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Το µάθατε; Η Ελλάδα έχει πολύ µεγάλο Ναυτιλιακό τοµέα σε σχέση µε το 

ΑΕΠ της χώρας και πρέπει να «κουρευτεί». Μάλιστα προτείνεται να βυθίζονται τα 

πλοία στο Αιγαίο για παραδειγµατισµό των Ελλήνων. Τα µόνα πλοία που σώζονται 

θα είναι οι τράτες, οι µηχανότρατες µικρού κυβισµού και τα σκάφη αναψυχής έως 10 

µέτρων.  

Το αντίστοιχο πρόβληµα της Κύπρου είναι το µεγάλο µέγεθος του τραπεζικού 

τοµέα της και ότι πολλά χρήµατα κατάθεσης είναι «µαύρα». ∆υστυχώς οι Γερµανοί 

ξέχασαν πολλές περιοχές δίπλα τους ή στη χώρα τους, που τα τραπεζικά κεφάλαια 

δεν είναι και τόσο αθώα. Όπως επίσης και ότι αν πάµε σε άλλους κλάδους 

οικονοµίας, όπως οι κατασκευές ή η πολεµική βιοµηχανία, δεν είναι και τόσο 

«αθώες» οι πρακτικές των γερµανικών εταιριών.  

Όσο και να σας φαίνεται παράλογο οι Γερµανοί, όπως και οι υπόλοιποι 

Ευρωπαίοι, είµαστε θύµατα του Μεταµοντερνισµού, δηλαδή της γενικής 

αµφισβήτησης κάθε σταθερής έννοιας ή αρχής. Ο Μεταµοντέρνος άνθρωπος πιστεύει 

– µάλλον η λέξη είναι αδόκιµη- σε αφηγήσεις (Βλέπε Βαγγέλη Βενιζέλο, χρόνια του 

πολλά) ή σε τακτικές και µεθόδους (Συστηµική προσέγγιση, θεωρία παιγνίων κλπ) 

ξεχνώντας τη βασική παραδοχή ότι τα κοινωνικά φαινόµενα επειδή είναι χαοτικά δεν 

σηµαίνει ότι δεν περιέχουν και αδιαµφισβήτητες «Αλήθειες». Ή πίστεις ή αξίες ή 

γενικές µεγαθεωρίες, όπως τις αναφέρουν οι ίδιοι οι µεταµοντέρνοι φιλόσοφοι της 

εποχής µας, οι οποίες δεν έχουν θέση στη σηµερινή αποχή της παγκοσµιοποίησης, 

της γενικευµένης κίνησης κεφαλαίων και ανθρώπων, του internet.  

Η εκδίκηση όµως τρώγεται κρύα. Η Βασίλισσα της οικονοµίας, η τραπεζική, 

βασίζεται σε µία αρχή, σε µία πίστη. ∆ώσε µου 1 Ευρώ να στο φυλάω, θα σου δίνω 

τόκους, όµως δεν θα µου ζητήσεις όλο το ποσό για πολλά χρόνια. Μου έχεις 

εµπιστοσύνη, θα τα επενδύσω, θα τα δανείσω, αλλά δεν θα µου ζητήσεις πίσω τα 

χρήµατά σου. Αν σε οποιαδήποτε τράπεζα του κόσµου, οι καταθέτες ζητούσαν τα 

χρήµατά τους όλοι µαζί την ίδια στιγµή, τότε η τράπεζα χρεοκοπεί, χάνει την 

τραπεζική της Πίστη. «∆εν πιστεύουν πλέον οι Γερµανοί, σε χώρες που αυτοί 

επιλέγουν (∆ήλωση Παπούλια περί επιλεκτικότητας 25/3/2013) ότι υπάρχουν 

χρήµατα καταθετών όσα είναι τα δάνειά τους ή τα ανοίγµατά τους ως τράπεζες. 

