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Το σημερινό τεύχος της Ουτοπίας κυκλοφορεί σε μια «στιγμή» ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της χώρας μας. Ύστερα από δεκαετίες ανερμάτιστης, καταστροφικής πολιτικής των δύο
κομμάτων εξουσίας, ύστερα από μια περίοδο σκανδάλων οικονομικής και ηθικής τάξεως και
τελευταία με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και στη χώρα μας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σαστισμένη, παραπαίουσα, ύστερα από παλινωδίες, αποφάσισε τελικά να προσφύγει
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Με την προσφυγή, το Δ.Ν.Τ., όργανο της αμερικανικής πολιτικής για παγκόσμια ηγεμονία, όργανο εφαρμογής ανελέητης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, βάζει πόδι στον χώρο της λεγόμενης «Ευρωπαϊκής Ένωσης». Την ίδια στιγμή η Ελλάδα γίνεται πειραματόζωο για την
εφαρμογή των συνταγών του Δ.Ν.Τ. Ποιο μέλλον προοιωνίζεται για την Ελλάδα μετά την προσφυγή και ειδικά για τους μισθωτούς και τους νέους;
Το σημερινό τεύχος θα έπρεπε ίσως να ήταν ένα αφιέρωμα σ’ αυτό το πρόβλημα. Εντούτοις ο τίτλος του σημερινού αφιερώματος είναι «Μνήμη, Λογοτεχνία και Τέχνη». Με μια πρώτη ματιά, το σημερινό αφιέρωμα φαίνεται εξωπραγματική πολυτέλεια. Κατά τη γνώμη μας
όμως, σε εποχές κρίσης οικονομικής, πολιτικής, ιδεολογικής και ηθικής, η κριτική προσφυγή
στο παρελθόν μπορεί να αποτελέσει κίνηση δημιουργικού αναστοχασμού στραμμένου προς
το μέλλον. Συγκεκριμένα:
Η εποχή που διανύουμε, εποχή γενικευμένων, «ασύμμετρων», ενίοτε ανυπόστατων απειλών, επιχειρεί να καθηλώσει τη σκέψη του ανθρώπου σε μία μηχανιστική επινόηση τεχνικών
επιβίωσης στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Όλο και περισσότερο η πάλη για το σήμερα μάς γεμίζει φόβους για το αύριο, υποβάλλοντάς μας την ιδέα ότι είμαστε ανερμάτιστοι,
ευάλωτοι και ανίκανοι για δράση. Καθώς εντείνονται τα κοινωνικά προβλήματα η αναφορά
στο χθες φαντάζει σε πολλούς ανεπίκαιρη, μάταιη, ουτοπική. Και όμως: οι μνήμες είναι το
μέσο ή, για την ακρίβεια, η συλλογική μνήμη θα μπορούσε να είναι το αντίδοτο στην απόπειρα ισοπέδωσης, αποπροσανατολισμού και κοινωνικής κλωνοποίησης του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτή την αντίσταση στην απραξία προτείνουμε να εξετάσουμε στο αφιέρωμά μας
μέσα από τον λόγο τής και περί της λογοτεχνίας και των τεχνών: να δούμε δηλαδή πώς η λογοτεχνία και η τέχνη μέσα από τη φαντασιακή ιδιοποίηση της συλλογικής μνήμης οδηγούνται
όχι απλώς σε νέες μορφές αισθητικής έκφρασης αλλά και σε τρόπους αντίστασης στη λήθη και
την ομογενοποίηση.
Εκτός από το αφιέρωμα, πολλές σελίδες του σημερινού τεύχους αναφέρονται στην κρίση
γενικά και στην ελληνική περίπτωση, στις συνέπειες της προσφυγής στο Δ.Ν.Τ., καθώς και σε
άλλα φλέγοντα, επίκαιρα προβλήματα. Έτσι: Το άρθρο του Λ. Βατικιώτη εξετάζει την αντιδραστική μετάλλαξη της Ευρώπης με πρόσχημα την Ελλάδα. Βεβαίως, η αντιδραστική-ιμπεριαλιστική πολιτική της Ε.Ε. έχει και άλλα βασικά χαρακτηριστικά. Ο Ηρακλής Οικονόμου,
με αφορμή την ελληνική χρεοκοπία, αναλύει την επεκτατική πολιτική της Γερμανίας, και σε
σχέση με αυτήν «το τέλος του ευρωπαϊκού ονείρου». Στη συνέχεια ο Ε. Μπιτσάκης επιχειρεί
μια αναδρομή στο παρελθόν, για να αναδείξει όχι μόνο επιμέρους αντιλαϊκά μέτρα και σκάνδαλα, αλλά συνολικά την πολιτική της κυρίαρχης τάξης μετά τον πόλεμο, που είχε ως κατά-
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ληξη τη σημερινή κρίση και τη χρεοκοπία. Εντούτοις καταστροφική δεν ήταν μόνο η οικονομική πολιτική των τελευταιών δεκαετιών. Η κρίση και η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων
αντιμετωπίζονται με την οικοδόμηση ενός κράτους καταστολής και με ουσιαστική κατάργηση βασικών στοιχείων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το άρθρο του Δ. Μπελαντή αναλύει αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά του ο Δ. Γρηγορόπουλος εξετάζει κριτικά τις δήθεν
ψυχαναλυτικές αιτίες της κρίσης.
Στο σημερινό τεύχος δημοσιεύονται επίσης δύο επίκαιρα άρθρα: Η Κατερίνα Κιτίδη αναλύει το παλαιστινιακό πρόβλημα και γενικότερα την κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Αθ. Μαρβάκης εξετάζει το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα της διαμάχης για την ιθαγένεια και την ιδεολογική ηγεμονία.
Τέλος, στο σημερινό τεύχος γίνεται μια σύντομη αναφορά στον πρόωρα χαμένο ποιητή
και διανοούμενο Αντρέα Παγουλάτο, ο οποίος εκτός από φίλος ήταν ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Συντακτικής Επιτροπής της Ουτοπίας. Η Ουτοπία δεσμεύεται να κάνει ένα αφιέρωμα στο έργο και την προσωπικότητα του Αντρέα Παγουλάτου και μια σχετική δημόσια παρουσίαση και συζήτηση για το έργο του.
Στο σημερινό τεύχος υπάρχει, όπως πάντα, η στήλη της κριτικής του βιβλίου. Το τεύχος
εικονογραφείται με έργα που σχετίζονται με το αφιέρωμα, επιλεγμένα από τη Μαρία Κοκκίνου. Τέλος το αφιέρωμα του παρόντος τεύχους σχεδίασε και επιμελήθηκε η Τιτίκα Καραβία,
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής.

Arshile Gorky (Vosdanig Manoog Adoian).
Ο καλλιτέχνης και η μητέρα του, 1926-29.
(Διωγμένοι από την Αρμενία το 1910, αυτός,
η μητέρα του και η μικρή του αδελφή,
αναγκάστηκαν σε πορεία 193 χλμ.
Η μητέρα του πέθανε στα χέρια του
στη διάρκεια αυτής της πορείας).
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