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ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ:
Καλησπέρα σ ας. Να ευχαρι στήσω θερμότατα το Κέντρο Ερευνώ ν
Προοδευτι κής Πολι τι κής και τον Πρόεδρο τον Γι άννο το ν
Παπα ντω νί ου γι α την πολύτι μη πρό σκ ληση να εί μαι σε μι α εξαι ρετι κή
ημερί δα και το εννοώ .
Και αν μη τι άλλο οι δύο τελευταί ες και όλες οι υπόλοι πες αλ λ ά
ει δι κά οι δύο τελευταί ες ομι λί ες οι οποί ες εστί ασαν στην απο δόμησ η
μύθω ν που εν πάση περι πτώ σει και το πνεύμα και η στρατηγι κή μ ε
βρί σκει σύμφω νο, με προκαλούν ν α πράξω κάτι ανάλογο.
Θα μου επι τρέψετε να ξεκι νήσω με ένα γάμο, να τελει ώ σω με ένα
φόνο και εν δι αμέσω ς τα 10 μου λεπτά να τα περι ορί σω σε 3 μύθους
και μι α υπόθεση εργασί ας.
Ο γάμος. Κάπου στι ς α ρχές της δεκα ετί ας του ΄90 στο Λο νδί ν ο
προσφεύγει μι α νεαρή ι νδι κής κατα γω γής προκει μένου να λύσει το
γάμο της προβ άλλο ντας το επι χεί ρημα μάλ λον όχι οι κεί ο τότε, ότι
αποτελεί προϊ όν κατα ναγκ ασμού. Λό γω του γεγονός ότι εξαι τί ας το υ
ει καστι κού κλπ. ήταν προϊ όν καταναγ κασμού.
Σε πρω τοβάθμι ο επί πεδ ο α ποφαί νεται ότι δεν μπορεί γι ατί έχει
να κ άνει με τα πολι τι σμι κά ει ω θότα κλπ. , σε δευτεροβάθμι ο λύνει το
γάμο θεω ρώ ντας ότι το γεγονός ότι πρόκει ται γι α προϊ όν
καταν αγκασμ ού επι κυρι αρχεί πολύ πι ο κοντά έτσι και αλλι ώ ς στι ς
σημάν σει ς της ελευθερί ας με δυτι κούς όρους.
Εί ναι λί γο μετά, ένα χρό νο μετά γι α την ακρί βει α που ο Γουί λκι μ
Λί κα, δι απρεπής πολι τι κός φι λόσο φος θα δι ατυπώ σει την ηθι κά
φι λελεύθερη θεω ρί α γι α τα δι και ώ ματα τω ν μει ονοτήτω ν και θα
εγκαθι δρύσει το ρεύμα του ηθι κού φι λελευθερι σμού.
Στην πραγμ ατι κότητα ο τρί τος μύθος που θα αν αφερθώ αφορ ά σ ε
αυτό το γεγονός. Επι τρέψτε μου να π άω πολύ γρήγορ α σε δυο άλλου ς
όμω ς που συνδέονται μαζί του.
Πρώ τος μύθος, ο μπερλουσκό νι α δι ατυπω μένος με πο λύ
συγκεκρι μένο τρόπο αλλ ά περι ρρέει ω στόσο, ότι κοι τάξτε να δεί τε
γενι κά η Αρι στερά και η Κεντροαρι στερά προω θεί την ατζέντα τη ς
πολυπολι τι σμι κότητας επει δή οι μετανάστες ψηφί ζουν Αρι στερά.
Εί ναι γεγονός ότι οι μετανά στες ψη φί ζουν Αρι στερά. 38% τ α
αρι στερά κόμματα στο γενι κό πληθυσ μό της Νορ βηγί ας, 79% στους μ η
δυτι κούς μετανάστες. 80% και πλέον τω ν μουσουλμάνω ν της Σου ηδί α ς
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αρι στερά, 36% τω ν Τούρκω ν, 69% τω ν Μαρο κι νώ ν, 43%
Σουρι ναμέζω ν και 35% από τι ς Ολλαν δι κές Αντί λλες ψηφί ζου ν
εργατι κούς στην Ολλα νδί α ότα ν 21, 2% εί ναι στο γενι κό πληθυσμό το
ποσοστό κλπ.