Χρησιµοποιούν οι Γερµανοί έναν όρο που ταιριάζει στη σηµερινή χαοτική 

µεταµοντέρνα ευρωπαϊκή κοινωνία «Τραπεζική Πίστη», για να διαλύσουν ένα 

Κράτος – µέλος (άλλη αδόκιµη λέξη) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και άλλη λέξη που 

αµφισβητείται).  

Η Αµφισβήτηση των θεωριών έχει φυσικά περάσει στην Πολιτική ( Ποια είναι 

τα όρια ∆εξιάς – Αριστεράς), στην κοινωνία (άκρατος ατοµισµός) και πρόσφατα στην 

Οικονοµία. «Πρεσβευτές» του µεταµοντερνισµού στην Ελλάδα είναι οι λεγόµενοι 

µεταρρυθµιστές µε προεξάρχοντα τον κ. Βενιζέλο, που έχει βγάλει και βιβλίο πάνω 

σ’ αυτό το θέµα (Μετα-δηµοκρατία). Οι Μετά – λοιπόν ξεχαρβαλιάζουν κάθε έννοια, 

κάθε αρχή, διαλύουν κάθε πλαίσιο συζήτησης, αµφισβητούν κοινωνικές κατακτήσεις 

αιώνων και αποµακρύνουν για πάντα οράµατα και προσδοκίες θεωριών, που 

οδηγούσαν τους ανθρώπους και τους συγκροτούσαν σε µία πολιτική οντότητα. Ο 

Φιλελευθερισµός, ο Μαρξισµός, το Κοινωνικό Κράτος, ο Σοσιαλισµός, η ∆εξιά, ο 

Πατριωτισµός, σπρώχνονται από το Μετά – και γίνονται εφήµερες αφηγήσεις.  

Η βασική µου αντίρρηση βρίσκεται ότι η κοινωνία δοµείται σε αρχές (Καστοριάδης, 

Σµιθ, Πουλαντζάς, και τόσοι πολλοί άλλοι) και µάλιστα η Φιλοσοφία των Αρχαίων 

Ελλήνων είναι παρούσα και βασικό υποστήριγµα «για να δηµιουργούνται ελεύθερες 

και δηµιουργικές κοινωνίες». Η ζουγκλοποίηση δεν είναι θεωρία ή µήπως είναι; 



Μήπως οι κύριοι Σόιµπλε, Νταϊζενµπλουν και λοιποί βόρειοι «φίλοι» ξέχασαν την 

πίστη τους και τα ιδανικά τους που µπολιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια µετά το 

διαφωτισµό (Αλληλεγγύη, Ισότητα, Αξιοκρατία) και επιβάλλουν µία νέα 

Μεσαιωνικού τύπου εποχή που φυσικά θα διέπεται µόνο από το ∆ίκαιο του Ισχυρού; 

Μήπως η Ευρώπη ακολουθεί µονοπάτια που είναι εκτός Ευρωπαϊκών αξιών;  

Είναι σίγουρο ότι οι εποχές είναι δύσκολες και καλό θα είναι οι πνευµατικοί 

άνθρωποι του τόπου να βγουν µπροστά και να ερµηνεύσουν, να εµπνεύσουν, να 

πιστέψουµε πάλι. Χωρίς πίστη, χωρίς όραµα δυστυχώς θα είµαστε έρµαια των 

Βορείων γειτόνων µας. Ένα όραµα που να έχει βάσεις σε ισχυρές αρχές, να εµπνέει 

τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να λύνει επιτακτικά και άµεσα τα προβλήµατά µας. 

Μεσαίωνα αυτοί; Αναγέννηση εµείς λοιπόν.   

Ήταν το 2008… τότε που ο ανεκδιήγητος Νικολά Σαρκοζί είχε µιλήσει για τη 

Μεσογειακή Ένωση. Τότε η Μέρκελ τον έφαγε ζωντανό. ∆ιαβάστε το στο 

http://el.wikipedia.org/wiki/ Ένωση για τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα, εµείς τότε 

περιµέναµε τον πλέον µεταµοντέρνο, µεταρρυθµιστή κ. Γ. Παπανδρέου.  
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