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Λίγα λόγια για τη συλλογή 

 

Η συλλογή περιλαμβάνει κείμενα τα οποία είχαν παρατεθεί παλιότερα στο  
ιστολόγιο agisgios2.blogspot.gr  στις θεματικές ενότητες: Στάση Ζωής-Νέα 
Εποχή-Δικαιοσύνη-Μετανάστευση       (1)  (2) 

Τα κείμενα των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του ιστολογίου αποτελούν το 
περιεχόμενο άλλων συλλογών κειμένων που παρατίθενται στην επόμενη 
σελίδα. 

Οι τίτλοι των κειμένων και η σειρά παράθεσής τους σε κάθε συλλογή 
αντιστοιχούν, εκτός λίγων εξαιρέσεων, στους τίτλους και την χρονολογική 
σειρά παράθεσή τους στο ιστολόγιο. Αναδιάταξη των κειμένων έγινε όπου 
κρίθηκε αναγκαίο για τη συνοχή της συλλογής.       (3)    

Κατά κάποιον τρόπο οι συλλογές των κειμένων ανά θεματική ενότητα 
αποτελούν υποκατάστατη μορφή του ιστολογίου σε περίπτωση που αυτό 
διαγραφεί. 
 

______________________________ 

(1) Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και σταμάτησε να ανανεώνεται τον 
Ιούλιο του 2012)  
 

(2) Δεν συμπεριλαμβάνονται κείμενα τα οποία είχαν αναδημοσιευτεί από άλλα ιστολόγια.  
Κρατήθηκαν μόνον όσα είχαν μεταφραστεί από ξενόγλωσσες ιστοσελίδες και κρίθηκαν 
σημαντικά για τη συνοχή της συλλογής. 
Στα κείμενα αυτά παρατίθεται κεντρικά κάτω από τον τίτλο τους ο πρωτότυπος τίτλος 
και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ξενόγλωσσου κειμένου που μεταφράστηκε. 
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εικόνες και τα βίντεο που υπήρχαν στα αντίστοιχα 
κείμενα του ιστολογίου.  
Σε υποσημείωση παρατίθεται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση των βίντεο στα οποία 
γίνεται αναφορά στο κείμενο ή κρίθηκαν οργανικά μέρη του κειμένου.   
 

(3) Η ημερομηνία η προτασσόμενη σε κάθε κείμενο αντιστοιχεί στην ημερομηνία δημοσίευσής 
του στο ιστολόγιο. 
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Συλλογές κειμένων  
 
Παρατίθενται οι τίτλοι των διαφόρων συλλογών κειμένων του ιστολογίου 
http://agisgios2.blogspot.gr/. 
 
Κάνοντας κλικ στην ένδειξη doc,  pdf, Scribd μπορεί κανείς να διαβάσει ή 
να αντιγράψει τη συλλογή σε μορφή απλού κειμένου, σε μορφή pdf, ή στον 
ιστότοπο του Scribd, αντίστοιχα. 
 

     1. Πλανήτης ΦΕΥ – Σατυρικά Κείμενα              doc    pdf      Scribd 
     
2. Τρεις ιστορίες, ένα Πλάνο, μια Απορία 
    και Στίχοι                                                        doc   pdf     Scribd     
 
3. Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο, 
    τις Καταστάσεις                                            doc    pdf    Scribd  
4. Γνώση και Αγνωσία 
    Τεχνοεπιστημοκρατία και Αναπηρία            doc     pdf   Scribd    
 
5. Χρήμα και Αιχμαλωσία 
    Τραπεζοκρατία  και ΜΜΕ                             doc     pdf   Scribd  
 
6. Για την Υγεία, τα Εμβόλια 
    τη Φαρμακοκρατία                                      doc     pdf   Scribd  
   
7. Πόλεμοι, Αίμα, Αυτοκρατορία 
    9/11, Αμερικανοκρατία 
    Λιβύη, Παλαιστίνη                                        doc     pdf   Scribd  
      
 
8. Ευτράπελα                                                    doc     pdf   Scribd  
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4 . 9 . 0 9  

Ο Κόσμος ως Κάτοπτρο  

 Η Κατάσταση στον Κόσμο 
 
Ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ιστορίας. 

Όπως παραστατικά περιγράφεται στην πολυσυζητημένη (πολυδάπανη και 
αμφιλεγόμενη) ταινία Home (Το Σπίτι) που κυκλοφορεί ελεύθερα στο 
διαδίκτυο HOME    (1)  

οι αλλαγές στο οικοσύστημα του πλανήτη που έγιναν τα τελευταία πενήντα 
χρόνια είναι πολύ πιο μεγάλες απ αυτές που συντελέστηκαν εκατομμύρια χρόνια 
πριν. 
 
Την ίδια περίοδο καταλυτικές είναι και οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην 
κοινωνική και προσωπική ζωή μας και συνεχίζουν να συντελούνται. 
 
Η νέα θρησκεία του χρήματος και η μετατροπή του κόσμου σε απέραντο καζίνο 
με θεραπαινίδες την επιστήμη και την τεχνολογία έχει δημιουργήσει εκρηκτικές 
καταστάσεις κοινωνικών ανισοτήτων  

(το 80% των πόρων του πλανήτη να κατέχονται από το 1% των ανθρώπων, οι κάτοικοι 
των πιο πλουτοπαραγωγικών περιοχών να αφανίζονται με πόλεμο και ξεριζωμό)  

και έκπτωση όλων των ανθρώπινων αξιών. 
 
Είναι διάχυτη στις αναρτήσεις και τα σχόλια των περισσότερων ιστολογίων, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και στην ειδησεογραφία 
αρκετών εφημερίδων και άλλων εντύπων η επισήμανση της γενικευμένης πια 
διαφθοράς και η επαπειλούμενη απανθρωποίηση της κοινωνίας μας. 

Η αμήχανη έκκληση ότι «κάτι πρέπει να γίνει» παραπέμπει στην ανάγκη να 
εξετάσουμε τη φύση του κόσμου μας, τη θέση μας σ αυτόν και τις αιτίες που μας 
οδήγησαν στην κατάσταση αυτή  

 Η Φύση του Κόσμου 
 
Γνωρίζουμε ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε με τις πέντε αισθήσεις μας ως τον 
κόσμο μας είναι διάφορες συχνότητες. 
 
Τόσο τα χρώματα που βλέπουμε με τα μάτια μας, όσο και οι ήχοι που ακούμε με 
τα αυτιά μας δεν είναι παρά διαφορετικές συχνότητες που αντιστοιχούν στα 
διάφορα χρώματα και τους διάφορους ήχους. 
Το ίδιο συμβαίνει και με την αφή μας. Όπως έδειξε ο Νομπελίστας 
βιολόγος Georg von Békésy, το δέρμα μας αντιδρά, επίσης, σε συχνότητες. 
 
 
_________________________________ 

(1) http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU 
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Αυτό που βλέπουμε ως τρισδιάστατη εικόνα έξω από μας κατασκευάζεται 
καταγράφοντας τις συχνότητες ως δισδιάστατη αντεστραμμένη εικόνα στον 
αμφιβληστροειδή και στη συνέχεια μετατρέποντάς την στον οπτικό λοβό σε 
τρισδιάστατη εικόνα. 
 
Γνωρίζουμε, επίσης, ότι μπορούμε να αντιληφθούμε μόλις το 4% της ενέργειας 
στο σύμπαν. 
Δεν μπορούμε να δούμε το υπέρυθρο και το υπεριώδες φως, ούτε να ακούσουμε 
τους υπόηχους και τους υπέρηχους. 
Το υπόλοιπο είναι η λεγόμενη «σκοτεινή ύλη» και «σκοτεινή ενέργεια» που δεν 
μπορούμε να την αντιληφθούμε. 
Απ αυτά που γνωρίζουμε λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 
 
1. Στον κόσμο υπάρχουν πολλά περισσότερα απ αυτά που βλέπουμε, που 
ακούμε, που αγγίζουμε, απ αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τις πέντε 
αισθήσεις μας. 
 
Τα μάτια μας έχουν μια τυφλή περιοχή 
εκεί όπου το οπτικό νεύρο συνδέεται με 
το μάτι στο κέντρο του  
αμφιβληστροειδούς. Δεν μπορούμε να 
δούμε τίποτα με την περιοχή αυτή του 
ματιού. 
 
Ο εγκέφαλος γεμίζει το κενό στην 
περιοχή αυτή με διαθέσιμες πληροφορίες 
σύμφωνα με τις εγκατεστημένες 
πεποιθήσεις μας σχετικά με το τι 
πιστεύουμε ότι υπάρχει εκεί.  
Το τμήμα αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% της εικόνας που 
βλέπουμε . 
Στην διαδικασία αυτή της πλήρωσης του κενού οφείλεται και η κίνηση που 
αντιλαμβανόμαστε στην διπλανή εικόνα.  (1) 

Γι αυτό: 
Σε σημαντικό βαθμό αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που πιστεύουμε. 
 
Και, γι αυτό, πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε.  

Με τον τρόπο αυτό βλέποντας τα πράγματα όπως πιστεύουμε ότι είναι  

και στη συνέχεια πιστεύοντας ότι είναι έτσι όπως τα 
βλέπουμε, ανατροφοδοτούμε κάθε φορά αυτό που πιστεύουμε ότι είναι και έτσι 
εδραιώνουμε τη βεβαιότητά μας ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπουμε. 
 
Άρα κατά κάποιον τρόπο: 

 Εμείς δημιουργούμε τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε σε σημαντικό 
βαθμό. 

 
_______________________________________ 

(1) http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/saishin-e.html 
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Γι  αυτό: 

 Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον κόσμο θα πρέπει να γνωρίσουμε και τον 
εαυτό μας. 
Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο θα πρέπει να αλλάξουμε και τον 
εαυτό μας. 
 
 Πώς Γνωρίζουμε τον Εαυτό μας 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πώς βλέπουμε τους ανθρώπους που 
συναντάμε και τις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε είναι σε σημαντικό 
βαθμό αντανάκλαση του ποιοί είμαστε εμείς. 

Γι αυτό, θα μπορούσαμε να δούμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις ως 
σύμβολα, ως μέσα διδαχής και αυτογνωσίας μας. 

Θα μπορούσαμε να δούμε τον κόσμο ως κάτοπτρο για να γνωρίσουμε τον εαυτό 
μας. 
 
Ίσως, στη μαθητεία του κόσμου αυτού να είμαστε όλοι σε αμοιβαία αιχμαλωσία 
ο ένας του άλλου και σε διδασκαλία ο ένας του άλλου. 
 
Ίσως, αντί να αντιστεκόμαστε και να στήνουμε διαχωριστικά ο ένας από τον 
άλλο, αντί να κατακρίνουμε και να καταδιώκουμε ο ένας τον άλλο, 
να διερωτώμαστε: 

Τί λάθος συμβαίνει με μας, ποιά έλλειψη, ποιό δικό μας περιορισμό αντανακλά 
αυτός ή αυτό που μας ενοχλεί ή που αποστρεφόμαστε το βλέμμα, αυτός που του 
τείνουμε χείρα βοηθείας νομίζοντας ότι αυτός είναι το θύμα και μεις ο βοηθός. 
 
Ίσως, είναι η οπτική που μας κάνει να θεωρούμε ότι ο κόσμος είναι βαθμιδωτός 
και είμαστε στο πάνω σκαλί. 
Αν αλλάξουμε οπτική, ίσως, δούμε ότι είμαστε και μεις στο ίδιο επίπεδο μ αυτόν 
που θεωρούμε παρακατιανό.  

Για παράδειγμα, και μεις είμαστε μετανάστες στον κόσμο αυτό και μεις είμαστε 
φυλακισμένοι (π.χ. στον κόσμο των πέντε αισθήσεων), κ.ο.κ. 

Στην διπλανή εικόνα  (1) κοιτώντας από τα δεξιά βλέπουμε 
σκαλιά, κοιτώντας από τα αριστερά δεν υπάρχουν καν. 

Δεν είμαστε όμοιοι, αλλά είμαστε ίσοι, αφού είμαστε 
τόσο αλληλοσυσχετιζόμενοι. 

Όπως ένας συγκεκριμένος άνθρωπος περνά από την παιδική, την εφηβική, την 
ώριμη και την υπερώριμη κατάσταση και δεν μπορεί κανείς να πει ποιά είναι 
ανώτερη και προτιμότερη, αφού η μία συνεπάγεται την άλλη,  

έτσι και οι άνθρωποι είμαστε σε διαφορετικές φάσεις της πορείας μας στη ζωή 
και αυτό δεν καθιστά κάποιους ανώτερους ή καλύτερους από τους άλλους.  

Είναι εκεί που ήμασταν. Θα είμαστε εκεί που είναι. 
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H Μοναδικότητα του Ανθρώπου και οι Μηχανισμοί Συμμόρφωσης 
. 
Ο άνθρωπος είναι μοναδικός και πολυδιάστατος. Γι αυτό, απρόβλεπτος. 
 
Τα χαρακτηριστικά αυτά του ανθρώπου πιστοποιούνται και από πρόσφατες  
ανακαλύψεις της βιολογίας στην περιοχή του ανθρώπινου  γονιδιώματος και της 
λειτουργίας του εγκεφάλου. 
 
Αρκετές, όμως, απ αυτές καταχωνιάζονται, όπως γίνεται και σ άλλες περιοχές 
της τεχνοεπιστήμης, γιατί απειλούν κατεστημένες αντιλήψεις  
μεγαλοεπιστημόνων. 
Όπως για παράδειγμα, την αντίληψη περί της πρωτοκαθεδρίας του εγκεφάλου 
ως οργάνου νόησης. 
Στην αντίληψη αυτή έχουν εδραιωθεί ολόκληροι κλάδοι της επιστήμης, όπως η 
παλαιοντολογία και οι σύγχρονες αντιλήψεις περί της εξέλιξης του ανθρώπου. 
 
Ήδη από το 1980 υπάρχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις που μιλούν 
για νοήμονες ανθρώπους με σχεδόν ανύπαρκτο εγκέφαλο.  
 
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ο εγκέφαλος ενός 
φοιτητή μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του 
Σέφιλντ με πολλά βραβεία και διακρίσεις και 
δείκτη νοημοσύνης 126. 
 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο φοιτητής 
αυτός δεν έχει σχεδόν καθόλου εγκέφαλο.  

Ο εγκεφαλικός του φλοιός έχει πάχος περίπου 
ένα χιλιοστό, ενώ το πάχος ενός συνήθους εγκεφαλικού φλοιού είναι περίπου 
4,5 εκατοστά. 
 
Η περίπτωση αυτή δεν είναι μοναδική. 
Είναι χαρακτηριστική των ανθρώπων με υδροκεφαλία (με νερό στον εγκέφαλο). 

Στο επόμενο σχήμα αριστερά φαίνεται ο ανύπαρκτος εγκέφαλος άλλων νοητικά 
υγιών ανθρώπων και δεξιά ο συνήθης εγκέφαλος. 
 
Τα ευρήματα αυτά είναι του Βρετανού 
νευρολόγου John Lorber, ο οποίος, όπως 
αναφέρεται 
στο Science Frontiers #15, Spring 1981, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απώλεια του 
συνόλου σχεδόν του εγκεφαλικού φλοιού δεν 
οδηγεί κατ ανάγκην σε νοητική βλάβη.   (1) 
 
Σύμφωνα με τις κατεστημένες επιστημονικές 
αντιλήψεις ο εγκεφαλικός φλοιός είναι 
αποτέλεσμα μιας αργής εξελικτικής διαδικασίας που προσέδωσε στον άνθρωπο 
την νοητική υπεροχή έναντι των άλλων ζώων. 
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Από τα ευρήματα αυτά, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ο άνθρωπος 
είναι προικισμένος με ιδιότητες και χαρακτηριστικά που αδυνατεί να εντοπίσει η 
σημερινή επιστήμη, ότι ο άνθρωπος διαθέτει και άλλες διαστάσεις απ αυτές στις 
οποίες κινείται η σημερινή επιστήμη. 
 
Ο άνθρωπος όντας μοναδικός και πολυδιάστατος είναι απρόβλεπτος. 
 
Για να τον ελέγξουν, από φόβο ή ματαιοδοξία, οι εξουσίες εγκατέστησαν 
μηχανισμούς συμμόρφωσης ώστε να ουδετεροποιήσουν τα επίφοβα 
χαρακτηριστικά του, να τον κάνουν προβλέψιμο και να μπορεί έτσι να ελεγχθεί. 
 
Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι ομαδοποιούνται, αγελοποιούνται, έχουν κοινές 
σκέψεις, κοινές επιθυμίες, κοινές επιδιώξεις και δημιουργούν τροφοδοτώντας 
με την κοινή ενέργειά τους τα ενεργειακά φαντάσματα (βλ. επόμενο κείμενο) που 
μας διαφεντεύουν και μας ωθούν να δρούμε ενάντια στο συμφέρον μας. 
 
Για να προστατευτούμε και να εξουδετερώσουμε τα φαντάσματα αυτά πρέπει να 
αναγνωρίσουμε, να προστατευτούμε και να εξουδετερώσουμε τους μηχανισμούς 
συμμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(1) http://www.science-frontiers.com/sf015/index.htm 
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H Αυτοαιχμαλωσία του Ανθρώπου 
. 
Χθες το βράδυ παρακολούθησα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 στιγμιότυπα από 
τη θλιβερή «μεγαλειώδη» προεκλογική συγκέντρωση ενός από τα δύο μεγάλα 
κόμματα στη Μακεδονία. 

Σύνθεση των εθνοσωτήριων συγκεντρώσεων στη Γερμανία των σκοτεινών 
εποχών και της Αμερικανικής φιέστας κατά την πρόσφατη ανακήρυξη του 
σημερινού της εθνοσωτήρα, 

η χολιγουντιανή προεκλογική παράσταση περιελάμβανε αλαλάζοντα πλήθη, 
υποβλητική μουσική, ντεκόρ τεχνητού καπνού, τρίδυμα επί της εξέδρας και 
θριαμβευτικά περιφερόμενο και υποκλινόμενο εθνοσωτήρα αρχηγό με  
τεταμένη τη χείρα σε νικηφόρο σχηματισμό. 
 
Την Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές αναμένεται να εκλεγεί ένα από τα δύο 
μεγάλα κόμματα που κυβερνούν εναλλάξ στην Ελλάδα. 
 
Πολλοί διερωτώνται πώς είναι δυνατόν σήμερα, στην εποχή των διαστημικών 
ταξιδιών, ο άνθρωπος στην πλειοψηφία του να είναι καθηλωμένος σε 
καταστάσεις του μακρινού παρελθόντος. 
Διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ο άνεργος να ψηφίζει το ίδιο κόμμα με τον 
μεγαλοεπιχειρηματία και ο μικροσυντιαξούχος το ίδιο κόμμα με το χρηματιστή 
και τον τραπεζίτη. 
 
Πώς είναι δυνατόν αυτός που βιώνει την αδικία στο πετσί του και αγανακτεί να 
επανεκλέγει ξανά και ξανά αυτόν που θα την διαιωνίσει και το ξέρει αυτό. 
 
Ίσως την απάντηση να μπορούσαμε να τη βρούμε, τουλάχιστον μια όψη 
της, διερωτώμενοι  

γιατί ένας εξαρτημένος από ουσίες ή συνήθειες άνθρωπος, ενώ γνωρίζει και 
βιώνει τις συνέπειες της εξάρτησής του, ενώ ξέρει την πηγή και την αιτία της 
κακοδαιμονίας του, αδυνατεί τις περισσότερες φορές να απεξαρτηθεί; 
 
Γιατί ακόμη και ένας ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος από την εξάρτησή του 
άνθρωπος που έχει καταφύγει σε θεραπευτήρια και έχει υποστεί επώδυνες 
θεραπείες απεξάρτησης, εξερχόμενος προσωρινά απεξαρτημένος, αρκετές 
φορές επανακάμπτει στις ίδιες καταστάσεις, ενώ δηλώνει ότι δεν το θέλει και 
τον έχουν προειδοποιήσει και το ξέρει ότι μπορεί και να είναι μοιραία η 
επανάκαμψη αυτή; 
 
Μια από τις πιο αξιόλογες ταινίες του βωβού κινηματογράφου είχε τίτλο: 
το Γκόλεμ. 
 
Μίλαγε για τα φαντάσματα που δημιουργούμε όταν πολλοί άνθρωποι 
σκεφτόμαστε ίδια ή παρόμοια, 
Η σκέψη είναι ενέργεια. Όταν αθροιστούν πολλές όμοιες σκέψεις παράγεται 
ενέργεια ικανή να ζωογονήσει μια άυλη ενεργειακή οντότητα, η οποία μπορεί να 
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μας κουμαντάρει. 
Άνθρωποι με ειδικές αντιληπτικές ευαισθησίες, εκ γενετής, ή λόγω και βλάβης 
των αντιληπτικών οργάνων τους, ισχυρίζονται ότι βλέπουν τα φαντάσματα 
αυτά. 
Μιλάνε για εθνικά γκόλεμ με διαφορετικές μορφές για κάθε έθνος, ανάλογα με 
τις εθνικές ιδεοληψίες τους. 
 
Στη δραστηριότητα των φαντασμάτων αυτών, ίσως, οφείλεται και η αλλαγή της 
προσωπικότητας που βιώνουμε αρκετοί όταν βρεθούμε σε μαζικές πορείες ή 
συγκεντρώσεις με κοινό προσανατολισμό των μελών τους. 
 
Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο ίδιος άνθρωπος σκέφτεται επί μακρόν το ίδιο, 
διακατέχεται επί μακρόν από την ίδια επιθυμία. Ζωογονεί το προσωπικό 
του γκόλεμ που τον κουμαντάρει. 
Το ατομικό γκόλεμ αποζητώντας περαιτέρω ενέργεια για ην αυτοσυντήρησή του 
ωθεί τον «ξενιστή» του στην περαιτέρω παραγωγή της ενέργειας που το 
τρέφει καθηλώνοντάς τον στις ίδιες συνήθειες και εξαρτήσεις που την 
παράγουν. 
 
Το ίδιο συμβαίνει και με το συλλογικό γκόλεμ. Για να συντηρηθεί σε ζωή και να 
δυναμώσει απαιτεί συνεχή παραγωγή ενέργειας. 
 
Πόσοι άνθρωποι κατά καιρούς δεν διερωτώνται για ξαφνικές σκέψεις από το 
πουθενά, για σκέψεις που τους καταλαμβάνουν μερικές φορές, σκέψεις που 
νοιώθουν ότι δεν είναι δικές τους. 
Και πόσοι άνθρωποι κατά καιρούς δεν βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να 
διαπράττουν ακόμη και εγκλήματα, όταν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους 
εξασθενούν οι μηχανισμοί άμυνάς τους και γίνονται έρμαια του συλλογικού 
μας γκόλεμ, 
αναλαμβάνοντας αυτοί μόνοι τους το βάρος μιας ευθύνης που εκτρέψαμε όλοι 
μας, το βάρος μιας πράξης για την οποία ηθικοί αυτουργοί είμαστε όλοι μας. 
 
Μήπως αυτή είναι και η βάση της ρήσης «αμαρτίες γονέων παιδεύουσιν τέκνα»; 
 
Το αρχικό ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς προστατευόμαστε και τελικά πώς 
απαλλασσόμαστε από τα ατομικά και συλλογικά ενεργειακά φαντάσματα που 
έχουμε εκτρέψει για τόσο καιρό;.  
. 
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Ας Οραματιστούμε τον Νέο Άνθρωπο 
. 
Ζούμε σε καιρούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Οι παλιές ασφάλειες της 
κοινωνικής και προσωπικής ζωής μας κλυδωνίζονται. 
Ζούμε σε εποχή γενικής αστάθειας και, γι αυτό, αυξημένων δυνατοτήτων για 
αλλαγή. 
 
Ήδη, έχουν φανεί τα πρόδρομα σημάδια. 
Η παλιά δομή αποκαλύπτεται σ όλη της την "αίγλη" και αμφισβητείται από 
τόσους πολλούς. 
 
Σε πολλά ιστολόγια καυτηριάζεται ο εκφυλισμός όλων των θεσμών της 
κοινωνίας μας και η παραίτηση, συμμόρφωση και ενσωμάτωση του ανθρώπου 
στον εκφυλισμό αυτό. 
 
Η διαπίστωση αυτή συνοδεύεται με απαισιοδοξία, αλληλοκατηγορίες και 
διχασμό. 
Πολλές φορές, όπως επισημαίνεται τελευταία σε μερικά ιστολόγια, γινόμαστε 
τιμητές των πάντων παραβλέποντας ότι όλοι μας συμβάλαμε στην κατάσταση 
αυτή. 
 
Εν τούτοις, ίσως δεν είναι εποχή για απαισιοδοξία. 
 
Η σημερινή κατάσταση, θα μπορούσε να ιδωθεί ως η περίοδος της μουντζάλας 
που είναι αναπόφευκτο στάδιο για να σβηστεί κάτι και να γραφτεί κάτι άλλο. 
Και όλοι μας συμβάλαμε με θετικό ή αποθετικό τρόπο σ αυτήν. 
 
Αρκετοί, ήδη, μιλούν για τέλος εποχής και μερικοί οραματίζονται την νέα εποχή. 
Μιλούν για το τέλος της κοινωνίας όπως την ξέρουμε και οραματίζονται μια νέα 
κοινωνία με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
 
Ίσως, όμως, θα πρεπε πριν, να μιλήσουμε και για το τέλος της επιστήμης με τη 
σημερινή της μορφή της "τσούλας των δημίων, της αλήθειας εσχάτης 
τεφροδόχας", όπως τη χαρακτηρίζει ο Κώστας Βάρναλης και να οραματιστούμε 
μια νέα επιστήμη όλων μας για όλους μας. 
 
Αλλά, πριν απ αυτό, ίσως θα πρεπε να μιλήσουμε και για το τέλος του 
ανθρώπου όπως τον ξέρουμε και να οραματιστούμε έναν νέο άνθρωπο. 
 
Ίσως, αυτός ο νέος άνθρωπος να βρίσκεται ήδη καθ οδόν. 
Ίσως, να ζούμε τα πρόδρομα σημάδια του, αλλά είμαστε αρκετά απασχολημένοι 
με τα κακώς κείμενα. 
 
Αλλά με τον τρόπο αυτό, ίσως, να διαιωνίζουμε την κατάσταση των κακώς 
κείμενων τροφοδοτώντας την. Και καθυστερώντας την αλλαγή της. 
 
Η σκέψη είναι ενέργεια. 
Η γραφή είναι εφαρμοσμένη ενέργεια, προστάδιο της υλοποίησής της. 
 
Έχει ειπωθεί: "εκεί που είναι η προσοχή σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου". 
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Ζούμε στον κόσμο των αντιθέτων. 
Όσο ενισχύεται ο ένας πόλος τόσο ενισχύεται και ο άλλος. 
 
Γι αυτό, όλοι οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί μηχανεύονται και την καταπόλεμησή 
τους για να μπορέσουν να γιγαντωθούν. 
 
Ας αποσύρουμε την ενέργειά μας απ αυτούς. 
Ας τους στερήσουμε το αντίπαλο δέος και θα συρρικνωθούν. 
 
Ας εστιάσουμε την ενέργειά μας στην εικόνα του νέου ανθρώπου που 
οραματιζόμαστε που θα συνθέσει και τη νέα εικόνα της κοινωνίας που 
οραματιζόμαστε. 
 
Τους περισσότερους μηχανισμούς τους έχουμε φωτίσει και τους έχουμε 
αποκαλύψει με την ενέργειά μας. 
Ας εστιάσουμε σ αυτούς που ακόμη καλύπτονται για να προχωρήσουμε στο 
γκρέμισμά τους, στην εξαφάνισή τους, αποσύροντας την ενέργειά μας, το 
ενδιαφέρον μας απ αυτούς. 
 
Ας τους αποθέσουμε με συμπάθεια. 
Έκαναν τον κύκλο τους και τέλειωσαν. 
 
Αποτέλεσαν ένα σκαλί στην πορεία της συνειδητοποίησής μας και της 
μεταλλαγής μας. 
Ήταν το σκαλί που μας έδειξε ότι δεν αρκεί, που μας έκανε να αναζητούμε ένα 
άλλο πιο ψηλό. 
. 
Το σκαλί που θα μας ωθήσει να εκδηλώσουμε αυτό που είμαστε: Όντα άνω 
θρώσκοντα. 
. 
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5 . 4 . 1 2  

Τα δομήσαμε ανάποδα. Θα τα μετασχηματίσουμε επίσης 
ανάποδα; 
 

  "Διαιρώντας τους ψηφοφόρους μέσω του πολιτικού  
συστήματος των κομμάτων, μπορούμε να τους κάνουμε  

να σπαταλούν την ενέργειά τους σε θέματα άνευ σημασίας" 

USA Banker's Magazine, August 25,1924 
 
 
Ένα δένδρο αναπτύσσεται από τη ρίζα προς τα πάνω. 
Ένα κτίσμα χτίζεται από τα θεμέλια προς τα πάνω. 
 
Η κοινωνία μας φαίνεται να έχει δομηθεί ανάποδα. 
Και ο μετασχηματισμός της επιχειρείται, επίσης, ανάποδα. 
 
Χτίσαμε την κοινωνία μας και επιχειρούμε να τη μετασχηματίσουμε όπως αν 
επιχειρούσαμε να χτίσουμε ένα κτίσμα από πάνω προς τα κάτω, ή 
να υποχρεώσουμε ένα δένδρο πρώτα να βγάλει κλαδιά μετά κορμό και στο 
τέλος ρίζα. 
 
Βάλαμε στην κοινωνία μας ρυθμίσεις - εντολές: ου κλέψεις, ου φονεύσεις, ου 
ψευδομαρτυρήσεις,.... 
αλλά τα μέλη της συνέχισαν να κλέβουν, να φονεύουν, να ψευδομαρτυρούν 
....και πολλά άλλα ακόμα. 
 
Γι  αυτό αυγατίσαμε τις ρυθμίσεις - εντολές, από δέκα γίνανε εκατό, μετά χίλιες 
και σήμερα ουκ έστιν τέλος. 
Κι όσο αυξάνονταν οι ρυθμίσεις, οι νόμοι, οι κανόνες, οι συμβάσεις, τόσο 
αυξάνονταν κι αυτοί που τις παρέβαιναν και οι τρόποι που το κάνανε αυτό. 
 
Ευελπιστούσαμε ότι τα κλαδιά της κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης που 
φτιάχναμε θα αποκτούσαν κορμό και ρίζες  
και το δένδρο της ζωής της κοινωνίας που φαντασιωνόμασταν θα έβγαζε 
φύλλα, ανθούς και καρπούς. 
Θα εξασθενούσε η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο και ο άνθρωπος θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί ως άνθρωπος, ως ον θρώσκον το όμμα άνω. 
 
Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει ούτε σε ατομικό ούτε σε συλλογικό επίπεδο. 
 
Όσο αυξάνονται τα σώματα τήρησης των ρυθμίσεων-εντολών, δικαστικά-
δικηγορικά και αστυνομικά, τόσο απομακρύνεται η κοινωνική ευημερία και 
προκοπή. 
 
Οι ρυθμίσεις-εντολές όχι μόνον δεν εξάλειψαν τα προβλήματα αλλά τα 
μονιμοποίησαν και τα πολλαπλασίασαν, διαιωνίζοντας έτσι και 
πολλαπλασιάζοντας και τις ίδιες. 
 
Σε διεθνές επίπεδο, όσο αυξάνονται οι διεθνείς διασκέψεις, οι χάρτες 
δικαιωμάτων, οι διεθνείς οργανώσεις προστασίας τους, οι διαβουλεύσεις για 
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την εξάλειψη της φτώχειας, της πείνας, της εκμετάλλευσης, τόσο ο κόσμος 
πισωγυρίζει. 
 
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς 
- ότι πληθυσμοί ολόκληροι πένονται ή ακόμη και πεθαίνουν από πείνα γιατί 
κάποιοι στη Γουόλ Στριτ τζογάρουν στα τρόφιμα, 
- ότι κάποιοι πατούν κουμπιά εκ του ασφαλούς και κάποιοι άλλοι μίλια 
μακριά γίνονται παρανάλωμα πυρός κι αυτοί που το εντέλλουν κι αυτοί που 
το εκτελούν αυτό δεν θεωρούνται κατά συρροή δολοφόνοι, αλλά  ηγέτες οι 
πρώτοι και ήρωες οι δεύτεροι,  
- ότι οι αγορές που τις φτιάξαμε για να μας υπηρετούν, τις υπηρετούμε σήμερα 
εμείς κι αυτό κρίνεται φυσιολογικό. 
 
Γενικότερα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι εγκλωβιστήκαμε στα 
δημιουργήματά μας, ο Φρανκενστάιν έχει πάρει σάρκα και οστά. 
 
Είναι ως τα κλαδιά που φτιάξαμε να κύρτωσαν και να μας εγκλώβισαν,  
να έγιναν το κλουβί μέσα στο οποίο αιχμαλωτιστήκαμε. 
 
Αυτήν την κοινωνική κατάσταση πολλοί ευαγγελίζονται σήμερα να τη 
μετασχηματίσουν φτιάχνοντας νέα κλαδιά, νέες ρυθμίσεις - εντολές  
και ευελπιστούν ότι αυτά θα επιτύχουν εκεί που απέτυχαν τα παλιά: ότι θα 
ξεπροβάλει απ αυτά το δένδρο της ζωής της κοινωνίας, 
θα εκβάλει από τα κλαδιά κορμός κι απ αυτόν ρίζες. 
 
Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις, μαγικές δυνάμεις θα λεγε κανείς, αφού μπορεί και 
υπάρχει σ έναν τόσο παράλογο, τόσο αντεστραμμένο κόσμο. 
 
Πόσα θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αν αξιοποιούσαμε τις δυνάμεις μας αυτές 
για να ορθοποδήσουμε ως άν-θρ-ωποι. 
Αν ξεκινούσαμε από τις ρίζες της κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης. 
 
Αν εμείς οι άνθρωποι βάζαμε ως προτεραιότητα την προσωπική ανάπτυξη του 
καθενός μας, 
μια τέτοια ανάπτυξη δεν θα συνεπαγόταν την προσωπική ανάπτυξη και των 
άλλων; 
Μια ανεπτυγμένη κοινωνία θα είχε ανάγκη από ρυθμίσεις-εντολές, 
να της λένε τι να κάνει και τι να μην κάνει; 
 
Αντ αυτής εστιάσαμε στο υποκατάστατό της, αντί για την εσωτερική ανάπτυξη 
του ανθρώπου εναποθέσαμε τις ελπίδες μας στη συνεχή ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. 
 
Σ αυτήν προσβλέπουν αρκετοί ως το μέσον για τη λύση των κοινωνικών 
προβλημάτων. 
Παραβλέπουν ότι αυτό δεν έχει διαφανεί με τη μέχρι τώρα ανάπτυξή της. 
 
Αποτέλεσμα ανταγωνισμού ατόμων, ομάδων και κρατών, η τεχνολογία, όπως 
όλα δείχνουν, οδηγεί τον άνθρωπο νομοτελειακά αντί για τη χειραφέτησή του 
στη χειραγώγησή του. 
 



21 
 

Αντί για μέσο στην υπηρεσία της ευημερίας, αυτογνωσίας και εξέλιξης του 
ανθρώπου που ευαγγελίζονταν αρκετοί, αποδείχθηκε μέσον εξουσιασμού του. 

Αντί για την απελευθέρωση του χρόνου του ανθρώπου, την απαλλαγή του από 
την εξαρτημένη μονοδιάστατη μηχανιστική δουλειά-δουλεία και την αναβάθμιση 
της ζωής του, 
οδήγησε στην εντατικοποίηση της εργασίας για μερικούς, στην ανεργία τους 
λοιπούς και μάλλον αναμένεται περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής ανθρώπου με 
τη διαφαινόμενη υβριδοποίησή του με τις μηχανές. 
 
Κι αυτό το κλαδί εγκλώβισε τον άνθρωπο. 
Κι αυτός ο μηχανισμός που έφτιαξε για να τον υπηρετεί τον καταδυνάστευσε. 
Ο άνθρωπος έχασε σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία του. 
Έγινε εξαρτημένος από τον υπηρέτη του. 
"Αν σβήσει το ηλεκτρικό μας θα σβήσει και ο πολιτισμός μας" όπως παραστατικά 
είναι γραμμένο στους τοίχους των Εξαρχείων. 
 
Μήπως όσοι για την ώρα δεν αντιμετωπίζουμε άμεσα πρόβλημα επιβίωσης, 
αντί να καταγινόμαστε να φτιάχνουμε νέα κλαδιά στον αέρα, ή να  
ξελαμπικάρουμε τα παλιά,  
να δοκιμάζαμε να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή, ξεκινώντας από μας τους 
ίδιους; 
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1 1 . 3 . 1 2  

Από την αυτοεπιβεβαίωση στην αυτοαναίρεση - Τα λάθη μας ως 
μοχλός ανάπτυξης και εξέλιξης 
 
 Η καθήλωση της αυτοεπιβεβαίωσης 

 
Στον κόσμο μας, τουλάχιστον αυτόν που αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι, 
δεν υπάρχουν απόλυτα. 
Όλα έχουν μια περιοχή ισχύος. 
Το ίδιο και οι απόψεις μας και οι πεποιθήσεις μας και, γι αυτό, και οι επιλογές 
και οι προτεραιότητές μας. 
 
Σήμερα ζούμε σε εποχή αιχμής, γενικευμένης κρίσης, και όπως σε κάθε κρίση 
πολλά απ αυτά που επικαλύπτονταν παλιότερα έρχονται στην επιφάνεια. 
Είναι σαν να αποκαλύπτεται μπροστά μας ένας άλλος κόσμος. 
Γι αυτό, είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ανάγκη να θέσουμε υπό αίρεση 
πεποιθήσεις, απόψεις, επιλογές και προτεραιότητες.  
Να εξετάσουμε κατά πόσον εξακολουθούν να παραμένουν λειτουργικές. 
 
