλαγής το πρόβληµα των 
διεκδικήσεων.

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ενα χρόνο µετά την οδυνηρή ήττα στον 
ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, η Ελ-
λάδα πορεύεται ακροβατώντας ανάµεσα 

σε δύο γλώσσες, την καθοµιλουµένη και την 
καθαρεύουσα. Ο εκδηµοκρατισµός του εκ-
παιδευτικού συστήµατος κρίνεται αναγκαίος 
και η αρχή επιχειρείται µε τη µετάφραση του 
Ευαγγελίου στη ∆ηµοτική. Η πρώτη απόπειρα 
γίνεται το 1898, όταν η βασίλισσα Όλγα δίνει 
τη σχετική εντολή στη γραµµατέα της Ιουλία 
Σωµάκη (κατόπιν Καρόλου), προκαλώντας τη 
µήνη των αρχαϊστών.

Στις 9 Σεπτεµβρίου 1901 η εφηµερίδα Ακρό-
πολις αρχίζει να δηµοσιεύει σε συνέχειες το 
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε µετάφραση του 
Αλέξανδρου Πάλλη, υπό τον τίτλο «Το έργον 
της Βασιλίσσης η “Ακρόπολις” το συνεχίζει». 
Η αντίδραση των καθηγητών και φοιτητών 
της Θεολογικής Σχολής είναι άµεση, ενώ στα 
πρωτοσέλιδα διαφόρων εφηµερίδων οι δηµο-
τικιστές εµφανίζονται ως άθεοι, προδότες και 
Σλαύοι, λόγω της καταγωγής της βασίλισσα. 
Στις 17 Οκτωβρίου η Ιερά Σύνοδος καταδικά-
ζει κάθε µετάφραση ως «βέβηλον» και λόγω 
των ραγδαίων εξελίξεων στις 20 Οκτωβρίου 
η «Ακρόπολις» διακόπτει τη δηµοσίευση της 
µετάφρασης.

Εµπρηστικά δηµοσιεύµατα, διαδηλώσεις 

και επιθέσεις κατά της εφηµερίδας είναι ενδει-
κτικά του κλίµατος φανατισµού που επικρατεί 
της επόµενες ηµέρες. 

Στις 8 Νοεµβρίου διοργανώνεται µεγάλο 
συλλαλητήριο στα Προπύλαια του Πανεπι-
στηµίου, µε αίτηµα τον αφορισµό των µετα-
φραστών. Κατά τις συγκρούσεις µε την αστυ-
νοµία που ακολουθούν, νεκροί πέφτουν τρεις 
φοιτητές και πέντε πολίτες (Ν. Πάνστρας, Α. 

Παπαναστασίου, Ε. Παπαντωνίου, Ε. ∆ράκος, 
Ι. ∆ιβάρης, Φ. Ρήγος, Ι. Στεφανίδης, Στράτος, 
αγνώστων λοιπών στοιχείων), ενώ άλλοι 70 
τραυµατίζονται.

Για λίγες ακόµη ηµέρες, οι φοιτητές θα πα-
ραµείνουν οχυρωµένοι στο πανεπιστήµιο, ενώ 
υπό το βάρος των εξελίξεων παραιτείται η κυ-
βέρνηση Θεοτόκη και η βασίλισσα Όλγα φεύγει 
για λίγο από την Ελλάδα.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 

ΓΑΒΡΙΗΛ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΜΑΤΙΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ, 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ, 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

392: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μέγας 

Θεοδόσιος καταργεί µε διάταγµά του την 

ειδωλολατρία και απαγορεύει την προσέλευση 

σε ειδωλολατρικούς ναούς.

1901: Βίαιες συµπλοκές ξεσπούν στο κέντρο 

της Αθήνας, µε αφορµή τη µετάφραση του 

Ευαγγελίου στη δηµοτική από τον Αλέξανδρο 

Πάλλη (Ευαγγελικά). Κατά τις συγκρούσεις 

σκοτώνονται 8 άνθρωποι και τραυµατίζονται 

80. Η ∆ηµοτική θα αναγνωριστεί ως επίσηµη 

γλώσσα του ελληνικού κράτους 75 χρόνια 

αργότερα.