Εί ναι όμω ς αυτή η αι τί α που τα αρι στερά κόμματα και τα
κεντροαρι στερά κόμματα προω θούν τ ην ατζέ ντα όσο τη ν προω θούν τη ς
πολυπολι τι σμι κότητας;
Αντι θέτω ς θα μπορούσε κα νεί ς γι ατί δεν προ κύπτει μι α τέτοι α
συσχέτι ση με κανενός τύπου πολι τι κή ανάλυσ η και προσπ αθώ να εί μαι
όσο το δυνατόν λι γότερο biased γί νεται , αλλά δεν προκύ πτει .
Προκύπτει όμω ς κάτι άλλο, ότι ο ε υκολότερος τρόπο ς να ι δρύσει ς
αυτή τη στι γμή βι ώ σι μο κομματι κό σχηματι σμό στην Ευρώ πη ο ο ποί ο ς
να έχει μι α κοι νοβουλευτι κή παρουσί α γρήγορα εί ναι να κι νηθεί ς λί γο
πέρα από τα δεξι ά, να υι οθετήσει ς μι α σκληρή αντι μετανα στευτι κή
ορολογί α και να μεί νει ς εκεί . Σε βά ζει στη Βουλή, οπ ουδήπ οτε στη ν
Ευρώ πη αυτή τη στι γμή και αυτό εί ναι πρόβλημ α.
Και γι ατί εί ναι πρόβλημα. Πάμε στο δεύτερο. Γκρόσο-μόντο
όταν μι λάμε γι α μεταν άστευση, νο μί ζω ότι ανα φερόμαστε σε δύ ο
πράγματα, σε χι λι άδες αλλ ά σε δύο. Στον έλεγχο τω ν ροώ ν ή στη
δι αχεί ρι ση τω ν ροώ ν, αυτό εί ναι το έ να. Π οι ος μπ αί νει , ποι ος βγαί νει
και πω ς. Και το δεύτερο τι κάνει ς μ ε τους ανθρώ πους που εί ναι ή δ η
μέσα.
Συνδέο νται ; Προφ ανώ ς συνδέο νται . Αλλά το δεύτερο αν μ ου
επι τρέπετε και νομί ζω αν παρα κο λούθησα κ αλά και την κυρί α
Λυμπεράκη και τον κ. Πανούσ η σε αυτή την κατεύθυνση κι ν ήθηκ α ν
και παρα καλώ ν α με δι ορθώ σουν αν κάνω λάθο ς, το δεύτερο εί ναι
εξαι ρετι κά σημαντι κό. Και εί ναι εξαιρετι κά σημαντι κό σε χώ ρες όπω ς
εί ναι η Ελλάδα.
Ποι ος εί ναι ο δεύτερος μύθος; Μα η ανεκτι κότητα στην Ευρώ π η
εί ναι αξι ακά εδρ αι ω μένη και ω ς τέτο ι α δεν α πει λεί ται απλά εν πάσ η
περι πτώ σει με όρους real politic κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κομμάτι
της real poli tic κ αι πω ς α ποδομεί ται με οι κονομι κούς όρου ς το έκα νε
εξαι ρετι κά η κυρί α Λυμπεράκη και το κάνει με εμπει ρι κά εδραι ω μένες
μελέτες της, δεν θα το επι χει ρήσω .
Θα μεί νω λί γο στο περί αξι ακ ού. Πρ οφανώ ς η ανεκτι κότητα δε ν
εί ναι αξι ακά εδ ραι ω μένη. Η α νεκτι κότητα το λέει πολύ και ρό πρι ν ο
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Σουμπέτερ και το λέει με άλλους όρους ο Ντεί βι ντ Γκί λμπορν πολ ύ
πρόσφατα, δη λαδ ή τούτη εδώ τη δεκαετί α.
Η ανεκτι κότητα καθό λου αξι ακά ε δ ραι ω μένη δεν εί ναι . Δεν
εί ναι ότι εί μαστε οι καλύτεροι άνθρω ποι του κόσμου και ξαφνι κ ά
επει δή εμεί ς βρήκαμε τα πάντα βρήκ α με και αυτό.
Στη συνθήκ η του Άουξμπουργκ που πρω τοεμφανί ζεται η
θρησκευτι κή ανεκτι κότητα εί ναι γι ατί σφαζόμαστα ν μεταξύ μας 10 0
χρόνι α στους θρησ κευτι κούς πολέ μους, ξεμεί νανε α πό εργατι κ ή
δύναμ η και δεν υπήρχε κό σμος ν α δο υλέψει τα χω ράφι α και εν πάσ η
περι πτώ σει έπρεπε να εφευρεθεί κάτι και έγι νε η συνθήκη του
Άουξμ πουργκ. Περί αυτού πρόκειται .
Και αναφέρομαι με όρους σφαγή ς γι ατί έτσι και αλλι ώ ς δεν
εί μαστε πολλά β ήματα μ ακρι ά από τ ο να φ άμε τι ς σάρκε ς μα ς στη ν
Ευρώ πη και το ξέρουμε πολύ καλά.
Άρ α αυτός ο μύθος τον οπ οί ο απ οδομεί ακόμα κ αλύτερα ο
Ντέι βι ντ Γκί λμπορν μι λώ ντας γι α το θεσμι κό ρατσι σμό, λέει ότι όπου
υποχω ρεί ο κλασι κός ρατσι σμό ς εμφα νί ζεται ο θεσμι κός και κά νει μι α
χαρά την ί δι α δουλει ά.
Το Σά ββ ατο μου σπ άσα νε γι α δεύτερη φορά το αυτοκί νητο μέσ α
σε δύο μήνες, πήγα στη ν ασφά λει α, έκαν α την καταγγελί α, ήταν κ αι το
ί δι ο χτύπημα αλλά ήταν ά λλου τύπου η κλοπή. Καλ ά, εντάξει , εί ναι
συμμορί ες πι θανόν Αλβ ανώ ν ή Πα κι στανώ ν. Γι ατί παι δι ά ακρι βώ ς
Αλ βα νώ ν ή Π ακι στανώ ν; Μου εί χαν πάρει και ρούχα. Γι ατί αυτοί
παί ρνουν ρούχα, α ποκλεί εται να εί ναι τζάν κι ή κάτι άλ λο; Όχι , αυτοί
παί ρνουν ρούχα.
Δεν θα τους πι άσουν γι α να το απο δ εί ξουν ποτέ αλλά εν π άσ η
περι πτώ σει ήταν σαφή ς η απά ντησ η κατευθεί αν. Αλ ήθει α, ψέματα,
έχω δί πλα μου το ν δι α πρεπή εγκ λη ματολόγο θα μου πει α ν όντω ς
τελι κά έχει εμπει ρι κή εδραί ω ση ή οποι αδή ποτε εδραί ω ση ένα τέτοι ο
επι χεί ρημα. Νομί ζω ότι κοροϊ δευόμ αστε όμω ς αν πι στέψουμε ότι με
τέτοι α πράγματα δημι ουργούμε την αποδόμ ηση του οποι ουδήποτ ε
ρατσι σμού.
Τρί τος μύθος.
Η από λυτη επι κυρι αρχί α του ηθι κού
Δηλαδή, η
φι λελευθερι σμού στον οποίο αναφέρθηκα στην αρχ ή.
επι κυρι αρχί α μι ας ρεαλι στι κής προσέ γγι σης που ω στόσο α ναγ νω ρί ζει
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σοβαρότατ α δι και ώ ματα έν αντι μι ας άλλη ς προσέγγι σης η οποί α εί ναι
αξι ακά σχετι κι στι κή.
Ο ηθι κός φι λελευθερι σμός ήρθε ω ς μι α αν αγκαι ότητα, εί ναι
γεγονός. Και εί ναι γεγονός γι ατί ; Γι ατί εί χε κι νηθεί το επι κυρί αρχο
πολι τι κό με όρους πολι τι κής θεω ρί ας και κοι νω νι κή ς θεω ρί ας
παρά δει γμα, δηλα δή το Τεϊ λορι ανό, το Κοι νοτι στι κό, το Αρι στοτελι κό,
εί χε κι νηθεί συχνά και σε αφέλειες.
Εί χε κι νηθεί και με όρους αξι ακού σχετι κι σμού. Εί χε εκβάλει σε
αφέλει ες. Και έτσι παγί δευσε τη συζήτηση τω ν υπερασ πι στώ ν τη ς
πολυπολι τι σμι κότητας α ν θέλετε, συχνά στο ν τρόμο της κυρι ολεξί ας.
Δεν λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα λέγαμε λί γο πι ο κομψά,
τα λέγαμε λί γο πι ο μεταφυσι κά ή αφηρ ημένα και αυτό εί χε ω ς
αποτέλεσμα να χά νουνε σε επι χει ρήματα.
Στην πραγματι κότητα όμω ς ότα ν ήρθε ο ηθι κός φι λελευθερι σμός,
όταν πρω τοεμφα νί στηκε το ΄95 κ αι εδραι ώ θηκε το 2000 κ αι βεβ αί ω ς
με την εύνοι α της 11 η ς Σε πτεμβρί ου ανα δεί χθηκε α κόμα περι σσότερο,
τι εί πε; Εί πε ότι δεν μπορούμε ν α εί μαστε ανεκτι κοί με ό λους.
Σω στά. Θυμί ζω τη δι οί κηση στο Λονδί νο.
Γι ατί ; Γι ατί βεβαί ω ς υπάρχου ν κα ν όνες κ αι υπάρχουν αξι ακέ ς
προσδέσει ς κ αι αυτές α ς φύγουμε α π ό το ι δανι κό της αυθεντι κότητας,
ας φύγουμε από την ι δέα ότι αναγνω ρί ζουμε τους πάντες επει δή εί ναι
δι αφορετι κοί και ας πάμε σε κάτι λί γ ο πι ο λογι κό. Αρδεύεται από τη
θεω ρητι κή κληρονομι ά του Πέτιτ και πολύ κάνει και τι λέει ;
Εν ολί γοι ς λέει ότι χρει αζόμαστε γενι κές αρχές ξανά γι α ν α
δούμε ποι ον ανεχόμ αστε. Χρει αζόμ α στε την αρχή τη ς ελευθερί ας στη
μορφή του μη κατα ναγ κασμού. Χρει αζόμαστε το ηθι κό της ηθι κή ς
αυτονομί ας και βε βαί ω ς χρει αζόμ ασ τε μι α ηθι κή αυτον ομί α που ν α
συνδέεται με το δι καί ω μα στη ν επι λογή. Πολύ δύσ κολα θα έλεγε
κανεί ς ότι όλα αυτά δεν εί ναι σω στά.
Ναι , αλλά επι στρέφουμε σε μι α θεμελ ι ώ δη συζήτησ η ποι ος β άζει
τους κανό νες και ποι ος βάζει τα ό ρι α της αναγ νώ ρι σης. Το πολύ
δύσκολ α θα δι α φω νούσες ότ αν αρχί ζει και εξει δι κεύεται με όρους
πολι τι κής πρακτι κή ς και περνάει στη δι αχεί ρι ση τω ν δι και ω μάτω ν τω ν
εθνοπολι τι σμι κά δι αφορετι κώ ν και δη τω ν μεταναστώ ν, δηλαδ ή
περνάει στο πού δί νει ς δι κ αί ω μα στη ν αυτο δι ακυβέρν ηση και πού όχι ,
τι σημαί νει ακρι βώ ς πολυεθνι κό δι καί ω μα, εί ναι γι α όλους το ί δι ο;
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Και τι συμβαί νει σε extre me ή σε ra dical θρησκευτι κές –κ αι το
εί πε πολύ καλά ο Γι άν νης ο Πα νούση ς- θρησκευτι κά επι καθορι σμένε ς
μει ονότητες
και
πάει
λέγοντας .
Και
τελι κά
δι καί ω μα
υπερεκπροσώ πηση ς ναι αλλ ά όχι σε όλους.
Εν ολί γοι ς όταν άρχι σε πλέο ν να ε μφανί ζει τι ς πρακτι κές του
συνδη λώ σει ς και ξανά λέω να νομι μο ποι εί ται από την 11 η Σεπτεμβρί ου
και ότι ακολούθησε, όλη αυτή η ι στορί α έδει ξε και υπενθύμι σε κάτι
που έλεγε πάρα πολύ κ αλά ο Μ άι κλ Απλ, ότα ν έλεγε ότι εν πά σ η
περι πτώ σει και το έλεγε και ο Έντουαρντ Σαΐ ντ, αυτός δεν πρό λα βε ν α
δει τη συζήτηση γι ατί έφυγε, αλλά έλεγε ότι ναι , αλλά αν εί ν αι ν α
επι στρέψουμε σε αυτόν που ι στορι κ ά δ ημι ούργησε το πρό βλημ α του
ρατσι σμού και του ελλεί μματος στη ν αν αγνω ρι σι μότητα γι α να το
λύσει μάλλον κάπου κά νουμε κάτι λάθος.
Όταν του απά ντησε μι α ομάδ α συντη ρητι κώ ν δι ανοουμένω ν στι ς
ΗΠΑ ότι μα εδώ εί μαστε έθνος μεταναστώ ν και εμεί ς ξέρουμε
καλύτερα κ αι εν πάσ η περι πτώ σει ω ς έθνο ς μεταν αστώ ν ξέρουμε ν α
συμβι βα ζόμαστε κ αι ξέρουμε να δομο ύμε με ορθολογι κά κρι τήρι α τη ν
ανεκτι κότητα, η αντα πάντ ηση ήταν η εξή ς.
Ναι , εί μαστε έθνο ς
μεταναστώ ν κ αι όλοι ήρθαμε εδώ ω ς μετανάστες. Μόν ο κά ποι οι ήτα ν
από πά νω από τα αμπάρι α κ αι κάποι οι ήταν αλυσοδεμένοι από κ άτω .
Δεν ήρθαμε όλοι με τον ί δι ο τρόπο.
Η ι στορι κότητα εί ναι πάντα εκεί και η ι στορι κότητα θεμελι ώ νει
την ι στορι κή έξη κυρι αρχί ας. Όπου τ ο main stre a m group α ναπτύσσει
το δι καί ω μα στην κυρι αρχί α.
Και συχνά αυτό το δι καί ω μα στην
κυρι αρχί α μπορεί να νομι μοποι ηθεί με ανα φορές στο δί και ο του
αί ματος και όχι στο δί και ο του εδάφους.
Όταν όλα αυτά όμω ς συμ βαί νουν στην πραγμ ατι κότητα κα ι
αποδομ ητι κά και παρ αλυτι κά γι α λόγους τους οποί ους ανέπτυξε με
πολύ συγκεκρι μένα επι χει ρήματα αν α φορι κά και με το ΑΕΠ κ αι με την
παραγω γι κότητα κ λπ. η κυρί α Λυμ περάκη αλλ ά δεν θα επα νέλθω κα ι
αποδομ ητι κά όμω ς κ αι παρ αλυτι κά τι λες; Λες σε έ να κατά τεκμήρι ο
παραγω γι κό εργατι κό δυ ναμι κό ότι το καλύτερο που έχει ς, όπω ς
έλεγαν παλι ά οι Γά λλοι κοι νω νι ολό γοι , το καλύτερο που έχει ς να
αντι μετω πί σει ς ω ς όνει ρό σου εί ναι η πραγμ ατι κότητα.
Και η
πραγματι κότητα εί ναι αδι έξοδη.
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Άρ α μέχρι εδώ . Άρα στη ν κ αλύτερη π άρε το ει σι τήρι ο και φύγε.
Αν μεί νει ς όμω ς μέσα θ α π άμε μέχρι εδώ . Το γι ατί η Ελλά δα ανέπτυξε
και ψήφι σε πο λύ γρήγορ α έν α νόμο γι α την δι α πολι τι σμι κή εκπαί δευση
που πραγματι κά π ατάει σε ότι πι ο σύγχρονο γι α εκεί νη την εποχή γι α
το ΄96 κ αι τελι κά δεν εφάρμ οσε σχεδόν τί ποτα εί ναι ένα πολ ύ
χαρακτηρι στι κό παρά δει γμα.
Ποι α εί ναι η υπόθεση εργα σί ας και μ ε αυτήν κλεί νω γι α να πάω
και στο φόνο. Η υπόθεση εργασί ας είναι η εξής. υπάρχει συντηρητι κή
παλι νόρθω ση;
Νομί ζω ότι υπάρχει συντηρητι κή παλι νόρθω ση κ αι
βεβαί ω ς κ ανεί ς πρέπει να εί ν αι προσ εκτι κός με όρους συ ντηρητι κόςπροοδευτι κός α λλά ε δώ εί μαστε το Κέντρο Ερευνώ ν Προο δευτι κής
Πολι τι κής οπότε μου επι τρέπετε να είμαι πι ο ευέλι κτος με αυτούς τους
όρους.
Ναι , υπάρχει συντηρητι κή π αλι νόρ θω ση, βεβαί ω ς κ αι εί ναι
σαφή ς. Και π ατάει σε μύθους οι ο π οί οι πατάνε σε στερεότυπα που
ω στόσο εμφανί ζονται ω ς αυτονόητα.
Και εδώ πάμε στο ν άλ λο τρόμο, τον τρόπο του περι ττού. Αν ο
τρόμος επί κυρι ολεξί ας εί ναι ένας ο τρόμος περί αι ρετού εί ναι ένας
δεύτερος πολύ πι ο επι κί ν δυνος τρόμο ς. Ότι να μη ν κ άνουμε το κάτι
παραπ άνω , να μην ρι σκάρουμε μι α γν ήσι α πολι τι κή ενσω μάτω ση ς πο υ
ξέρουμε πω ς μπορεί να γί νει . Ξέρουμε πω ς ακόμα κ αι σε συνθήκες ή
κυρί ω ς σε συνθήκες κ αται γι στι κής οι κονομι κή ς κρί σης ξέρουμε με τι
εργαλεί α μπορεί ς ν α εν σω ματώ σει ς α ν κ άνει ς γ νήσι α δι άγνω σ η
αναγκώ ν, αν κ ατέβει ς στο πεδί ο, α ν αντι μετω πί σει ς την κοι νω νι κ ή
ευπάθει α ω ς κοι νω νι κή ευπάθει α και όχι ω ς κάτι άλλο.
Άρ α όχι με αναγω γή στο δί και ο του αί ματος. Αν τα κά νει ς όλ α
αυτά φτι άχνει ς μι α κοι νω νί α στη ν οποί α ή τουλάχι στον εν πάσ η
περι πτώ σει δεν αποτρέπει ς το ενδεχό μενο μι α κοι νω νί α να λει τουργεί
ενσω ματω τι κά και λει τουργώ ντας εν σω ματω τι κά να μ ην πάθει ς αυτ ό
που πάθαι νες επί πο λλές δεκ αετί ες στη Θράκη. Μα τους α πομό νω νες,
μα τους περι θω ρι οποι ούσες, μα δεν τ ου ς έδι νες τη δυν ατότητα ή τη ν
πρόσβλεψη σε κ άτι καλύτερο ώ στε να μη ν χρει αστεί να ακούσουν ε
ποτέ το Χότζα.
Στο φόνο θα α ναφερόμου να μό νο σ την υπόθεση του Τέο Β α ν
Γκογκ του σκη νοθέτη το 2005 στη ν Ολλαν δί α. Τον σ κότω σαν επει δ ή
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εί χε σε μι α ται νί α του χαράξει σε ένα βα σανι σμέν ο σώ μα δι άστι κτους
στί χους από το Κοράνι .
Αυτό νομι μοποί ησε έν α σκλ ηρό α ντι μεταναστευτι κό ρεύμα με το
εξής επι χεί ρημα. Μα πόσ η άλ λη α νεκτι κότητα η οποί α μ πορεί ν α
εκβάλει σε αυτή την επι κυρι αρχί α μι ας μι σαλλόδοξ ης θρησ κεί ας κλπ.
Να το πω όμω ς λί γο ανάποδ α; Ήταν ο μόνος ή ήτ αν η πρώ τ η
ι στορί α που με θρησκευτι κούς ή μι σ αλλόδ οξους όρου ς στην Ευρώ πη
της
ανεκτι κότητας,
στην
Ευρώ π η
της
πολυπολι τι σμι κότητας
κι νηθήκ αμε εναντί ον του δι αφορετι κού; Έλεος, ούτε κατά δι άνοι α.
Άρ α όταν ερμηνεύει ς τους φόνους με τέτοι ας τάξεω ς κρι τήρι α το
πι θανότερο εί ναι να ξανασυμ βούν ενα ντί ον σου.
Σας ευχαρι στώ πάρα πολύ.