Αρκετοί δεν φαίνεται να είμαστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο και το εκφράζουμε με 
πολλούς τρόπους. 
 
Δεν είναι λίγες οι φορές που κατακευρανώνουμε αποδίδοντας βαρύτατους 
χαρακτηρισμούς σε κάποιον, 
αν η άποψη που εκφράζει είναι διαφορετική απ αυτήν που είχε εκφράσει 
παλιότερα, 
ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάποιον από τα θεωρούμενα σημαίνοντα πρόσωπα.  
 
Δεν εξετάζουμε αν η αλλαγή αυτή έχει κάποια λογική βάση, αν οι συνθήκες 
έχουν αλλάξει δραστικά στο διάστημα που μεσολάβησε από την παλιά του 
δήλωση. 
 
Αλλά, ακόμη κι αν δεν υπάρχει τέτοια αλλαγή, 
δεν του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αναθεωρεί τις απόψεις του και να 
αλλάζει. 
Το εκλαμβάνουμε αυτό ως αναξιοπιστία ή και του καταλογίζουμε κακή 
προαίρεση. 
 
Σ έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς οι περισσότεροι ακόμη και 
στις αναρτήσεις μας πασχίζουμε να υποστηρίζουμε σταθερά τη μία ή την άλλη 
άποψη 
παραβλέποντας και αποσιωπώντας όσα την αντιστρατεύονται και μερικές φορές 
ακόμη και διαστρέφοντας πληροφορίες και γεγονότα 
συναγωνιζόμενοι στην προπαγάνδα τα κατεστημένα ΜΜΕ και τους αμειβόμενους 
επαγγελματίες ιστολόγους. 
 
Και ενώ η προπαγάνδα των ΜΜΕ και των επαγγελματικών ιστολογίων έχει 
κάποια λογική, 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω απ αυτά, 
οι εμμονές των υπόλοιπων δεν φαίνονται να έχουν κάποια λογική βάση. 
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Απ αυτήν την άποψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κατάσταση με τις εμμονές 
μας αυτές είναι περισσότερο προβληματική. 
 
Αυτός που ασκεί προπαγάνδα για λογαριασμό κάποιου άλλου και το γνωρίζει 
αυτό, 
είναι εύκολο να μεταστραφεί όταν αναγκαστεί ή επιλέξει να σταματήσει την 
υπηρεσία του αυτή. 
Πολλές από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις για την πίσω, σκοτεινή, πλευρά 
του κόσμου μας έχουν γίνει από τέτοιους ανθρώπους που έχουν μεταστραφεί. 
 
Αυτός, όμως, που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο μόνον και μόνον για την 
αυτοεπιβεβαίωσή του καταλήγει να σταματά να το συνειδητοποιεί αυτό 
και γι αυτό να είναι ανίκανος να μεταστραφεί κάποια στιγμή. 
 
Η αυτοεπιβεβαίωση αρκετές φορές φαντάζει ως μια από τις βασικές ανάγκες 
μας. 
Μερικοί την εξυμνούν. 
Τη θεωρούν απαραίτητη για την επιτυχία του ανθρώπου. 
Και όντως πολλοί απ αυτούς που θεωρούνται επιτυχημένοι στον κόσμο μας 
κινούνται στον αστερισμό της. 
 
Μήπως, όμως, αυτή είναι και μια από τις αιτίες που ο κόσμος μας έχει καταλήξει 
σήμερα σε αυτό το απερίγραπτο σημείο; 
 
Μήπως θα πρεπε όσοι τουλάχιστον ευαγγελιζόμαστε έναν άλλο κόσμο 
να αποστασιοποιηθούμε λίγο από τις αναρτήσεις μας 
ώστε να αποκτήσουμε επίγνωση της στάση μας για αυτοεπιβεβαίωση 
και να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε τα δεσμά της; 
 
Μήπως θα πρεπε να σταθούμε το ίδιο κριτικά και με μας τους ίδιους 
όπως με όσους κρίνουμε στις αναρτήσεις μας, 
 
Να κάνουμε και σε μας τους ίδιους κατάληψη κάμποσες ημέρες 
να εντοπίσουμε και τις δικές μας αντιφάσεις σαν αυτές που καταλογίζουμε 
στους άλλους.  
 
 Ανάπτυξη και εξέλιξη χωρίς συνεχή ανανέωση είναι δυνατή; 

Η διδασκαλία του σωματικού οργανισμού 
 
Μήπως θα πρεπε να διδαχτούμε από το σωματικό οργανισμό μας και να 
αυτοελεγχόμαστε, να επιδιορθωνόμαστε και να ανανεωνόμαστε όπως αυτός; 
 
Αν με ένα μέρος του εαυτού μας που είναι το πιο χονδροειδές μπορούμε και το 
κάνουμε αυτό, 
γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με το πιο λεπτοφυές μέρος μας 
που είναι ο νοητικός μας οργανισμός; 
 
Ο σωματικός μας οργανισμός παραμένει λειτουργικός και αναπτύσσεται μέσω 
της διαρκούς ανανέωσης των κυττάρων του. 
Ο ρυθμός της ανανέωσης τους μπορεί να διαφέρει από όργανο σε όργανο, σε 
άλλα να συντελείται μέσα σε ημέρες και σε άλλα να απαιτεί χρόνια, 
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αλλά όπως γνωρίζουμε σήμερα συμβαίνει σε όλα, ακόμη και στον εγκέφαλο που 
παλιότερα εθεωρείτο ως εξαιρούμενος του κανόνα. 
 
Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη του οργανισμού χωρίς ανανέωση.  
Η ανανέωση αναιρεί τη φθορά που προκαλείται στα κύτταρα με το χρόνο 
και επιτρέπει την αναπροσαρμογή της λειτουργίας τους στα νέα δεδομένα που 
διαμορφώνονται, για παράδειγμα από την προσβολή του οργανισμού από έναν 
ιό ή βακτηρίδιο. 
 
Κατά κάποιον τρόπο ο οργανισμός μας επιβεβαιώνει κατά τακτά διαστήματα, ή 
και έκτακτα, το καλώς έχειν της λειτουργίας του και επεμβαίνει 
αντικαθιστώντας και αναβαθμίζοντας ό,τι έχει καταστεί μη λειτουργικό. 

Χαλάρωση αυτού του μηχανισμού ελέγχου και αντικατάστασης - αναβάθμισης 
έχει συνέπεια τη συρρίκνωση των λειτουργιών του, τη γήρανσή του και 
σηματοδοτεί το τέλος του. 
 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν ο οργανισμός βρεθεί σε έκτατες πρωτόγνωρες 
συνθήκες περιβάλλοντος, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις 
συνήθεις προσαρμογές του, προβαίνει σε ριζική μεταλλαγή του, αλλάζοντας 
ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί. 
Χάρις στις μεταλλάξεις αυτές ο σωματικός οργανισμός επιτυγχάνει πέραν από 
την ανάπτυξή του και την εξέλιξή του. 

 Οι πεποιθήσεις και οι απόψεις μας ως τα κύτταρα του 
ψυχονοητικού οργανισμού 

 
Οι πεποιθήσεις μας και οι απόψεις μας μπορούν να ειδωθούν ως τα κύτταρα 
ενός άλλου οργανισμού του ανθρώπου, του ψυχοπνευματικού. 
Όπως συμβαίνει με τον σωματικό οργανισμό θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
συμβαίνει και με τον ψυχοπνευματικό οργανισμό. 
 
Για να παραμένει λειτουργικός, ζωντανός, ο ψυχοπνευματικός οργανισμός μας 
οφείλει να ανανεώνει και να αναβαθμίζει τα κύτταρά του, τις πεποιθήσεις του 
και απόψεις του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις αλλαγές που συντελούνται 
στο περιβάλλον του. 
 
Δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε ψυχοπνευματικά χωρίς αυτή τη διαρκή 
ανανέωση και αναβάθμιση  πεποιθήσεων και απόψεων, 
χωρίς να τις υποβάλλουμε κάθε φορά σε έλεγχο κατά πόσον είναι λειτουργικές, 
κατά πόσον ανταποκρίνονται στις διαρκώς νέες συνθήκες που διαμορφώνονται 
μέσα μας και γύρω μας. 
 
Δεν μπορούμε να παραμείνουμε ψυχοπνευματικά ενεργοί, ζωντανοί, 
αν η αυτοεπιβεβαίωση δεν παραχωρήσει τη θέση της στην αυτοαναίρεσή μας. 

 Πετυχημένος ή ζωντανός; 
 
Δύσκολο το εγχείρημα θα έλεγε κάποιος. 
Έτσι φαίνεται εκ πρώτης όψεως.  
Φαίνεται να απαιτεί μόχθο και θυσίες. 
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Αλλά μήπως και δω τα φαινόμενα απατούν; 
Μήπως δεν είναι δύσκολο, αλλά απλά ασυνήθιστο; 
 
Μήπως το δύσκολο είναι να κουβαλά κανείς διαρκώς στην πλάτη του το φορτίο 
των ιδεών, πεποιθήσεων και απόψεών του, γιατί έτσι συνηθίζεται  
και όχι να δώσει μία και να ξαλαφρώσει από όλα αυτά τα βάρη; 
 
Απαιτεί θυσίες η στάση αυτή της αυτοαναίρεσης; 
Σίγουρα ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα ανήκει στους επιτυχημένους, δηλαδή σε 
αυτούς που θεωρούνται σήμερα επιτυχημένοι. 
 
Δεν θα είναι όμως νεκρός, ψυχοπνευματικά νεκρός. 
Είναι αυτό θυσία; 
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1 2 . 1 2 . 1 1  

Οι αθόρυβες επαναστάσεις 

 Το ταξίδι της ζωής  

Λένε ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι, ένα ταξίδι εμπειριών και κατασταλάγματος, μια 
πορεία αλλαγής του ανθρώπου. 
 
Όπως σε κάθε ταξίδι υπάρχουν στάσεις και καθυστερήσεις.  
Οι στάσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του ταξιδιού.  
Είναι όπως ο ύπνος που χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να συνεχίσει να 
είναι δραστήριος. 
Το ίδιο και οι καθυστερήσεις.  
Είναι το τίμημα της αλληλεξάρτησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. 
 
Στάσεις και καθυστερήσεις είναι τα διαλείμματα που χρειάζονται για να 
συνεχιστεί η μάθηση στο σχολείο της ζωής. 
Τα διαλείμματα και η διάρκειά τους ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο και 
από τα εκάστοτε περιβάλλοντά του. 
Κάποιοι χρειάζονται πιο πολλά και με μεγαλύτερη διάρκεια, άλλοι λιγότερα και 
πιο σύντομα. 

 Τα φράγματα στη ζωή 

Η πορεία αλλαγής του ανθρώπου, το ταξίδι του στη ζωή, μπορεί να ειδωθεί ως 
μια πορεία ρήξεων στη ζωή του με τη μορφή υπέρβασης φραγμάτων. 
 
Τα φράγματα στη ζωή του ανθρώπου εμφανίζονται με διάφορες μορφές. 
Άλλοτε είναι με τη μορφή προσωπικών και κοινωνικών πεποιθήσεων, 
προκαταλήψεων και αξιών, κρατικών και άλλων νόμων, άλλοτε με τη μορφή 
κατεστημένων θεσμών, όπως για παράδειγμα η στράτευση, ο γάμος, η καριέρα 
κ.α. 

 Η συντήρηση και η διάρρηξη των φραγμάτων 

Μερικοί τα φράγματα τα αντιλαμβάνονται ως προστασία, άλλοι ως περιορισμό, 
ως θηλιές που τους πνίγουν. 
Μερικοί τα συντηρούν, καταγίνονται να παραμείνουν στη θέση τους, άλλοι 
επιχειρούν να τα διαρρήξουν, να κόψουν τα σχοινιά. 
 
Αυτοί που τα συντηρούν κι αυτοί που επιχειρούν να τα διαρρήξουν δρουν κατά 
κανόνα δυσαρμονικά, ασκούν με την μία ή την άλλη μορφή βία. 
 
Οι περισσότεροι που επιχειρούν να τα διαρρήξουν συνήθως αποτυγχάνουν. 
Θεωρούν ότι η διάρρηξη είναι υπέρβαση.  
Αλλά τα φράγματα δεν εξαφανίζονται, τα δεσμά δεν λύνονται. 
Απλά μεταλλάσσονται, αλλάζουν μορφή. Κάποιες φορές γίνονται πιο 
περιοριστικά από πριν. 
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 Μια αντιπαλότητα που δεν έχει βάση 

Ανάμεσα σ αυτούς που συντηρούν τα φράγματα και αυτούς που επιχειρούν να 
τα διαρρήξουν αναπτύσσεται συνήθως αντιπαλότητα. 

Η αντιπαλότητα αυτή ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων, στους 
συντηρητικούς και τους επαναστάτες, όπως αποκαλεί η μια κατηγορία 
ανθρώπων την άλλη, παίρνει αρκετές φορές μεγάλες διαστάσεις, όπως 
βλέπουμε αυτή την εποχή στην κοινωνία. 
 
Είναι, όμως, οι δύο κατηγορίες τόσο διαφορετικές όσο φαίνονται; 
 
Όταν απλά αρνείσαι μια κατάσταση αντιστεκόμενος σ αυτή, όταν την 
αντιπαλεύεις, την αποδυναμώνεις; 
Η κατάσταση αυτή σταματά να υπάρχει για σένα; 
Η ενέργειά σου, η προσοχή σου αποσύρεται απ αυτήν;  
Παραμένεις ψυχολογικά αποσπασμένος απ αυτήν; 
 
Η εμπειρία δείχνει το αντίθετο.  
Σε απασχοληθεί περισσότερο, σε δεσμεύει περισσότερο, την υφίστασαι σε 
ψυχολογικό επίπεδο περισσότερο.  
Οι συνέπειές της είναι μεγαλύτερες, άρα δεν έχει αποδυναμωθεί, έχει ενισχυθεί. 
 
Άρα η απλή άρνηση μιας κατάστασης δεν είναι παρά κατάφαση.  
 
Επιβεβαίωση της μετάπτωσης αυτής των αντιθέτων μπορεί να βρει κανείς στην 
πορεία πολλών ανθρώπων με αντιστασιακές δάφνες που μεταστράφηκαν σε 
ένθερμους υποστηρικτές της κατεστημένης κατάστασης στην οποία 
αντιστάθηκαν,  
αλλά και στην ιστορία πολλών επαναστατικών κινημάτων, κινημάτων άρνησης 
της καθεστηκυίας κατάστασης την οποία κάποια στιγμή άρχισαν να 
αναπαράγουν. 
 
Παρόλο τον μόχθο τους, δεν καταφέρνουν να υπερβούν την κατάσταση της 
δυαδικότητας, την κατάσταση των αντιθέτων που το ένα οδηγεί στο άλλο, που 
αναιρεί την ουσιαστική αλλαγή.  
 
Αυτοί που επιχειρούν να διαρρήξουν τα φράγματα λειτουργούν όπως και αυτοί 
που τα συντηρούν.  
Συνήθως δεν το συνειδητοποιούν, καθώς τα φράγματα αλλάζουν μορφή. 
Οι αλυσίδες αντικαθίστανται με άλλες, πιο λεπτοφυείς και γι αυτό λιγότερο 
ορατές.  
Οι αλυσίδες στα χέρια αντικαθίστανται με αλυσίδες στο νου. 
Δεν το κατανοούν ούτε κι όταν μαζί με τις αλυσίδες κόβουν και τα χέρια που 
είναι αλυσοδεμένα. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις η επιχειρούμενη διάρρηξη των δεσμών με τη βία είναι 
ακόμη πιο αντιδραστική από τη συντήρησή τους,  
καθώς δυσχεραίνει περισσότερο ή και ακυρώνει τη μελλοντική λύση τους. 
 
 



28 
 

 Η ρήξη με τη μορφή της υπέρβασης των φραγμάτων 

Εκτός απ αυτούς που συντηρούν τα φράγματα κι αυτούς που επιχειρούν να τα 
διαρρήξουν,  
υπάρχουν κι αυτοί που τα υπερβαίνουν. 
 
Η υπέρβαση των φραγμάτων συμβαίνει κατά κανόνα αβίαστα και εν πολλοίς 
αθόρυβα. 
Μερικές φορές μπορεί η αλλαγή να φαίνεται ξαφνική και βίαιημ αλλά η βία αυτή 
δεν έχει υπόβαθρο. 
 
Γιατί ο άνθρωπος που υπερβαίνει εξωτερικά τα φράγματα τα έχει πρώτα 
υπερβεί εσωτερικά, έχει αλλάξει συνειδησιακά. 
Η κατάσταση χωρίς φράγματα είναι ήδη συνειδησιακή κατάκτηση γι αυτόν. 
 
Εξαιρουμένων κάποιων ασυνήθιστων ανθρώπων και κάποιων ασυνήθιστων 
περιστάσεων, η συνειδησιακή αυτή αλλαγή είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα 
μακράς εσωτερικής διαδικασίας. 
Η διαδικασία αυτή ξεκινά με τη συνειδητοποίηση κάποιων καταστάσεων ως 
δεσμών στη ζωή του ανθρώπου, 
αλυσίδων που τον καταπιέζουν και όχι αλυσίδων που τον διακοσμούν όπως τις 
αντιλαμβάνονται αυτοί που καταγίνονται να τις συντηρούν. 
 
Η συνειδητοποίηση αυτή είναι κοινή και σ αυτόν που επιχειρεί να διαρρήξει τα 
δεσμά. 
Σ αντίθεση όμως με αυτόν,  
αυτός που τα υπερβαίνει αντιλαμβάνεται ότι για τα δεσμά έχει και ο ίδιος 
ευθύνη και ότι κατά κάποιον τρόπο τον υπηρέτησαν εμπλουτίζοντάς του το 
πεδίον των εμπειριών του. 
 
Γι αυτό, σ αντίθεση με αυτόν που επιχειρεί αμέσως να τα διαρρήξει θεωρώντας 
τα ευθύνη μόνον των άλλων και βάρος που πρέπει αμέσως να αποτινάξει, 
δεν εχθρεύεται τις καταστάσεις αυτές και τους ανθρώπους που ενδεχομένως 
εμπλέκονται με αυτές. 
 
Απλά θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή που δεν τον υπηρετούν πια οι καταστάσεις,  
ότι τον κρατάνε πίσω στο ταξίδι του στη ζωή και γι αυτό επιταχύνει το 
βηματισμό του να τις προσπεράσει,  
αποθέτοντας με συμπάθεια και με προσοχή για να μην βλαφθεί κανείς αυτό που 
τον υπηρέτησε μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Το αντιλαμβάνεται ως ένα σκαλί στην πορεία της συνειδητοποίησής του και 
μεταλλαγής του. 
 
Με αυτόν τον τρόπο αρνείται μια κατάσταση χωρίς να αιχμαλωτίζεται απ αυτήν.  
Την υπερβαίνει. Λύνει τα δεσμά. 
Η προβληματική κατάσταση δεν τον απασχολεί πια, δεν τον καθορίζει επί της 
ουσίας, όχι μόνον επιφανειακά. 
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 Η αποστασιοποίηση ως ένα βήμα προς την υπέρβαση 

Η κατάσταση αυτή υπέρβασης των προβλημάτων φαίνεται να είναι αποτέλεσμα 
μιας διαδικασίας με πολλά στάδια και βήματα. 
Ένα από τα βήματα αυτά μάλλον είναι η αποστασιοποίηση από την 
προβληματική κατάσταση. 
 
Σ αυτό καταλήγω από προσωπική εμπειρία μιας ασήμαντης για πολλούς, αλλά 
ιδιαίτερα περιοριστικής για μένα προβληματικής κατάστασης. 
 
Για πολλά χρόνια, με είχε σημαδέψει μια εικόνα που είχα δει στο δρόμο: η 
εικόνα ενός σκυλιού κατακρεουργημένου από ένα αυτοκίνητο και παρατημένου 
στη μέση του δρόμου. 
 
Κάθε φορά που αντίκριζα από μακριά κάτι που έμοιαζε με σώμα στο δρόμο, και 
τριγύρναγα τότε συχνά στους δρόμους, νόμιζα ότι έβλεπα κατακρεουργημένο 
σκυλί. 
Μ έπιανε σύγκρυο, ταυτιζόμουνα μαζί του, αρνιόμουνα να συνεχίσω και άλλαζα 
δρόμο. 
Η σκηνή αυτή με διακατείχε για αρκετή ώρα και προσπαθούσα να την ξορκίσω 
γράφοντας σε ένα μπλοκάκι για το δράμα του άτυχου ζώου. 
 
Κάποια μέρα αποφάσισα να δοκιμάσω να μην αντισταθώ να δω τι θα μου 
συμβεί. 
Πλησίασα, το κοίταξα και είδα ότι ήταν ένα λασπωμένο σχοινί. 
 
Από τότε δεν άλλαζα δρόμο. Όταν έβλεπα κάτι στο δρόμο, πλησίαζα, το κοίταζα 
επισταμένα και προχωρούσα χωρίς να με απασχολεί άλλο. 
Και μερικές φορές ήταν πράγματι ένα σκυλί κατακρεουργημένο και 
παρατημένο. 
Δεν με διατάρασσε πια. 
 
Συνειδητοποίησα ότι  
η μέχρι τότε άρνησή μου δεν ήταν ευαισθησία, ήταν αδυναμία κατανόησης. 
Συνειδητοποίησα ότι  
η άρνησή μου να δω κατάματα μια κατάσταση ήταν αυτή που με αιχμαλώτιζε. 
Ήταν αυτή που επέτρεπε να μεσολαβούν σκέψεις και μνήμες και να 
ζωντανεύουν το παρελθόν στο παρόν,  
που επέτρεπε την καθήλωσή μου στο παρελθόν,  
που με εμπόδιζε να προχωρήσω κυριολεκτικά και μεταφορικά. 
 
Να κοιτάζεις κάτι κατάματα, να προσηλώνεσαι σε κάτι ώστε να μην μεσολαβεί η 
σκέψη που είναι η απόκριση του παρελθόντος, είδα ότι είναι ο τρόπος, ή 
τουλάχιστον ένας τρόπος για να τελειώνεις μια κατάσταση. 
 
Λες όχι σε μια κατάσταση όταν αποστασιοποιείσαι απ αυτήν. 
 
Δύσκολο θα πει κανείς. Ασυνήθιστο θα έλεγα. 
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Είμαστε Φτιαγμένοι από το Υλικό των Άστρων 
 
Στον κόσμο αυτό όλοι μας παίζουμε ρόλους. 
 
Κάποιοι από τους ρόλους αυτούς είναι κοινοί για όλους, όπως είναι οι ρόλοι του 
καταναλωτή, του εργαζόμενου, του πολίτη-υπηκόου (φορολογούμενου, κ.α.). 

Άλλοι δεν είναι κοινοί, αλλά αφορούν πολλούς: ο ρόλος του πιστού, του 
πατριώτη, του καθώς πρέπει, κ.α. 

Άλλοι, πάλι, είναι πιο προσωπικοί και εξατομικευμένοι, όπως ο ρόλος του 
επιστήμονα, του κορυφαίου επιστήμονα, του πνευματικού ταγού, του 
φιλάνθρωπου, του πετυχημένου, του υπεράνω. 
 
Όπως όλα στον κόσμο αυτόν, οι ρόλοι αυτοί έχουν και το αντίθετό τους: τον 
αντίθετο ρόλο που παίζει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος σε 
διαφορετικές περιστάσεις ή περιόδους της ζωής του. 
 
Οι περισσότεροι από τους ρόλους αυτούς είναι μαθημένοι, μας τους έχουν 
εμφυσήσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, ιδιαίτερα μέσω της 
εκπαίδευσης. 
 
Να παίζουμε ρόλους είναι ο τρόπος που έχουμε οι άνθρωποι να γνωρίσουμε τον 
κόσμο, ερχόμενοι σε σχέση ο ένας με τον άλλο γνωρίζοντας τον εαυτό μας και 
τους άλλους. 
 
Πολλοί, όμως, από μας είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τους ρόλους αυτούς και 
τους παίζουμε τόσο καλά που ξεχνάμε ότι είναι απλά ρόλοι που παίζουμε στο 
θέατρο της ζωής. 
Ακόμη κι όταν, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, οι ρόλοι αυτοί 
εναλλάσσονται στο αντίθετό τους ακόμη και στη διάρκεια της ημέρας,  

όπως συμβαίνει με τον υπήκοο στη δουλειά του που μεταστρέφεται σε αφέντη 
στην οικογένειά του,  

τον αφέντη στη δουλειά του που μεταστρέφεται σε υπήκοο στην κυρά του,  

τον πάντα ευγενικό και προσηνή υπάλληλο στο βλοσυρό προϊστάμενό του που 
κάνει το βλοσυρό αφεντικό στον υφιστάμενό του,  

τον υπεράνω την ημέρα που τη νύχτα υποδύεται τον υποκάτω κ.ο.κ. 
 
Γι αυτό όταν οι εξωτερικές καταστάσεις απειλούν να διακόψουν τους 
καλομαθημένους ρόλους μας, 
μπορεί να μην είναι κατ ανάγκην κακοτυχία, όπως το εκλαμβάνουμε στην 
αρχή.  
 
Σ αυτή τη γη είμαστε περαστικοί, ταξιδιώτες στο ταξίδι της ζωής. 
Να αναζητούμε απάνεμα στην πορεία μας αυτή, ίσως, μας ωφελεί. Μας 
ξεκουράζει και μας δίνει ενέργεια να συνεχίσουμε. 
Αλλά να παραμένουμε καθηλωμένοι συνεχώς στα απάνεμα αυτά, ίσως φέρνει 
λήθη και δεν μας ωφελεί. 
Η συντριβή των απάνεμων αυτών, ίσως, τελικά να μας ωφελεί  
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Μας βάζει ξανά καθ οδόν.  
 
Σήμερα, ομολογουμένως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση 
συντριβής των απάνεμων στη ζωή μας. 
Οι βεβαιότητες του παρελθόντος έχουν παρέλθει. 
Πολλοί καλούμαστε να στερηθούμε ρόλους, μαθημένες συμπεριφορές, χρόνων 
ολόκληρων. 
 
Καιρός να θυμηθούμε ποιοί είμαστε. 
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Συνελεύσεις στις πλατείες - Ανοχή και ανεκτικότητα 
 

Κατά τη γνώμη μου η πιο χαρακτηριστική ένδειξη ωριμότητας ενός ανθρώπου 
είναι η ανεκτικότητα. Η ανεκτικότητά του απέναντι σε ανθρώπους και 
καταστάσεις που δεν τον βρίσκουν σύμφωνο.  
 
Η ανεκτικότητα διαφέρει από την ανοχή.  
Μπορεί να πει κανείς ότι ανεκτικότητα και ανοχή είναι αντίθετα. 
 
Ο ανεκτικός άνθρωπος αναγνωρίζει στον άλλο το δικαίωμα να είναι 
διαφορετικός. 
Ο άνθρωπος που ανέχεται δεν το αναγνωρίζει αυτό. Δεν τον αποδέχεται τον 
άλλο.  
Τον θεωρεί λάθος, αλλά δεν αντιπαρατίθεται μαζί του για διάφορους λόγους.  
 
Και στην ανεκτικότητα και στην ανοχή δεν εκδηλώνεται εναντίωση στον άλλο. 
Αν και η εξωτερική εκδήλωση φαίνεται ίδια και στις δύο περιπτώσεις, 
εντούτοις, είναι εντελώς άλλης τάξης η μία από την άλλη. 
Είναι όπως με έναν ταχύτατα περιστρεφόμενο δίσκο και έναν εντελώς ακίνητο. 
Και οι δύο φαίνονται το ίδιο ακίνητοι. Αλλά ενεργειακά δεν είναι καθόλου το 
ίδιο. 
 
Αυτός που ανέχεται δεν διαφέρει και πολύ από τον μη ανεκτικό άνθρωπο.  
Και οι δύο νοιώθουν μέσα τους εναντίωση.  
Ο πρώτος δεν την εκδηλώνει, ο δεύτερος την εκδηλώνει. 
Και οι δύο έχουν παγιωμένες απόψεις, Γι αυτό ενοχλούνται όταν κάποιος άλλος 
τις αμφισβητεί με τον λόγο του ή τη στάση της ζωής του.  
 
Η ενόχλησή τους είναι αποτέλεσμα του περιορισμού τους. 
 
Ο ανεκτικός άνθρωπος έχει κι αυτός απόψεις, αλλά δεν αγκυρώνεται σ αυτές. 
Γνωρίζει ότι είναι εφαλτήρια που πρέπει να υπερπηδήσει. Δεν αγκιστρώνεται σ 
αυτά. 
Παρατηρεί τις αγκυλώσεις του, τις κατανοεί και τις αποδέχεται.  
 
Μπορεί να μην είναι ελεύθερος ακόμη, αλλά απελευθερώνεται. Εκκενώνεται. 
 
Προχωρά στο δικό του δρόμο και αφήνει χώρο και στον άλλο να προχωρά στον 
δικό του.  
Μπορεί οι δρόμοι τους να διασταυρώνονται, μπορεί και όχι. 
Δεν θεωρεί το δικό του μοναδικό που πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλοι. 
 
Πολλοί δρόμοι συναντώνται αυτές τις ημέρες στις πλατείες, στους χώρους των 
συνελεύσεων.  
Και αφήνουν χώρο ο ένας για τον άλλο. 
Η ανεκτικότητα είναι η υπογραφή των ανθρώπων που συνέρχονται κάθε μέρα 
στις συνελεύσεις στο Σύνταγμα. Ιδιαίτερα των νέων μας. 
Και αυτό είναι ήδη μια νίκη. 
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Η Κοινωνική Παθογένεια και η Εξελικτική Δυναμική της 
 

 Παθογένεια των άλλων ή και δική μας; 

Η κοινωνία μας νοσεί και αυτό μάλλον δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. 
Διαφωνίες υπάρχουν στο τι συνιστά τη νοσηρότητα αυτή, ποιες είναι οι αιτίες 
της και ποια η αντιμετώπισή της. 
 
Αρκετοί θεωρούν ότι η νοσηρότητα αυτή είναι καθαρά εξωγενής, ότι δεν 
σχετίζεται καθόλου με μας τους ίδιους και τη στάση μας στη ζωή και 
καταγίνονται στο κατακεραύνωμα των άλλων. 
 
Μερικοί αντιλαμβανόμαστε και τη δική μας εμπλοκή συμμεριζόμενοι αυτό που 
λέγαν οι παλιοί:  
«Όπως μέσα, έτσι και έξω» 

Ο εξωτερικός κόσμος είναι αντανάκλαση του εσωτερικού κόσμου.  
Μιλούσαν για μικρόκοσμο, κόσμο και μακρόκοσμο σε αντανάκλαση ο ένας 
του άλλου.  

Όπως κάτω, έτσι και επάνω, έλεγαν οι Αιγύπτιοι. 
Γι αυτό και συνιστούσαν το "γνώθι σ αυτόν". 
Για να γνωρίσεις τον κόσμο, έλεγαν, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου. 
Για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου. 

 Αντιστοιχίες ανθρώπινου και κοινωνικού οργανισμού 

Ο κοινωνικός οργανισμός μπορεί να ιδωθεί ως αντανάκλαση του  
σωματοψυχικού μας οργανισμού. 

Όπως συμβαίνει με το σωματοψυχικό μας οργανισμός, το ίδιο συμβαίνει και με 
τον κοινωνικό μας οργανισμός. 
Διαθέτει κι αυτός μια σωματική δομή η οποία ζωογονείται από μια ζωτική 
δύναμη και εμψυχώνεται από την ενέργεια των επιθυμιών και της θέλησης της 
κοινωνίας. 
 
Όπως στο σωματικό οργανισμό του ανθρώπου και στο σωματικό οργανισμό της 
κοινωνίας τα επί μέρους κύτταρα, εν προκειμένω οι άνθρωποι που την 
αποτελούν, συμπράττουν και συγκροτούν τα επί μέρους συστήματα του 
οργανισμού της: 
το μυϊκό, σκελετικό, νευρικό, τροφοδοτικό, πεπτικό, αποχετευτικό κ.α.  
καθώς και τα διάφορα επί μέρους όργανα: εγκέφαλο, νεφρά, σπλήνα, ήπαρ 
κλπ. 
 
Όπως και στον ανθρώπινο οργανισμό, τα διάφορα συστήματα και όργανα του 
κοινωνικού οργανισμού,  
οι άνθρωποι που επιτελούν διάφορες λειτουργίες μέσα στην κοινωνία,  
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είναι ισότιμοι με τον ίδιο τρόπο που είναι ισότιμα τα διάφορα όργανα και 
συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (καθώς όλα είναι εξ ίσου απαραίτητα για τη 
λειτουργία του συνολικού οργανισμού). 

Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες (κυκλοφοριακό σύστημα) είναι ισότιμοι με 
τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων 
(αποχετευτικό σύστημα) και αυτοί ισότιμοι με τους εργαζόμενους στις τέχνες 
(αναπνευστικό) κ.ο.κ.  
 
Όπως στο σωματικό οργανισμό και στον κοινωνικό οργανισμό υπάρχουν 
κύτταρα ξενιστές και παράσιτα διαφόρων τύπων (ιοί, βακτηρίδια, σκουλήκια, 
κ.α.). 
Οι ξενιστές αποτελούν κι αυτοί με τη σειρά τους παράσιτα άλλων ξενιστών, 
κ.ο.κ. (μια κοινωνική ομάδα μπορεί να παρασιτεί σε μια άλλη ομάδα η οποία κι 
αυτή να παρασιτεί σε μιαν άλλη). 

 Η παθογένεια ως εξελικτικός παράγοντας 

Ο κοινωνικός οργανισμός όπως και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι 
στατικός. Εξελίσσεται. 
Και ένας τρόπος εξέλιξής του είναι και η παθογένεια, η ασθένεια. 
 
Όπως συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, οι δυσκολίες είναι αυτές που μας 
ισχυροποιούν και μας εμπλουτίζουν την οπτική.  
Μας προσγειώνουν, μας κάνουν να εμβαθύνουμε και να βρίσκουμε νέες 
διεξόδους. 
Μέσω της ασθένειας ο οργανισμός δέχεται νέες πληροφορίες και εμπλουτίζεται. 
Αποκτά ανοσία και ανοίγεται σε νέους τρόπους λειτουργίας αυξάνοντας το 
δυναμικό του. 
Μεταλλάσσεται και γι αυτό εξελίσσεται. 
 
Την ίδια λειτουργία επιτελούν και τα παράσιτα στις διάφορες μορφές τους, τόσο 
στον ανθρώπινο όσο και στον κοινωνικό οργανισμό. 
Τον αποσταθεροποιούν, τον εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία, νέες πληροφορίες, 
και του επιτρέπουν να αναδιοργανωθεί και να μεταβεί σε πιο εξελιγμένη 
κατάσταση.  
 
Η ασθένεια αποτελεί μια δύσκολη συγκυρία για τον άνθρωπο και ειδικότερα για 
το σωματικό του οργανισμό. 
Αυτό που δεν θα καταλάβαινε κανείς σε μια ολόκληρη ζωή με ομαλή ροή μπορεί 
να το καταλάβει σε μια δύσκολη συγκυρία σε πολύ πιο σύντομο χρόνο. 
 
Γι αυτό, η ασθένεια μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας επιτάχυνσης της  
ωρίμανσής μας, της εξέλιξής μας. 
Θα εξαρτηθεί από το πώς θα τη χειριστούμε.  
Μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο και όχι εχθρό. 

 Τύποι παθογένειας Ανθρώπινου και Κοινωνικού Οργανισμού 

Όπως με τις παθογένειες του ανθρώπινου οργανισμού και οι παθογένειες του 
κοινωνικού οργανισμού είναι διαφορετικής βαρύτητας με διαφορετική  
συμπτωματολογία.  
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Για τις αιτίες και την αντιμετώπισή τους έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες και 
μέθοδοι. 
Άλλες αποδίδουν την αιτία στην επιβλαβή δράση των παρασίτων και 
καταγίνονται στην εξολόθρευσή τους, άλλες στην έλλειψη βασικών θρεπτικών 
συστατικών και συνιστούν επί πλέον πρόσληψη τροφής, άλλες σε εξωγενείς 
παράγοντες, κ.α. 
 
Kάποιες από τις θεωρίες και τις πρακτικές συνοψίζονται παρακάτω: 

Α. - Το Σύγχρονο Κοινωνικό Καρκίνωμα 

Η όλη εικόνα της σύγχρονης πραγματικότητας θυμίζει καρκίνωμα.  

Κάποια κύτταρα του κοινωνικού οργανισμού έχουν γιγαντωθεί, έχουν 
παραβιάσει όλους τους νόμους της φυσικής συνύπαρξης στον πλανήτη  
και συνεχίζουν συνεχώς να γιγαντώνονται σε βάρος των υπόλοιπων κυττάρων 
τα οποία αρχίζουν να ασφυκτιούν  
κινδυνεύοντας με αφανισμό (μαζί και με τα καρκινικά κύτταρα). 

Όπως λένε πολλοί, ο όγκος δεν είναι παρά σύμπτωμα ενός οργανισμού που 
νοσεί ολόκληρος, μια προειδοποίηση για αλλαγή, ή  
όπως λέει ο Βίλχελμ Ράιχ, η απόσυρση της ζωτικής ενέργειας του οργανισμού 
(ίσως και ηθελημένη για όσους, ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούν, 
αποφασίζουν να τερματίσουν μια πορεία). 
 
Οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες τείνουν στο συμπέρασμα ότι η αιτία για την 
ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων είναι η έλλειψη οξυγόνου. 
Τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου.  
 
Επίσης, επίσημες επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν αυτό που πρέσβευαν 
παλιότεροι για αυτοϊαση αρκετών περιπτώσεων καρκινωμάτων. 

- Η Αντιμετώπιση 

Πώς καταπολεμάμε το καρκίνωμα;  
Με εγχειρήσεις και χημειοθεραπεία; Με αφαίρεση των καρκινικών όγκων; 

Όλες οι στατιστικές δείχνουν ότι οι όγκοι αργά ή γρήγορα ξαναεμφανίζονται και 
σε χειρότερη, πιο μοιραία, μορφή.  
Κόβουμε ένα κεφάλι και φυτρώνουν δύο. 

Τη Λερναία Ύδρα πώς την αντιμετωπίζουμε; 

Πώς φέρνουμε οξυγόνο στα κύτταρα του πάσχοντος κοινωνικού οργανισμού 
μας; 

Πριν κάμποσα χρόνια στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρείου άκουγα στην 
τηλεόραση κάποιον δημοσιογράφο να οδύρεται για το μέγα σκάνδαλο της 
εποχής, όπως έλεγε,  
που ήταν κάτι σχετικά με κάποια βίλα του Ανδρέα Παπανδρέου. 
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Κάποια στιγμή στην εικόνα του δημοσιογράφου να κόπτεται τόσο πολύ για το 
θέμα και να τον πνίγει η αγανάκτηση  
αντιπαρατέθηκε στο νου μου η εικόνα της ικανοποίησης και ευχαρίστησης που 
θα ένοιωσε ο ίδιος άνθρωπος  
όταν πληροφορήθηκε αυτή την, όπως έλεγε, τόσο δυσάρεστη και απευκταία 
κατάσταση,  
για την οποία, όμως, θα είχε «κινήσει λυτούς και δεμένους» για να την 
εκμαιεύσει.  
Και σκέφτηκα:  
Αν κάτι μεμπτό συνέβαινε με κάποιον δικό του, κάποιον φίλο του,  
ο ίδιος άνθρωπος μάλλον θα στενοχωριόταν, θα ευχόταν να μην το ήξερε  
και ίσως θα του συμπαραστεκότανε  
ή ακόμη και να προσπαθούσε να το αποκρύψει. 

Επίσης σκέφτηκα:  
Αν με κατηγορούσαν και μένα για κάτι μεμπτό,  
αυτό που θα με βοηθούσε θα ήταν η ανορθωτική (ίσως και παρηγορητική) 
κουβέντα συνειδητοποίησης των πράξεών μου και των συνεπειών τους  
και η παραίνεση για ανάληψη των ευθυνών μου. 

Σίγουρα δεν θα βοηθούσε η κατεδαφιστική κριτική και ο δημόσιος διασυρμός. 
Δεν μοιάζει και τόσο με οξυγόνο αυτό. 

Μήπως πρέπει να σκεφτούμε τί είναι αυτό το οξυγόνο, πώς θα απεγκλωβίσουμε 
την αποσυρμένη ενέργεια από τον οργανισμό μας; 

Και μέχρι τότε να επιτρέψουμε στον οργανισμό μας μήπως και λειτουργήσει από 
μόνος του ο επιδιορθωτικός μηχανισμός του ανοσοποιητικού μας συστήματος; 
 
Β. – Η παθογένεια λόγω ενεργειακών ανισορροπιών  
 
Η ψυχολογία και η βιοενεργειακή αντίληψη της ιατρικής μιλούν για τα 
προβλήματα στη συμπεριφορά και τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού 
ως μπλοκαρίσματα της ελεύθερης ροής της ενέργειάς του.  

Λόγω των ενεργειακών αυτών μπλοκαρισμάτων, άλλα συστήματα και 
όργανα υπερλειτουργούν και άλλα υπολειτουργούν. 

Με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να δούμε και τα προβλήματα στη 
συμπεριφορά και τη λειτουργία της κοινωνίας μας ως μπλοκαρίσματα της 
ελεύθερης ροής της συλλογικής μας ενέργειας. 
Άλλα συστήματα και όργανά της υπετροφοδοτούνται σε βάρος άλλων που 
πάσχουν από έλλειψη ενέργειας.  
Για παράδειγμα, άλλα μέλη της κοινωνίας έχουν συσσωρεύσει και διάγουν 
σπάταλη ζωή και άλλα μέλη της στερούνται τα στοιχειώδη. 

- Η αντιμετώπιση 

Για το ξεμπλοκάρισμα των ενεργειακών κόμπων στον ανθρώπινο οργανισμό 
έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες και τεχνικές. 
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Αρκετές εστιάζουν στη διερεύνηση της φύσης και των αιτιών των κόμβων αυτών 
ως το πρώτο βήμα της διάλυσής τους, επιχειρώντας την ελεγχόμενη εκτόνωση 
της εγκλωβισμένης ενέργειας. 
Άλλες εστιάζονται στην ενίσχυση της ενεργειακής ροής του οργανισμού ώστε η 
μεγαλύτερη έντασή της, η ορμή της, να εξαλείψει τα ενεργειακά  λιμνάσματα  
όπου και να βρίσκονται. 

Η πρώτη μέθοδος είναι η ψυχαναλυτική και, συνήθως, είναι χρονοβόρα, 
επώδυνη και με αβέβαια αποτελέσματα,  
καθώς οι ενεργειακοί κόμβοι μπορεί να είναι αναρίθμητοι και η διάλυση του 
ενός να μην συνεπάγεται κατ ανάγκην και διάλυση ή εξασθένηση και των 
άλλων, αλλά ενδεχόμενα την ενίσχυσή τους. 

Η δεύτερη μέθοδος είναι πιο άμεση και πιο αποτελεσματική και, επιπλέον, 
επιτυγχάνει την ενεργειακή αναβάθμιση όλου του οργανισμού. 

Η αλλαγή της ενεργειακής ροής του οργανισμού απαιτεί αλλαγή του 
προσανατολισμού του ανθρώπου. 
Απαιτεί αλλαγή της εστίασης της προσοχής του ανθρώπου.  
Η ενέργεια ακολουθεί την προσοχή. 
Έχει ειπωθεί όπου είναι η καρδιά σου εκεί είναι και ο θησαυρός σου. 

Αυτό που ισχύει για τον ανθρώπινο οργανισμό ισχύει και για την κοινωνία. 

Τα κοινωνικά μπλοκαρίσματα απαιτούν νέο προσανατολισμό. Απαιτούνται νέες 
αξίες.  
Δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα με την ίδια λογική που το προκάλεσε, έχει 
ειπωθεί. 
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3 0 . 5 . 1 1  

H Επανάσταση της Καθημερινότητας 
 
Οι πολυπληθείς και πολυήμερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πολιτών στις 
πλατείες της Ελλάδας και των άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων με αίτημα την 
κοινωνική αλλαγή είναι σίγουρα ελπιδοφόρες. 
Θέτουν σε κίνηση την κοινωνία και αυτό είναι το πρώτο στάδιο για οποιαδήποτε 
αλλαγή.  
 
Υπάρχουν όμως αλλαγές και αλλαγές.  
Υπάρχει η επιχειρούμενη αλλαγή μιας κατάστασης απλά μέσω της εναντίωσης σ 
αυτήν και  
η αλλαγή της υπέρβασής μιας κατάστασης. 
 
Αν και στην πρώτη περίπτωση, η εναντίωση σε μια κατάσταση βοηθά την 
ευρύτερη συνειδητοποίηση της και αυτό σίγουρα είναι θετικό,  
πραγματική αλλαγή μιας κατάστασης συντελείται στη δεύτερη περίπτωση. 
 
Στην πρώτη περίπτωση η απλή εναντίωση, όπως έχει δείξει και η ιστορία, 
διαιωνίζει την παλιά κατάσταση ενισχύοντάς την ή επιτρέποντάς της να ενδυθεί 
ανανεωμένη μορφή, να εκσυγχρονιστεί. 
Η εναντίωση είναι η απαραίτητη ενέργεια που την κρατά στη ζωή, ο αντίθετος 
πόλος που απαιτείται για να υπάρχει ενεργειακή ροή . 
 
Γι αυτό, κατά κανόνα, αυτοί που έχουν συμφέρον να διαιωνίζεται μια 
κατάσταση πραγμάτων μηχανεύονται οι ίδιοι την εναντίωση σ αυτήν για να την 
διατηρούν σε ζωή. 
Αυτό μπορεί να το δει κανείς ακόμη και στο επίπεδο επί μέρους υπηρεσιών, 
όπως π.χ. στην ενορχήστρωση τρομοκρατικών χτυπημάτων από υπηρεσίες 
καταπολέμησής τους, ή στη διάθεση ναρκωτικών από υπηρεσίες δίωξής τους,  
αλλά και σε αντίστοιχες πρακτικές εταιριών και επαγγελματιών. 
 
Ενώ η αλλαγή που οδηγεί στην υπέρβαση μιας κατάστασης συντελείται συνήθως 
σταδιακά και αρμονικά, 
η επιχειρούμενη αλλαγή μέσω της εναντίωσης είναι συνήθως δυσαρμονική 
εκδηλούμενη σχετικά απότομα, ως αποτέλεσμα ξεσπάσματος, αγανάκτησης.  
 
Η πρώτη περίπτωση της υπέρβασης μιας κατάστασης απαιτεί συνειδησιακή 
αλλαγή αυτών που εμπλέκονται σ αυτήν και οδηγεί σε αλλαγή της στάσης ζωής 
τους. 
Οδηγούνται σε μια όσο γίνεται μεγαλύτερη απεμπλοκή τους από την υπό 
αλλαγή κατάσταση περιοριζόμενοι στο ελάχιστο βιολογικά αναγκαίο. 
 
Για παράδειγμα, 
για την υπέρβαση της κυριαρχίας των αγορών και της κατάστασης ανισότητας 
των ανθρώπων,  
- περιορίζουν στο βιολογικά αναγκαίο την κατανάλωση αγοραίων «αγαθών», 
- αποποιούνται δικών τους εργασιακών και μισθολογικών κεκτημένων προς 
όφελος λιγότερων ευνοημένων,  
- παραχωρούν την περίσσεια της περιουσίας τους για δικαιότερη κατανομή,  
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εν συντομία:  
* τροποποιούν σταδιακά την καθημερινότητα της ζωής τους ώστε να αντανακλά 
όλο και περισσότερο την νέα κατάσταση που τους εκφράζει. 
 
Ως μαθητευόμενοι κι αυτοί στην τέχνη της ζωής κάνουν αυτό που κάνει ο 
μαθητευόμενος σε οποιαδήποτε τέχνη της ζωής. 
 
Η δεύτερη περίπτωση της επιχειρούμενης αλλαγής μιας κατάστασης απλά μέσω 
της εναντίωσης σε αυτήν 
παραβλέπει την εμπλοκή στην κατάσταση και τις ευθύνες αυτών που 
εναντιώνονται σ αυτήν. 
Κατά κάποιον τρόπο είναι όπως οι μαθητευόμενοι εκείνοι που ασκούνται στην 
ρητορική και αναμένουν να ανταμειφθούν για την ενασχόλησή τους αυτή με το 
τάλαντο της κηπουρικής. 
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1 2 . 1 . 1 0  

O Παλμός της Ζωής, η Αέναη Ανάπτυξη και τα Πάνω-Κάτω στη 
Ζωή 
. 
Όλα στη ζωή είναι παλμός.  
Να ζεις σημαίνει να πάλλεσαι, να αλλάζεις καταστάσεις, να μην καθηλώνεσαι σε 
κάτι, να μην κρυσταλλώνεσαι. 
Να ρέεις, να βιώνεις καταστάσεις και να βγαίνεις απ αυτές και πάλι από την 
αρχή σε κίνηση ακόμη πιο παλμική σε τροχιά σπειροειδή. 
 
Πολλοί δεν την αντέχουμε μια τέτοια παλμική κίνηση, τη θεωρούμε 
καθυστέρηση και καθηλωνόμαστε σε μια πορεία πρόσω ολοταχώς 
για να διαπιστώσουμε κάποια στιγμή ότι χάσαμε την επαφή με την πραγματική 
ζωή, ξεμακρύναμε από το σημείο επαφής σε μια ευθεία εφαπτόμενη στην 
σπείρα της ζωής. 
 
Ότι ακολουθήσαμε μια πρόσω ολοταχώς πορεία στο πουθενά, όπως αυτή που 
φαίνεται να ακολουθεί ο σύγχρονος πολιτισμός της αέναης ανάπτυξης και της 
«προόδου». 
 
Χρειάζεται να γνωρίσουμε την παρουσία και την απουσία πραγμάτων και 
καταστάσεων, την εγγύτητα και την απόσταση, τη διαύγεια και τη σύγχυση, την 
εστίαση και την απομάκρυνση, το κέρδος και την απώλεια. 
 
Η ζωή πάλλεται, παίρνει τα πάνω της και τα κάτω της κι αν θέλουμε να την 
ακολουθήσουμε πρέπει και μεις να παίρνουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, να 
μην παλεύουμε να είμαστε σταθερά στα πάνω μας. 
Να συντονιζόμαστε με τα πάνω και τα κάτω της ροής της ζωής που μέρος της 
είμαστε και εμείς. 
Να μπορούμε να υπομένουμε τα κάτω μας μέχρι να κάνουν τον κύκλο τους και 
να παρέλθουν. 
 
Με τον ίδιο τρόπο που ο σπόρος πριν αναρριχηθεί και φυλλορροήσει στο φως 
της ημέρας κατέρχεται ριζώνοντας στο σκοτάδι της γης η οποία αντιστεκόμενη 
στην επιχειρούμενη διείσδυση τον ωθεί και τον τροφοδοτεί για να εκδηλώσει το 
δυναμικό του, 
έτσι και οι καθοδικές καταστάσεις της ζωής μας προετοιμάζουν την αναρρίχησή 
μας σε μια ακόμη πιο πάνω σπείρα της ζωής, 
 
Αν εναντιωθούμε στις καταστάσεις που αντιστοιχούν σ αυτά τα κάτω μας, 
θεωρώντας τες ανεπιθύμητες, ότι πρέπει αμέσως να εξαλειφθούν, αρνούμαστε 
την παλμική κίνηση της ζωής και καθυστερούμε ή και ακυρώνουμε την 
αναστροφή τους. 
 
Αντίθετα, αν αποδεχτούμε τις καταστάσεις αυτές ως κάτι που έχει θέση στη ζωή 
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μας, αφού συνέβησαν, 
αν απλά τις παρατηρήσουμε χωρίς να τις ονοματίσουμε, χωρίς να τις 
αξιολογήσουμε ως ανεπιθύμητες, 
χωρίς να τις συγκρίνουμε με την προηγούμενη επιθυμητή κατάστασή μας, 
αν αποστασιοποιηθούμε απ αυτές, 
δεν θα διαταραχθεί η παλμική ροή της ζωής και οι καταστάσεις θα 
αναστραφούν. 
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1 1 . 1 . 1 0  

Σκέψη και Ελευθερία 
 

Η σκέψη είναι ενέργεια. 

Η εστίαση της σκέψης ισοδυναμεί με εστίαση της ενέργειας και γι αυτό, άσκηση 
δύναμης. (Για να ασκηθεί δύναμη χρειάζεται σημείο εφαρμογής). 
Η άσκηση δύναμης επιφέρει αποτελέσματα. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνήθως είναι με τη μορφή ελέγχου. Ελέγχου 
καταστάσεων, του εαυτού, ή άλλων ανθρώπων. 
Ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί, όμως, να είναι απελευθερωτικός, καθώς η σκέψη 
είναι απόκριση του παρελθόντος. 

Γι αυτό, η εστίασή της και τα αποτελέσματα που επιφέρει δεν είναι παρά το 
παρόν ως τροποποίηση του παρελθόντος. 
Ως απόκριση του παρελθόντος του ανθρώπου η σκέψη είναι αυτή που συντηρεί 
και τον εγωκεντρισμό του. 

Η εστίαση της σκέψης σε έναν σκοπό επιφέρει χωριστικότητα καθώς υπάρχουν 
αυτοί και αυτά που συμπορεύονται με τον σκοπό αυτό και αυτοί και αυτά που 
αντιτίθενται στο σκοπό αυτό. 

Η χωριστικότητα αυτή καταλήγει συνήθως σε αδυναμία επικοινωνίας με αυτούς 
ή αυτά που δεν άπτονται του σκοπού που έχει τεθεί. 
Η παρενέργεια αυτή εντείνεται καθώς αναπτύσσεται μηχανισμός 
αυτοσυντήρησης του σκοπού και της σκέψης που τον συντηρεί, ο οποίος 
συνήθως έχει ως αποτέλεσμα εκτροπή από τον αρχικό σκοπό. 

Σ αντιδιαστολή με τη σκέψη, η χωρίς σκέψη παρατήρηση του κόσμου είναι στο 
παρόν. Μη προβάλλοντας το παρελθόν στο παρόν, στερούμενη σημείου 
αναφοράς δεν ενισχύει τον εγωκεντρισμό. 

Μη εστιάζοντας, δεν ασκεί δύναμη και δεν επιφέρει κατευθυνόμενη αλλαγή. 

Απαλλαγμένη από πρότυπα και συγκρίσεις αναγνωρίζει την αυταξία των 
πραγμάτων. 

Αποδέχεται και δεν επεμβαίνει. Αφήνει τα πράγματα να αποκαλύπτονται. 

Ο κόσμος που ζούμε, όπως τον αντιλαμβανόμαστε, είναι το αποτέλεσμα της 
εστιασμένης σκέψης. Αλλάζοντας τις επιλογές της σκέψης μας, τα πρότυπά μας 
και τις μεθόδους σύγκρισης και αποτίμησης των πραγμάτων, ίσως, αλλάξουμε 
τον κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν θα αλλάξουμε τον 
εγωκεντρισμό μας. 

Γι αυτό, ο κόσμος μας δεν θα είναι παρά μια άλλη προβολή μας και όχι ο 
κόσμος καθ εαυτός. 
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2 8 . 1 . 1 2  

Έχουμε χρόνο για θυμό; 
 

«Τι κάνει κανείς αν έχει µία µόνο µέρα να ζήσει... 
Πώς περνάει αυτή η µέρα... 

Πώς αισθάνεται σ' αυτό το µεταίχµιο, 
µε τη ζωή πίσω και το όριο µπροστά...» 

 
Τα ερωτήματα είναι από συνέντευξη του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Τα ίδια ερωτήματα μου είχε κάνει πριν καιρό φίλος που αντιμετώπιζε 
προβλήματα υγείας και πίστευε ότι ενδεχομένως θα απέβαιναν μοιραία για τη 
ζωή του. 
Δεν θυμάμαι αν είχα απαντήσει τότε και τι, το πιο πιθανόν είναι ότι θα του είπα 
ότι οι φόβοι του είναι αδικαιολόγητοι. 

Σήμερα που το ξανασκέφτομαι καταλαβαίνω ότι δεν είχε νόημα να απαντήσει 
κανείς στο ερώτημα αυτό για λογαριασμό κάποιου άλλου. 
Ούτε στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό, δεν μπορεί κανείς να γενικεύσει. 
Ο καθένας μας είναι διαφορετικός. 
Είναι διαφορετική η πορεία μας στη ζωή και δεν μπορεί παρά να είναι 
διαφορετική και η πορεία μας στο θάνατο,  
αν μπορεί να τα ξεχωρίσει κανείς αυτά τα δύο: την πορεία στη ζωή και στο 
θάνατο. 

Θυμάμαι μια ιαπωνική ταινία που είχα δει παλιά με το θέμα αυτό.  
Ήταν του Κουροσάβα. Ο ελληνικός τίτλος ήταν: ο καταδικασμένος, ο 
Ιαπωνικός: Ικίρου που σημαίνει Να ζεις.  (1) 

Ένας μεσήλικας υπάλληλος δημαρχείου που το νόημα της ζωής του εξαντλείτο 
στη συμμόρφωση του στους ανωτέρους του, μαθαίνει ότι πάσχει από σοβαρή 
ασθένεια και θα πεθάνει. 
Νοιώθει ότι δεν είναι έτοιμος να πεθάνει. Τον πιάνει απελπισία. 
Συνειδητοποιεί πόσο άδεια είναι η ζωή του όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι 
ζωντανός νεκρός. 

________________________________________ 
(1) Ήταν από τις ταινίες που την είδα και την ξαναείδα και κάθε φορά με καθήλωνε. 
Από τις λίγες ταινίες που τις θυμάμαι τόσο πολύ. 
Εν γένει δεν είμαι του κινηματογράφου. Δεν έχω δει πολλές ταινίες. 
Τις ταινίες του Κουροσάβα όμως τις έβλεπα και τις ξαναέβλεπα ακόμη και σε κατάμεστες 
χειμερινές αίθουσες που κατά κανόνα απέφευγα. Προτιμούσα τους καλοκαιρινούς 
κινηματογράφους με λίγο κόσμο. 

Δεν ήταν το θέμα τους, η πλοκή τους, που σε καθήλωνε. Ήταν οι φυσιογνωμίες των ηρώων 
του που σου μιλούσαν κατ ευθείαν μέσα σου. 
Σε καθήλωναν χωρίς να σε αιχμαλωτίζουν όπως οι περισσότερες ταινίες που με την 
περίτεχνη πλοκή τους σε εγκλωβίζουν σε αναμονή της επόμενης σκηνής ή προσπαθούν να 
σου υποβάλουν κάποια άποψη. 
Λειτουργούσαν περισσότερο ως καταλύτες που επέτρεπαν τη δική σου αντίδραση, 
δημιουργούσαν την ατμόσφαιρα εκείνη που σε διευκόλυνε να στοχαστείς εσύ για σένα. 

Την ίδια αίσθηση δημιουργούσαν και ταινίες του Ταρκόφσκι. Μπορούσες να απολαμβάνεις 
κάθε σκηνή αυτοτελώς, κάθε σκηνή ήταν αυτάρκης. Ήταν σαν να απολάμβανες ένα τοπίο 
που σου γαλήνευε τη ψυχή και ταυτόχρονα σε παρότρυνε να συλλογιστείς. 
Η ροή των σκηνών δεν μπορούσες να πεις αν ήταν αργή ή γρήγορη. Ήταν πέραν απ αυτό. 
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Θαυμάζει τη ζωντάνια νεαρής κοπέλας από τη δουλειά του με την οποία 
αναπτύσσει άδολη φιλία και θέλει να νοιώσει κι αυτός ζωντανός. 
Με παρότρυνση της κοπέλας εγκαταλείπει τη δουλειά του και δοκιμάζει 
διάφορα που όμως δεν μπορούν να τον αποσπάσουν από την απελπισία που τον 
διακατέχει. 

Τελικά πεθαίνει ευτυχισμένος λικνιζόμενος μια χιονισμένη μέρα σε μια κούνια σε 
ένα πάρκο για παιδιά 
για τη δημιουργία του οποίου είχε επιστρέψει στη δουλειά του και είχε υποστεί 
τα πάνδεινα μέχρι οι ανώτεροί του να υπογράψουν για να τον ξεφορτωθούν τα 
πάμπολλα έγγραφα που χρειάζονταν. 
Παρέμενε γαλήνιος στους εξευτελισμούς τους γιατί όπως είπε όταν τον ρώτησε 
κάποιος:   «Δεν έχω χρόνο να θυμώσω με κανέναν» 

Αυτή είναι η φράση που μου έχει μείνει περισσότερο από όλη την ταινία. 
Αυτή τη φράση ήθελα να μοιραστώ γράφοντας αυτό το κείμενο. 
 
Τι στάση θα κρατήσει ο καθένας από μας γνωρίζοντας ότι σε λίγες μέρες 
τελειώνει η ζωή του δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το εκθέσει δημόσια 
ακόμη κι αν μπορούσε εκ των προτέρων να το προσδιορίσει. Μπορεί να 
συμπεριφερθεί όπως ο ήρωας στην ταινία, άλλος μπορεί απλά να σιωπήσει για 
να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του θανάτου του ως τη 
δεύτερη κορυφαία στιγμή στη ζωή του μετά τη γέννησή του,  
κάποιος άλλος κάτι άλλο. 

Σίγουρα, όμως, όλοι, νομίζω, θα νοιώσουμε ότι δεν θα έχουμε χρόνο να 
θυμώσουμε με οποιονδήποτε και για ο,τιδήποτε. 

Να το καταφέρουμε, όμως, αυτό, να παραμείνουμε νηφάλιοι ανεξάρτητα από 
τις περιστάσεις, 
δεν νομίζω ότι θα αρκεί απλά η απόφαση της τελευταίας στιγμής. 

Πίσω από κάθε ενόχληση βρίσκεται κάποιος δικός μας περιορισμός, κάποια 
κρυσταλλωμένη άποψη για το τι είμαστε και τι δεν είμαστε, 
κάποια περιχαρακωμένη άποψη για τον εαυτό μας. 
 
Να αποβάλουμε αυτή την περιχαράκωσή μας, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει 
ξαφνικά, παρά μόνον, ενδεχομένως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων και 
κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις. 
Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε εμπειρία για την αδυναμία μας αυτή. 

Άρα, το τι στάση θα τηρήσουμε εν αναμονή του θανάτου μας δεν είναι άσχετο με 
τη στάση μας στη ζωή πριν. 

Γι αυτό νομίζω ότι είναι καλό να προβληματιστούμε με τη στάση μας στη ζωή 
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως την 
περίοδο του μεγάλου θυμού για πολλούς από μας. 

Μήπως αντί να εκτονωνόμαστε με το θυμό, να ακολουθούσαμε το παράδειγμα 
του ήρωα της ταινίας; 
 
Αντί να κατηγορούμε το σκοτάδι να ανάβαμε ένα μικρό κερί; 
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Τέλος Εποχής 

Λένε ότι ο άνθρωπος λίγο πριν τελειώσει η ζωή του βλέπει μπροστά του να 
εκτυλίσσεται όλη του η ζωή, όπως σε κινηματογραφική ταινία. 
Είναι σαν να μαζεύεται το φιλμ πάνω στο οποίο αποτυπώθηκαν αυτά που έκανε 
και αυτά που δεν έκανε στη ζωή του. 
Φυσικά αυτό δεν είναι από τα πράγματα που ελέγχονται. Μπορεί να συμβαίνει, 
μπορεί και όχι. Μπορεί να συμβαίνει σε μερικούς και σε άλλους όχι. 
Μπορεί να συμβαίνει από μόνο του ή επειδή το θέλησε κάποιος. 
 
Κάτι ανάλογο γίνεται σε μερικούς ανθρώπους και όταν τελειώνει η ζωή μιας 
ημέρας, λίγο πριν κοιμηθούν. 
Υπάρχουν άνθρωποι που κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν κάνουν ανασκόπηση της 
ημέρας που πέρασε.  
 
Κάθε μέρα της ζωής του ανθρώπου μπορεί να τη δει κανείς ως μικρογραφία 
ολόκληρης της ζωής.  
Το πρωί ο άνθρωπος γεννιέται και το βράδυ πεθαίνει. 
 
Φυσικά και δω ισχύει ότι σημαντικό δεν είναι μόνο το τι κάνεις αλλά και με ποια 
συνείδηση το κάνεις, τι είναι αυτό που εμψυχώνει την πράξη.  
Και οι πράξεις μας θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι όπως και μεις. Είναι 
κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά μας και μας μοιάζουν. Διαθέτουν σώμα και ψυχή. 
 
Μπορεί η ανασκόπηση της ημέρας να είναι απλά μια σκέτη τεχνική, απλά μια 
συνήθεια, να της λείπει η ψυχή,  
ή μπορεί να είναι πράγματι επωφελής, αν αυτός που την κάνει αφήνεται κατά 
το δυνατόν ανοιχτός και απροκατάληπτος να παρατηρήσει κατά το δυνατόν ως 
ουδέτερος παρατηρητής. 
 
Κατά πόσον η ανασκόπηση είναι επωφελής για τον άνθρωπο φαίνεται στις 
ημέρες που θα ακολουθήσουν, αν κάτι επί της ουσίας και όχι επιφανειακά 
αλλάζει σιγά-σιγά στη στάση της ζωής του. 
 
Όπως συμβαίνει με την ατομική ζωή του ανθρώπου, συμβαίνει και με την 
κοινωνία στο σύνολό της.  
Έχει κι αυτή τις ημέρες της που τελειώνουν.  
Και λίγο πριν τελειώσουν γίνεται ανασκόπηση της ημέρας που πέρασε, τι έγινε, 
τι δεν έγινε, τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα πρεπε να αλλάξει. 
 
Μια τέτοια μέρα για την κοινωνία βρίσκεται στο τέλος της τις ημέρες αυτές. 
Η ανασκόπηση θα μπορούσε να βοηθήσει η επόμενη ημέρα να είναι επί της 
ουσίας αλλαγμένη. 
 
Και την ανασκόπηση την βλέπουμε όντως να γίνεται στην κοινωνία μας. 
Μόνον που δεν μοιάζει και τόσο με αυτή για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. 
Είναι τόσο θορυβώδης! 
 
Οι άνθρωποι, μέλη της κοινωνίας, που την κάνουμε δεν φαίνεται να νοιώθουμε 
την ανάγκη να αποσυρθούμε σε ένα ήσυχο μέρος, να αποστασιοποιηθούμε 



46 
 

κάπως απ αυτά που κάναμε κατά τη διάρκεια της ημέρας που τελειώνει  
ώστε να είμαστε σε θέση να είμαστε παρατηρητές και όχι απλά θεατές που 
ταυτίζονται κάθε φορά με τον ένα ή τον άλλο ήρωα της ταινίας της κοινωνικής 
ζωής που εκτυλίσσεται μπροστά μας. 
 
Πολλοί δεν φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε ότι η ανασκόπηση αυτή αφορά και 
μας τους ίδιους, ότι και μεις αποτελούμε μέλη αυτής της κοινωνίας και θα 
πρέπει να εστιάσουμε και στη δική μας συμμετοχή στα δρώμενα. 
 
Γινόμαστε απλά κατήγοροι όχι παρατηρητές.  
Και είμαστε τόσο εύκολοι στις κρίσεις μας για τους άλλους! 
 
- Μπορεί στην οικογένειά μας να μην τα καταφέρνουμε στις σχέσεις με το 
σύντροφό μας ή τα παιδιά μας 
- στη δουλειά μας να έχουμε δυσλειτουργικές σχέσεις με τους συνεργάτες μας, 
ανωτέρους και κατωτέρους,  
αλλά να μιλάμε τόσο απαξιωτικά και να καταλογίζουμε ασυγχώρητη 
ανικανότητα όταν κάποιοι αξιωματούχοι δεν μπορούν να επιλύσουν ιδιαίτερα 
πιο δυσλειτουργικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων αντιμαχόμενων στρωμάτων της 
κοινωνίας 
 
- Μπορεί να εργαζόμαστε σε μεγαλοεταιρίες και για να διατηρήσουμε την 
προνομιακή θέση μας σ αυτές να συμπράττουμε σε πρακτικές που γνωρίζουμε 
ότι είναι επιζήμιες για το σύνολο, 
- να εργαζόμαστε σε πανεπιστήμια και να κάνουμε πάμπολλους συμβιβασμούς 
για να αναρριχηθούμε στην ιεραρχία, να ακολουθούμε την πεπατημένη και να 
κατευθύνουμε την ερευνητική μας παραγωγή σε Αμερικάνικα περιοδικά, 
απαξιώνοντας τα αντίστοιχα ελληνικά, στηρίζοντας έτσι την Αμερικανική 
κυριαρχία και εξάρτηση, 
- μπορεί να εργαζόμαστε σε ερευνητικά κέντρα, (στα οποία μπορεί να έχουμε 
προσληφθεί προνομιακά) και να οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε έρευνες του 
ΝΑΤΟ, 
αλλά να κατακεραυνώνουμε διάφορους αξιωματούχους ως Αμερικανόδουλους 
και υποκύπτοντας σε συμβιβασμούς και εκβιασμούς. 
 
Πέρα από ανεδαφική, 
η ανασκόπηση μας είναι αρκετές φορές και τόσο επιφανειακή! 
 
Αφηνόμαστε να αιχμαλωτίζεται η προσοχή μας από το θορυβώδες και το 
εκτυφλωτικό και  
να μην εστιάζουμε στο αθόρυβο και περιθωριακό που όμως είναι ασύγκριτα πιο 
πρωταγωνιστικό. 
Δεν βλέπουμε την κενότητα και το σκοταδιστικό ρόλο των πρώτων και δεν 
ανακαλύπτουμε τον καταλυτικό ρόλο των δεύτερων. 
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To Μήνυμα των Χριστουγέννων: Η δύναμη του παραδείγματος του 
ενός - Ζωή χωρίς χαρακώματα και περιχαρακώματα 

Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο (1) που καταγράφει πραγματικά συμβάντα. 
Παρακολουθείται η συμπεριφορά στο δρόμο ανθρώπων οι οποίοι συναντούν 
κάποιον άλλον που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και χρειάζεται βοήθεια. 

Οι άνθρωποι που παρακολουθούνται είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. 

Παρατηρώντας τους καθώς ο ένας νοιάζεται τον άλλο  
δεν μπορεί να μην διακρίνει κανείς την αίσθηση ενότητας που υπόκειται της 
στάσης τους αυτής. 
 
Δεν μπορεί να μην προσέξει ότι αυτή η αίσθηση ενότητας κινητοποιήθηκε από 
έναν μόνον άνθρωπο, αυτόν που έτρεξε να βοηθήσει ένα μικρό αγόρι όταν 
έπεσε από το σκεϊμπορντ. 
Ήταν σαν ένα σήμα που διαπέρασε τον ένα μετά τον άλλο εντελώς 
διαφορετικούς ανθρώπους και τους έθεσε σε κίνηση. 

Η κίνηση συμπαράστασης ενός μόνον ανθρώπου λειτούργησε ως καταλύτης μιας 
αλυσιδωτής αντίδρασης στην οποία διαφορετικοί άνθρωποι εκφράζουν τη 
συμπαράστασή τους και την εκτίμησή τους ο ένας στον άλλο. 

Ήταν σαν η αίσθηση αυτή ενότητας με τους άλλους να ήταν σε λανθάνουσα 
κατάσταση σ όλους αυτούς τους ανθρώπους και χρειάστηκε απλά να αφυπνιστεί 
από κάποιον άλλο μέσω της στάσης του, του παραδείγματός του. 
 
Το παράδειγμα ενός μόνον ανθρώπου αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας 
για την αλλαγή της στάσης ζωής πολλών άλλων ανθρώπων. 
 
Αρκετοί έχουν επιχειρήσει να το αιτιολογήσουναυτό μιλώντας για το ενεργειακό 
αποτύπωμα της στάσης της ζωής μας, των πράξεων και των σκέψεων πίσω απ 
αυτές, για την εγχάραξή τους στο ενεργειακό πεδίο του κόσμου μας. 

Οι ξεκάθαρες σκέψεις και πράξεις ενός ανθρώπου δημιουργούν κατά κάποιον 
τρόπο μια εστία που τις ακτινοβολεί στο περιβάλλον  
και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση αδιαμόρφωτων, ασαφών 
σπερμάτων παρόμοιας συμπεριφοράς που υπάρχουν σε άλλους ανθρώπους.  

Λειτουργούν, κατά κάποιον τρόπο, ως ένας δίαυλος, ένα κανάλι ή μια ατραπός 
που διευκολύνει και προσανατολίζει την πορεία άλλων ανθρώπων. 

 
Γι αυτό, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι  
με την άδολη σκέψη και στάση της ζωής τους, αθόρυβοι, καθημερινοί, 
άνθρωποι επιτελούν μεγαλύτερο έργο για την ανθρωπότητα απ ό,τι 
πολυπράγμονες και προβεβλημένοι άνθρωποι  
των οποίων οι εντυπωσιακοί λόγοι και οι θεαματικές παρεμβάσεις δεν 
υποστηρίζονται από τις βαθύτερες σκέψεις τους και την καθημερινή στάση της 
ζωής τους. 

____________________________________________ 

(1)  http://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU 
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Αυτές τις ημέρες πολλοί άνθρωποι γιορτάζουν τιμώντας τη γέννηση πριν 2000 
χρόνια στη φάτνη της Βηθλεέμ του ιστορικού Ιησού ο οποίος θεάνθρωπος ων 
έζησε στη γη και δίδαξε τους ανθρώπους με τη διδασκαλία του και το 
παράδειγμα της ζωής του. 
 
Άλλοι μιλούν για την εσωτερική γέννηση στη φάτνη της καρδιάς μας ενός νέου 
ανθρώπου, ενός ανθρώπου που είναι μέσα σ αυτόν τον κόσμο αλλά δεν είναι 
αυτού του κόσμου, ενός νέου ανθρώπου που όσο αναπτύσσεται αυτός τόσο 
φθίνει ο παλιός άνθρωπος μέσα μας. 
 
Ένα από τα χαρακτηριστικά του παλιού ανθρώπου μέσα μας είναι η 
εγωκεντρικότητά μας, η χωριστικότητα που διακρίνει τη ζωή μας σε όλες 
σχεδόν τις πτυχές της, η περιχαράκωσή μας από τους άλλους. 
 
Η άρση της περιχαράκωσης αυτής είναι σημάδι της νέας γέννησης. 
Η άρση της περιχαράκωσης αυτής είναι βασική διδασκαλία του ιστορικού Ιησού. 
«Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν» ήταν η βασική διδασκαλία του. 
 