1917: Το συµβούλιο των κοµισάριων του λαού 

αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της Ρωσίας, 

µετά την επικράτηση της Οκτωβριανής 

Επανάστασης. Πρόεδρος αναλαµβάνει ο 

Λένιν, κοµισάριος Εξωτερικών ο Τρότσκι 

και κοµισάριος των Εθνοτήτων ο Στάλιν. (26 

Οκτωβρίου 1917 µε το παλιό ηµερολόγιο)

1923: Αποτυχηµένο πραξικόπηµα του Χίτλερ 

στο Μόναχο, που έµεινε στην ιστορία ως το 

Πραξικόπηµα της Μπυραρίας.

1961: Ο Γεώργιος Παπανδρέου κηρύσσει τον 

ανένδοτο µετά τις εκλογές βίας και νοθείας.

1963: Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση 

Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου ως 

πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1656: Έντµουντ Χάλεϊ, βρετανός αστρονόµος 

και µαθηµατικός, που υπολόγισε τη τροχιά 

ενός κοµήτη και του έδωσε το όνοµά του 

(Kοµήτης του Χάλεϊ). (Θαν. 14/1/1742)

1847: Μπραµ Στόκερ, βρετανός συγγραφέας. 

(Ο ∆ράκουλας) (Θαν. 20/4/1912)

1895: Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και 

λογοτέχνης από τις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της 

Μικράς Ασίας. (Θαν. 13/7/1965)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1674: Τζον Μίλτον, άγγλος ποιητής. (Paradise 

Lost) (Γεν. 9/12/1608) 

2005: Αλέκος Αλεξανδράκης, ηθοποιός. (Γεν. 

27/11/1928)

2006: Μπέιζιλ Πολιντούρις, (Βασίλης 

Πολυδούρης), ελληνικής καταγωγής 

αµερικανός συνθέτης κινηµατογραφικής 

µουσικής. (Γεν. 21/8/1945)

Όλο και περισσότεροι εκτός των τειχών

Τα Ευαγγελικά ή Ευαγγελιακά

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

«Να περάσει ο φόρος ακινήτων στους δή-
µους»: µε τη σκέψη που εξέφρασε στη συ-
νέντευξή του στο Mega, ο Πρωθυπουργός 
ανοίγει ένα ευαίσθητο θέµα, που αγγίζει τον 
πυρήνα της λειτουργίας της κυβέρνησης και 
της Αυτοδιοίκησης. Εν ολίγοις, ο κ. Σαµαράς 
προτείνει την αντικατάσταση µεγάλου µέρους 
της κρατικής επιχορήγησης προς τους δή-

µους µε τα έσοδα του νέου φόρου ακινήτων. 
Πίσω από τις µεγάλες δυσκολίες στην υλο-

ποίηση µιας τέτοιας κίνησης – οι δήµοι δεν 
διαθέτουν εισπρακτικούς µηχανισµούς και 
εποµένως θα κινδυνεύσουν να µείνουν χω-
ρίς έσοδα – υπάρχει και κάτι ριζοσπαστικό: ο 
κ. Σαµαράς µιλάει για έναν φόρο ιδιοκτησίας 
που θα είναι ανταποδοτικός – και πραγµατικά, 

µόνον η Αυτοδιοίκηση µε οικονοµική αυτοδυ-
ναµία µπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. 

Επίσης, θα υπάρξει ένα πολύ µεγάλο, πα-
ράπλευρο όφελος: οι δηµοτικοί άρχοντες θα 
γίνουν πολύ πιο υπεύθυνοι στην οικονοµική 
διαχείριση – µιας και θα έχουν να δώσουν 
λόγο στους δηµότες τους για τη φορολογία 
που θα τους έχουν επιβάλει! 

Ο ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ




