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Το σημερινό τεύχος κυκλοφορεί σε μια περίοδο όξυνσης της πάγιας και καθολικής κρίσης
που ενδημεί στη χώρα μας, με εξάρσεις και υφέσεις. Και πρώτα η οικονομία. Το έλλειμμα
και το δημόσιο χρέος απειλούν, κατά τον πρωθυπουργό, την εθνική μας κυριαρχία. Εγχώριοι και ξένοι πιθανολογούν τη χρεωκοπία της Ελλάδας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ετοιμάζεται να μας «σώσει» από την καταστροφή! Με τη συρρίκνωση του παραγωγικού τομέα της οικονομίας και την αντίστοιχη γενίκευση του παρασιτισμού, με το ξεπούλημα κερδοφόρων επιχειρήσεων (με τελευταίο κατόρθωμα το λιμάνι του Πειραιά) με την ανικανότητα, τη διαφθορά των δημόσιων υπηρεσιών και τις εγκληματικές σπατάλες (Ολυμπιάδα,
«έργα», κ.λπ.), η χρεωκοπία είναι, αν όχι αναπόφευκτη, σίγουρα λογική και πιθανή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παρακμάζει. Ανεργία (κατά τον αρμόδιο υπουργό) της τάξεως του
18-20%. Που σημαίνει, ένας στους πέντε Έλληνες είναι άνεργος. Την ίδια στιγμή, ημερομίσθια των 40 και 50€ και μισθοί 300, 400, 600€. Και αυτό, όταν διοικητές τραπεζών έχουν
απολαβές της τάξεως των 500 και 600.000 ευρώ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ περίπου 400.000€,
κ.ο.κ. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι δεν πληρώνουν φόρους. Το κράτος συντηρείται από τους
μισθωτούς, το ίδιο το κράτος λήστεψε τα αποθεματικά των Ταμείων και τώρα απειλεί με
περιστολή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και με χρεωκοπία του ασφαλιστικού συστήματος. Και όλα αυτά με μόνιμη επωδό ότι τα ταμεία είναι άδεια, όταν εν ριπή οφθαλμού βρέθηκαν 28 δισ. για να «σωθούν» οι τράπεζες. Και ενώ η κρίση βρίσκεται σε έξαρση, ο κ. Προβόπουλος δήλωνε ανερυθρίαστα ότι «η υποβάθμιση δεν θα δυσχεράνει τη χρηματοδότηση
των τραπεζών και δεν θα επηρεάσει τα κέρδη τους»! Αλλά κατά τον Ουρλ Μεκ «οι τράπεζες είναι υπεύθυνες για την κρίση».
Αυτά για την οικονομική χρεωκοπία. Ενδογενές στοιχείο της καταστροφικής οικονομικής πολιτικής εξάλλου είναι τα σκάνδαλα που φυτρώνουν όπως τα δηλητηριώδη μανιτάρια
το φθινόπωρο (ομόλογα, Vodafone, Βατοπέδιο, πυρκαγιές, πρωταθλητισμός, υπουργοί που
παρανομούν αλλά δεν παραιτούνται, κ.λπ., κ.λπ.). «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Η σήψη αρχίζει από τα «ανώτερα» στρώματα της κοινωνίας μας. Αλλά από εκεί διαχέεται και μολύνει ολόκληρο το σώμα της κοινωνίας. Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στη διαφθορά μεταξύ
των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. Τώρα, πώς μέτρησαν τη διαφθορά μας οι αδιάφθοροι είναι
ένα νόμιμο ερώτημα. Αλλά χρειαζόταν οι ξένοι να μας πληροφορήσουν γι’ αυτό που ζούμε
καθημερινά;
Οικονομική, περιβαλλοντική και συνολικά κοινωνική κρίση. Η ύπαιθρος ερημώνεται, η
πρωτεύουσα ως «μαύρη οπή» καταπίνει προϊόντα, αξίες και τους τελευταίους νέους της
υπαίθρου. Πολιτικοί, εφημερίδες, άθλια έντυπα, ΜΜΕ, συμβάλλουν στη γενίκευση του ατομισμού, του χυδαίου αστικού υλισμού, στη γενίκευση της ιδεολογικής αλλοτρίωσης, στη διαδικασία μετατροπής των Ελλήνων «σε λαό προβάτων» (Μαρξ), «σε λαό μουνούχων» (Βάρναλης). Συνολικά όμως το σώμα της Ελλάδας δεν έχει σαπίσει. Οι εργατικοί αγώνες δεν
έλειψαν, παρά την απαξίωση και την ενσωμάτωση των συνδικάτων. Παρά τη συστηματική
προσπάθεια απαξίωσης των πανεπιστημίων και γενικότερα της παιδείας, και η πανεπιστημιακή διδασκαλία και η έρευνα είναι, συγκριτικά, σε υψηλό επίπεδο και στις δύο άλλες βαθ-
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μίδες της εκπαίδευσης υπάρχουν δάσκαλοι που έχουν συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου και είναι αφοσιωμένοι στο έργο τους. Επιπλέον, παρά την αποχαυνωτική επίδραση των
ΜΜΕ, παντού στην Ελλάδα υπάρχουν σωματεία, σύλλογοι, δήμοι, ξεχωριστοί δημιουργοί,
που παράγουν πολιτισμό με πενιχρά μέσα και σε αντίξοες συνθήκες. Τέλος, μπροστά στην
καταστροφική πορεία της χώρας, το ζωντανό κομμάτι του λαού αντιδρά: εργάτες, αγρότες,
φοιτητές, διανοούμενοι διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν, διεκδικούν. Και πώς αντιμετωπίζει
το κράτος τη νεολαία και το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας; Με τα γκλομπ, τα χημικά
και τις σφαίρες. Πέρσι δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Φέτος έδειραν, τσαλαπάτησαν, τραυμάτισαν, αντιμετώπισαν σαν στρατός κατοχής τους πολίτες. Και ο αξιότιμος υπουργός «προστασίας» του πολίτη εξήγγειλε και εφάρμοσε το δόγμα «μηδενικής ανοχής». Αλλά μηδενική ανοχή θεσμοθετούν μόνο τα δικτατορικά καθεστώτα. Τι λέει, και επί
αυτού, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός;
Και μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα της κρίσης, της παρακμής και της κρατικής βίας, η Ουτοπία κάνει αφιέρωμα στον Δαρβίνο και τον δαρβινισμό! Η εκδοτική ομάδα του περιοδικού
ζει σε άλλο κόσμο; Το αντίθετο! Οι φυσικές επιστήμες δεν είναι μόνο «άμεση παραγωγική
δύναμη». Ταυτόχρονα «φωτίζουν τα σκοτάδια». Είναι βασικός παράγοντας για τη συγκρότηση μιας ορθολογικής εικόνας του κόσμου. Γι’ αυτό αντιμετωπίστηκαν με δυσκολία ή και
καταδιώχτηκαν από το κράτος και την εκκλησία ή, αντίθετα, χρησιμοποιήθηκαν στρεβλά, για
να «θεμελιώσουν» ανορθολογικές, μυστικιστικές, ρατσιστικές αντιλήψεις, να δικαιολογήσουν πολέμους, κ.λπ., κ.λπ. Η θεωρία του Δαρβίνου, δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης των ειδών, αντιμετωπίστηκε εξ υπαρχής εχθρικά από την εκκλησία και τις συντηρητικές δυνάμεις.
Αλλά σήμερα η δαρβινική θεωρία δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι επαληθευμένη επιστημονική θεωρία. Ακόμα και η καθολική εκκλησία αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι και ο άνθρωπος
είναι προϊόν της βιολογικής εξέλιξης. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι το σημερινό τεύχος της
Ουτοπίας είναι αφιερωμένο στον Δαρβίνο και τον δαρβινισμό. Συνολικά στο πρόβλημα της
εμφάνισης και της εξέλιξης των μορφών της ζωής. Η θεωρία της εξέλιξης είναι βασικός συντελεστής για τη συγκρότηση της ορθολογικής κοσμοθεωρίας.
Στο σημερινό τεύχος ο αναγνώστης θα βρει επίσης επίκαιρα άρθρα. Και, όπως πάντα,
κριτική του βιβλίου. Και επίσης, όπως πάντα, πλούσια εικονογράφηση με έργα.