Πολλοί το ερμήνευσαν ότι πρέπει να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας όπως 
αγαπάμε τον εαυτό μας  
και αρκετοί προβληματίστηκαν πόσο άραγε αγαπάμε τον εαυτό μας για να 
αγαπήσουμε το ίδιο τον γείτονά μας. 
Κάποιοι το ερμήνευσαν ότι αυτό που δίδαξε ο Ιησούς ήταν  
να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας γιατί ο συνάνθρωπός μας είναι ο εαυτός μας 
διακηρύσσοντας έτσι την ενότητα των ανθρώπων. 
 
Τη διδασκαλία του αυτή την έκανε πράξη ζωής ο Ιησούς συναναστρεφόμενος 
και τιμώντας αυτούς που οι άνθρωποι στην εποχή του κατέκριναν και 
απέφευγαν: τελώνες, πόρνες, ανθρώπους παραβατικούς, αλλόθρησκους. 
 
Σήμερα πολλοί δηλώνουν πιστοί του.  
Απ αυτούς λίγοι, ελάχιστοι, φαίνεται να ακολουθούν το παράδειγμά του στη 
στάση της ζωής τους. 

 
Η άρση των φραγμάτων, των χαρακωμάτων που μας χωρίζουν, δεν είναι 
εύκολη.  
Όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό. 
Οι διακρίσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. 
 
Ούτε γίνεται η άρση αυτή με επιβολή. Και αυτό το γνωρίζουμε. 
Είναι εξωτερίκευση εσωτερικής κατάστασης.  
 
Γνωρίζουμε τις απομιμήσεις της.  
Γνωρίζουμε ότι μπορεί κανείς να εναγκαλίζεται τους πάντες αλλά να είναι όπως 
στα πλατό των τηλεοπτικών εκπομπών και ότι  
μπορεί να είναι κανείς απόμακρος και να είναι συνδεδεμένος και να νοιάζεται 
για τους άλλους. 
 
Άνθρωποι κατ εξοχήν εγωκεντρικοί, περιχαρακωμένοι μέσα στα πλούτη τους, 
υλικά και πνευματικά,  
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μπορούν να επιδίδονται σε φιλανθρωπίες, σε θεωρίες και νουθεσίες περί 
ενότητας,  
αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν πραγματικά και να βιώσουν οι ίδιοι πως 
είναι να ζεις χωρίς συγκρίσεις και διακρίσεις. 
 
Γι αυτό, όταν τέτοιοι άνθρωποι επιχειρούν να επιβάλλουν στους άλλους τις 
δικές τους αντιλήψεις περί άρσης των χαρακωμάτων και ενότητας, ο κόσμος 
δεινοπαθεί. 
Γι αυτό, έννοιες και καταστάσεις όπως πολυπολιτισμικότητα, ελεύθερη 
μετανάστευση, παγκοσμιοποίηση που μεθοδεύονται σήμερα από κύκλους 
τέτοιων ανθρώπων 
χάνουν το ουσιαστικό νόημά τους και γίνονται μέσα αδιαφανών σκοπιμοτήτων. 
Επιχειρούν να εξομοιώσουν τους ανθρώπους ώστε να είναι προβλέψιμοι και 
χειραγωγήσιμοι. 
 
Άρση των περιχαρακωμάτων δεν σημαίνει εξομοίωση, εξαφάνιση της 
ατομικότητας του ανθρώπου.  
Δεν είναι η ενότητα της απουσίας περιεχομένου, η ενότητα λόγω έλλειψης. 
Το εντελώς αντίθετο. 
Η ενότητα είναι αποτέλεσμα πλήρωσης, αποτέλεσμα της πλήρους ανάπτυξης της 
ατομικότητας του ανθρώπου.  
 
Δεν είναι η διαφορετικότητα αυτή που εγείρει φράγματα και περιχαρακώνει 
τους ανθρώπους.  
Είναι η σύγκριση και οι αξιολογικές διακρίσεις που προκύπτουν απ αυτήν που 
χωρίζουν τους ανθρώπους. 
Άνθρωπος χωρίς περιχαρακώσεις είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν 
αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με κάποιον άλλο,  
δεν συγκρίνεται με κάποιον άλλον και δεν βάζει αξιολογικές ετικέτες στον ίδιο 
και στους άλλους. 
Δεν είναι ανώτερος ή καλύτερος, ούτε κατώτερος ή χειρότερος από τους 
άλλους. 
 
Απλώς είναι. Όπως είναι και οι άλλοι.  
 
Είναι διαφορετικός από τους άλλους όπως και οι άλλοι είναι διαφορετικοί απ 
αυτόν. 
Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό.  
Όλοι μας γεννιόμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. 
 
Είναι ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή, που βιώνεται αυτή η διαφορετικότητα 
που άλλους τους περιχαρακώνει κι άλλους τους ενώνει. 
 
Συνήθως είναι οι απλοί, καθημερινοί, άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν 
αυτή την ενότητα πίσω από τη διαφορετικότητα. 
Συνήθως είναι οι κακουχίες της ζωής που ανοίγουν τον άνθρωπο στη 
συνειδητοποίηση αυτή. 
 
Είναι πολλές οι ιστορίες συναδέλφωσης ανθρώπων σε αντίξοες συνθήκες.  
Μία απ αυτές όμως είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. 
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Είναι η ιστορία της συναδέλφωσης των απλών στρατιωτών στον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο την παραμονή των Χριστουγέννων το 1914. 

Οι στρατιώτες βγήκαν από τα χαρακώματά τους και συνάντησαν πίσω από τον 
εχθρό τον άνθρωπο. 

Τη συγκινητική αυτή ιστορία μπορεί να τη διαβάσει κανείς Εδώ (1) και Εδώ (2). 
Κρίμα που τέτοιες ιστορίες σπανίζουν στις μέρες μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

(1) http://geiachara.blogspot.gr/2010/12/1914.html 
(2) http://www.alfavita.gr/old/16206 
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Το Μήνυμα των Χριστουγέννων και οι Ρήξεις στη Ζωή μας 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζεται η γέννηση του υιού του θεού των χριστιανών. 
Η γέννησή του σηματοδότησε μια νέα εποχή, μια νέα διαθήκη μεταξύ Θεού και 
ανθρώπων, την Καινή Διαθήκη. 
Η διαθήκη αυτή βασίστηκε στη διδασκαλία του και τη ζωή του ως το υπόδειγμα 
της ζωής των πιστών. 
Τη διδασκαλία του και τη ζωή του διαπερνούσε πάντα ένα μήνυμα: Η ρήξη με 
τους θεσμούς και τις αξίες της εποχής: 

- Ρήξη με τις εκκλησιαστικές και πολιτειακές αρχές, τους Γραμματείς και 
τους Φαρισαίους, για την υποκρισία τους, την επιδεικτικότητά τους και τη 
μετατροπή του οίκου του θεού σε οίκον εμπορίου. 

- Ρήξη με τους συσσωρεύοντες πλούτο, παρομοιάζοντάς τους 
με ασπροβαμμένους, ρυπαρούς και όζοντες τάφους και διαμηνύοντας τον 
αποκλεισμό των πλούσιων από τη βασιλεία των ουρανών. 

- Ρήξη με τους διανοούμενους της εποχής κατηγορώντας τους για 
κατασπατάληση των ταλάντων τους. 

- Ρήξη με την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων κηρύσσοντας « ο αναμάρτητος 
 πρώτος τον λίθο βαλέτω». 

- Ρήξη με τον καθωσπρεπισμό των συγχρόνων του, συναναστρεφόμενος και 
εμπιστευόμενος τη συνέχιση της διδασκαλίας του σε απλούς και περιθωριακούς 
ανθρώπους. 

- Ρήξη με την περιφρόνηση των  παραβατικών  ανθρώπων αναγγέλλοντας  
τον περιφρονούμενο Βαραββά πρώτο στη Βασιλεία των Ουρανών. 

- Ρήξη με την άκριτη υποταγή στις αυθεντίες, αποκαλύπτοντας τη μεγαλύτερη 
χαρά του Πατρός για τον επιστρέφοντα ανυπότακτο και περιπλανηθέντα υιό, απ 
αυτή για το μη ριψοκίνδυνο υπάκουο υιό. 

Οι ρήξεις αυτές ήταν το μήνυμα της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. 
Τις ρήξεις αυτές σήμερα τις παρατηρούμε σ αυτούς που δεν δηλώνουν 
χριστιανοί. 
Οι δηλωμένοι χριστιανοί τους απορρίπτουν και τους κατηγορούν. 

Μήπως η αντιστροφή των γενικά παραδεκτών είναι ένας τρόπος να 
προσεγγίσουμε την αλήθεια; 
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Ποντίκια και άνθρωποι 

 Τα ποντίκια 

Στο βίντεο ένα ποντίκι βρίσκεται μέσα σε ένα κάπως ευρύχωρο κλουβί και ένα 
άλλο ακινητοποιημένο μέσα σε έναν κλειστό γυάλινο σωλήνα στο κέντρο του 
κλουβιού. 
Το ποντίκι έξω από το σωλήνα στριφογυρίζει απεγνωσμένα γύρω από το 
φυλακισμένο ποντίκι και κάποια στιγμή καταφέρνει να ανοίξει την πόρτα του 
σωλήνα και να το απελευθερώσει. 
 
Όπως λέει η ερευνήτρια  (1), το ίδιο συνέβη και όταν εκτός από το σωλήνα με 
το εγκλεισμένο ποντίκι υπήρχε μέσα στο κλουβί και δεύτερος κλειστός γυάλινος 
σωλήνας με λιχουδιές σοκολάτας.  
Τα ποντίκια απελευθέρωναν πρώτα το εγκλεισμένο ποντίκι και μετά άνοιγαν 
μαζί με αυτό το σωλήνα με τις λιχουδιές και τις έτρωγαν μαζί.  
 
Ακόμη κι όταν μερικά από τα ποντίκια πειραματόζωα προτίμησαν να ανοίξουν 
πρώτα την πόρτα του σωλήνα με την τροφή, δεν την έτρωγαν παρά μόνον αφού 
απελευθέρωναν στη συνέχεια και το εγκλεισμένο ποντίκι για να την φάνε μαζί. 
 
Η στάση αυτή των ποντικιών δεν υπαγορευόταν από την επιθυμία για παρέα.  
Το «ελεύθερο ποντίκι μοχθούσε να απελευθερώσει το εγκλεισμένο ακόμη κι 
όταν αυτό απελευθερωνόταν σε άλλο κλουβί από το δικό του. 
 
Η ερευνήτρια μιλάει για την ενσυναίσθηση των ποντικών, την ικανότητά τους να 
μπαίνουν στη θέση του άλλου και να βιώνουν την κατάστασή του σαν να ήταν 
δική τους. 
 
Το πρόσφατο αυτό πείραμα, δημοσιοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, επαληθεύει 
για μιαν ακόμη φορά αυτό που ήδη είναι γνωστό εδώ και χρόνια. 
Η ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστικό ποντικών και πολλών άλλων ζώων. 
Το ίδιο και η αυτεπίγνωση. Για να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα 
των άλλων θα πρέπει να τα γνωρίζεις, να τα έχεις βιώσει στον εαυτό σου. 
 
Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες με δελφίνια, ελέφαντες, σκυλιά, αλλά και πολλά 
άλλα ζώα που το μαρτυρούν αυτό.  
Όσοι έχουν σκυλιά να τους συντροφεύουν το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. 
Εικόνες όπως αυτές στο παρακάτω βίντεο τους είναι οικείες. 
Είναι εντελώς φανερό ότι το σκυλί στο βίντεο βιώνει την κατάσταση του παιδιού 
στο δάπεδο σαν να είναι δική του. 

Πιο σπάνιες είναι οι ιστορίες με ποντίκια καθώς λίγοι είναι αυτοί που τα 
επιλέγουν για ζώα συντροφιάς 

Γνωστές είναι κάποιες ιστορίες με ανθρώπους σε μπουντρούμια που τους 
κράταγαν συντροφιά ποντίκια.  

 
_____________________________________ 

(1 ) http://www.rawstory.com/rs/2011/12/09/study-shows-lab-rats-would-rather-free-a-
friend-than-eat-chocolate/ 
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Αυτό που γνώριζαν από άμεση εμπειρία όσοι είχαν επαφή με τα ζώα το 
ανακαλύπτει τώρα η επιστήμη.  
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η επιστήμη αντιγράφει ευρήματα των 
λεγόμενων απλών ανθρώπων. 

Όπως και σε ένα σωρό άλλους τομείς, αντιγράφοντάς τα προσπαθεί να τα 
οικειοποιηθεί επικολλώντάς τους μεζούρες, εξισώσεις και μοντελοποιήσεις. 
Το ίδιο κάνει και στο θέμα αυτό. 

Μιλάει για “νευρώνες - καθρέπτες” που επιτρέπουν το αντικαθρέφτισμα των 
συναισθημάτων.  (1) 

 Οι άνθρωποι 
Πριν κάμποσες μέρες δημοσιοποιήθηκε η ύπαρξη στη Ρουμανία μιας από τις 
μυστικές φυλακές της αυτοκρατορίας. 
Το γράψανε οι εφημερίδες, αρκετά ιστολόγια και ίσως να ειπώθηκε και στα 
κανάλια. 
Τον καιρό του σεισμού στην Αϊτή είχε έρθει στο φως μια άλλη πλωτή μυστική 
φυλακή στα ανοιχτά της Αϊτής. 
Στις φυλακές αυτές άνθρωποι βασανίζονται και εξαφανίζονται. 
 
Πριν κάμποσα χρόνια ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι συνθήκες κράτησης, 
τα κλουβιά και τα βασανιστήρια, των κρατούμενων στο Γκουαντάναμο. 
Το 2008 έρευνα δικηγόρων και φοιτητών της νομικής που δημοσιεύτηκε στους 
New York Times, (2) απεκάλυπτε ότι από τους φακέλους των κρατουμένων είχε 
προκύψει ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν για κάποια σχέση με την Αλ Κάϊντα, 
το 55% δεν κατηγορούνταν για καμιά εχθρική ενέργεια και οι υπόλοιποι 
κατηγορούνταν για εντελώς ασαφή παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι είχαν 
προσπαθήσει να σκάσουν αμερικανικές βόμβες. που δεν είχαν εκραγεί. 
Οι αποκαλύψεις δημοσιοποιήθηκαν πριν κάποιους μήνες και από το Wikileaks. 
 
Καμία διαμαρτυρία, καμία κινητοποίηση δεν ακολούθησε τις αποκαλύψεις 
αυτές.  
Ούτε καν στις εφημερίδες και στα ιστολόγια που τα δημοσιοποίησαν και τα 
αναδημοσίευσαν πρόσφατα δεν υπήρξε έστω κάποιο σχόλιο.  
Καμία ένδειξη ενσυναίσθησης. 

Το ίδιο κι όταν πριν δυο μήνες στα κανάλια όλου του κόσμου προβλήθηκαν 
άκρως προσβλητικές εικόνες για την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου είδους. (3)  

 

 
_________________________________________ 

(1) http://tvxs.gr/news/sci-tech/%CE%BF-
%C2%AB%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF
%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%C2%BB-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 
 

(2) http://www.nytimes.com/2008/07/22/opinion/22herbert.html?partner=rssuserland%20
Madness%20and%20Shame%0b2008-07-22,%20New%20York%20Times&_r=1& 

 
(3) http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3F

v%3DZLGY5czS1XQ%26feature%3Dplayer_embedded 
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Θα λεγε κανείς ότι άλλο να διαβάζεις και να βλέπεις σε οθόνες και άλλο να 
έχεις άμεση επαφή με αυτόν που δεινοπαθεί. 
Τα ποντίκια στο ερευνητικό εργαστήριο και τα ζώα στις διάφορες ιστορίες είχαν 
άμεση επαφή με τα ζώα και τους ανθρώπους που μαζί τους συνέπασχαν και 
προσπαθούσαν να βοηθήσουν. 
 
Θα λεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε οι άνθρωποι να παραμένουν απαθείς όταν 
άλλοι άνθρωποι πάσχουν μπροστά στα μάτια τους. 
Ο άνθρωπος είναι εξελιγμένο ζώο και η ενσυναίσθησή του δεν μπορεί παρά να 
είναι εξελιγμένη κι αυτή. 
 
Θα λεγε κανείς ότι η απάθεια που βλέπει κανείς στο βίντεο 
http://youtu.be/nCA6q6NJXUc είναι εξαίρεση.  

Δεν είναι δυνατόν να σωριάζεται κάποιος μπροστά στα μάτια σου και να τον 
προσπερνάς αδιάφορος. 
 
Μόνον που σήμερα οι εξαιρέσεις έγιναν κανόνες. 
Πως φθάσαμε εδώ; 
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1 7 . 6 . 1 2  

Στα αποκαΐδια των πυρκαγιών ο πολιτισμός μας 
   

Παρανάλωμα πυρός για μια άλλη φορά. 
Δέντρα, φυτά, ζωάκια και ζώα του δάσους. 
Παντελώς αβοήθητα, παντελώς αμνημόνευτα. 
Παντελώς άκλαυτα. 
 
Λες κι αυτά δεν έχουν ζωή. 
Λες κι αυτά δεν ασφυκτιούν, δεν αγωνιούν, δεν πονάνε. 
 
Στις στάχτες τους θα κάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους. 
Κανένα κενοτάφιο δεν θα θυμίζει τον φρικτό θάνατό τους. 
 
Λένε ότι ο πολιτισμός ενός ανθρώπου, μιας κοινωνίας καθορίζεται  
από τη συμπεριφορά τους στον πιο αδύναμο, τον πιο αβοήθητο. 
Ένας άνθρωπος, μια κοινωνία λογίζονται πολιτισμένοι όταν σέβονται τον άλλο. 
Όχι γιατί τους χρησιμεύει. 
Αλλά γιατί σέβονται τη ζωή σε όλες τις εκδηλώσεις της. 
 
Λένε ότι μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο, μια κοινωνία από τα απλά, τα 
καθημερινά. 
Από τις λεπτομέρειες, λένε κάποιοι. 
Γιατί τα απλά, τα καθημερινά, οι λεπτομέρειες είναι η ουσία. 
 

 
 
Εμείς οι άνθρωποι, η κοινωνία μας, λέμε ότι σήμερα είμαστε πολιτισμένοι. 
Λέμε ότι οι άνθρωποι και η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί. 
Μεγάλες κουβέντες. 
 
Είμαστε πολιτισμένοι, εξελιγμένοι, ή τιθασευμένοι, εξημερωμένοι; 
Ένα ον που θα μας παρατηρούσε εμάς τους ανθρώπους και τον πολιτισμό μας 
διαχρονικά, θα μίλαγε για εξέλιξη;  

  Επειδή δεν σκοτώνουμε οι ίδιοι τα θηράματα που τρώμε και τα τρώμε με 
μαχαίρι και πιρούνι; 

 Επειδή σκοτώνουμε για να σκοτώνουμε και όχι για να φάμε; 

 Επειδή αντί για κρεμαστάρια από τις μύτες και τα αυτιά, έχουμε δεσμίδες σε 
τράπεζες; 
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 Επειδή αντί να εξοντώνουμε ο ένας τον άλλο με βέλη και τόξα, εξοντώνουμε 
τους άοπλους με βόλια από ψηλά; 

 Επειδή αντί να κλέβουμε από τα κοτέτσια, κλέβουμε από τα χρηματιστήρια; 

 Επειδή αντί για μάγους της φυλής, έχουμε μόδιστρους που μας λένε τι 
απαιτεί η εποχή; 

 Επειδή τις ανθρωποθυσίες μας αντί για την πλατεία του χωριού, τις κάνουμε 
στα πεδία των μαχών και στα εργαστήρια των επιστημών; 

 Επειδή τα μαχαίρια μας είναι πιο καλά ακονισμένα και ξερνούν φωτιές; 

 Επειδή οι σφαγείς μας φορούν κοστούμι και γραβάτα; 

 Επειδή αντί για φτερά τους απονέμονται χρυσαφικά; 

 Επειδή αντί να διαβάζουμε τον ουρανό, τα δένδρα και τα φυτά, διαβάζουμε 
αυτά που γράφουν οι άλλοι για μας; 

 Επειδή αντί να προσκυνούμε τις πέτρες και τα φυτά, προσκυνούμε αυτούς 
που σκέφτονται για μας; 

 Επειδή αντί για το γιατρικό που έφτιαχνε ο μάγος γιατρός για τον καθένα 
ξεχωριστά και ανάλογα με τον καιρό, έχουμε σήμερα γιατρικά ίδια για όλους 
από μάγους με περγαμηνές; 

 Επειδή, αντί για το κοκαλάκι της νυχτερίδας και το δηλητήριο της σαύρας 
που απλά σκότωναν, έχουμε γιατρικά και εμβόλια που τα φτιάχνουν 
βασανίζοντας άλλα όντα ακόμη και ανθρώπους; 

 
Ίσως θα πρεπε να το ξανασκεφτούμε. 

Σήμερα που η αλαζονεία κάποιων επαπειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. 
 
Είμαστε άνθρωποι ή μέλη αγέλης; 

---------- 
 

Τη σημερινή μέρα η προσοχή είναι στραμμένη στα αποτελέσματα των εκλογών. 

Καιρό τώρα αγανάκτηση και οργή μας διακατέχει γιατί χάνεται το βιοτικό επίπεδο 
που είχαμε συνηθίσει οι περισσότεροι από μας. 

Σύγχυση επικρατεί για το τι μέλει γενέσθαι για να επανέλθει η ζωή όπως ήταν παλιά 
που... ήταν όλα καλά. 

Κάποιοι δεν ήταν καθόλου καλά, αλλά αυτό δεν μας απασχολούσε παλιά. 

Κάποιοι δεν είχαν και τότε δουλειά, ούτε τα προς το ζην, αλλά αυτό ήταν τότε 
νορμάλ. 

Κάποιοι λίγο πιο μακριά λαμπάδιαζαν ζωντανοί εκεί κάτω στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, 
την Παλαιστίνη, την Λιβύη. 

Αγανάκτηση κι οργή δεν μας διακατείχε τότε για τα αφεντικά που τα κουμάνταραν 
όλα μέχρι τώρα καλά. 

Αγανάκτηση κι οργή μας διακατέχει τι θα γίνει η νέα γενιά νέων στη δύση που δεν 
βλέπει καμιά προοπτική. 

Κάποιες άλλες γενιές παιδιών ξεκληρίζονταν κυριολεκτικά λίγο πιο μακριά στο Ιράκ, 
το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη τον καιρό που εμείς τα βλέπαμε όλα καλά. 
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Κάποιοι γονείς βλέπανε ξαφνικά τα μικρά τους παιδιά να καβουρδίζονται και να 
διαμελίζονται. 
Κάποιοι άτυχοι γονείς φτιάχνανε άλμπουμ των μακελεμένων παιδιών και 
παρακαλούσαν να κάνουμε κάτι γι αυτό. 

Ένα άλμπουμ από τη Λιβύη  Εδώ  (1) 
 
Μόνον που εμείς τα βλέπαμε τότε όλα μια χαρά. Ούτε καν οι περισσότεροι 
φροντίσαμε να μάθουμε τι γινόταν εκεί, ούτε ότι υπήρχε ελληνική συμμετοχή  στα 
μακελειά αυτά και δώσαμε 1,5 δις για τη συμμετοχή αυτή. 
 
Όλοι μιλάνε για κρίση που ενέσκηψε έτσι ξαφνικά. 
Πριν ήταν όλα τόσο καλά. 
Για εμάς. 
 
Μήπως τελικά η κρίση δεν είναι τωρινή και δεν είναι κυρίως οικονομική; 
Μήπως τελικά η κρίση είναι κρίση ανθρωπιάς; 
 
Μήπως αντί για τις χαμένες ανέσεις μας και τις διαψευσμένες υψηλές προσδοκίες 
μας ,θα πρεπε να αγανακτήσουμε και να οργιστούμε που μέχρι τώρα τα βλέπαμε 
όλα καλά; 
 
Μήπως οι νεκροί που δεν πενθήσαμε, τα μακελειά που αντιπαρήλθαμε, 
η δυστυχία που αγνοήσαμε, μας απαιτούν να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή; 
 
 
Προσθήκη 29.6.12 

 
ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 βλ. http://www.childreninmilitarycustody.org/  
  

Συντάκτες:  Εννέα διακεκριμένοι Βρετανοί νομικοί-δικαστές, 
 
Θέμα  Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ...παιδιών της Παλαιστίνης 
         ηλικίας...δώδεκα (12) ετών  στις φυλακές του Ισραήλ 
 
Ενδεικτικές αναφορές από την έκθεση: 

 Κρατούνται σε απομόνωση,  
 Εξαναγκάζονται να υπογράφουν ομολογίες που δεν μπορούν να διαβάσουν 
 Τους φοράνε κουκούλες και σίδερα στα πόδια 
 T αναγκάζουν να μένουν ξύπνια 
 Τα σέρνουν από τα κρεβάτια τους στη μέση της νύχτας, δεμένα πισθάγκωνα με 

δεμένα μάτια και τα αναγκάζουν να  γονατίζουν ή να ξαπλώνουν μπρούμυτα σε 
στρατιωτικά οχήματα , κ.α. 

 

_______________________________________ 

(1)  http://www.khaleda.org/ 
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3 . 6 . 1 2  

Ο κόσμος και η λήθη 

Αυτή τη στιγμή άνθρωποι στον κόσμο βασανίζονται, σκοτώνονται, δεινοπαθούν. 
Από ανθρώπους, άτομα ή κρατικές οντότητες. 
Αυτή τη στιγμή άνθρωποι στον κόσμο πεθαίνουν από πείνα. 
Γιατί κάποιοι άλλοι τζογάρουν. 
Αυτή τη στιγμή άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. 
Νέοι άνθρωποι βιώνουν αδιέξοδο. 
 
Δεν είναι γιατί είμαστε πολλοί. 
Δεν είναι γιατί δεν παράγει η γη και δεν μοχθούν οι άνθρωποι. 
Δεν είναι γιατί σταμάτησαν οι μηχανές. 
 
Είναι γιατί η ζωή μας πήρε λάθος δρόμο. 
 
Γεννιόμαστε και μας ανήκουν κομμάτια γης, κτίσματα και τιμαλφή. 
Πριν καν μοχθήσουμε καθόλου. 
Άλλοι γεννιούνται και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. 
Και το θεωρούμε φυσικό και δίκιο αυτό. 
Και συνεχίζουμε να συσσωρεύουμε. 
Συνεχίζουμε να σφετεριζόμαστε τη φυσική κληρονομιά των άλλων. 
 
Είναι γιατί ξεχάσαμε.  
Ξεχάσαμε τους άλλους, ξεχάσαμε και μας. 
Ξεχάσαμε ότι είμαστε θνητοί, περαστικοί από αυτή τη γη. 
Και παραφορτωθήκαμε και καθηλωθήκαμε. 
 
Λήθη όλη μας η ζωή. Και μιλάμε για α-λήθειες, 
Θυμόμαστε τα μικρά, ξεχάσαμε το βασικό. 
 
Στη λήθη αυτή χτίστηκε όλος ο πολιτισμός μας. 
 
Λειτουργήσαμε ωσάν να είμαστε παντοτινοί στη γη αυτή. 
Θυμόμασταν που και που ότι είμαστε και λίγο θνητοί. 
Αλλά είμαστε πολύ θνητοί. 
Αφού βάζουμε μεζούρες και εκεί που δεν υπάρχουν. 
 
Χτίσαμε πάνω στη λήθη της θνητότητας μας. 
Αμέτρητοι αυτοί που τους θάψαμε στα θεμέλια του χτίσματος αυτού. 
Αίμα και δάκρυα η συνδετική του ύλη. 
 
Το χτίσμα σήμερα υπάρχει. 
Μας χωράει όλους,  Αρκεί να θυμηθούμε και να μαζευτούμε μερικοί. 
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2 5 . 5 . 1 2  

Οι κατηγοριοποιήσεις 
 

«Πάντων πραγμάτων μέτρον άνθρωπος» λέγανε οι παλιοί 

«Η ιστορία γράφεται από τους νικητές» είπαν οι μεταγενέστεροι. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το παλιό απόφθεγμα ήταν των νικητών. 
Στον πλανήτη ο άνθρωπος έχει το πάνω χέρι. Όλες οι άλλες μορφές ζωής οφείλουν 
να τον υπηρετούν. 

Σήμερα το παλιό απόφθεγμα έχει εξελιχθεί. Θα μπορούσε να διατυπωθεί: 

«Πάντων ανθρώπων μέτρον ο ισχυρός άνθρωπος». 

Στον πλανήτη το πάνω χέρι το έχουν οι ισχυροί. Όλοι οι άλλοι οφείλουν να τους 
υπηρετούν. 

«Μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, γιατί θα το υποστείς», ίσως να 
ήταν το απόφθεγμα των άλλων μορφών ζωής αν η μιλιά τους μπορούσε να 
κατανοηθεί. 

Στις ημέρες μας τα αποφθέγματα με τη μορφή κατηγοριοποιήσεων των ανθρώπων 
είναι σε ημερήσια διάταξη: 

«Αυτοί είναι οι προοδευτικοί, εκείνοι οι αντιδραστικοί», «αυτοί οι επαναστάτες, 
εκείνοι οι υποταγμένοι», μερικές από τις κατηγοριοποιήσεις περί τα πολιτικά. 

«Αυτοί οι διανοητές, εκείνοι οι αμαθείς», «αυτοί οι καθώς πρέπει, εκείνες οι 
πόρνες» κάποιες άλλες. 

Κι αυτά, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι αποφθέγματα-κατηγοριοποιήσεις των 
νικητών, αυτών με το πάνω χέρι στην κοινωνία των ανθρώπων. 
Όταν η ρότα τους παρέλθει, οι κατηγοριοποιήσεις τους βρίσκονται κι αυτές 
αντιμέτωπες με το είδωλό τους. 

 

Σήμερα δικάζουν το Σωκράτη. Ερήμην του αυτή τη φορά.    (1) 

Μια άλλη όψη του θεωρούμενου ως του μεγαλύτερου φιλόσοφου έρχεται στο 
προσκήνιο, αυτή του πνευματικού ηγέτη της τυραννίας των τριάκοντα που είχαν 
εγκαταστήσει στην Αθήνα οι Σπαρτιάτες μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. 

Γι αυτή του την ιδιότητα δικάστηκε από τους 500 Αθηναίους πολίτες και όχι για τις 
φιλοσοφικές του απόψεις, ισχυρίζεται σε συνέντευξή του, βλ. Εδώ, ένας από τους 
σημερινούς κατηγόρους του και υπερασπιστής της τότε Αθηναϊκής δημοκρατίας. 

Δεν κατηγορήθηκε γιατί δεν σεβόταν τους θεούς του Ολύμπου, αλλά αυτούς της 
πόλης του, της Αθήνας, που θεοί της ήταν ο Ζευς Βουλαίος, ο Αγοραίος και ο 
Δήμος, η θεοποίηση των δημοκρατικών θεσμών της, της Βουλής και των πολιτών 
που ψήφιζαν. 

Η αγιοποίησή του ήταν έργο των Ρωμαίων, Βυζαντινών και μετέπειτα ολιγαρχών, 
αυτοκρατόρων και βασιλέων, για να κατηγορήσουν τις δημοκρατίες που σκοτώνουν 
τους φιλοσόφους, αναφέρεται στην ίδια συνέντευξη. 

Αρκετοί ίσως αναλογιστούμε πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν οι 
(θεωρούμενοι ως) επιφανείς, δικαστές και νομικοί, που συγκροτούν το ιδιότυπο 
αυτό δικαστήριο σήμερα στην Αθήνα, συγκροτούσαν κάποια άλλα πιο επίκαιρα 
δικαστήρια. 
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Παρ όλα αυτά, η σημερινή δίκη στην Αθήνα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις και το 
στόχο των διοργανωτών της, μπορεί να δράσει αποκαλυπτικά για την κοινωνία μας 
και τους εαυτούς μας. 

Να μας κάνει να δούμε τις αντιφάσεις μας, τα πολλά πρόσωπα που εμφανίζουμε, 
άλλα στον εαυτό μας και άλλα στους άλλους, 

να μας προβληματίσει κατά πόσον θα πρεπε να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους, 
να τους κατατάσσουμε σε μεγάλους και μικρούς, 

να καταλάβουμε ότι κι αυτοί που βοηθήσαμε να φαίνονται μεγάλοι είναι όπως 
εμείς, αρκετές φορές ακόμη πιο αντιφατικοί, ακόμη πιο φθαρμένοι από τον αγώνα 
τους για την πρωτιά. 

Για όσους δεν γνωρίζουν από τα μέσα τι συμβαίνει στους κύκλους των 
θεωρούμενων ως μεγάλων στην κοινωνία μας  
αποκαλυπτική είναι η  παρακάτω μαρτυρία του Μ. Πρατικάκη για την αγωνία του 
Λειβαδίτη να μην μπουν ποιήματά του πρωτοσέλιδα σε περιοδικό για το φόβο των 
αντιδράσεων Καρούζου και Ρίτσου .        (2) 

 

«Θα περιγράψω ένα περιστατικό σχετικά με δημοσίευση ποιημάτων του 
Λειβαδίτη σε περιοδικό, γιατί νομίζω ότι έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, 
καθώς εμπλέκονται σ’ αυτό και άλλοι σημαντικοί ποιητές. 

Το 1988 ήταν τα δεκάχρονα του περιοδικού «Το Δέντρο» και στο πανηγυρικό 
τεύχος ο Μαυρουδής και ο Γουδέλης θέλησαν να τιμήσουν τον Λειβαδίτη, με 
πρωτοσέλιδα ανέκδοτα ποιήματά του. 

Ο Μαυρουδής γνώριζε την φιλία μου με τον Λειβαδίτη και με παρακάλεσε να 
μεσολαβήσω για τη συγκατάθεσή του και να έρθουν τα πρωτότυπα κείμενα 
στα χέρια τους.  

Πράγματι τηλεφώνησα στον Λειβαδίτη, του εξήγησα την πρόθεση του 
περιοδικού και εκείνος συμφώνησε. 

Συναντηθήκαμε στο σπίτι του και μου έδωσε τα ποιήματα, τα οποία και έδωσα 
στο «Δέντρο».  

Το περιοδικό όμως είχε ζητήσει συνεργασία, για το ίδιο, πανηγυρικό τεύχος 
και από τους Ρίτσο, Καρούζο, Βρεττάκο, κ.λ.π. 

Προσωπικά αγνοούσα τα ονόματα των άλλων συνεργατών πλην του 
Λειβαδίτη. Δέκα μέρες, περίπου, αργότερα με παίρνει τηλέφωνο ο Λειβαδίτης. 

Άρχισε διστακτικά να μου λέει ότι δεν ήταν απαραίτητο να μπουν «πρώτα» τα 
ποιήματά του, και κάτι τέτοια. 

Του απάντησα ότι η επιλογή ήταν πηγαία, ότι «ήταν μια επιλογή εκτίμησης και 
αγάπης σ’ εσένα και το έργο σου» κ.λ.π. 

 «Καλά παιδί μου», απάντησε, όπως συνήθιζε με τους φίλους του. 

 

___________________________________________________ 

(1)  Τη δίκη μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς διαδικτυακά 
στοhttp://www.sgt.gr/gr/programme/event/688 

(2) http://gianniszelianaios.blogspot.gr/2008/04/blog-post.html 
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Την επόμενη άλλο τηλεφώνημα, γύρω από το ίδιο θέμα με αυξανόμενη 
αγωνία. Παρά τις εξηγήσεις μου, που προς το παρόν τον έπειθαν, 
επανερχόταν εναγωνίως. 

Όταν τον ρώτησα αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, απάντησε αρνητικά. 
Όμως όπως έμαθα αργότερα, υπήρχε. 

Στο μεταξύ ο Νίκος Καρούζος, αυτός ο σπουδαίος ποιητής, φίλος επίσης, και 
με πιο συχνές συναντήσεις, είχε μάθει τη μεσολάβησή μου για τα ποιήματα του 
Λειβαδίτη στο «Δέντρο».  

Με παίρνει, λοιπόν, έξαλλος, σ’ ένα μεταμεσονύχτιο τηλεφώνημα, 
βρίζοντας τους υπεύθυνους του περιοδικού και αφήνοντας αρκετές 
αιχμές για τη δική μου μεσολάβηση.  

«Τον Φίλο σου τον Λειβαδίτη», όπως έλεγε συχνά με κάποια ζηλόφθονη 
σκοπιμότητα.  

Πάνω από μισή ώρα φώναζε με ένα βάναυσο επίμονο, δαιμονικό αλλά 
συγκρατημένο λόγο: «κανείς ζωντανός δεν μπορεί να προηγηθεί από 
μένα, να το πεις στους φίλους σου, στον άθλιο Μαυρουδή και τον τρισάθλιο 
Γουδέλη, ας μην τολμήσουν...σαράντα χρόνια τώρα μου χρωστάει η 
Ελλάδα...κανένας ζωντανός», επαναλάμβανε για πολλοστή φορά ως 
συνήθιζε, «μόνο οι νεκροί μπορούν να προηγηθούν, μόνο οι νεκροί», 
κ.ο.κ. 

Προσπάθησα μάταια να τον καθησυχάσω. 

Επαναλάμβανε σαν από μαγνητόφωνο τις ίδιες ακριβώς φράσεις, σα 
μια οργισμένη μηχανή που ήξερε να χρησιμοποιεί μόνο αυτές τις λέξεις, 
με αυτήν την αλληλουχία, με την ίδια αδιάλειπτη οξύτητα και οργή. 
Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την επομένη. 

«Αλλά οι άθλιοι ας μην τολμήσουν» ήταν η επωδός. 

 Όταν έκλεισε ήρθε μπροστά μου η ήρεμη, καλοσυνάτη μορφή του Λειβαδίτη, 
ο διακριτικός, γεμάτος δισταγμούς λόγος του, που «απαιτούσε» ακριβώς το 
αντίθετο από εκείνο που απαιτούσε ο μαινόμενος Καρούζος. 

Τι διαφορά! Έβλεπα μπροστά μου δυο ειδών παραλογισμούς, που μόνο από 
καλλιτέχνες μπορούσαν να εκφραστούν. 

 Όταν αργότερα βρέθηκα στο σπίτι του Λειβαδίτη, σε μια στιγμή που εκείνος 
έλειπε, η γυναίκα του η Μαρία, πολύ εμπιστευτικά μου αποκάλυψε ότι ο 
Τάσος δεν θέλει να είναι πρωτοσέλιδο «γιατί θα στεναχωρηθεί και θα 
θυμώσει ο Γιαννάκης», δηλ. ο Ρίτσος, μου είπε χαμηλόφωνα. 

Και πρόσθεσε, σχεδόν φοβισμένη: 

«Έχει κάνει και τρεις μήνες να του πει καλημέρα, σε κάποιες ανάλογες 
περιπτώσεις. Πρέπει όλα να περνούν από την έγκρισή του. Ο Τάσος τον 
σέβεται, τον θεωρεί δάσκαλό του, αν κι εκείνος δεν παύει ποτέ να μας το 
υπενθυμίζει, αλλά και τον φοβάται. Συχνά για τέτοια, τον κρατά σε 
καραντίνα, πράγμα που ο γλυκός μου ο Τάσος, δεν μπορεί να αντέξει. Εσύ 
ξέρεις πόσο καλός και πόσο εύθραυστος είναι. 

Ο Ρίτσος έμαθε για το πρωτοσέλιδο του «Δέντρου» και ήδη μας έκανε 
αρκετούς υπαινιγμούς, ξέρει εκείνος τον τρόπο», πρόσθεσε. 

Ήταν η Τρίτη κατά σειρά έκπληξή μου. 
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Όταν την επομένη μου τηλεφώνησε ο Λειβαδίτης, για το γνωστό θέμα, του 
είπα, σχεδόν, οργισμένος. «Ε, ως εδώ, Τάσο. Τα ποιήματά σου θα μπουν 
πρωτοσέλιδο. 

Οι τιμές και τα πρωτοσέλιδα του Ρίτσου δεν μετριούνται. Δεν έχεις 
δικαίωμα να αποποιηθείς μια τιμή που σου κάνει ένα περιοδικό. Μη με 
ξαναπάρεις γι’ αυτό το θέμα, τέρμα και τελεία. Ο Ρίτσος έχει μπουχτίσει, 
αλλά παραμένει άπληστος. Ως εδώ». 

Φαίνεται ότι η οργή μου τον ανακούφισε. 

Καταλάβαινε επίσης πως είχα αντιληφθεί την πηγή της αγωνίας του. 

Και ότι με είχε εξοργίσει η αιτία αυτής της αγωνίας, αυτή η καταπιεστική 
μηχανή, η ρετουσαρισμένη με τόσο τέλεια και ατελείωτη απρέπεια, στο 
όνομα της φιλίας και της ιδεολογικής ανιδιοτελούς συντροφικότητας – τι 
κούφιες λέξεις!» 
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Oι Δύσκολες Στιγμές της Ζωής 
. 
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που νοιώθεις άσχημα, πολύ άσχημα, κουρέλι. 
Νοιώθεις να έχεις αδειάσει. 
Υπάρχουν στιγμές που νοιώθεις ξαφνικά ότι δεν πάει άλλο. Τα νεύρα σου έχουν 
σμπαραλιάσει. 
Θέλεις να φύγεις, να απομονωθείς μπας και βρεις κάποια άκρη στο κουβάρι, 
αλλά δεν μπορείς. Υποχρεώσεις, άνθρωποι που έχεις ταχθεί να φροντίζεις. 
 
Αυτά που άλλοτε σε κράταγαν τώρα φαίνονται ανήμπορα να σε κάνουν έστω 
και για λίγο να αναπαυτείς. 
Κάνεις αναδρομή στη ζωή σου και διερωτάσαι: Γιατί όλα αυτά; Γιατί κάθε φορά 
απογοητεύσεις; 
Γιατί να μην μπορείς και συ να απολαύσεις τη ζωή; Είναι άραγε πολλά αυτά που 
ζητάς; 
Να σε αφήνουν να ζεις τη ζωή όπως εσύ τη νοιώθεις; 
Είναι πολλά να θέλεις μόνον λίγη ηρεμία στη ζωή σου; 
 
Άραγε να φταις εσύ για την κατάσταση αυτή; Να φταις εσύ που δεν σε αφήνουν 
σε χλωρό κλαδί; 
 
Αυτά και άλλα πολλά σκέφτεσαι αλλά νοιώθεις ανήμπορος να βρεις μια λύση. 
 
Νοιώθεις ότι η ζωή σε πήρε από κάτω, αλλά δε θέλεις να το δείξεις. 
Προσπαθείς ευγενικά να κρατηθείς μακριά να μην σε καταλάβουν άλλοι. 
 
Είναι, όμως, πραγματικά, η κατάσταση αυτή που βιώνεις έτσι όπως τη βιώνεις; 
Σίγουρα είναι οδυνηρή. Είναι, όμως, η κάτω βόλτα της ζωής; 
 
Μήπως θα μπορούσε να συμβαίνει και εδώ αντιστροφή, όπως αυτές που 
βλέπουμε σ όλη τη ζωή; 
Μήπως ισχύει και εδώ αυτό που λέγαν οι παλιοί: «η αποτυχία επιτυχία είναι 
και η επιτυχία αποτυχία»; 
 
Μήπως, τελικά, μας έχει πάρει από κάτω η ζωή όπως τη βλέπουν οι πολλοί, 
αλλά όχι η πραγματική; 
Μήπως η πραγματική ζωή δεν είναι ξεκούραση, ηρεμία και αυτό που λένε 
ευτυχία; 
 
Μήπως είναι, όπως λέγαν οι παλιοί, ένα ταξίδι, ένα ταξίδι ψυχής, ένα ταξίδι 
χωρίς αποσκευές; 
 
Μήπως οι στιγμές που νοιώθει κανείς να αδειάζει, που νοιώθει ότι δεν πάει 
άλλο, η αίσθηση ότι δεν περιμένει πια τίποτα από τη ζωή, δεν είναι παρά οι 
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στιγμές που ο ταξιδιώτης της ζωής που είχε δελεαστεί και είχε ακινητοποιηθεί 
βαρυφορτωμένος με εφήμερες ψευδαισθήσεις σε ένα πεδίο ζωής που η 
υπογραφή του είναι «ο θάνατός σου η ζωή μου», ξεπετά σιγά-σιγά αυτά που 
βάρυναν τα βήματά του; 
 
Μήπως τελικά η αδυναμία και η απελπισία που νοιώθει κανείς στις δύσκολες 
στιγμές της ζωής δεν είναι παρά τα τρεκλίσματα του καθηλωμένου χρόνια τώρα 
ταξιδιώτη που κάνει τις πρώτες προσπάθειές του να κινηθεί; 
 
Μήπως οι κάτω βόλτες της ζωής είναι οι πάνω βόλτες της ψυχής; 
. 
Αφιερωμένο σε ένα φίλο, Μεγάλο Άνθρωπο, που περνά δύσκολες στιγμές. 
. 
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Oι Καλοί και οι Κακοί στο Θέατρο Σκιών του Κόσμου 
. 
Ο κόσμος είναι ένα θέατρο λέγαν από παλιά. Θέατρο σκιών θα μπορούσαμε να 
πούμε. 
Σκηνικό η ζωή. Οι άνθρωποι θεατές και οι σκιές τους ηθοποιοί. 
Οι σκιές είναι όλα όσα οι άνθρωποι κάποια στιγμή απορρίψαμε, απωθήσαμε από 
τη ζωή μας, Είναι κομμάτια του εαυτού μας που αυτονομήθηκαν. 
 
Οι σκιές, άλλες υποδύονται τους καλούς, άλλες τους κακούς, άλλες τους 
ήρωες, άλλες τους δειλούς για του έργου την πλοκή. 
Οι ρόλοι τους εναλλάσσονται με την αλλαγή του έργου στη σκηνή. Οι κακοί στο 
ένα έργο είναι οι καλοί στο άλλο κ.ο.κ. 
 
Πολλοί από τους θεατές ταυτιζόμαστε με τους ηθοποιούς και είναι σαν να 
συμμετέχουμε κι εμείς στην όλη πλοκή. 
Ταυτιζόμαστε με τη σκιά κάποιου άλλου που μας είναι πιο ελκυστική και όχι με 
τη δική μας που μας ήταν απωθητική. 
 
Άλλοι είμαστε με τους κακούς, τους αθόρυβους, τους σιωπηλούς, οι 
περισσότεροι με τους καλούς, τους ήρωες, τους φανταχτερούς, 
άλλοτε γελάμε, χειροκροτούμε, ζητωκραυγάζουμε και άλλοτε κλαίμε, μερικές 
φορές αγωνιούμε, κάποτε κλείνουμε τα μάτια να μη δούμε. 
Είναι σαν να είμαστε και εμείς στη σκηνή και να δεινοπαθούμε. 
 
Μερικοί ανεβαίνουμε στη σκηνή και απαιτούμε να αλλάξει η πλοκή να μας είναι 
πιο αρεστή. 
Δεν συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε οι ίδιοι στη σκηνή, αλλά μια προβολή και 
μάλιστα ούτε καν η δική μας, αλλά κάποιου άλλου. 
Δεν συνειδητοποιούμε το μπέρδεμα. Ότι ο ένας κουβαλά τις σκιές του άλλου. 
 
Για να σταματήσει το κοσμικό αυτό παιχνίδι σκιών, αν μας θλίβει και δεν μας 
ευχαριστεί πια, ας μείνουμε λίγο σιωπηλοί, ας παρατηρήσουμε απλώς και ίσως 
μπορέσουμε να δούμε ότι δεν είμαστε εμείς στη σκηνή και 
αδίκως δεινοπαθούμε με τα τεκταινόμενα σ αυτή. 
 
Ίσως, αναγνωρίσουμε τις σκιές μας, τα κομμάτια μας που απωθήσαμε σ αυτούς 
που αντιπαθούμε. 
Σιωπηλοί, χωρίς τη σκέψη να μεσολαβεί, απαλλαγμένοι από τα δεσμά του 
παρελθόντος που η σκέψη προκαλεί, απαλλαγμένοι από της σκέψης τα δεσμά, 
πρότυπα και συγκρίσεις, ίσως και συμβεί να ανοίξουμε ξανά, να ανακαλέσουμε 
τα κομμάτια που αποδιώξαμε, να μαζέψουμε τη σκιά μας και να την 
αφομοιώσουμε και να απεμπολήσουμε τα κομμάτια, τις σκιές, των άλλων που 
έχουμε συνεταιριστεί. 
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Ίσως τότε γίνουμε διαπερατοί, διάφανοι, και δεν ρίχνουμε πια σκιές. 
 
Μόνον τότε θα μπορέσουμε να αποσπαστούμε από τον κόσμο των αντιθέτων 
στον οποίο έχουμε εμπλακεί. 
Να απεμπλακούμε από τον αδιέξοδο κόσμο των αντιθέτων που 
όσο μοχθούμε για τον ένα πόλο τόσο ενισχύουμε και τον αντίθετο πόλο του, όσο 
μοχθούμε για το καλό, την ελευθερία, την ειρήνη, άλλο τόσο κακό, ανελευθερία 
και βία προκύπτει. 
 
Αντί να πολεμάμε το κακό στον άλλο, ας το αναγνωρίσουμε στον εαυτό 
μας, απενοχοποιώντάς το. 
Αντί να αρνούμαστε το καλό στον άλλο, ας το αποδεχθούμε στον εαυτό 
μας, απελευθερώνοντάς το. 
 
Με τον τρόπο αυτό, ίσως, τελειώσουμε το κοσμικό αυτό παιχνίδι των αντιθέτων 
που τόσο μας έχει κουράσει μερικούς και, ίσως, ανοιχτούμε σε ένα άλλο πιο 
απολαυστικό που θα μπορούμε να το αναγνωρίσουμε σαν παιχνίδι και 
όχι καταναγκασμό. 
. 
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Οι Επέτειοι 
. 
Λένε ότι τα άκρα συναντώνται. Μπορεί να το δει κανείς στις συναναστροφές 
μικρών παιδιών και υπερήλικων ανθρώπων. 
Και οι δύο αυτές ηλικίες του ανθρώπου έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Την 
εξιστόρηση ηρωικών στιγμών του παρελθόντος, φανταστικών στην περίπτωση 
των μικρών παιδιών, υπαρκτών αλλά μακρινών στην περίπτωση των γερόντων, 
ως επί το πλείστον σχετικά με τον πόλεμο και άλλες εθνεγέρσεις. 
 
Και οι δύο αυτές ομάδες των ανθρώπων προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να 
αναπληρώσουν το κενό της τωρινής πραγματικότητας της ζωής τους, η οποία 
στην περίπτωση των παιδιών υπολείπεται της παιδικής φαντασίας τους 
που καλλιεργείται από τα αναγνώσματά τους, στην δε περίπτωση των γερόντων 
έχει καταστεί βαρετή. 
 
Η γιορταστική ενθύμηση του παρελθόντος και η εξιδανίκευση που την συνοδεύει 
τις περισσότερες φορές λειτουργεί ως αναπλήρωση ενός φτωχού παρόντος. 
Οι επέτειοι στη ζωή ενός τόπου ή ενός ανθρώπου λειτουργούν ως τονωτικές 
ενέσεις, ενέσεις ευφορίας σε ένα άγονο παρόν. 
 
Στις ημέρες μας οι επέτειοι έχουν κάπως ατονήσει. Έχουν γίνει εθιμοτυπικές και 
βαρετές, έχουν χάσει την παλιά τους αίγλη, δεν τονώνουν πια τον οργανισμό. 
 
Είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα στείρας επανάληψης, ή είναι γιατί έχει χαθεί 
στη ζωή μας η ικανότητα στιγμιαίας αναλαμπής; 
 
Κι αν είναι έτσι, είναι αυτό αποκαρδιωτικό; 
 
Η απάντηση, όπως συμβαίνει με όλες τις απαντήσεις. είναι σχετική. 
Εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς, πώς θα το χειριστεί. 
 
Σοφός είναι αυτός που οτιδήποτε το στρέφει για το καλό του, έλεγαν οι 
παλιοί. 
Δεν έχει τόσο σημασία τι είναι αυτό που συμβαίνει. 
Αλλά τι κάνει κανείς με αυτό που συμβαίνει. 
 
Θα αφήσουμε τη σημερινή διάχυτη βαρεμάρα να μας καταθλίψει και να μας 
αδρανοποιήσει, θα προσπαθήσουμε να διαφύγουμε με τεχνητά παραγεμίσματα; 
 
Μήπως θα μπορούσαμε να το δούμε σαν την ανάγκη για μια άλλη στάση ζωής; 
Να το δούμε σαν το φυσικό τέλος μιας κατάστασης πραγμάτων που μας 
υπηρέτησε και τώρα πρέπει να την αποθέσουμε και να ανοιχτούμε σε μιαν άλλη; 
 
Μήπως θα πρεπε να αντέξουμε χωρίς αναπληρώσεις μέχρις ότου οι επέτειοι 
θα εξωτερικεύουν δικές μας εσωτερικές διεργασίες και όχι των άλλων; 
 
Να γιορτάζουμε και να αναβιώνουμε αυτό που ζήσανε άλλοι, ακόμη κι αν αυτοί 
οι άλλοι είμαστε εμείς αλλά διαφορετικοί από ό,τι σήμερα, ίσως δεν ωφελεί. 
Είναι χωρίς περιεχόμενο, χωρίς αντίκρισμα. 
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Είναι ζωή με δανεικά. 
Τα δανεικά μας επιτρέπουν να λαμποκοπάμε με κορδέλες και σελοφάν, αλλά θα 
ρθει η ώρα του λογαριασμού και η κατάσταση θα αντιστραφεί. 
 
Χτίζουμε παλάτια στην άμμο και με το πρώτο ανεμοβρόχι θα αποκαλυφθεί. 
Το παλάτι θα σωριαστεί και θα σηκωθεί κουρνιαχτός. 
 
Καλύτερα ένα φτωχικό σπιτάκι με θεμέλια γερά που θα μας επιτρέπει 
να απολαμβάνουμε το αεράκι, έως ότου δεν χρειαζόμαστε καν σπιτάκι. 
Γιατί θα νοιώθουμε ότι το κουβαλάμε παντού. Γιατί θα έχουμε γίνει οι ίδιοι το 
σπίτι αυτό 
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Ποιος Aμείβεται Περισσότερο ή Ποιος Αμείβεται Λιγότερο; 
 

 «Ουκ επί άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος». 

Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες για την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο των 
υπαλλήλων της ευρωπαϊκής ένωσης που αξιώνουν μεγαλύτερη αύξηση των 
ιδιαίτερα παχυλών και σχεδόν αφορολόγητων μισθών τους (π.χ. βοηθός τεχνίτη 
αμείβεται με 4500 ευρώ και πληρώνει φόρο 45 ευρώ), μου ήρθαν στο μυαλό κάποιοι 
άλλοι άνθρωποι που δεν τους έμοιαζαν.  
 
Θυμήθηκα την ταινία "Η Γειτονιά των Καταφρονεμένων" του Κουροσάβα 
που είχα δει πριν πολλά χρόνια στη μικρή πόλη που ζούσα. 
Ακόμη θυμάμαι τη γαλήνη και τη συγκίνηση που με κατέκλυζε και τη δεύτερη 
και την τρίτη φορά που την ξαναέβλεπα. 

Έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου η σκηνή με τον γέροντα και το παιδί που 
παρουσίαζε η ταινία σε μια φτωχογειτονιά της Ιαπωνίας να κάθονται στο δρόμο 
και να οραματίζονται πύργους, φορεσιές και εδέσματα και να είναι πανευτυχείς 
μέσα στα χαρτόκουτα στο δρόμο που κοιμόντουσαν και με την τροφή από τα 
σκουπίδια που γευόντουσαν. 
 
Πριν κάμποσο καιρό αφιέρωμα της κρατικής τηλεόρασης για τη Βίκυ Μοσχολιού 
παρουσίαζε τη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια να αναπολεί με νοσταλγία την 
περίοδο που παιδί ζούσε με την πολυμελή (δεκαμελή) οικογένειά της σε σπίτι με 
ένα μόνο δωμάτιο και μεγάλη φτώχεια, αλλά με πολλή αγάπη και να δηλώνει 
ότι τη θεωρούσε ως την πιο πλούσια και ευτυχή περίοδο της ζωής της. 
 
Το Φεβρουάριο του 2006 στο φεστιβάλ Βερολίνου για ταινίες μικρού μήκους 
με θέμα το φαγητό και την πείνα προβλήθηκε και βραβεύτηκε η 6λεπτη ταινία: 

ttp://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte  

Η ταινία δείχνει μια πολυμελή οικογένεια να τρέφεται με τα αποφάγια 
ενός ταχυφαγείου  

και θέτει το θέμα της ανισότητας των ανθρώπων  
και το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να πεθαίνουν άνθρωποι από πείνα σ έναν 
κόσμο υπεραφθονίας και επιδεικτικής σπατάλης της τροφής.  
 
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ευγνωμοσύνη της οικογένειας για τον «επιούσιο 
άρτο» και η πνευματικότητα με την οποία διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά της 
οικογένειας να σέβονται την τροφή από τα αποφάγια των άλλων. 
 
Τα παραπάνω είναι παραδείγματα ανθρώπων στερημένων εξωτερικά αλλά 
πλούσιων εσωτερικά.  
Ανθρώπων που αποδεικνύουν με τη στάση τους στη ζωή το βιβλικό «ουκ επί 
άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος». 

 Ποιος Αμείβεται Περισσότερο ή Ποιος Αμείβεται Λιγότερο; 

«Ένα πολύ μεγάλο μέρος του είδους μας σε όλο τον πλανήτη ζει σήμερα απείρως 
καλύτερα απ' όπως ζούσε πριν 100 χρόνια, πριν 1.000 χρόνια και πριν 3.000 
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χρόνια. Ζει καλύτερα σε βάρος αυτών που δεν ζουν καθόλου καλύτερα» γράφει 
στο εξαιρετικό άρθρο του στην Ελευθεροτυπία ο Γ. Παπαδόπουλος-
Τετράδης, βλ. http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=117305. 
 
«Ένα μικρό μέρος του είδους μας αμείβεται και χρηματίζεται πολύ 
περισσότερο από άλλους. Εξαγοράζεται ώστε να συνεχίζεται η 
εκμετάλλευση των άλλων» θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. 
 
Μεγαλοστελέχη τραπεζών, υπάλληλοι του ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου, 
μεγαλοδημοσιογράφοι, μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων, μεγαλογιατροί, τα 
λεγόμενα golden boys, αμείβονται και χρηματίζονται προκλητικά άνισα σε σχέση 
με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 
 
Διαφθορά, σκάνδαλα, κρυφές ατζέντες και διγλωσσία τραπεζών, ευρωπαϊκής 
ένωσης, ιδιοκτητών ΜΜΕ, μεγάλων εταιριών, φαρμακοβιομηχανιών παραμένουν 
στο απυρόβλητο. 
 
Για παράδειγμα, στο πρόσφατο σκάνδαλο της λεγόμενης πανδημίας της γρίπης, 
οι μεγαλογιατροί σύρθηκαν στο παιχνίδι των φαρμακοβιομηχανιών και οι λίγοι 
απ αυτούς που διαχωρίστηκαν δημόσια το καναν μετά από αποκαλύψεις στο 
διαδίκτυο (βασισμένες σε δημοσιεύσεις εναλλακτικών πηγών ενημέρωσης) για 
το φιάσκο των εμβολίων και την αναποτελεσματικότητα και τους κινδύνους 
του Ταμιφλού, 
Χαρακτηριστική της εξαγοράς των μεγαλοδημοσιογράφων είναι η ιστορική 
δήλωση του David Rockefeller: 
 
"Είμαστε ευγνώμονες στην Washington Post, τους New York Times, το 
περιοδικό Times και άλλες μεγάλες εκδόσεις των οποίων οι διευθυντές έχουν 
συμμετάσχει στις συνεδριάσεις μας και έχουν σεβαστεί τις 
υποσχέσεις διακριτικότητάς τους για σχεδόν σαράντα έτη. 

Θα ήταν αδύνατο για μας να αναπτύξουμε το σχέδιό μας για τον κόσμο εάν 
έπεφταν επάνω μας τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια εκείνων των 
ετών. Ο κόσμος είναι τώρα πιο μπερδεμένος και έτοιμος για μια παγκόσμια 
κυβέρνηση.  

Η υπερεθνική κυριαρχία μιας διανοητικής ελίτ και των παγκόσμιων τραπεζιτών 
είναι σίγουρα προτιμότερη από τις δημοκρατίες των 
περασμένων αιώνων." David Rockefeller - Wikiquote  

 
 Συμπερασματικά 

Μήπως τελικά για αρκετούς από μας το ζήτημα δεν είναι να αμειβόμαστε 
περισσότερο; 
Μήπως η μεγαλύτερη αμοιβή μας δεν συνεπάγεται και καλύτερη ποιότητα της 
ζωής μας; 
 
Μήπως η μεγαλύτερη αμοιβή μας είναι η σιωπηλή εξαγορά μας και η συνενοχή 
μας; 
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Η Ισότητα των Ανθρώπων ως Εσωτερική Κατάσταση και οι 
Απομιμήσεις της 
. 
Υπάρχουν εσωτερικές καταστάσεις, εξωτερικές εκδηλώσεις τους και 
απομιμήσεις τους. 
 
Η εσωτερική κατάσταση της αγάπης για παράδειγμα εξωτερικεύεται με σεβασμό 
και αβλάβεια όλων των όντων και απομιμείται με τον επιβαλλόμενο σεβασμό 
και αβλάβεια μέσω των δέκα εντολών της παλιάς διαθήκης και των νόμων της 
σύγχρονης εποχής. 
 
Ο υπαγορευόμενος εξωτερικός σεβασμός και αβλάβεια για τον φόβο της 
παράβασης των νόμων και της τιμωρίας που προβλέπουν, κάθε άλλο παρά 
οδήγησε σε επικράτηση του σεβασμού και της αβλάβειας στον κόσμο και θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι τα αντιστρατεύεται. 
Όσο αυξάνονται οι νόμοι τόσο αυξάνονται και οι παραβιάσεις τους, τόσο 
εφευρίσκονται τρόποι παράκαμψής τους από τους έχοντας τον τρόπο τους και 
τόσο αυξάνονται οι χώροι κράτησης-"σωφρονισμού" των υπόλοιπων 
παραβατών. 
Οι τρόποι παράκαμψης των νόμων αποτελούν σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενο 
μιας ολόκληρης τάξης επαγγελματιών οι οποίοι και χαίρουν μεγάλης 
κοινωνικής εκτίμησης. 
 
Απόρροια της εσωτερικής κατάστασης της αγάπης είναι η εσωτερική αίσθηση 
της ισότητας όλων των όντων.  
Όπως με την αγάπη και η κατάσταση της ισότητας βρίσκει την εξωτερική 
απομίμησή της η οποία την αντιστρατεύεται. 
 
Η ισότητα των ανθρώπων αποτέλεσε μόνιμο αίτημα και σύνθημα σε όλες τις 
μεγάλες κινητοποιήσεις. 
Ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη ήταν τα συνθήματα της γαλλικής 
επανάστασης. 
Η ισότητα των πολιτών κοσμεί σήμερα πολλά συντάγματα κρατών και διεθνείς 
χάρτες ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Αλλά κατά γενική ομολογία η ισότητα αυτή δεν έχει επιτευχθεί. 
 
Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι έναντι του νόμου αναγράφεται στο ελληνικό σύνταγμα 
και έχουν θεσπιστεί όργανα για να εγγυώνται την τήρησή του. 
Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες παραμένουν στις φυλακές, γιατί δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν δικηγόρο, είτε τους επιβάλλεται 
δυσανάλογα αυστηρή ποινή γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιον από 
τους μεγαλοδικηγόρους που ξελασπώνουν άλλους. 
 
Τις ημέρες αυτές με την εξαγγελία των νέων μέτρων της κυβέρνησης έχει 
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αρχίσει στο διαδίκτυο να γίνεται λόγος για τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ των 
εργαζόμενων και να αναπτύσσονται αντιπαλότητες μεταξύ τους που 
σχολιάστηκαν στην τελευταία ανάρτηση του προηγούμενου χρόνου. 
Φυσικά, δεν μπορεί κανείς να έχει αντίρρηση και να μην υποστηρίξει 
προσπάθειες που θα συμβάλλουν να αρθούν τέτοιες ανισότητες. 
 
Αλλά, η άρση των εξωτερικών αυτών ανισοτήτων δεν θα εξαλείψει την 
εγκατεστημένη σήμερα εξωτερική αίσθηση ανισότητας των ανθρώπων, τόσο 
στις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και στην ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα. 
 
Γιατί, τί άλλο παρά αίσθηση περί της ανισότητας των ανθρώπων δεν αποτελούν 
τα αιτήματα περί αξιοκρατίας στην κοινωνική ζωή; 
Ας δεχθούμε ότι μια τέτοια άνιση αντιμετώπιση των ανθρώπων θα μπορούσε με 
κατάλληλη παρέμβαση και διευθέτηση να αρθεί. 
 
Αλλά, οι διακρίσεις που γίνονται στις διαπροσωπικές μας σχέσεις ανάλογα με 
την εξωτερική ομορφιά, το ύψος, το πάχος, την κορμοστασιά, το χρώμα, την 
αρτιμέλεια αλλά και την ηλικία των ανθρώπων; 
 
Άνθρωποι που παρεκκλίνουν από τα πρότυπα ομορφιάς της κάθε εποχής έχουν 
κατά κανόνα λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν την ερωτική αγάπη. 
Το ίδιο και όσοι γεννήθηκαν μη αρτιμελείς ή παράλυτοι ή υπέστησαν στη 
διάρκεια της ζωής τους κάποιον ακρωτηριασμό ή παραλυσία. 
Άνθρωποι γεννημένοι με μειωμένες νοητικές δυνατότητες ή σακατεμένοι από τις 
περιστάσεις της ζωής δεν απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες στις σχέσεις των 
ανθρώπων. 
Άνθρωποι με πάσχοντες κοντινούς ανθρώπους τους δεν έχουν τις ίδιες 
δυνατότητες με άλλους ανθρώπους να ταξιδέψουν, να διακινδυνέψουν. 
 
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλήθος εξωτερικών ανισοτήτων μεταξύ των 
ανθρώπων που δεν επιδέχονται εξωτερική διευθέτηση. 
 
Οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο που ζούμε δεν είμαστε ίσοι. 
Η ανισότητα αποτελεί το θεμέλιο της ύπαρξής του. «Ο θάνατος σου η ζωή μου» 
είναι η υπογραφή του. 
 
Η ισότητα δεν έχει θέση παρά σε έναν κόσμο άπειρων δυνατοτήτων που 
είναι ο εσωτερικός κόσμος, η ψυχή του ανθρώπου. 
Αυτός είναι ο χώρος που οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν ίσοι, 
ελεύθεροι και σ αγάπη. Αυτός είναι ο χώρος που οι άνθρωποι είναι αγάπη, 
δεν έχουν αγάπη. 
 
Αγάπη, ισότητα, ελευθερία είναι καταστάσεις όντος, δεν είναι αποκτήματα που 
μπορεί να έχει ο άνθρωπος. 
Είναι καταστάσεις που αναπτύσσονται αβίαστα στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα 
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των αδιέξοδων εμπειριών του στον αδιέξοδο εξωτερικό κόσμο της έλλειψης 
αγάπης, ισότητας και ελευθερίας. 
 
Δεν μπορούν να αποκτηθούν με εξωτερικές μεθόδους. 
Δεν μπορούν να επιβληθούν με εξωτερικές διευθετήσεις, με νόμους, χάρτες και 
κανόνες. 
 
Η επιβολή τους μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, να απομακρύνει και 
να καθυστερήσει την εσωτερική ανάπτυξή τους, όπως συμβαίνει και στην 
περίπτωση των ανθρώπων που επιχειρούν να «σφετεριστούν» μέσω ουσιών τις 
εκδηλώσεις συνειδησιακών καταστάσεων που δεν τους αντιστοιχούν, που 
υπολείπονται της εσωτερικής τους ανάπτυξης. 
 
Φυσικά, δεν εννοούμε ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε για την καλυτέρευση του 
κόσμου στον οποίο ζούμε. 
Αλλά αυτή μας η εργασία θα πρέπει να είναι εξωτερίκευση εσωτερικών 
καταστάσεων και όχι απομίμησή τους. 
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Η Κλίμακα και τα Σκαλοπάτια της Ζωής - Η Παύση, το Κενό και η 
Πορεία Πρόσω Ολοταχώς 
 
Στη γεωργία γνωρίζουν τα κακά της μονοκαλλιέργειας και της συνεχούς 
εκμετάλλευσης του εδάφους. Το ίδιο και στη δασοκομία. 
Το έδαφος χρειάζεται ανάπαυση και βιοποικιλότητα. 
 
Το ίδιο ισχύει και για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Αν η ζωή μας είναι μονότονη, δεν αισθανόμαστε καλά. 
Αν δεν κοιμηθούμε, δεν αναπαυτούμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. 
 
Η ζωή μας μπορεί να ιδωθεί ως μια ακολουθία παύσεων και ενάρξεων. 
 
Κάποιοι μιλούν για την κλίμακα της ζωής. ότι η ζωή αποτελείται από 
σκαλοπάτια που χτίζεις το ένα πάνω στο άλλο 
Αλλά ίσως να μην είναι έτσι ή να μην είναι μόνον έτσι. 
 
Ίσως, η ζωή να είναι ένα μόνο σκαλοπάτι που το χτίζεις κάθε μέρα και το βράδυ 
το γκρεμίζεις για να το ξαναχτίσεις το πρωί, λίγο πιο ψηλό, λίγο πιο 
λεπτοφυές. 
 
Ίσως η ζωή να είναι μια ακολουθία από ζωές που ξεκινάς κάθε πρωί, 
μια αλληλουχία θανάτων το βράδυ και γεννήσεων το πρωί, 
μια διαρκής ακολουθία ευκαιριών για ανάπτυξη και εξέλιξη. 
 
Η παύση είναι ουσιαστικό στοιχείο της, χωρίς αυτή δεν νοείται ζωή. 
Χωρίς τις παύσεις δεν λειτουργεί η καρδιά, δεν λειτουργεί η αναπνοή. 
 
Μια άλλη όψη της παύσης είναι το κενό. Η χωρική διάστασή της. 
Χωρίς κενό δεν υπάρχει καν ύλη. 
 
Η παύση και το κενό θα έλεγε κανείς είναι τα συστατικά της ζωής. Σε όλες τις 
εκδηλώσεις της. Χωρίς παύσεις δεν υπάρχει μουσική, χωρίς κενά δεν υπάρχει 
ζωγραφική. 
 
Η κατανομή των παύσεων και των κενών και η συχνότητα της εναλλαγής τους 
δημιουργεί την ποικιλομορφία της ζωής. 
Κάποιοι μιλούν για το μηδέν ως την πηγή των πάντων, για την ανυπαρξία ως τη 
μήτρα της ύπαρξης. 
 
Κάθε άνθρωπος, όπως και κάθε τι στη ζωή, έχει τη δική του γκάμα παύσεων και 
κενών, τη δική του συχνότητα. 
Όσο μεγαλύτερα τα κενά τόσο πιο λεπτοφυής, τόσα πιο εξελιγμένη η ύλη. 
 
Στη ζωή σήμερα οι παύσεις και τα κενά παραγνωρίζονται, Σε μερικούς 
φαντάζουν αχρείαστα. 
Υπάρχει ένας τομέας στη ζωή που οι παύσεις και τα κενά είναι υπό διωγμό. 
Είναι ο τομέας της τεχνοεπιστήμης. 
Ο τομέας του όλο και πιο πολύ και του όλο και πιο γρήγορα 
Ο τομέας του πρόσω ολοταχώς. 
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Απεχθάνεται την παύση. Δεν κοιμάται ποτέ. 
Απεχθάνεται το κενό. Δεν αδειάζει ποτέ. 
 
Και θεωρεί ότι έχει την πρωτεύουσα θέση στη ζωή. 
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22.5.11 

Η Επιστήμονες της ζωής 
 

Τον τελευταίο καιρό ακούμε και διαβάζουμε για πρωτοβουλίες 
"προσωπικοτήτων" για τη σωτηρία της χώρας.  
Εν προκειμένω με τον όρο "προσωπικότητες" νοούνται οι κατέχοντες 
περγαμηνές σε διάφορους τομείς της επιστήμης. 

Προσφέρονται ή προτείνονται για την αλλαγή των πραγμάτων και την 
αναδόμηση της κοινωνίας ως γνώστες, ως αυτοί που κατέχουν τη γνώση για την 
αλλαγή. 

Στο σύμπαν, λένε οι φυσικοί, περίπου 4% είναι το ορατό σύμπαν, 26% η σκοτεινή 
ύλη και 70% η σκοτεινή ενέργεια. 
Ως σκοτεινή ορίζουν την ύλη και την ενέργεια που γνωρίζουν ότι υπάρχει, αλλά 
δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτήν. 
Ο προσδιορισμός σκοτεινή έχει την έννοια του μη γνωστού. 

Με την έννοια αυτή, όμως, και το ορατό σύμπαν είναι μισοσκότεινο. ΄ 
Γνωρίζουν τις εκδηλώσεις του, αλλά όχι την ουσία του, το νόημά του. 
 
Θα μπορούσε, ίσως, να πει κανείς ότι η ουσία, το νόημα, του ορατού σύμπαντος 
είναι στη σκοτεινή  ενέργεια του σύμπαντος. 
Κι αυτήν η φυσική δεν μπορεί να την προσεγγίσει.  
Η φυσική δεν μπορεί να προσεγγίσει την αιτία, την κινητήρια δύναμη, τη 
θέληση και την επιθυμία του σύμπαντος. 
 
Γι αυτό και η προσπάθεια της για ενοποίηση, για μια θεωρία των πάντων, είναι 
καταδικασμένη να αποτύχει. 
Δεν γίνεται να πεις κάτι απλά (και όχι απλοϊκά) χωρίς να το έχεις κατανοήσει.  
 
Γι αυτό και όλα στη φυσική έχουν πάντα μια περιοχή ισχύος. 
Γι αυτό κάθε φορά που αλλάζουν τα εργαλεία της, αλλάζουν και οι θεωρίες της. 
 
Την ίδια αδυναμία παρατηρεί κανείς σε όλους τους τομείς της επιστήμης. 
Παντού υπάρχει μια σκοτεινή ύλη και μια σκοτεινή ενέργεια που κινεί τα 
φαινόμενα.  
Αυτό που εμφανίζεται ως η αιτία, η ερμηνεία των φαινομένων δεν είναι παρά 
μια ακόμη περιγραφή.  
Η λέξη επειδή ισοδυναμεί με το όταν. Τα συμπεράσματα δεν είναι παρά 
διαπιστώσεις. 
«Κρυώνεις επειδή κάνει κρύο» σημαίνει: κρυώνεις όταν κάνει κρύο, κ.ο.κ. 
 
Το ίδιο ισχύει όταν προσπαθεί κανείς να καταπιαστεί με τα ζητήματα της 
ατομικής ή συλλογικής ζωής του ανθρώπου, με το σύμπαν ενός ανθρώπου ή 
μιας ομάδας ανθρώπων. 
Υπάρχει και σ΄αυτό το ορατό σύμπαν και η σκοτεινή ύλη και ενέργεια. 
Υπάρχουν αυτά που αντιλαμβανόμαστε και υπάρχουν αυτά που δεν 
αντιλαμβανόμαστε και αυτά που υπόκεινται αυτών που δεν αντιλαμβανόμαστε. 
 
Πολλοί μιλάνε για γνώση που έχουν οι επιστήμονες που δεν έχουν οι υπόλοιποι. 
Η γνώση όμως αλλάζει τον άνθρωπο.  
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Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ορισμός της. 
 
Η γνώση ως κατανόηση είναι ο όρος κάθε ουσιαστικής αλλαγής. 

Οι ίδιοι οι επιστήμονες, όμως, φυσικοί και άλλοι, παραδέχονται ότι η 
ενασχόλησή τους με την επιστήμη τους, τη φυσική ή άλλη, δεν τους αλλάζει ως 
ανθρώπους. 
Για παράδειγμα, δεν τους κάνει λιγότερο εμπαθείς, περισσότερο αυτάρκεις. 
 
Μερικοί που είναι στον προθάλαμο, ως φοιτητές, προπτυχιακοί ή 
μεταπτυχιακοί, ίσως να μην το αντιλαμβάνονται αυτό.  
Μένουν με την καλλιεργούμενη εξωτερική εικόνα της επιστημοσύνης αυτών που 
«κάθονται μπροστά στις οθόνες τους και εργάζονται για το καλό της 
ανθρωπότητας», όπως σχολίαζε πριν καιρό ιστολόγος σε σχετική ανάρτηση. 

Όσοι, όμως, βιώνουν την επιστημοσύνη αυτή από τα μέσα, αντικρίζουν άλλη 
εικόνα, αυτήν του άκρατου ανταγωνισμού και χρηματισμού στις τάξεις των 
επιστημόνων. 
 
Η έλλειψη αλλαγής στον άνθρωπο της επιστήμης είναι άλλη μια ένδειξη, αν όχι 
απόδειξη, ότι η αληθινή γνώση δεν είναι κατ ανάγκην στην επιστήμη, 
τουλάχιστον έτσι όπως την εννοούμε σήμερα. 
 
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την επιστήμη, όπως την ξέρουμε 
σήμερα που, όμως, αλλάζουν. Αλλάζουν ως άνθρωποι βιώνοντας καταστάσεις 
τις οποίες μερικές φορές δεν μπορούν ούτε να τις περιγράψουν.  
Το ότι αλλάζουν είναι ένδειξη, αν όχι απόδειξη, ότι υπήρξε κατανόηση, ότι 
υπήρξε γνώση. 
 
Ίσως οι άνθρωποι αυτοί να βιώνουν κάτι απ αυτό που οι επιστήμονες δεν 
μπορούν να αγγίξουν καν. 
Ίσως να βιώνουν κάτι από την ουσία του σύμπαντος, τη σκοτεινή ενέργειά του. 
 
Για κάποιους οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πραγματικοί επιστήμονες. 
 

 

 

 

20.8.10 

Το Βιβλίο της Ζωής 
 
Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο που στέκεται σ αυτή τη ζωή και την 
αντιμετωπίζει. 
Σ άλλους αρμόζει να αναλύουν τα πράγματα και τον εαυτό τους και να έχουν 
την αίσθηση ότι γνωρίζουν τι τρέχει και γιατί. 
Άλλοι περιορίζονται σε μια συνολική θέαση της κατάστασης. Δεν έχουν την 
αίσθηση ότι γνωρίζουν τι τρέχει και γιατί. 
Γι αυτό, συνήθως, είναι και πιο ανεκτικοί. 
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Δεν είναι κατ ανάγκη λιγότερο γνώστες από τους προηγούμενους. 
Σίγουρα ακολουθούν πιο ξεκούραστο δρόμο. 
Αλλά ο πιο δύσκολος δρόμος δεν είναι κατ ανάγκην και ο πιο πετυχημένος. 

Τα πιο σημαντικά πράγματα για τη διατήρηση της ζωής, η αναπνοή, το 
περπάτημα, το χαμόγελο, το κλάμα, συμβαίνουν κι ας μην έχουμε την αίσθηση 
οι περισσότεροι ότι γνωρίζουμε το πως και το γιατί. 

Δεν απολαμβάνει περισσότερο το περπάτημα ο ειδικός που έχει την αίσθηση ότι 
γνωρίζει το πως και το γιατί της κίνησης. Ούτε αναπνέει καλύτερα. Ίσως, να 
χαμογελά και λιγότερο. 
 
Σ έναν κόσμο που εκτείνεται μέχρι τα άστρα, που ο ήλιος και η σελήνη 
καθορίζουν την ατμόσφαιρά του και που αύριο δεν ξέρεις αν ξημερώσεις, 
δεν μου φαίνεται ότι αυτοί που έχουν την αίσθηση ότι γνωρίζουν το πως και το 
γιατί είναι κατ ανάγκην και οι πιο γνώστες. 
 
Αυτό που χθες ήταν λάθος σήμερα είναι σωστό και με τη σειρά του αύριο θα 
είναι πάλι λάθος. 
 
Μια βασική πηγή γνώσεως που παραβλέπεται σήμερα στον αιώνα της επιστήμης 
που οι επιστήμονες έχουν το πάνω χέρι, 
είναι αυτό που κάποιοι το λένε το βιβλίο της ζωής.  
Το βιβλίο αυτό δεν διαβάζεται όπως τα άλλα. 
Οι καταγραφές του δεν είναι στο χαρτί και η γλώσσα του δεν μπορεί να 
διδαχθεί. 
 
Κατά κάποιον τρόπο το βιβλίο αυτό σε διαβάζει δεν το διαβάζεις. 
Τα γραφόμενά του αιωρούνται στον αέρα. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα όλων όσων 
έχουν γραφτεί, ακόμη κι αν δεν έχουν διαβαστεί και όλων όσων έχουν γίνει, κι 
ας μην έχουν πραγματοποιηθεί. 
Όλα αυτά σε περιβάλλουν και σε εμποτίζουν, αν είσαι καλός αγωγός και 
μπορούν να τρέξουν μέσα σου. 
 
Συνήθως, είμαστε τόσο κατειλημμένοι με τις μαθημένες γνώσεις και θιασώτες 
συγκεκριμένων ανθρώπων που η ροή αυτή παρεμποδίζεται. Γινόμαστε κακοί 
αγωγοί. 
Κι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που τους έχει σπουδάσει το 
βιβλίο αυτό δεν δίνουμε προσοχή. 
Γιατί έχουμε πειστεί ότι ο μοναδικός τρόπος για τη γνώση του κόσμου είναι η 
κατεστημένη επιστήμη. 
Όταν κάτι ειπωθεί στα στάδια της επιστήμης, στα επιστημονικά συνέδρια, σε 
ημερίδες και διαλέξεις, αποκτά αυτόματα επιστημονική αξία και γίνονται 
αναφορές. 
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Αν κάτι δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό, αποκτά αμέσως αξία και 
αποτελεί έγκυρη αναφορά, μερικές φορές κι ας μην γίνεται κατανοητό. 
Αν το ίδιο το πει κανείς σε μια συντροφιά, ή το γράψει σε μια μπροσούρα, δεν 
υπολογίζεται καν. 
Κι ας το πει πιο άμεσα και πιο κατανοητά. 
 
Για παράδειγμα, αν κάποιος σου πει ότι όταν ζουλάς ένα ελαστικό περιφερειακά 
αυτό θα επιμηκυνθεί και είναι σαν να το τραβάς κατά μήκος, δεν θα κάνει 
αίσθηση. 
Είναι τόσο απλό και κατανοητό.. 
Αν, όμως, συγκροτηθεί ολόκληρο συνέδριο και προκύψουν ογκώδη πρακτικά 
από πειράματα που αποδεικνύουν το παραπάνω, πρόκειται για επιστημονική 
τομή. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι τραβηγμένο παράδειγμα. Είναι απόλυτα 
αληθές (1). 
 
Είναι κατανοητό. Δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά που λένε οι ειδικοί με τόσα 
πολλά και απροσδιόριστα. Που όταν πας να πιάσεις κάτι, όλο και σου ξεφεύγει, 
σαν το χέλι.  
Μια τακτική που διακρίνει, εν γένει, τους φθασμένους. Δεν μπορούν αλλιώς. 
Τους έχει γίνει δεύτερη φύση ο πλατειασμός και ο λεκτικός εντυπωσιασμός. 
Απομεινάρι της απεγνωσμένης προσπάθειάς τους να γίνουν γνωστοί. 
Να αυγατίσουν τις δημοσιεύσεις, να έχουν περισσότερες αναφορές στο όνομά 
τους. 
__________________________________________ 
(1) Ερευνητές στον τομέα των υλικών διαπίστωσαν με έκπληξή τους ότι κυλινδρικά δοκίμια 
που υπεβλήθηκαν σε πίεση κατά μήκος όλης της παράπλευρης επιφάνειάς τους (σε 
διαξονική θλίψη, όπως είναι ο τεχνητός όρος) παρουσίασαν μια μόνον ρωγμή κατά τη 
διεύθυνση της πίεσης και όχι πολλές όπως περίμεναν (που συμβαίνει στην περίπτωση πίεσης 
των δοκιμίων κατά μία διεύθυνση: εμφανίζονται πολλές ρωγμές κατά τη διεύθυνση της 
πίεσης). 
Προηγούμενοι ερευνητές δεν είχαν αναφέρει αυτό το "παράδοξο" (Καταλαβαίνετε, ίσως, 
πως γινόταν και στους προηγούμενους έβγαιναν όλα "κανονικά"). 
 
Οι ανήσυχοι αυτοί ερευνητές εισηγήθηκαν τη διενέργεια πρωτοποριακού προγράμματος για 
τη λύση του γρίφου, χρηματοδοτήθηκαν και το πρόγραμμα εστέφθη με επιτυχία, οι 
σύνεδροι χειροκρότησαν και οι ερευνητές έγιναν ονομαστοί ως αυτοί που έλυσαν το γρίφο. 

Και ο μόχθος τους αυτός συνήθως ευοδώνεται. 
Ένα Δρ. πριν το όνομά τους και αυτομάτως τα λεγόμενα τους και τα γραπτά 
τους αναβαθμίζονται. 
Ιδιαίτερα αν συνοδεύεται και με το όνομα ενός ξακουστού πανεπιστημίου , κατά 
προτίμηση εξ Αμερικής. 
 
Και να σου δόκτορες και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής συμβουλάτορες και μανατζαραίοι στην Ολυμπιακή, στα νοσοκομεία, 
στους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς 
και γραφήματα από δω, γραφήματα από κει, αλλά από προκοπή μηδέν. 
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Το ίδιο παρατηρεί κανείς και στη λογοτεχνία και στις λεγόμενες μη 
εφαρμοσμένες επιστήμες. Αν κάποιος έχει γίνει ονομαστός με θετικό, ή ακόμη 
και αποθετικό τρόπο, αν έχει εκδοθεί από οίκους περιωπής, γίνεται πάντα άξιος 
αναφοράς.  
Δεν είναι λίγες οι φορές που μετά δυο τρεις φράσεις παραιτούμαι να 
παρακολουθήσω τις αναλύσεις ονομαστών. 

Τα λεγόμενά τους παρά είναι επιστημονικά για μένα. Δεν μπορώ να βγάλω 
νόημα. 
Ίσως, να φταίει η ιδιοσυγκρασία μου που δεν είναι της πολλής μελέτης. 
Μπορεί και τα απωθημένα μου.  
Μπορεί, όμως, και η εμπειρία μου στη ζωή. 
Η εκτίμηση και ο θαυμασμός μου για τους λεγόμενους απλούς ανθρώπους: 
Γι αυτούς που δεν ζητούν εξωτερική δικαίωση, τη βρίσκουν μέσα τους. 
Γι αυτούς που παραμένουν αθόρυβοι, ανώνυμοι, μελετητές του βιβλίου της 
ζωής, 
Γι αυτούς που μέσα στο σημερινό κόσμο της κονόμας, των εκκωφαντικών 
κενοστομιών και της μόστρας, παραμένουν αυτάρκεις, αθόρυβοι, αθέατοι και 
άνθρωποι. 
Για τους ανθρώπους που στις χωρίς αντίκρισμα μεγαλοστομίες των επώνυμων, 
αντιπαραθέτουν τις άγραφες δηλώσεις της στάσης της ζωής τους. 

Για τους ανθρώπους αυτούς δεν θα γράψει τίποτα η ιστορία. 
Γιατί, όπως λένε, την ιστορία την γράφουν οι νικητές. Και αυτοί είναι ηττημένοι. 
 
Γνωρίζω υψηλά ιστάμενους στη δουλειά μου που τη βιογραφία τους αλλιώς θα 
την έγραφα εγώ και αλλιώς θα μείνει στην ιστορία. 
Γι αυτό και γω διαβάζω τη δική μου ιστορία. 
Αυτή που τη βλέπω να αναβιώνει γύρω μου στην καθημερινότητά μου και αυτήν 
σας παρουσιάζω. 
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1 4 . 1 1 . 0 9  

O Γιατρός Μέσα μας 
. 
Οι παλιοί παρατηρούσαν την ικανότητα αυτοθεραπείας του πλανήτη και 
αναγνώριζαν στα ηφαίστεια, στους σεισμούς, στις πλημμύρες και στα άλλα 
έκτακτα φαινόμενα τις προσπάθειες αυτοθεραπείας του και αποκατάστασης της 
διαταραχής της ισορροπίας του που επέφεραν οι δραστηριότητες του 
ανθρώπου. 
 
Το ίδιο έβλεπαν και στον άνθρωπο. Όπως ο κόσμος, έτσι και ο άνθρωπος ως 
μικρογραφία του κόσμου, ως μικρόκοσμος, έχει την ικανότητα αυτοθεραπείας. 

 Τις εκδηλώσεις πυρετού, φλόγωσης, βήχα, δερματοπαθειών,  
ογκογένεσης  και τα άλλα συμπτώματα που αποτελούν την ασθένεια του 
ανθρώπινου οργανισμού τα αντιλαμβάνονταν ως 
προσπάθειες αυτοθεραπείας του που σηματοδοτούν την έναρξη της 
θεραπείας του. 

Για τον λόγο αυτό, αντί να τα καταστέλλουν, φρόντιζαν για την 
απρόσκοπτη εκδήλωσή τους. Μερικές μάλιστα φορές προσπαθούσαν ακόμη και 
να τα διευκολύνουν εντείνοντάς τα τεχνητά. 

 Απαγόρευαν ρητά οποιαδήποτε τεχνητή εξάλειψη των δερματικών 
εκδηλώσεων, εξανθημάτων, κνησμού, κ.α., γιατί τις θεωρούσαν ως το 
τελευταίο στάδιο ίασης, ως την προσπάθεια του οργανισμού να αποβάλει 
την ασθένεια έξω από τον οργανισμό. 

Επέτρεπαν μόνον ήπια ανακουφιστικά γιατροσόφια τα οποία επιτάχυναν ή 
επιβράδυναν τη διαδικασία για να είναι περισσότερο ανεκτή. 
 
Στις θεωρήσεις αυτές στηρίχθηκε και ολόκληρος κλάδος της εναλλακτικής 
ιατρικής, η ομοιοπαθητική ιατρική. 
Σύμφωνα μ αυτή, για κάθε ασθενή επιλέγεται εκείνο το φάρμακο το οποίο θα 
προκαλέσει στον οργανισμό τα ίδια συμπτώματα με τα οποία εξωτερικεύεται η 
διαταραχή του. 
Εντείνοντας τα συμπτώματα, ενισχύεται η αυτοθεραπευτική ικανότητα του 
οργανισμού και επισπεύδεται η θεραπεία. 
 
Η θεώρηση αυτή της ασθένειας και των συμπτωμάτων της είναι εντελώς 
αντίθετη μ αυτήν της κατεστημένης ιατρικής, της αλλοπαθητικής. 
 
Η αλλοπαθητική εξαντλεί την όλη παρέμβασή της στην εξουδετέρωση των 
συμπτωμάτων. 

 Θεωρεί ως ασθένεια τα συμπτώματα και χορηγεί φάρμακα τα οποία 
αναιρούν τα συμπτώματα αυτά καλύπτοντάς τα. Και τότε μιλάει για 
θεραπεία. 
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Η αλλοπαθητική ιατρική, εστιάζοντας στα συμπτώματα μιλά για ασθένειες ίδιες 
σε όλους τους ασθενείς με τα ίδια συμπτώματα. 

 Με τον τρόπο αυτό μπορούν οι φαρμακοβιομηχανίες να έχουν 
ετοιμοπαράδοτα σε μαζική κλίμακα φάρμακα ίδια για όλους και να 
αντλούν απ΄αυτή την τυποποίηση και τη μαζική παραγωγή τεράστια 
κέρδη. 

Αντίθετα, τα φάρμακα της παραδοσιακής ιατρικής και της ομοιοπαθητικής δεν 
επιδέχονται μαζική παραγωγή. 
Αναγνωρίζουν ασθενείς και όχι ασθένειες, καθώς θεωρούν κάθε οργανισμό 
μοναδικό και τα ίδια συμπτώματα σε δύο ανθρώπους μπορεί να έχουν άλλη 
αφετηρία, άλλη πηγή, αλλά ακόμη και στον ίδιο άνθρωπο το ίδιο σύμπτωμα 
μπορεί κατά καιρούς να αντιστοιχεί σε διαφορετική αιτία. 

 Τα φάρμακα της αλλοπαθητικής προκαλούν αντίθετα συμπτώματα απ 
αυτά του οργανισμού, συμπτώματα ξένα από τον οργανισμό. Γι αυτό, τα 
αλλοπαθητικά φάρμακα είναι επιβλαβή για τον οργανισμό, αφού είναι 
ξένα σ αυτόν και προκαλούν τεχνητή διαταραχή του. 

 Πολλοί μιλούν σήμερα για φαρμακογενείς, ιατρογενείς, ασθένειες οι 
οποίες αυξάνονται συνεχώς. Η ζημιά είναι ιδιαίτερα σοβαρή αν 
τα αλλοπαθητικά φάρμακα χορηγηθούν σε υγιή οργανισμό, αχρείαστα ή 
λόγω λανθασμένης διάγνωσης. 

Αντιθέτως, τα γιατροσόφια της παραδοσιακής και της ομοιοπαθητικής ιατρικής 
δεν βλάπτουν τον οργανισμό ακόμη κι αν χορηγηθούν σε υγιή οργανισμό. 
 
Ίσως, μερικοί αντιτείνουν ότι πολλές φορές σταματά η διαταραχή μετά τη 
χορήγηση των αλλοπαθητικών φαρμάκων και, άρα, επιφέρουν πραγματική 
θεραπεία. 

 Από αρκετές έρευνες, όμως, έχει αποδειχθεί μια άλλη όψη, μια άλλη 
δράση των φαρμάκων. Αυτή του placebo. 
Ο άνθρωπος προσμένοντας τη θεραπεία λόγω της λήψης του φαρμάκου, 
πιστεύει σ αυτή και την ενεργοποιεί. 

Το φαινόμενο αυτό έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί σε ασθενείς στους οποίους 
αρκεί μια ψεύτικη ταμπλέτα φαρμάκου χωρίς οποιαδήποτε δραστική ουσία για 
να επιφέρει θεραπεία. 
 
Οι ασθενείς πιστεύοντας και προσμένοντας τη θεραπευτική δράση της 
ταμπλέτας ενεργοποιούν τον αυτοθεραπευτικό μηχανισμό τους 
και θεραπεύονται. 
 
Ο μηχανισμός αυτός, αν και από τους κατεστημένους ερευνητές αντιμετωπίζεται 
ως παράδοξο και εξαίρεση, δεν είναι παρά λογική απόρροια της ουσιαστικής 
φύσης της διαταραχής του οργανισμού για την αποκατάσταση της οποίας 
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αναπτύσσεται αυτό που αποκαλούμε ασθένεια. 
 
Οι παλιοί ως αιτία, ως πηγή, της διαταραχής του ανθρώπινου οργανισμού για 
την αποκατάσταση της οποίας εκδηλώνεται η ασθένεια ως ένα σύνολο 
συμπτωμάτων, αναγνώριζαν διαταραχή σε βαθύτερο επίπεδο απ αυτό του 
φυσικού σώματος. 
Στο επίπεδο των σκέψεων και των επιθυμιών(1). 
 
Για τον λόγο αυτό θεωρούσαν ότι η θεραπεία ξεκινά απ αυτό το επίπεδο: από τη 
σκέψη και την επιθυμία. Γι αυτό: 

 Είναι πολύ σημαντική η νοητική στάση του ασθενούς απέναντι στην 
ασθένειά του. 
Αν εστιασθεί στα συμπτώματά του, αγωνιά για την τελική έκβαση και 
σκέφτεται ζοφερά σενάρια και πανικόβλητος ζητά εξωτερική σανίδα 
σωτηρίας, το πιθανότερο είναι να απογοητευτεί. 

 Αν αποδεχθεί τα συμπτώματα ως τις ωδίνες τοκετού μιας νέας 
πιο καθαρμένης κατάστασης και πιστέψει στην αυτοθεραπευτική του 
δύναμη 
θα την ενεργοποιήσει και θα αυτοθεραπευτεί. 

 

Σημείωση 
 Παλιότερα μίλαγαν για την επταπλή όψη του μικρόκοσμου, σ αντιστοιχία με 
τον επταπλό κόσμο και μακρόκοσμο. 
Οι επτά αυτές όψεις εμπεριέχουν η μία την άλλη και είναι η πηγή η μία της άλλης. 
Μπορούν να ειδωθούν ως επτά σώματα, ως επτά οχήματα που επιτρέπουν 
στον άνθρωπο-μικρόκοσμο την κίνησή του και την εκδήλωσή του. 
Τα σώματα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ενεργειακή τους δομή, την 
δονητική τους υπογραφή.. 
 
Ένα από τα σώματα αυτά είναι το υλικό σώμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε με τις 
πέντε αισθήσεις μας.  
Αποτελεί το όχημά μας στο αντίστοιχο υλικό σώμα του ευρύτερου κόσμου. 
 
Το σώμα αυτό είναι το αποτέλεσμα, η εξωτερική εκδήλωση ενός άλλου σώματος το 
οποίο χαρακτηρίζεται από περισσότερο ενεργειακή υπόσταση, του ζωτικού 
σώματος. Είναι το σώμα που υπόκειται του υλικού σώματος και το ζωογονεί. 
Η απόσυρση του σώματος αυτού σηματοδοτεί και το τέλος του υλικού σώματος. 
Το σώμα αυτό δεν γίνεται αντιληπτό με τις πέντε αισθήσεις καθώς η συχνότητά του 
υπερβαίνει την περιοχή αντίληψης των αισθητηρίων οργάνων μας. 
Μπορεί να φωτογραφηθεί με ειδικά μηχανήματα, ή να ιδωθεί από ανθρώπους στους 
οποίους είτε μέσω εξάσκησης ή λόγω βλάβης των αντιληπτικών οργάνων 
έχει διευρυνθεί το πεδίο αντίληψης. 
 
Το ζωτικό σώμα με τη σειρά του είναι αποτέλεσμα δύο άλλων σωμάτων, του 
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σώματος των συναισθημάτων και των σκέψεων, τα οποία οι παλιοί τα 
ονόμαζαν αστρικό και νοητικό σώμα, αντίστοιχα. 
Αποτελούν κατά κάποιον τρόπο τα οχήματά μας στα αντίστοιχα σώματα του 
ευρύτερου κόσμου, στο αστρικό και νοητικό πεδίο. 
 
Το αστρικό και νοητικό σώμα είναι αυτά με τα οποία κινούμαστε στο αστρικό και το 
νοητικό πεδίο του ευρύτερου κόσμου κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
 
Τα τέσσερα αυτά σώματα θεωρούνται ότι αποτελούν την τετραπλή όψη της "γης" 
του μικρόκοσμου που αποτελεί ο άνθρωπος. 
(Τα άλλα τρία σώματα που συμπληρώνουν την επτάδα της εκδήλωσης του 
μικρόκοσμου αποτελούν εξελικτική αναβάθμιση των τριών προηγούμενων σωμάτων, 
του ζωτικού, αστρικού και νοητικού σώματος. Είναι κατά κάποιον τρόπο τα 
αντίστοιχά τους στον ουρανό του μικρόκοσμου). 
 
Σύμφωνα μ  αυτή τη θεώρηση,  

 μια διαταραχή στο υλικό σώμα έχει την πηγή της σε διαταραχή στο 
ζωτικό σώμα, η οποία με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα των 
διαταραχών των σκέψεων και επιθυμιών στα άλλα δύο σώματα που 
υπόκεινται του ζωτικού σώματος. 
 
Γι αυτό και η άρση της διαταραχής ξεκινά και εκπορεύεται από τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα.. 
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Το Ελπιδοφόρο Δυναμικό της Γενικευμένης Δυσαρέσκειας- H 
Περίπτωση των Επίορκων Γιατρών 
. 
Εδώ και αρκετό καιρό ένα ρεύμα γενικευμένης δυσαρέσκειας και 
συνεπακόλουθης απογοήτευσης διατρέχει τις αναρτήσεις σε πολλά ιστολόγια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. αλλά και την αρθρογραφία του κατεστημένου 
τύπου. 
 
Η κοινωνία των ανθρώπων δείχνει σημάδια πτώχευσης. Χάνεται η συνοχή της. 
Πολλοί μιλούν για τον άκρατο ατομισμό που κυριαρχεί σήμερα και νοσταλγούν 
παλιότερες εποχές κοινωνικής συμβίωσης και αλληλοβοήθειας. 
 
Μερικοί μιλούν για το ψύχος που έχει ενσκήψει στις διαπροσωπικές σχέσεις των 
ανθρώπων και άλλοι για την έκπτωση όλων σχεδόν των κοινωνικών θεσμών με 
κατ εξοχήν αυτόν της πολιτικής και της οικονομίας. 
 
Κανείς, νομίζω, δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις διαπιστώσεις αυτές. 
Διερχόμαστε μια κατάσταση κρίσης σ όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας. 
 
Μας διαφεύγουν, όμως, κάποιες σημαντικές όψεις της κρίσης αυτής. 
Η αποκαλυπτική φύσης της και το απελευθερωτικό δυναμικό της. 
 
Κοινή ερευνητική πρακτική για την αποκάλυψη της φύσης ενός φαινομένου σε 
όλους τους τομείς είναι η μελέτη του σε συνθήκες τεχνητής κρίσης. 
 
Στις συνθήκες αυτές αποκαλύπτονται οι επιμέρους, εν γένει, αντιτιθέμενοι 
παράγοντες που υπόκεινται της εκδήλωσης του φαινομένου. 
Για να εμφανιστούν οι παράγοντες αυτοί, το φαινόμενο πρέπει να 
παρακολουθηθεί σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλληλοαναίρεση της 
αντιτιθέμενης δράσης τους, την αλληλοκάλυψή τους. 
Πρέπει να παρακολουθηθεί σε συνθήκες που η δράση του ενός παράγοντα θα 
υπερισχύει της δράσης του άλλου. 
 
Η τεχνητή αυτή κρίση, ανάλογα με τη φύση του φαινομένου, μπορεί να πάρει τη 
μορφή σοκ, είτε τη μορφή εξέτασής του σε συνθήκες εκτός της συνήθους 
περιοχής ισχύος του. 
 
Στην περίπτωση, για παράδειγμα, ενός φαρμάκου εξετάζεται η δράση του σε 
συνθήκες υπερδοσολόγησής του, στην περίπτωση ενός υλικού εξετάζεται η 
συμπεριφορά του υποβάλλοντάς το σε ασυνήθεις καταπονήσεις, π.χ. ιδιαίτερα 
επιβραδυνόμενη, ή ιδιαίτερα επιταχυνόμενη καταπόνηση, είτε παρασκευάζοντάς 
το με ασυνήθεις ποσοστιαίες δοσολογίες, π.χ. στην περίπτωση του 
σκυροδέματος με ιδιαίτερα μικρή ή ιδιαίτερα μεγάλη περιεκτικότητα τσιμέντου. 
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Η μέθοδος του σοκ εφαρμόζεται πολλές φορές εν αγνοία των υποβαλλόμενων 
τόσο στην ιατρική όσο και στην οικονομία. 
 
Με τον ίδιο τρόπο και στη σημερινή κατάσταση κρίσης της κοινωνίας μας 
γίνονται εμφανείς παράγοντες που ενυπήρχαν πάντα, αλλά δεν γίνονταν 
εμφανείς γιατί αλληλοκαλύπτονταν. 
 
Στο σημερινό σχόλιο θα επιχειρήσω να αναδείξω την πραγματικότητα πίσω από 
την κατεστημένη ιατρική και το λεγόμενο λειτούργημα των ιατρών, όπως αυτά 
έρχονται στην επιφάνεια με τη σύγχρονη κρίση που έχει δημιουργηθεί με τη 
λεγόμενη πανδημία. 
 
Ο λόγος γι αυτό το εγχείρημα, που ίσως χρειαστεί περισσότερες από μία 
αναρτήσεις, δεν είναι για να ενισχύσω την διάχυτη αίσθηση της απαξίας των 
πάντων και την απαισιοδοξία για τη ζωή μας. 
Αντιθέτως, θα το επιχειρήσω για το απελευθερωτικό μήνυμα που συνεπάγεται η 
απαξία αυτή που είναι: 

 Να ανακαλέσουμε τη δύναμη που εκχωρήσαμε στους άλλους, στις 
λεγόμενες αυθεντίες.  
Να επανέλξουμε τα κομμάτια του εαυτού μας που αποδιώξαμε και 
γίναμε λειψοί. 
Να αποδιώξουμε τα κομμάτια που φιλοξενούμε μέσα μας που δεν είναι 
δικά μας, που δεν μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε ως ενιαίοι, 
ολοκληρωμένοι άνθρωποι. 

 
Μεγάλη απορία και συζήτηση προκάλεσε η έρευνα που ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών αρνείται να 
εμβολιαστεί για τη λεγόμενη νέα γρίπη. 
 
Οι «λειτουργοί» της υγείας που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν τον άνθρωπο και 
μόνον τον άνθρωπο, χωρίς ιδιοτέλεια, εμφανίζονται ξαφνικά επίορκοι. 
Εμφανίζονται να κάνουν στους ασθενείς τους αυτό που δεν θα έκαναν στον 
εαυτό τους και στους δικούς τους. 
 
Η «ασυνέπεια», όμως, αυτή δεν είναι κάποια εξαίρεση. Απεναντίας. 
Η άρνηση των γιατρών να υποστούν οι ίδιοι και οι δικοί τους αυτά που 
επιφυλάσσουν στους ασθενείς τους δεν ισχύει μόνον στο θέμα των 
εμβολιασμών. 
Ισχύει για πολλές άλλες πρακτικές της κατεστημένης ιατρικής. 
Απλά, μέχρι τώρα ήταν εσωτερικό μυστικό. 
 
Για παράδειγμα, όπως προέκυψε από έρευνα το 1985 του Κέντρου Καρκίνου 
McGill που αναφέρεται στο «Ανακτώντας την υγεία μας» (Reclaiming Our 
Health) του John Robbins το 1998: 
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 το 75% των ογκολόγων αρνούνται για τον εαυτό τους και 
τους δικούς τους να ακολουθήσουν χημειοθεραπεία σε περίπτωση που 
νοσήσουν από αυτό που αποκαλούν καρκίνο. 

 
Το αρνούνται γιατί γνωρίζουν ότι η χημειοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική 
και είναι ιδιαίτερα τοξική. 
 
Όπως αναλύεται στο βιβλίο «Η μαφία του Καρκίνου» ('Die Krebsmafia') του 
Christian Bachmann: 

η χημειοθεραπεία δεν είναι παρά μετεξέλιξη των χημικών όπλων που 
παρασκευάστηκαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο για την εξόντωση του 
εχθρού, μετεξέλιξη του λεγόμενου αερίου μουστάρδας (που πήρε το όνομά 
του από τη σήμανση «Κίτρινος Σταυρός» που υπήρχε στη συσκευασία του). 
Στο βιβλίο «Η θεραπεία του καρκίνου» ("The Healing of Cancer", Marcus Books, 
1990) ο ερευνητής Allen Levin, MD, UCSF, δηλώνει: 

"Η πλειοψηφία των καρκινοπαθών πεθαίνουν λόγω της χημειοθεραπείαςς. 
Αυτό έχει τεκμηριωθεί εδώ και μια δεκαετία, εντούτοις οι γιατροί 
εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν». 
 
Τα συμπεράσματα αυτά τα έχουν επιβεβαιώσει πλήθος δημοσιευμένων ερευνών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω έρευνες: 
 
- Φεβρουάριος 2009 με τίτλο:»Έρευνα αποκαλύπτει ότι η χημειοθεραπεία 
επέσπευσε ή προκάλεσε το θάνατο πολλών» (Study Reveals Chemotherapy 
Hastened or Caused Deaths of Many By Reuben Chow, Natural News). 
- 
- Νοέμβριος 2008 με τίτλο: «Η Χημειοθεραπεία συμβάλλει στο ένα τέταρτο 
των θανάτων από καρκίνο»( Chemotherapy contributes to a quarter of cancer 
deaths 
ABC News. 
 
- Οκτώβριος 2004 με τίτλο:"Χημειοθεραπεία–Θεραπεία χωρίς 
αποτέλεσμα"(Chemotherapy - Treatment without Effect German News Magazine 
"Der Spiegel). 
 
- Το 2004 με τίτλο: Η Συμβολή της κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας στην 5-
ετή επιβίωση Ενηλίκων με Κακοήθειες (The Contribution of Cytotoxic 
Chemotherapy to 5-Year Survival in Adult Malignancies Clinical Oncology (2004) 
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ενήλικες που επιβιώνουν 5 χρόνια είναι το 
πολύ 2,3 % στην Αυστραλία, και 2,1% στις ΗΠΑ. 
 
Παρόλα αυτά, το σύνολο σχεδόν των ογκολόγων συνιστά και εφαρμόζει 
χημειοθεραπεία στους ασθενείς του. 
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Πρόσφατες έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν ακόμη και στον τύπο, αλλά δεν 
δόθηκε συνέχεια, επιμαρτυρούν για σημαντικό ποσοστό αυτοθεραπείας 
ασθενών, πράγμα το οποίο τεκμηριώνει και αποδεικνύει με κλινικές μελέτες 
η GERMAN NEW MEDICINE THERAPY ( βλ. και The new Home of German New 
Medicine). 
 
Η μεγάλη έξαρση των λεγόμενων κρουσμάτων καρκίνου σηματοδοτήθηκε με την 
εφαρμογή των πρακτικών διάγνωσης και θεραπείας της κατεστημένης ιατρικής. 
Μέχρι τότε, η ασθένεια ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και εξακολουθεί να είναι 
ανύπαρκτη σε πρωτόγονες κοινωνίες και κοινωνίες λιγότερο ιατροκρατούμενες, 
όπως οι παραδοσιακοί Εσκιμώοι, οι Hunzas στα Ιμαλάϊα και οι Ινδιάνοι του 
Αμαζονίου. 
 
Είναι, επίσης, γνωστά στην ιατρική κοινότητα τα αποτελέσματα ερευνών για την 
αναποτελεσματικότητα και την επικινδυνότητα των διαγνωστικών τους 
πρακτικών, όπως για παράδειγμα των μαστογραφιών. 
Αρκετές έρευνες μιλούν για τις αχρείαστες εγχειρήσεις ως αποτέλεσμα των 
μαστογραφιών και επισημαίνουν τον κίνδυνο πρόκλησης της ασθένειας από την 
εφαρμογή τους (βλ.http://www.healingcancernaturally.com/hirneise-
chemotherapy-cures.html). 
 
Παρόλα αυτά, οι συχνές μαστογραφίες έχουν ανακηρυχθεί σε στρατηγικό στόχο 
και προωθούνται από την πλειοψηφία των γιατρών. 
 
Ο Δρ Epstein, MD, ομότιμος καθηγητής της περιβαλλοντικής και εργασιακής 
ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις και συγγραφέας του βιβλίου "The Politics 
of Cancer Revisited" μιλάει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
 
Και το ερώτημα είναι; Γιατί το κάνουν; 
 
Είναι μόνον γιατί οι γιατροί εξαγοράζονται από τις εν πολλαίς αμαρτίαις 
φαρμακοβιομηχανίες, τις εταιρίες διαγνωστικών μηχανημάτων και τις 
διαγνωστικές κλινικές για το οποίο έχουν γραφεί τόσο πολλά; 
 
Είναι όλοι οι ιατροί τόσο ασυνείδητοι; 
Μάλλον, θα ήταν άδικο να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. 
Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε συλλήβδην την καλή πρόθεση μιας ολόκληρης 
τάξης επαγγελματιών. 
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Οι Τρομοκράτες Ιοί και ο Πόλεμος Συμμόρφωσης και Υποταγής 
. 
Ένας πόλεμος μαίνεται εδώ και πολλά χρόνια στον κόσμο. Ένας αφανής 
παγκόσμιος πόλεμος. Ο πόλεμος της Υγείας. Ένας ιδιότυπος αόρατος πόλεμος. 

Δηλωμένος εχθρός: Οι τρομοκράτες ιοί. 
Κρυφή ατζέντα: Η συμμόρφωση των ανθρώπων. Η εξάλειψη της 
διαφορετικότητά τους και της μοναδικότητάς τους. 

Η λοβοτομή τους. Η κατασκευή του προβλέψιμου, υπάκουου, ικανοποιημένου 
ανθρώπου. 

Μέθοδος: Η καταστολή του έμφυτου δυναμικού του ανθρώπινου οργανισμού 
για αυτορρύθμιση και αυτοθεραπεία καταστέλλοντας τα συμπτώματά του και 
απομακρύνοντας τη δυνατότητα για οριστική θεραπεία του. 

Αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μέλους αγέλης, αγνοώντας τις ατομικές 
ευαισθησίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά που κάνει κοινωνικά και βιολογικά 
κάθε ανθρώπινο ον μοναδικό. 

Υιοθέτηση συλλογικών λύσεων μέσω «αγαθών» και γιατρικών για μαζική 
κατανάλωση, ίδιων για όλους, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό 
μεγιστοποίηση κερδών, αγνόηση κινδύνων, αποθάρρυνση και καταστολή κάθε 
αντίθετης αντιμετώπισης και αύξηση του ελέγχου και της αστυνόμευσης. 
 
Αρχιστράτηγοι: Οι διεθνείς οργανισμοί. 

Στρατηγοί: Οι ιατρικοί σύλλογοι. 

Απλοί στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό: Οι ιατροί και οι νοσηλευτές. 

Άμαχοι: Οι άνθρωποι όπου γης.  
Όπλα: 
Απλά πυρομαχικά: Τα καλούδια της σύγχρονης φαρμακολογίας, οι οδηγίες 
υγείας και διατροφής. 
Κανόνια: Τα χειρουργικά νυστέρια. 
Ερπύστριες: Τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα, ακτινογραφίες, μαστογραφίες, 
κλπ. 
Βομβαρδιστικά: Οι εμβολιασμοί, οι επεμβάσεις στο νερό, τη τροφή και τον 
αέρα. 

Πολεμική βιομηχανία: Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και τα πανεπιστημιακά 
παραρτήματά τους. Συνεπικουρούσες βιομηχανίες: Οι βιομηχανίες τροφίμων 

 

Λοιπά χαρακτηριστικά: 
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Όπως σε όλους τους πολέμους υπάρχουν και στον πόλεμο αυτό: 

- Προπαγάνδα, παραπληροφόρηση, και εκφοβισμός. 

-Ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι, κατάσκοποι, κ.α 

-Στρατιώτες που λαφυραγωγούν και κλέβουν αμάχους. Στρατιώτες που 
ασχημονούν 

.ιδιαίτερα σε ανήμπορους γέρους και απροστάτευτα παιδιά. 

Υπάρχει και Ερυθρός Σταυρός και εθελοντές που προστατεύουν 
και περιθάλπουν αμάχους. 

Ο πόλεμος αυτός σήμερα βρίσκεται σε αποφασιστική καμπή. 
Μια μεγάλη μάχη κινδυνεύει να χαθεί. 
Στις γραμμές των πολέμαρχων έχει πέσει πανικός. 

Αντιρρησίες στρατιώτες και παλαίμαχοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν τα 
μυστικά. 

Οι άμαχοι αρνούνται να θυσιαστούν για χάρη των τρομοκρατών. 
Οι ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αποχωρούν. 
Δεν μπορούν πια άλλο να εκτεθούν. 
Συνάδελφοί τους αποκαλύπτουν πλαστογραφημένες και κατασκευασμένες 
εικόνες. 
 
Στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό αρχίζουν να λιποτακτούν. 
Αρνούνται να θυσιαστούν. Δηλώνουν ότι δεν θα εμβολιαστούν. 
Εν ενεργεία αξιωματούχοι απαρνούνται τα όπλα για λόγους «φιλοσοφικούς». 
 
Μια συνειδητοποίηση αρχίζει να διατρέχει τα πεδία των μαχών. Ο πόλεμος 
αυτός είναι σκοτεινός. 
Είναι, άραγε, οι στρατιώτες άμοιροι ευθυνών; 

.Οι άμαχοι μετά τη μάχη αυτή θα αυτοδιαχειριστούν; 

Θα αμφισβητήσουν αρχιστράτηγους και στρατηγούς; Θα θελήσουν να 
ελευθερωθούν; 
. 
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"Δεν Χρειάζεται Ιδεολογία στη Ζωή. Χρειάζεται Σοφία" 
. 
Ο τίτλος είναι από τη συνέντευξη της Κωνσταντίνας Κούνεβα στο δημοσιογράφο 
Σταύρο Θεοδωράκη που δημοσιεύτηκε στα Νέα και αναδημοσιεύτηκε 
στο TVXS με τίτλο:«Η αστυνομία άργησε να ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση». 
 
Είναι τα λόγια ενός μεγάλου ανθρώπου σε έναν ιδιαίτερο δημοσιογράφο. 
Λόγια σοφίας, όπως και τα παρακάτω από την ίδια συνέντευξη: 
 
"Βία σημαίνει φόβος. Βία χρησιμοποιεί αυτός που φοβάται". 
"Τον λυπάμαι, αυτός ο άνθρωπος έχει προβλήματα μεγάλα.  
Πρόβλημα με την ψυχή του, τον εαυτό του. Έχει εγωισμό και φόβο".  
 
"Σ΄ εμένα το κακό φαίνεται, σ΄ εκείνον δεν φαίνεται, 
αυτός τραβάει πολύ περισσότερα από μένα. Είμαι σίγουρη. 
Όταν κάνεις επίθεση σε έναν άνθρωπο, αυτό πολλαπλασιάζεται και 
γυρνάει σε σένα". 
 
"Όχι, δεν ασχολούμαι με κόμματα. Κάθε κόμμα είναι ένα πλαίσιο  
και κάθε άνθρωπος που συμμετέχει  
στο κόμμα είναι μια τελεία μέσα στο πλαίσιο.  
 
Υπάρχει ιεραρχία εκεί μέσα, κατά συνέπεια υπάρχει και  
ανταγωνισμός- ποιος θα πάρει την πρώτη θέση.  
Και αυτός ο ανταγωνισμός βγαίνει έξω, στην κοινωνία,  
και τελικά μεταδίδεται ένα άρρωστο πνεύμα σε όλη την κοινωνία". 
 
"Μη χαλάς κάτι που δεν μπορείς να το φτιάξεις ξανά ο ίδιος». 
 
Λόγια από έναν άνθρωπο που δέχθηκε βόλια και παρέμεινε αλώβητος. 
 
Δεν θα μείνουν στην επίσημη γραπτή ιστορία. Δεν γράφτηκαν σε βιβλίο. Δεν 
ειπώθηκαν σε συνέδριο ειδημόνων να καταχωρηθούν στα πρακτικά. 
Δεν τα είπε δηλωμένος διανοούμενος. Δεν θα παραπέμπουν σ αυτά οι επόμενοι. 
 
Τα λόγια αυτά, όμως, θα αφήσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα πολύ 
περισσότερο από τις ρήσεις των λεγόμενων μεγάλων του κόσμου τούτου. 
 
Γιατί είναι λόγια βιωμένα. Με αντίκρισμα. 
Δεν γράφτηκαν για να επιμηκύνουν τα βιογραφικά. Γι αυτό είναι άμεσα. 
 
Είναι λόγια βγαλμένα από της ψυχής τα ιερά. 
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Η Ζωή είναι σαν ένα Φλυτζάνι Καφέ  

Από το http://www.spiritual-short-stories.com/. 

Μια ομάδα αποφοίτων με ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα επισκέφτηκε τον παλιό 
τους καθηγητή στο πανεπιστήμιο. 
Η συζήτηση σύντομα μετατράπηκε σε παράπονα για το άγχος στην εργασία και 
τη ζωή. 

Ο καθηγητής πήγε στην κουζίνα και επέστρεψε με μια κανάτα καφέ και μια 
μεγάλη ποικιλία από φλιτζάνια - από πορσελάνη, πλαστικό, γυαλί, κρύσταλλο, 
μερικά απλά, άλλα ακριβά, άλλα περίτεχνα – και τους είπε να σερβιριστούν. 

Αφού σερβιρίστηκαν ο καθηγητής τους είπε : 
«Αν προσέξατε, όλοι πήρατε τα ακριβά και περίτεχνα φλιτζάνια και αφήσατε τα 
απλά και φθηνά. Ενώ είναι φυσιολογικό να θέλετε το καλύτερο για τον εαυτό 
σας, αυτό είναι η πηγή των προβλημάτων και του άγχους σας. 
Να είστε σίγουροι ότι το φλιτζάνι από μόνο του δεν προσθέτει τίποτα στην 
ποιότητα του καφέ. Αυτά είναι απλά πιο δαπανηρά και μερικές φορές κρύβουν 
τι πίνουμε. 

Αυτό που όλοι πραγματικά θέλατε ήταν ο καφές, όχι το φλιτζάνι, αλλά εσείς 
συνειδητά αναζητήσατε το καλύτερο φλιτζάνι. 

Και τότε αρχίσατε να παρατηρείτε ο ένας το φλιτζάνι του άλλου. 

Τώρα συλλογιστείτε το εξής: 

Η ζωή είναι ο καφές. Οι θέσεις εργασίας, τα χρήματα και η θέση στην κοινωνία 
είναι τα φλιτζάνια. Είναι απλά εργαλεία, δοχεία που περιέχουν και υπηρετούν 
τη ζωή, και το είδος του φλιτζανιού που έχουμε δεν καθορίζει, ούτε αλλάζει την 
ποιότητα της ζωής που ζούμε. 

Μερικές φορές, εστιάζοντας την προσοχή μας μόνο στο φλιτζάνι, 
αποτυγχάνουμε να απολαύσουμε τον καφέ. 
Απολαύστε τον καφέ, όχι τα φλιτζάνια! 

Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν έχουν το καλύτερο από όλα τα πράγματα. 
Απλώς κάνουν το καλύτερο με όλα. 
Ζουν απλά, αγαπούν απλόχερα, φροντίζουν βαθιά, μιλούν ευγενικά.  
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Για το Ιστορικό Όχι 
. 
Επέτειος του ιστορικού Όχι αυτές τις ημέρες για την Ελλάδα και πολύς λόγος 
άρχισε στο διαδίκτυο για το ποιος ήταν ο φορέας του Όχι και ποιος δικαιούται 
την τιμή. 
 
Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ενημερωμένος για τα ιστορικά 
γεγονότα γενικά. Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην αντίληψή μου για 
την ιστορία. 
Λένε ότι όποιος αγνοεί την ιστορία είναι καταδικασμένος να επαναλάβει τα λάθη 
της, όποιος δεν διδάσκεται από το παρελθόν το επαναλαμβάνει στο παρόν. 
 
«Πάντων μέτρον άνθρωπος» έλεγαν οι παλιοί. 
Μπορείς να δεις τα πάντα στην κλίμακα του ανθρώπου. 
Μπορείς να δεις την πορεία ενός τόπου στην κλίμακα της ζωής ενός ανθρώπου. 
 
Η γνώση του παρελθόντος ενός ανθρώπου καθορίζει το παρόν του και το 
μέλλον του; 
Έτσι λέγεται. 
Είναι η άποψη που συνδέει μονοσήμαντα αιτία και αποτέλεσμα. 
 
Η αιτιότητα, όμως, αυτή, προϋποθέτει το μονοδιάστατο του 
ανθρώπου, προϋποθέτει τον προβλέψιμο άνθρωπο, 
τον συμμορφούμενο άνθρωπο κατά το πρότυπο του σκύλου του Παυλώφ. 
 
Η άποψη αυτή υπογράφει και την καταδίκη του ανθρώπου, την υπαγωγή του σε 
αγέλη. 
Προϋποθέτει τον άνθρωπο τον αποκομμένο από τις άπειρες, εν δυνάμει, 
ανεκδήλωτες, δυνατότητές του που συνιστούν την ψυχή του. 
 
Ένας άνθρωπος με ψυχή, ένας τόπος με ψυχή δεν είναι προβλέψιμος. 
 
Σε έναν τέτοιο άνθρωπο, σε έναν τέτοιο τόπο, το παρελθόν δεν μπορεί να 
αποτελεί οδηγό. 
Είναι ένα κομμάτι της ζωής του που το αποθέτει με σεβασμό, αλλά δεν μπορεί 
να είναι οδηγός του. 
Το κομμάτι αυτό δεν υπάρχει στο παρόν. 
Δεν μπορεί να καθοδηγείται από κάτι ανύπαρκτο. 
Γιατί αν το παρόν του είναι απόκριση του παρελθόντος δεν είναι παρόν. 
 
Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν διακατέχομαι καθόλου από εθνική υπερηφάνεια 
για τα επιτεύγματα των προγόνων. 
Ποτέ μου δεν κατανόησα από που αντλούμε την υπερηφάνειά μας για κάτι που 
έκαναν κάποιοι άλλοι. 
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Γιατί να ζητωκραυγάζω και να υπερηφανεύομαι, για παράδειγμα, για τους 
ολυμπιονίκες μας; 
Δικός τους ήταν ο μόχθος και όχι δικός μου. Δεν είμαι μέλος αγέλης. 
Όταν κάνει κάτι μεμπτό κάποιος δεν το καταλογίζω στον εαυτό μου, δεν 
ντρέπομαι γι αυτό. 
Γιατί υπερηφανεύομαι όταν αυτός ο άλλος κάνει κάτι εξαιρετικό; 
 
Αλλά, κυρίως, δεν καταλαβαίνω γιατί στον εικοστό πρώτο αιώνα που 
πληροφορούμαστε και έχουμε εικόνες για τις φρικαλεότητες των πολέμων με τις 
"παράπλευρες απώλειες" τους και πληροφορούμαστε για τις κινητήριες δυνάμεις 
πίσω τους, νοιώθουμε εθνική υπερηφάνεια για τους ήρωες στα πεδία των 
μαχών. 
 
Πώς μπορούμε να μιλάμε για νίκες, όταν η νίκη του ενός είναι πανωλεθρία και 
ατέλειωτη δυστυχία για κάποιον άλλο, έναν άλλο απλό άνθρωπο σαν και μας; 
Έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, πού άλλοι μας 
προπαγάνδισαν να θεωρούμαστε εχθροί ο ένας του άλλου για τους δικούς τους 
αφανείς λόγους. 
 
Πώς μπορούμε να είμαστε περήφανοι για φόνους; 
Νόμιμους φόνους, ναι. 
Φόνους τιμής θα έλεγαν κάποιοι. 
Τότε γιατί καταδικάζουμε τους φόνους τιμής σε καιρούς ειρήνης; 
 
Τιμούμε το θάρρος και την περιφρόνηση του θανάτου που επέδειξαν οι 
πολεμιστές; 
Τότε, γιατί δεν τιμούμε και τους θαρραλέους του ποινικού δικαίου που 
βιαιοπραγούν αψηφώντας για την τιμωρία; 
 
Γιατί στον πόλεμο ισχύουν άλλοι νόμοι θα απαντήσει κανείς. 
Εκεί ισχύει ο θάνατός σου η ζωή μου, η ατίμωσή σου η τιμή μου. 
 
Πώς μπορούμε τότε να είμαστε υπερήφανοι για περιόδους που άνθρωποι 
αναγκάζονται να υποβιβάζονται σε υπάνθρωπους; 
 
Μερικοί απορούν για τους εμφύλιους που ξεσπούν σε εμπόλεμες περιόδους. 
Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η απορία. 
 
Όταν μετρούμε την ανδρεία με τον αριθμό των σφαγιασμένων, όταν ακούμε για 
ιερωμένους που πρωτοστάτησαν σε σφαγές, που ικέτεψαν τον πανάγαθο και 
φιλεύσπλαχνο θεό τους να ξεκληρίσει ανθρώπους σαν και μας, γιατί απορούμε; 
 
Αρκετοί από μας, αν αναγκαζόμασταν να βιαιοπραγήσουμε για να 
προστατεύσουμε μέλη της οικογένειάς μας ή κάποιον άλλον από θανάσιμη 
απειλή κάποιου άλλου, κάποιου ξένου, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν υπερήφανοι 
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για την βιαιοπραγία μας. 
Δεν νομίζω ότι θα γιορτάζαμε την επέτειο του γεγονότος επιδεικνύοντας τα 
σύνεργα του σφαγιασμού του ξένου, ούτε θα αποθανατίζαμε τα παιδιά μας 
να παρελαύνουν μαζί με τα σύνεργα αυτά. 
 
Θα καλούμασταν να δώσουμε εξηγήσεις πόσο απαραίτητη ήταν η αντίδρασή μας 
αυτή, μήπως υπερβάλαμε και σίγουρα δεν θα μας απέτιαν φόρο τιμής για την 
υπεράσπισή μας αυτή. 
 
Γιατί αυτό αντιστρέφεται όταν πρόκειται για τις πολεμικές επιχειρήσεις; 
 
Μήπως θα έπρεπε να μας προβληματίσει; 
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Απλωμένα Χέρια και Σφιγμένες Καρδιές 
. 

Χθες καθόμουνα σε μια καφετέρια στα Εξάρχεια μαζί με έναν κοντινό μου 
άνθρωπο που ο άνθρωπός του είναι στην εντατική μετά από μια δεύτερη 
εγχείρηση μέσα σε δυο μέρες και τρίτη κατά σειρά το φετινό χρόνο. 
Ο γιατρός που έκανε τη δεύτερη εγχείρηση δεν είδε κάτι σοβαρό στις 
πολλαπλές μαγνητικές και κολονοσκοπήσεις που παράγγελνε σχεδόν 
κάθε δυο μέρες τις τελευταίες δυο βδομάδες. 

Το είδε στη μαγνητική μετά τη δεύτερη εγχείρηση που έκανε για να 
αποκαταστήσει κάποια δυσλειτουργία που είχε προκύψει από την πρώτη. 
Γι αυτό έγινε η τρίτη εγχείρηση δύο μέρες μετά τη δεύτερη. 
 
Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι πέρναγαν από την καφετέρια και πλησίαζαν τους 
θαμώνες της. 
Μεσήλικες, ηλικιωμένοι, νέοι, πατέρας με παιδί στο χέρι. 

Άλλοι σιωπηλοί, άλλοι παρακλητικοί. Όλοι με απλωμένο χέρι. 

Απλωμένα χέρια πέρναγαν συνέχεια από μπροστά μου και με έκαναν να σκύβω 
το κεφάλι και να αναρωτιέμαι άραγε ποιο να ναι πιο τραυματικό: 

Να σε σταματούν, να σε ψαχουλεύουν και να 
σε σιδηροδένουν συνάνθρωποί σου 

ή, 

να παρακαλάς γι αυτό που η φύση σου κληροδότησε και σου στέρησαν 
συνάνθρωποι; 

Να παρακαλάς για νερό, τροφή, ένα κομμάτι γης να ξαποστάσεις; 

Να σε περιφρονούν άνθρωποι με στολή ή να σε περιφρονούν άνθρωποι χωρίς 
στολή, καλοντυμένοι καλοποτισμένοι και καλοκοιμισμένοι; 

Να σε θεωρούν εχθρό ή να σε αγνοούν παντελώς; 

Για το πρώτο έχει γίνει τελευταία πολλή συζήτηση και κινητοποίηση και καλώς. 

Για το δεύτερο; 
 
Ταλαίπωροι περιφρονημένοι άνθρωποι περνούσαν από μπροστά μου και με 
έκαναν να αναρωτιέμαι ποιοι είναι πιο σεβαστοί, πιο αξιοπρεπείς: 

Αυτοί που σε ευχαριστούν όταν τους δίνεις κάτι από το περίσσευμά σου το 
οποίο ίσως και να γνωρίζουν ότι το οφείλεις στη δική τους ένδεια; 
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ή, 

αυτοί που τους δίνεις από το υστέρημά σου, που σου το απαιτούν κραδαίνοντας 
το νυστέρι; 

Αυτοί που τους το εγχειρίζεις για να τους εξευμενίσεις να προσέξουν τον 
άνθρωπό σου γιατί φοβάσαι ότι οι καρδιές τους έχουν σφίξει και τα νυστέρια 
θέλουν λάδι για να μην τον πετσοκόψουν; 

Απλωμένα χέρια. Οι ικέτες και οι ζήτουλες. Οι δύο όψεις της ντροπής. 
 
Στις νυχτερινές ειδήσεις στη ΝΕΤ θυμήθηκα κάποια άλλα απλωμένα χέρια, 
πολυσπουδαγμένα, με σφιγμένες καρδιές. 

Άκουσα για την καθηγήτρια ιατρό, την επικεφαλής της ελληνικής επιτροπής 
πανδημίας. Δήλωσε ότι μετά τις νέες πληροφορίες από την Ελβετία ότι το 
εμβόλιο Pandemrix της Glaxo δεν είναι ασφαλές για εγκύους και ασθενείς 
οργανισμούς για τους οποίους προορίζεται στην Ελλάδα, η αρμόδια επιτροπή 
σκέφτεται να το προωθήσει όχι σ αυτούς αλλά στους υγιείς οργανισμούς. 

Η ακαταλληλότητα του εμβολίου τόσο για τις εγκύους όσο και για τους υγιείς 
οργανισμούς είναι καταφανής σε οποιονδήποτε μη ειδικό διαβάσει 
το πιστοποιητικό το συνοδευτικό του εμβολίου.   
Η επικεφαλής καθηγήτρια ιατρός δεν είχε αναγνώσει, άραγε, το πιστοποιητικό; 
 
Ύστερα, άκουσα για το κατσαρόλι έξω από το σπίτι μιας άλλης ιατρού, 
της θεοσεβούμενης βουλευτού, πρώην υπουργού παιδείας και θρησκευμάτων, 
με τα ακριβά γούστα με έξοδα του ελληνικού λαού. 

Άκουσα διάφορα για την τρομοκρατία της κατσαρόλας 
των μπαρουτιασμένων παιδιών. 

Δεν άκουσα τίποτα για την τρομοκρατία των λευκών κολάρων και των 
καθαρών απολυμασμένων χεριών. 

. 
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Από το «Διαίρει και Βασίλευε» προς μια Nέα Δυναμική 
..  

Οι άνθρωποι καλλιεργούν πέντε χιλιάδες τριαντάφυλλα 
μέσα σ' ένα μονάχα κήπο και μέσα εκεί δεν βρίσκουν ό,τι ζητάνε. 
Κι ωστόσο, αυτό που ψάχνουν θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα 

σ' ένα μόνο τριαντάφυλλο ή μέσα σε λίγο νερό ... 
Τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάξεις με την καρδιά. 

Ο μικρός πρίγκιπας 

 
Είναι η φόρμουλα όλων των εξουσιαστών. Να δημιουργούν διαφορές και 
εντάσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και να τους αποπροσανατολίζουν. 

Να τους στρέφουν τον ένα εναντίον του άλλου και να τους κρατούν 
απασχολημένους ώστε να συνεχίζουν ανενόχλητοι να ασκούν την εξουσία τους. 

Είναι η μαγική συνταγή. 

Να ευνοούν μερικούς και να στρέφουν τους υπόλοιπους εναντίον τους. 

Έχει αναχθεί σε ολόκληρη επιστήμη. 

«Χειραγώγηση των μαζών» είναι το όνομά της. 
Την έχουν σπουδάσει όλοι οι επικεφαλής, από τους κρατούντες στην πολιτική, 
στις επιχειρήσεις μέχρι στα πανεπιστήμια. 

Την ασκούν από παλιά. 

Την άσκησαν στους παγκόσμιους πολέμους και συνεχίζουν να την ασκούν και 
στο σύγχρονο πόλεμο του Αφγανιστάν. 
- Αμερικανοί τραπεζίτες χρηματοδοτούσαν και τις δύο πλευρές των εμπόλεμων 
στον πρώτο και 
δεύτεροπαγκόσμιο πόλεμο, βλ. http://www.apfn.org/apfn/reserve.htm 
- Οι λεγόμενοι διεθνείς δωρητές, ως επί το πλείστον Αμερικανοί, είναι οι 
χρηματοδότες των εχθρών τους Ταλιμπάν στο σύγχρονο πόλεμο στο 
Αφγανιστάν, βλ. Reuters -
 Who is funding the Afghan Taliban? Youdon't want to know ... 
 
Σήμερα με τη λεγόμενη οικονομική κρίση η συνταγή αυτή είναι ιδιαίτερα 
αποδοτική. 
Στο διαδίκτυο αρχίζουν ήδη να προφητεύονται εμφύλιοι μεταξύ ιδιωτικών και 
δημοσίων υπαλλήλων. 
Πριν λίγα χρόνια "προοδευτικοί διανοούμενοι" προφήτευαν εμφύλιο νέας και 
παλιάς γενιάς λόγω συνταξιοδοτικού. 
 
Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες και οι πολυεθνικές τους συνεχίζουν ανενόχλητες την 
υψηλή κερδοφορία τους, δημιουργούν κρίσεις και δεν λογοδοτούν σε κανέναν. 



99 
 

Κουμαντάρουν τον κόσμο και το κάνουν ανενόχλητοι. 
 
Δηλώνουν δημόσια: Ναι εμείς προκαλέσαμε την κρίση και προκαλούν 
ασύστολα. Βλ. Οι Ντιρεκτίβες του ΔΝΤ και Μια Επίκαιρη Ιστορική Ομολογία 
 
Εκμεταλλεύθηκαν για χρόνια τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων 
και γιγαντώθηκαν. Σε εποχές διψήφιων επιτοκίων καταθέσεων τα ταμεία 
κατέθεταν άτοκα τα τεράστια αποθεματικά τους στις τράπεζες. 
 
Στο Debate πριν τις εκλογές o Παπανδρέου σε κάποια απάντησή του σχολίασε 
(κάπως χαμηλότονα μου φάνηκε) ότι στο ΙΚΑ του είπαν ότι χαρίστηκαν στις 
τράπεζες πέντε δισεκατομμύρια ευρώ οφειλόμενες εισφορές. 
 
Σε δισεκατομμύρια ανέρχονται, επίσης, οι κατά καιρούς φορολογικές εκπτώσεις 
και ελαφρύνσεις τους. 
 
Αντί να λογοδοτήσουν για την κρίση που προκάλεσαν, προικίστηκαν με 
δισεκατομμύρια από τον δημόσιο κορβανά για να ενισχύσουν τα κέρδη τους και 
να τα διαθέσουν σε μπόνους για να εξαγοράσουν τη σιωπή 
των μεγαλοστελεχών τους και να τους εμφανίζουν δημόσια να συστήνουν 
ασύστολα λιτότητα, περικοπές δαπανών και χρηστή διαχείριση. 
 
Από πού αντλούν αυτή τους την αυθάδεια; 
Πως εξαγοράζουν τη σιωπή και τη συναίνεση των πολιτικών όλων ανεξαιρέτως 
των κομμάτων; 
 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα μετατρέπουν σε εμπορεύσιμα αγαθά στο 
παγκόσμιο χρηματιστηριακό καζίνο. 
Εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάζονται σε θάνατο από ασιτία από τη λειτουργία 
του χρηματιστηρίου των τροφίμων.   
Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται από το νέο «πράσινο» χρηματιστήριο των 
αδειών εκπομπής ρύπων. 

Πώς καταφέρνουν και μένουν στο απυρόβλητο; 
 
Το 1875 ο λόρδος Acton, αρχιδικαστής της Αγγλίας, προέβλεπε «το ζήτημα που 
έχει αποσιωπηθεί ανά τους αιώνες και για το οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί 
μάχη αργά ή γρήγορα είναι οι άνθρωποι εναντίον των τραπεζών». 
 
Πώς καταφέρνουν και στρέφουν την οργή των πολιτών του ενός εναντίον του 
άλλου; 
 
Και, κυρίως, γιατί το κάνουν; 
Δεν χρειάζεται και πολύ να καταλάβει κανείς ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις 
δείχνουν ανθρώπους διαταραγμένους, ανθρώπους δυστυχείς που αντλούν 
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ευχαρίστηση να κουμαντάρουν τους άλλους. 
 
Και το ερώτημα είναι: τί κάνουμε; Μπορούμε να τους εναντιωθούμε; 
Όλη, σχεδόν, η τεχνολογία και επιστήμη έχει ποδηγετηθεί να τους υπηρετεί. 
Ίσως να μην μπορούμε. Και. ίσως, η εναντίωση αυτή να μην 
είναι απελευθερωτική. 
 
Μήπως, όμως, μπορούμε να τους αποδυναμώσουμε με το να μην συμπράττουμε; 

Να τους αφαιρέσουμε την τροφή: τη δυνατότητα να μας εξουσιάζουν, 
απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό και μας κι αυτούς; 
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9 . 4 . 1 0  

Oι Eυκαιρίες της Οικονομικής Κρίσης- Η Αποκαλυπτική της Φύση  
. 

Οι άνθρωποι καλλιεργούν πέντε χιλιάδες τριαντάφυλλα 
μέσα σ' ένα μονάχα κήπο και μέσα εκεί δεν βρίσκουν ό,τι ζητάνε. 
Κι ωστόσο, αυτό που ψάχνουν θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα 

σ' ένα μόνο τριαντάφυλλο ή μέσα σε λίγο νερό ... 

Τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάξεις με την καρδιά. 
Ο μικρός πρίγκιπας 

 

 Η Αποκαλυπτική φύση των κρίσεων 

Εδώ και αρκετό καιρό ένα ρεύμα γενικευμένης δυσαρέσκειας και 
συνεπακόλουθης απογοήτευσης και ανησυχίας για το μέλλον διατρέχει τις 
αναρτήσεις σε πολλά ιστολόγια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και την 
αρθρογραφία του κατεστημένου τύπου. 

 
Η κοινωνία των ανθρώπων δείχνει σημάδια πτώχευσης. Χάνεται η συνοχή της. 

Πολλοί μιλούν για τον άκρατο ατομισμό που κυριαρχεί σήμερα και νοσταλγούν 
παλιότερες εποχές κοινωνικής συμβίωσης και αλληλοβοήθειας. 
Κανείς, νομίζω, δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις διαπιστώσεις αυτές. 
Διερχόμαστε μια κατάσταση κρίσης σ όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας. 

Μας διαφεύγουν, όμως, κάποιες σημαντικές όψεις της κρίσης αυτής. 

Η αποκαλυπτική φύση της και το απελευθερωτικό δυναμικό της. 

Κάθε κρίση είναι συνέπεια εκφόρτισης συσσωρευμένων εντάσεων και, όπως 
συμβαίνει με κάθε εκφόρτιση, δρα αποκαλυπτικά. 
Όταν γίνεται ένας σεισμός, οι περισσότερες ρωγμές που παρατηρούνται στα 
κτίσματα δεν οφείλονται στην καταπόνησή τους από το σεισμό. 
Προϋπήρχαν. 

Άλλες δεν γίνονταν αντιληπτές γιατί καλύπτονταν από τις επικαλύψεις ή το 
σοβά και έρχονται στην επιφάνεια με την δόνηση του σεισμού.. 

Άλλες ήταν μεν εμφανείς και πριν το σεισμό, αλλά δεν γίνονται αντιληπτές παρά 
μόνον μετά από επισταμένο έλεγχο που συνήθως ακολουθεί (και για 
ψυχολογικούς λόγους) μετά από ένα σεισμό.. 

Άλλες πάλι βλάβες υπόβοσκαν αλλά επειδή το κτίσμα υπολειτουργούσε δεν 
είχαν ακόμη εκδηλωθεί. 
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.Όπως στο σεισμό και στη σημερινή κατάσταση κρίσης της κοινωνίας μας 
γίνονται εμφανείς παράγοντες που ενυπήρχαν πάντα, αλλά δεν γίνονταν 
εμφανείς γιατί καλύπτονταν από το σοβά του εφησυχασμού. 
 
Από την άποψη αυτή, η σημερινή οικονομική κρίση και η δυσχερής κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η χώρα μας θα μπορούσε να ειδωθεί ως ένα 
απελευθερωτικό γεγονός. 

Θα μπορούσε να μας οδηγήσει να επανεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας και τις 
στάσεις της ζωής μας τις εγκατεστημένες μέσω της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και 
των άλλων μηχανισμών διαμόρφωσης πεποιθήσεων και συμμόρφωσης του 
κόσμου τούτου. 

 Ο Ρόλος των Ιστολογίων στη Σημερινή Κρίση 

Πριν λίγους μήνες βιώσαμε μια άλλη κρίση, αυτή της λεγόμενης πανδημίας. 

Νωπές είναι στη μνήμη μας οι μεθοδεύσεις των εταιρικών κύκλων μέσω των 
κατεστημένων ενσωματωμένων ΜΜΕ της παραποίησης της αλήθειας και 
κατατρομοκράτησης των ανθρώπων. 
 
Στην κρίση εκείνη πολλά ιστολόγια με τη συνεχή πληροφόρηση και αποκάλυψη 
στοιχείων που αποκρύβονταν δημόσια συνέβαλαν ώστε να αποκαλυφθούν οι 
μεθοδεύσεις και να φανεί ότι η κρίση ήταν κατασκευασμένη, ότι ενδεχομένως 
ήταν ένα από τα τεχνητά σοκ στα οποία υποβάλλονται κατά καιρούς οι 
άνθρωποι ώστε κάποιοι να παρακολουθήσουν τις αντιδράσεις τους και να 
κατευθύνουν τις μεθοδεύσεις τους. 
 
Στη νέα κρίση που διερχόμαστε, τη λεγόμενη οικονομική κρίση, 
παρακολουθούμε την επανάληψη των ίδιων μεθοδεύσεων κατατρομοκράτησης 
των ανθρώπων από τα ίδια ΜΜΕ, διεθνή και εγχώρια. 
 
Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι αναλυτές εφημερίδων, όπως για παράδειγμα ο Γ. 
Δελαστίκ στο Έθνος που αποκαλύπτουν ότι κι αυτή η κρίση είναι 
κατασκευασμένη. 
Για μια άλλη φορά φαίνεται ότι οι άνθρωποι υποβάλλονται σε κατάσταση 
τεχνητού σοκ. Η Ελλάδα αποτελεί το πειραματόζωο λένε οι αναλυτές αυτοί. 

. 
Και δεν χρειάζονται πολλά για να το καταλάβει κανείς αυτό. 
Τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας σήμερα έχουν ανέλθει στο 7,5%. 
Η Κολομβία δανείζεται με 5,5%. 
Θεωρείται πιο αξιόπιστη η Κολομβία από την Ελλάδα για τις λεγόμενες 
αγορές; 

Αν και αρκετά ιστολόγια αναδημοσιεύουν τις αναλύσεις αυτές και παραθέτουν 
αντίστοιχα άρθρα και βίντεο από διεθνή μη κατεστημένα μέσα ενημέρωσης στην 
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προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων, . 
αρκετά άλλα καταγίνονται να περιγράφουν και να ξαναπεριγράφουν με τα πιο 
μελανά χρώματα πόσο αδιέξοδη είναι η κατάσταση και να κατακευρανώνουν 
κάθε φορά και κάποια κατηγορία ανθρώπων για την κατάντια αυτή, κατά 
κανόνα εξαιρώντας τους εαυτούς τους. 

Μέχρι κάποιου σημείου η περιγραφή των κακώς κείμενων έχει θέση γιατί δείχνει 
το πρόβλημα. 
Η συνεχής, όμως, αναφορά στα κακώς κείμενα, κάθε φορά και με μελανότερα 
χρώματα, χωρίς ταυτόχρονη υπόδειξη διεξόδου, τα εμπεδώνει και τα 
τροφοδοτεί. 
 
Ομολογουμένως, σε μερικά ιστολόγια η κατάσταση περιγράφεται με πιο 
λογοτεχνικό τρόπο απ αυτόν των καναλοπαρουσιαστών αλλά με το ίδιο 
αποτέλεσμα: την ηττοπάθεια και την παραίτηση. 
 
Ίσως, πρέπει να ξαναδούμε και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο των 
ιστολογίων στην παρούσα συγκυρία ώστε να αποτελέσουν μέρος της λύσης και 
όχι του προβλήματος. 
 
Οι δυσκολίες στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο κινητήριος μοχλός για την 
εξέλιξή του. 

Αυτό που δεν θα καταλαβαίναμε σε μια ολόκληρη ζωή με ομαλή ροή μπορούμε 
να το καταλάβουμε σε μια δύσκολη συγκυρία σε πολύ πιο σύντομο χρόνο. 

 
Με τον ίδιο τρόπο που ο σπόρος πριν αναρριχηθεί και φυλλορροήσει στο φως 
της ημέρας κατέρχεται ριζώνοντας στο σκοτάδι της γης η οποία αντιστεκόμενη 
στην επιχειρούμενη διείσδυση τον ωθεί και τον τροφοδοτεί για να εκδηλώσει το 
δυναμικό του, 

έτσι και οι καθοδικές καταστάσεις της ζωής μας προετοιμάζουν την αναρρίχησή 
μας σε μια ακόμη πιο πάνω σπείρα της ζωής, 
 
Σημασία δεν έχει αυτό που συμβαίνει αλλά τι κάνεις μ αυτό που συμβαίνει. 
«Σοφός είναι αυτός που τα πάντα τα στρέφει για το καλό του» είχαν πει οι 
παλιοί. 
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6 . 1 2 . 1 0  

Αυτά που Δεν Λέμε  
 

Επέτειος του θανάτου ενός παιδιού σήμερα. Πέθανε από σφαίρα αστυνομικού.  
Εν ψυχρώ. 
Το θάνατό του ακολούθησε παλλαϊκό ξεσήκωμα.  
Στο όνομά του οι νέοι εξεγέρθηκαν. 
Το όνομά του έχει ηρωποιηθεί. 
Θα μείνει στην ιστορία. 
 
Αυτό, δεν γνωρίζουμε αν το παιδί το επιθυμούσε. 
Όσο ζούσε δεν έκανε κάτι για να το επιδιώξει. 
 
Γι αυτό και γω δεν αναφέρω το όνομά του. 
 
Υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν τιμή τους να ακούγεται το όνομά τους, να 
τους αποδίδονται τιμές και να μένουν στην ιστορία. 
Μερικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβεί αυτό. 
 
Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το επιθυμούν αυτό. 
Άλλοι, γιατί δεν επιθυμούν να αφήνουν ίχνη, θέλουν να περνούν απαρατήρητοι. 
Μόνο τότε νοιώθουν ελεύθεροι. 
 
Άλλοι, γιατί θεωρούν ότι ακόμα κι αν έκαναν κάτι που για τους άλλους είναι 
σημαντικό, για τους ίδιους δεν είναι. 
Σε τι βοήθησε να σταματήσει η αδικία και η δυστυχία στον κόσμο; διερωτώνται. 
Δεν αποδέχονται τιμές και βραβεύσεις. 
 
Άλλοι, γιατί θεωρούν ότι ακόμη κι αν φαίνεται ότι έκαναν κάτι που όπως κι οι 
άλλοι θεωρούν ότι κάτι άλλαξε στον κόσμο, δεν θεωρούν ότι αυτό το έκαναν 
αυτοί. 
Δεν νοιώθουν ξεχωριστοί από τους άλλους, αφού ο ένας προσδιορίζει τον 
άλλο.  
 
Στον κόσμο μας, για να  φανείς καλός εσύ, κάποιος άλλος πρέπει να είναι ο 
κακός. 
Για να «,μεγαλουργήσεις», κάποιοι άλλοι δεινοπαθούν.  
. 
Μπορεί εσύ να είσαι το χέρι που ζωγραφίζει ή συγγράφει, άλλα κάποιοι άλλοι 
είναι ο καμβάς, το χρώμα, το πινέλο, ο υπολογιστής και το χαρτί. 
Χωρίς αυτά δεν μπορείς να δημιουργήσεις. 
Και για τον καμβά, το χρώμα, το πινέλο, τον υπολογιστή, το χαρτί, κάποιοι 
υποφέρουν ή θάβονται ζωντανοί.  
 
Για αυτό, δεν αποδέχονται τιμές και βραβεύσεις. 
 
Ίσως αρκετοί αντιτείνουν ότι οι επέτειοι και οι τιμές είναι για μας που τιμούμε. 
Κάποιος είχε πει: «Αλλοίμονο στους λαούς που χρειάζονται ήρωες» 
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2 0 . 5 . 1 2  

Λόγια και είναι - Η άλλη φτώχεια 
 

Ένας συγγραφέας ρωτάει έναν δάσκαλο  
αν είναι ιδιοφυία, όπως λένε γι αυτόν.  

Ο δάσκαλος απαντά καταφατικά. 
 

Τον ρωτά τι κάνει κάποιον ιδιοφυία  
και ο δάσκαλος απαντά: 

"Nα αναγνωρίζει την πεταλούδα σε μια κάμπια,  
τον αετό σε ένα αυγό,  

τον άγιο σε έναν εγωιστή άνθρωπο" 
 

Σιωπή δεν είναι η απουσία λόγων,  
αλλά η απουσία εγωισμού 

Anthony de Melo 
 
 
Αν επιχειρούσε κανείς να χαρακτηρίσει σύντομα την πολιτική κατάσταση αυτήν την 
εποχή θα μπορούσε να πει μία λέξη: λόγια, πολλά λόγια, επαναλαμβανόμενα λόγια. 
 
Αν ήθελε να είναι πιο συγκεκριμένος θα έλεγε: εύκολα λόγια. επιφανειακά, χωρίς 
ρίζες. 
Δεν εξωτερικεύουν την εσωτερική κατάσταση αυτού που τα εκφέρει. 
Δεν απευθύνονται στην εσωτερική κατάσταση εκείνου στον οποίο απευθύνονται. 
Δεν απευθύνονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
 
Δεν αποτελούν όχημα επικοινωνίας. 
Λες και δεν έχουμε τίποτα να κοινωνήσουμε ο ένας στον άλλο. 
Λες και δεν μας ενώνει τίποτα. 
Κι ας μετέχουμε όλοι μας στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου. 
 
Τα λόγια έχουν αυτονομηθεί. 
Πομπός και δέκτης έχουν αυτονομηθεί. Το σήμα δεν εκπέμπεται και δεν 
λαμβάνεται. 
 
Εντός, εκτός και επί τα αυτά του ευρώ, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός,  
είναι τα λόγια των ημερών. 
Λες και είναι όλα αυτά αυτόνομα, ανεξάρτητα απ αυτούς που θα τα εμψυχώσουν. 
Λες και οι πράξεις του καθενός δεν καθορίζονται από το ποιος είναι αυτός. 
«Όπου είναι η καρδιά σου εκεί είναι και ο θησαυρός σου» έχει ειπωθεί. 
 
Ο θησαυρός μας για χρόνια πολλά ήταν για πολλούς από μας στα λεφτά. 
Και η καρδιά μας, κομμουνιστική, σοσιαλιστική, καπιταλιστική,  
έγινε κι αυτή χρηματιστή και στεγνή πολλή. 
 
Τα λόγια που ήταν λιπαντικό γίνανε όπλα. Πληγώνουν και απομονώνουν. 
Λες και δεν έχουμε τίποτα να κοινωνήσουμε ο ένας στον άλλο. 
Λες και δεν μας ενώνει τίποτα. 
Κι ας μετέχουμε όλοι μας στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου. 
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Τα λόγια αυτονομήθηκαν και στέρεψαν. 
 
Το μυστήριο της ζωής και του θανάτου σταμάτησε να είναι μυστήριο. 
Και γίναμε φτωχοί. 
Κι αυτή η φτώχεια είναι η πιο οδυνηρή. 
 
Αγωνιούμε για το νόμισμα των εμπορικών συναλλαγών. 
Το νόμισμα των ανθρώπινων επαφών δεν μας απασχολεί. 
Κι ας έχει τόσο πολύ υποτιμηθεί. 
 
Η φτώχεια αυτή για να αρθεί δεν απαιτεί κανένα μνημόνιο να καταργηθεί. 
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1 . 4 . 1 0  

Τα Πάθη που Δεν Θρηνήσαμε και οι Θυσίες που Δεν 
Αναγνωρίσαμε - Για μια Λιτανεία Διαμαρτυρία 

 

«Πολλοί άνθρωποι συγχέουν 
τη φτωχή μνήμη με την καθαρή συνείδηση» 

Doug Larson, γελοιογράφος 

Εκατόν πενήντα ανθρακωρύχοι θάφτηκαν ζωντανοί αυτές τις ημέρες στα 
ανθρακωρυχεία στην Κίνα. 
Ειπώθηκε και γράφτηκε στα ψιλά των ΜΜΕ. 
Κάθε τόσο πολυάριθμοι άλλοι τους ακολουθούν στην ίδια μοίρα στην Κίνα και 
αλλού και σε μικρότερους αριθμούς και στην Ελλάδα.  

Είναι μια μοίρα που έχουν αποδεχθεί. 
Κάνουν μια δουλειά που είναι ο στυλοβάτης της ύπαρξής μας. Χωρίς αυτούς η 
ζωή μας δεν θα ήταν δυνατή. 
Για τη δουλειά αυτή έχουν αποδεχθεί το ρίσκο. 
Έχουν αποδεχθεί το προσδόκιμο της ζωής τους να είναι πολύ πιο μικρό από το 
δικό μας. 
Υποθηκεύουν την υγεία τους και την ποιότητα της ζωής τους για 
την καλοζωία μας. 
 
Κανένα μετάλλιο δεν έχει θεσμοθετηθεί γι αυτούς τους ειρηνικούς πεσόντες για 
την επιβίωσή μας και τους στυλοβάτες του πολιτισμού μας. 
Κανένας αξιωματούχος μας δεν στέλνει συλλυπητήρια τηλεγραφήματα στους 
συγγενείς τους. 
Και δυστυχώς, ούτε εμείς, αναγνωρίζουμε τη θυσία τους, ούτε τιμούμε τη μνήμη 
τους. 

Τιμούμε κάθε χρόνο τη συμβολική θυσία του θεανθρώπου για μας, αλλά δεν 
τιμούμε την κυριολεκτική θυσία του απλού ανθρώπου για μας. 
Η χριστιανική θρησκεία έχει στηριχθεί στα πάθη και τη σταύρωση του Ιησού 
Χριστού ως θεανθρώπου. 
Δισεκατομμύρια πιστοί σ όλο τον κόσμο υποβάλλονται κάθε χρόνο σε 
περιβάλλον κατάνυξης και πένθους εις ανάμνηση των παθών του. 
 
Καμία, όμως, θλίψη και καμία εκδήλωση πένθους, καμία λιτανεία και περιφορά, 
δεν συνοδεύει κάποια άλλα πάθη και σταυρώσεις σύγχρονων απλών 
συνανθρώπων μας που κοινοποιήθηκαν είτε αποσιωπήθηκαν: 

- στα μπουντρούμια μας, βλ. H CIA σταύρωσε αιχμάλωτο στη φυλακή Abu 
Ghraib CIA Crucified captive in Abu Ghraib Prison : Information Clearing House, 
παιδιά βασανίστηκαν και βιάστηκαν μπροστά στους γονείς τους και όλα 
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αποσιωπήθηκαν από και τα ΜΜΕ μας Children tortured before parents, raped, 
all covered up by Bush/Cheney and our media, 

- στα ερευνητικά εργαστήριά μας, βλ. Πειράματα σε ανθρώπους - TO BHMA. 

- στα πεδία του πολέμου και....της ειρήνης τα αποτρόπαια εγκλήματα των 
τεχνολογικά εξελιγμένων πνευματικά ανεξέλικτων εξουσιαστικών ατόμων, 
οικονομικών και εταιρικών κύκλων, μυστικών υπηρεσιών και εθνικών ηγεσιών. 

Καμία θλίψη για πάθη και σταυρώσεις ανίσχυρων ανθρώπων που ούτε καν 
δικάστηκαν, δεν απαλύνθηκε το βάσανό τους από την παρουσία φίλων και 
συγγενών, ούτε από την πίστη σ έναν ανώτερο σκοπό. 
 
Τους εσταυρωμένους των ημερών μας γιατί δεν τους πενθούμε; 
Τους πεσόντες υπέρ ημών και ένεκεν ημών γιατί δεν τους τιμούμε; 
 
Την αυριανή ημέρα που θα περιφέρουμε τον επιτάφιο του θεού μας, ας την 
κάνουμε λιτανεία-διαμαρτυρία να σταματήσουν τα σύγχρονα πάθη των απλών 
ανήμπορων ανθρώπων. 

 
Αλλιώς, ο θεός μας δεν θα σταματήσει να μας θυμίζει ότι είμαστε υποκριτές, 
γραμματείς και φαρισαίοι. 
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2 7 . 2 . 1 0  

Οι Τιμητές των Πάντων και το Αντικαθρέφτισμα 
. 
Από την εργασιακή μου εμπειρία αυτό που μου έχει μείνει έντονα στη μνήμη 
είναι το πως μερικοί άνθρωποι καταλογίζουν στους άλλους αυτά που θα 
πρεπε να καταλογίσουν στον εαυτό τους. 
 
Ακόμη θυμάμαι το σοκ που ένοιωσα όταν στο εργαστήριο δημόσιας σχολής στην 
οποία εργαζόμουν, άκουσα επισκέπτη «συνάδελφο» να κατακεραυνώνει τα 
κακώς κείμενα του εργαστηρίου, να απευθύνεται σε άλλους συνεπείς 
εργαζόμενους και να λέει με στόμφο ότι χρειάζεται δουλειά και συνέπεια για να 
προκόψει ο τόπος.  
 
Ο αγανακτισμένος συνάδελφος και τιμητής των πάντων αν και τυπικά 
εργαζόμενος όπως και οι υπόλοιποι, στην πράξη ήταν πελάτης του 
εργαστηρίου. 
Το επισκεπτόταν κάθε φορά που χρειαζόταν να διεκπεραιώσει (δωρεάν) δικές 
του ιδιωτικές δουλειές με τον εξοπλισμό και την εργασία του τεχνικού 
προσωπικού του εργαστηρίου. 
Για την ιδιόμορφη αυτή σχέση εργασίας με τη σχολή από την οποία αμειβόταν 
κανονικά ως υπάλληλος είχε την κάλυψη του τότε υπεύθυνου του εργαστηρίου 
στον οποίο προσέφερε διάφορες εκδουλεύσεις. 
 
Στην αρχή φαντάστηκα ότι ο επίτιμος πελάτης-συνάδελφος έκανε χιούμορ με 
σοβαρό ύφος, γρήγορα, όμως, κατάλαβα ότι τα εννοούσε όσα έλεγε και αυτό 
που με σόκαρε περισσότερο είναι ότι φαινόταν ότι τα πίστευε.  
 
Με τον καιρό, δυστυχώς, τέτοιες συμπεριφορές αντικαθρεφτίσματος, προβολής 
των δικών μας κακώς κείμενων στους άλλους σταμάτησαν να με σοκάρουν, 
καθώς διαπίστωνα συνεχώς ότι είχαν αρχίσει πια να αποτελούν γενικότερη 
παθογένεια των ανθρώπων και ότι είχα προσβληθεί σε κάποιο βαθμό και ο 
ίδιος. 
Γι αυτό, σιώπησα και άρχισα να αυτοπαρατηρούμαι. 
 
Σήμερα, παρακολουθώντας στον τύπο και τα περισσότερα ιστολόγια τον 
καταιγισμό κατηγοριών και απαξίωσης όλων των πολιτών γενικώς, 
έρχονται στο νου μου ξανά οι μνήμες του αρχικού εκείνου σοκ και 
διερωτώμαι αν οι σημερινοί τιμητές των πάντων έχουν, άραγε, συνείδηση του 
δικού τους αντικαθρεφτίσματος και της, ίσως χωρίς να το συνειδητοποιούν, 
ζημιάς που προκαλούν. 
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2 4 . 4 . 1 2  

Η εκούσια επίσπευση του θανάτου ενός ανθρώπου 
 

Συνήθως μιλάμε για την αυτοκτονία ενός ανθρώπου. Αυτός είναι ο δόκιμος 
όρος. 
Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλος. 
 
Ένας άνθρωπος που πεθαίνει με τη θέλησή του, πριν την ώρα του όπως λέμε, 
σκοτώνει τον εαυτό του ή απλά τελειώνει τη ζωή του; 
Είναι διαφορετικά αυτά τα δύο; 
Νομίζω ναι. 
 
Να σκοτώνεις κάποιον σημαίνει να τελειώνεις τη ζωή κάποιου που δεν το έχει 
θελήσει αυτό, να παραβιάζεις τη θέλησή του. 
Να τελειώνεις εκούσια τη δική σου ζωή δεν παραβιάζεις τη θέληση κάποιου. 
Γι αυτό νομίζω ότι αντί για αυτοκτονία είναι ορθότερο να μιλάμε για εκούσια 
επίσπευση του θανάτου κάποιου, ή συντόμευση της ζωής του. 
 
Στον αντίποδα του ανθρώπου που επιθυμεί και επισπεύσει το θάνατό του, που 
συντομεύει τη ζωή του, 
είναι ο άνθρωπος που επιθυμεί και παρατείνει τη ζωή του, που επιβραδύνει το 
θάνατό του. 
Ολόκληρη βιομηχανία κοσμετολογίας και πλαστικών εγχειρήσεων έχει στηθεί 
για να υπηρετήσει την επιθυμία του αυτή 
και ολόκληροι κλάδοι της ιατρικής είναι στην υπηρεσία της παράτασης αυτής. 
 
Ενώ η πρώτη περίπτωση του ανθρώπου συγκεντρώνει την προσοχή μας και μας 
δημιουργεί ταραχή, 
η δεύτερη περίπτωση περνάει απαρατήρητη, ή και μας χαροποιεί όταν γίνεται 
αντιληπτή. 
 
Γιατί αυτή η τόσο διαφορετική αντίδραση στις δύο περιπτώσεις; 
 
Γιατί δεν ταρασσόμαστε το ίδιο κι όταν βλέπουμε στις Τιβί και αλλού τα 
πλαστικοποιημένα πρόσωπα των ανθρώπων που αρνούνται να γεράσουν, 
όταν αντικρίζουμε τα φτιασιδωμένα μέχρι παραμόρφωσης πρόσωπά τους; 
 
Γιατί χαιρετίζουμε ως πρόοδο και επίτευγμα να κουβαλούν οι άνθρωποι πάνω 
τους και μέσα τους κομμάτια απίστευτα βασανιζόμενων ζώων και ανθρώπων σε 
ανάγκη; 
 
Και στις δύο περιπτώσεις ο άνθρωπος επεμβαίνει στη φυσική ροή των 
πραγμάτων. 
Στην πρώτη περίπτωση δρα ενάντια στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης, 
μερικοί ίσως και να το υπερβαίνουν, 
στη δεύτερη περίπτωση o άνθρωπος γίνεται υποχείριο του ενστίκτου του αυτού. 
 
Στην πρώτη περίπτωση ο άνθρωπος ασκεί τη θέλησή του χωρίς να επιβαρύνει 
συνήθως κάποιον άλλο, 
στη δεύτερη ασκεί τη θέλησή του κατά κανόνα σε βάρος άλλων. 
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Γιατί αρκετοί, αν όχι οι περισσότεροί μας, φαίνεται να καταδικάζουμε και να 
ταρασσόμαστε με το πρώτο 
και να υπερθεματίζουμε και να επιδιώκουμε το δεύτερο; 
 
Από παλιά άνθρωποι αποφάσιζαν και συντόμευαν τη ζωή τους με διάφορους 
τρόπους, ενεργητικούς ή παθητικούς, ανώδυνους ή επώδυνους. 
Και συνεχίζουν να το κάνουν.  
 
Από παλιά οι κοινωνίες θεωρούσαν βλασφημία την απόφασή τους αυτή. 
Γι αυτό οι πράξεις αυτές δεν εγίνοντο ευρέως γνωστές. 
Τις περισσότερες φορές αυτή ήταν η θέληση των συγγενών. 
 
Σήμερα τυχαίνουν ευρείας δημοσιότητας. 
Η μεταστροφή αυτή δεν δείχνει να αντιστοιχεί σε κάποια μεταστροφή της 
κοινωνικής αντίληψης για  το θέμα αυτό. 
Αντανακλά περισσότερο τη νέα αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για την άσκηση 
κριτικής στην εξουσία. 
Όλοι αυτοί οι θάνατοι χαρακτηρίζονται ως πολιτικές δολοφονίες λόγω του 
μνημονίου.  
Κάποιοι από τους θανάτους αυτούς αναγορεύονται ως μέσα για την 
πολυαναμενόμενη επανάσταση.  

Να αποτελεί ο θάνατος ενός ανθρώπου μέσο για κάτι άλλο δυσκολεύομαι να το 
αντιληφθώ. 
Με προβληματίζει η ηρωοποίηση κάποιων θανάτων από πολιτικούς χώρους και 
από συγγενείς. 
 
Παλιότερα η συντόμευση της ζωής κάποιου μεταφραζόταν σε απώλεια της 
εργασιακής του δύναμης για τους κρατούντες μιας κοινωνίας και 
εδαιμονοποιείτο για να αποτρέψει περαιτέρω απώλεια ιδιοκτησίας κατά κάποιον 
τρόπο. 
 
Στους καιρούς μας η εργασιακή δύναμη περισσεύει, ζωές ανθρώπων 
εκλαμβάνονται ως περιττές και η συντόμευσή τους κάθε άλλο παρά ως απώλεια 
εκλαμβάνεται. 
Όπως παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ακόμη και επιδιώκεται η συντόμευση 
αυτή. 
Εκκλησίες ευθανασίας (και νέων στην ηλικία) έρχονται συνεχώς στο φως που 
ενθαρρύνουν τα μέλη τους ανοιχτά στη συντόμευση αυτή, κάποιες με εντελώς 
απροσχημάτιστο επιχειρηματικό τρόπο. 
 
Σε κάποια χρόνια ίσως και να αρχίσει να εκθειάζεται ως θεάρεστη. 
Όπως είδαμε με τις τελευταίες εκούσιες επισπεύσεις του θανάτου στη χώρα μας 
η εκκλησία παρέκαμψε τους γνωστούς αφορισμούς και αποκλεισμούς της που 
επεφύλασσε παλιά στους ανθρώπους αυτούς. 
 
Άλλο ο σεβασμός στις επιλογές του κάθε ανθρώπου για τη ζωή του 
κι άλλο η εκμετάλλευσή τους για σκοπιμότητες. 
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1 6 . 4 . 1 2  

H νέα εκκλησία της αντιγραφής και διανομής αρχείων και η 
ανάσταση εντός μας 
 

 «Μοίρασε τα υπάρχοντά σου και ακολούθα με» 
«Πλούσιος δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών» 

 
Στη Σουηδία αναγνωρίστηκε μια πρωτότυπη εκκλησία: η εκκλησία της αντιγραφής 
και διανομής αρχείων, βλ. Sweden Grants Religious Recognition To File-Sharing 
Church. 
 
Ιερά σύμβολα της εκκλησίας:  το CTRL+C και το CTRL+V  
(οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για την αντιγραφή και την επικόλληση). 
 
Πίστη της:  η ιερότητα της γνώσης και της πληροφορίας. 
Μυστήριό της:  η αντιγραφή. 
 
Λειτουργίες της:  συγκεντρώσεις των μελών της στις οποίες μοιράζονται ο ένας με 
τον άλλο πληροφορίες και γνώσεις ανασυνθέτοντάς τες. 
 
Πιστεύει ότι κάθε γνώση, κάθε πληροφορία, έχει μια αξία η οποία 
πολλαπλασιάζεται με την αντιγραφή. 
Γι αυτό η αντιγραφή κατέχει κεντρική θέση στην εκκλησία. 
 
Αρχηγός της εκκλησίας είναι δεκαεννιάχρονος φοιτητής της φιλολογίας. 
Δεν απαιτείται να είναι κανείς επίσημο μέλος της. 
 
Η είδηση αυτή δεν μεταδόθηκε από τα ΜΜΕ. Δεν είναι απ αυτές που προβάλλονται. 
Εντούτοις, θα πρεπε να κυριαρχεί τις ημέρες αυτές. 
Θα πρεπε να επισκιάζει άλλες ειδήσεις που μονοπώλησαν την προσοχή και που δεν 
ήταν καθόλου στο πνεύμα των ημερών. 
 
Ήταν, θα λεγε κανείς, η κατεξοχήν αναστάσιμη είδηση των ημερών. 
 
Πάσχα σημαίνει πέρασμα, το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. 
Πολλοί μιλούν για τον προσωπικό θάνατο και την ανάσταση του καθενός μας, 
για το θάνατο της εγωϊκής μας συνείδησης, του εγωισμού μας, και την έγερση μιας 
συμπαντικής συνείδησης. 
Ο θάνατος της εγωϊκής μας συνείδησης θα μπορούσε να ιδωθεί ως ο θάνατος του 
γνωστού, 
η απόρριψη συμπερασμάτων, κρίσεων, προσδοκιών, 
η παύση της εστιασμένης σκέψης ως απόκρισης του παρελθόντος, ο θάνατος του 
παρελθόντος. 
 
Ο άνθρωπος σταματά να καθορίζεται απ αυτά που του έχουν συμβεί κι αυτά που 
γνωρίζει, ή νομίζει ότι γνωρίζει. 
Σβήνονται οι εγγραφές του παρελθόντος. 
Συναντά τους ανθρώπους και τους βλέπει ως αν ήταν η πρώτη φορά, χωρίς το 
βάρος του παρελθόντος. 
Δεν καθηλώνεται σε καταστάσεις, δεν κρυσταλλώνεται. 
Ρέει, γνωρίζει καταστάσεις και βγαίνει απ αυτές, γεμίζει και αδειάζει. 
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Ο άνθρωπος αναδύεται κενός, άγραφος, διαρκώς παλλόμενος, ζων. 
 
Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν γνωρίζει δικό μου και δικό σου. 
Δεν κατακρατά, μοιράζεται. 
Μια όψη αυτής της μοιρασιάς είναι η μοιρασιά πληροφοριών, σκέψεων, ιδεών και 
των αρχείων τους. 
Αυτή η μοιρασιά σήμερα καταδιώκεται. 
Καταδιώκεται απ αυτούς που εμφανίζονται υπερασπιστές της χριστιανικής 
εκκλησίας και του αναστάσιμου μηνύματός της. 
 
Μια ακόμη υποκρισία των κρατούντων της γης. 
Μια ακόμη υποκρισία των υπηρετών τους. 
Κάθονται στα έδρανα με τα σημεία της πίστης τους στον τοίχο πίσω τους 
και τους γυρίσουν κυριολεκτικά και μεταφορικά την πλάτη. 
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1 2 . 4 . 1 2  

Σύγχρονες αντιφάσεις της κοινωνικής ζωής - Πρόταση 
εξομοίωσης των συντάξεων 
 
Όλα, ή σχεδόν όλα, από τη γέννησή τους, τη δημιουργία τους, ενέχουν μέσα 
τους και το σπέρμα του θανάτου τους, του τέλους τους. 
Θα λεγε κανείς ότι σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις καταστάσεις, μπορεί να δει 
κανείς δύο αντικρουόμενες όψεις, δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις που άλλοτε 
υπερισχύει η μία, άλλοτε η άλλη 
και άλλοτε επικαλύπτουν η μία την άλλη και δεν είναι διακριτή καμία από τις 
δύο. 
 
Σήμερα ζούμε σε αποκαλυπτικούς καιρούς όπως είναι οι περίοδοι κρίσεων και οι 
επικαλύψεις έχουν υποχωρήσει. 
Οι αντικρουόμενες όψεις, οι αντιφάσεις της ζωής είναι σε πλήρη ανάπτυξη. 
Μπορεί να τις δει κανείς σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 
 
Να βλέπει κανείς τις αντιφάσεις αυτές επιτρέπει καλύτερη άποψη για τα 
πράγματα και γι αυτό καλύτερη στάση σ αυτά. 
Κάποιες από τις αντιφάσεις αυτές περνάνε εντελώς απαρατήρητες ενώ είναι 
ιδιαίτερα προφανείς. 
Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πολλές, πάρα πολλές τέτοιες αντιφάσεις. 

Για παράδειγμα: 

- Όλοι ή σχεδόν όλοι, στον επιστημονικό τομέα μιλάνε για υπερπληθωρισμό 
της γης, για θυσίες που πρέπει να γίνουν για να παραμείνει βιώσιμη η ζωή 
στον πλανήτη 
και συγχρόνως καταγίνονται να ερευνούν, ξοδεύοντας τεράστια κονδύλια, 
για το πως θα παραταθεί η ζωή με τεχνητό τρόπο, ή θα αθανατοποιηθεί. 

 
- Όλοι, ή σχεδόν όλοι, μιλούν για την περιβαλλοντική μόλυνση, 

καθιερώνονται μέρες σκοτεινιάσματος οικιών και πολιτιστικών μνημείων για 
να φωτίσει στη γη, 
και οι επιστήμονες καταγίνονται να μετρούν την επίπτωση σ αυτήν των 
αερίων των αγελάδων και των ούρων των ανθρώπων που επιβιβάζονται στα 
αεροπλάνα, 
ενώ αποσιωπούν και αφήνουν εκτός μετρήσεων 
την πιο ρυπογόνα δραστηριότητα, αυτή των βομβαρδισμών και των 
συναφών των σύγχρονων νόμιμων πειρατικών επιδρομών και της 
βιομηχανίας που τις τροφοδοτεί και υποκινεί. 

 
Παρακάτω θα εστιάσουμε  σε κάποια αντίφαση που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη 
σήμερα για τη χώρα μας. Θα προτείνουμε εναλλακτική στάση, κυρίως ως 
έναυσμα προβληματισμού. 
 
 
 Οι συντάξεις, οι διαμαρτυρίες και πρόταση εξομοίωσής τους 

 
Σε ραδιοφωνικές εκπομπές που παρακολουθώ καμιά φορά, αλλά και στα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ακούγονται και γράφονται πολλά για τις 
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συντάξεις που έχουν προπληρώσει οι ασφαλισμένοι και τους περικόπτονται 
αδίκως.   
Οι περισσότερες διαμαρτυρίες ακούγονται απ αυτούς των λεγόμενων ευγενών 
ταμείων με τις πιο ψηλές παροχές. 
Η αιτιολογία είναι ότι τους έχουν γίνει μεγαλύτερες κρατήσεις από το μισθό 
τους και γι αυτό δικαιούνται μεγαλύτερη σύνταξη από τους άλλους με τις 
μικρότερες κρατήσεις. 
 
Πέραν από το θέμα ότι οι συντάξεις χρηματοδοτούνται σε σημαντικό ποσοστό 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και, όπως μάθαμε τελευταία, στην Ελλάδα το 
ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, 

στις  αιτιάσεις των υπαλλήλων αυτών δεν λαμβάνεται υπόψη ότι 
και μετά τις μεγαλύτερες κρατήσεις τους ο μισθός τους εξακολουθεί να 
παραμένει μεγαλύτερος απ αυτόν άλλων εργαζόμενων με τα ίδια ή και 
περισσότερα προσόντα για ίδιο ή και μεγαλύτερο μόχθο. 

Οι συνταξιούχοι αυτοί φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται ότι συγκρίνουν ανόμοια 
πράγματα, 
το επιχείρημά τους θα είχε νόημα αν πληρωνόντουσαν το ίδιο όσοι προσέφεραν 
την ίδια εργασία από πλευράς προσόντων και μόχθου. 

Δηλαδή ότι δεν πρέπει να συγκρίνονται απλά οι ασφαλιστικές κρατήσεις αλλά οι 
λόγοι μισθού προς κράτηση. 

Στις αναλύσεις τους, οικονομικές ή άλλες, γνωρίζουν ότι παράμετροι είναι οι 
σχέσεις, οι λόγοι διαφόρων μεγεθών κι όχι τα απόλυτα μεγέθη τους.  
Γιατί τις επιστημονικές πρακτικές τις ξεχνάμε όταν πρόκειται για τη τσέπη μας; 
 
Επίσης δεν λαμβάνουν υπόψη ότι 
αν κατά την ενεργή περίοδο εργασίας τους ως υπαλλήλων είχε, σύμφωνα με 
την ισχύουσα λογική της αξιοκρατίας κάποια βάση η διαφοροποίηση των 
μισθών με βάση τα προσόντα τους, αυτή δεν υφίσταται για την περίοδο της 
συνταξιοδότησής τους. 
 
Η συμβολή των συνταξιούχων στην παραγωγική δραστηριότητα είναι όλων το 
ίδιο: αποχή από αυτήν, 
(κι αν δεν είναι θα πρεπε να είναι για να αφήνουν θέση και για κάποιον άλλο νεώτερο) 
οπότε η διαφοροποίηση των συντάξεων δεν έχει λογική βάση. 
 
Η συμβολή ενός ηλικιωμένου ανθρώπου στην κοινωνία θα πρεπε να συνίσταται 
σ αυτήν ενός ανθρώπου που έχει κλείσει έναν κύκλο εμπειριών, (άλλος κατ 
εξοχήν στα πλαίσια της εργασίας του, άλλος αλλού) 
και είναι απερίσπαστος πλέον να στοχαστεί για τη ζωή τη δική του και των 
άλλων. 
 
Για να μπορέσει να το κάνει αυτό χρειάζεται να είναι απαλλαγμένος από το 
άγχος της επιβίωσης και γι αυτό χρειάζεται κάποια σύνταξη, αν δεν έχει άλλα 
εισοδήματα. 
 
Έτσι η πρότασή μου είναι μετά κάποια ηλικία όλοι οι ηλικιωμένοι να παίρνουν 
την ίδια σύνταξη 
και όσοι έχουν ικανά εισοδήματα για να ζήσουν μια μετρημένη ζωή 
(όπως αρμόζει σε έναν ηλικιωμένο), 
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να παραιτούνται οικειοθελώς απ αυτήν 
και ας τους στήνουν και από έναν ανδριάντα αν το επιθυμούν. 
Ο γράφων είναι συνταξιούχος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

Η κύρια σύνταξη μπορεί να υπολείπεται, μερικές φορές σημαντικά, του μισθού, αλλά 
εκτός από την κύρια ένας συνταξιούχος λαμβάνει κι άλλες συντάξεις ή επιδόματα. 

Κατά κανόνα οι συνολικές αποδοχές των περισσότερων συνταξιούχων υπαλλήλων, 
τουλάχιστον αυτών στο δημόσιο, είναι μεγαλύτερες απ αυτές του μισθού που 
έπαιρναν ως εργαζόμενοι.  

Γιατί αναφέρεται συνεχώς μόνον το ποσόν της κύριας σύνταξης που παίρνει ένας 
συνταξιούχος;  
 
Οι επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα από μετοχικά ταμεία, οι πρόσθετες συντάξεις 
από τα επαγγελματικά ταμεία που πολλές φορές είναι της τάξεως της κύριας 
σύνταξης ή και την υπερβαίνουν, γιατί δεν μετράνε;  
Δεν είναι χρήματα αυτά; 
 
Για παράδειγμα:  
ένας υπάλληλος μηχανικός, εκτός από τη σύνταξη που θα πάρει από την υπηρεσία 
στην οποία εργάζεται, κύρια, επικουρική και από μετοχικό ταμείο, 
θα πάρει και σύνταξη από το ταμείο μηχανικών, το παλιό ΤΣΜΕΔΕ, της τάξεως των 
950 ευρώ. 
Για ένα γιατρό και φαρμακοποιό η πρόσθετη σύνταξη που θα πάρει από το 
επαγγελματικό του ταμείο είναι ακόμη μεγαλύτερη. 
Το ίδιο για έναν δικηγόρο κι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. 
 
Οι περικοπές που έγιναν στις κύριες συντάξεις ήταν για τo ποσόν πάνω από τα 1200 
ευρώ πέρυσι και για το ποσόν πάνω από τα 1300 ευρώ φέτος (περικοπές της τάξεως 
του 10%, νομίζω). 
 
Πόσο  απογοητευτικό η κοινωνία μας σήμερα να μην εστιάζει στις υλικές ανάγκες των 
νέων, 
αλλά σ αυτές των γερόντων. 
 
Ολόκληρο θρίλερ εκτυλίχθηκε τις προάλλες για να μην περικοπούν οι επικουρικές 
συντάξεις και ακούγαμε για επικουρικές άνω των χιλίων ευρώ. 
Η περικοπή των κατώτατων μισθών των νέων και του επιδόματος ανεργίας δεν 
φάνηκε να απασχόλησε το ίδιο, αν απασχόλησε καν.  
Και όχι μόνον τους πολιτικούς. 
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Xρήμα, Αξιοπρέπεια και Καθωσπρέπεια 
 
Ο όρος καθωσπρέπεια στον τίτλο ίσως ξενίζει.  
Ο δόκιμος όρος είναι καθωσπρεπισμός, η κατάσταση του καθώς πρέπει 
ανθρώπου. 
H κατάσταση του ανθρώπου που καταγίνεται να ανταποκριθεί στα κυρίαρχα 
πρότυπα της κοινωνίας σχετικά με την αξιοσύνη του. 
Λίγο πολύ τα πρότυπα αυτά μας είναι γνωστά: καλό ντύσιμο, καλό πόδεμα, 
καλοί τρόποι, καλό επάγγελμα, κλπ. 
Λίγο πολύ οι περισσότεροί μας συμμορφωνόμαστε σ αυτά, άλλοι μόνιμα κι άλλοι 
περιστασιακά. 
Καθωσπρεπισμός και χρήμα είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. 
 
Ο όρος καθωσπρέπεια υιοθετήθηκε για να υποδηλώσει μια μετατόπιση του όρου 
που γίνεται από πολλούς σήμερα. 
Την υποκατάσταση της αξιοπρέπειας με τον καθωσπρεπισμό. 

Την υποκατάσταση αυτή μπορεί κανείς να την παρατηρήσει αυτές τις ημέρες 
αλλά και όλο τον τελευταίο καιρό. 
Γίνεται τόσο στην Τιβί όσο και σε αρκετά ιστολόγια. 

Με μια διαφορά: 
ενώ στην Τιβί η υποκατάσταση είναι ολοκληρωτική, 
στα ιστολόγια είναι μόνον στο σκέλος της με το χρήμα. 
 
Ενώ στα ιστολόγια οι α-πρεπείς τρόποι περισσεύουν, μουτζώνουν, 
χρησιμοποιούν α-πρεπείς λέξεις, α-πρεπείς εικόνες  και δεν τα θεωρούν αυτά 
αναξιοπρεπή, 
στο θέμα του χρήματος είναι σε αγαστή συμφωνία με την Τιβί 

Όποιος δεν έχει πολλά χρήματα χάνει την αξιοπρέπειά του.  
Κάθε μείωση απολαβών πλήττει άμεσα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
Αυτό αναφέρεται άμεσα ή αφήνεται να υπονοηθεί. 
 
Δεν παραγνωρίζω, φυσικά, την αναγκαιότητα του χρήματος στη σημερινή 
κοινωνία. 
Πως άλλωστε. Δε ζω σε άλλο πλανήτη. 
Αλλά γνωρίζω ότι τα χρήματα κι αυτά που καταναλώνω μ αυτά 
έχουν πίσω τους πολύ μόχθο, ιδρώτα, δάκρυα και αρκετές φορές και αίμα 
ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίζω, μπορεί να είναι σε μια μακρινή χώρα. 

Γι αυτό θεωρώ ότι η αξιοπρέπειά μου αυξάνει όσο λιγότερο καταναλώνω, μέσα 
σε κάποια πλαίσια φυσικά. 

Ομολογώ ότι δε νοιώθω πολύ αξιοπρεπής.  
Θα ένιωθα περισσότερο αξιοπρεπής αν μπορούσα αυτά τα πλαίσια να τα 
μετακινήσω ακόμη πιο κάτω, να ζω με ακόμη πιο λίγα. 

Νιώθω ότι χρωστάω σε αυτόν που σήμερα δεν έχει. 
Χρωστάω και σ αυτόν που έμεινε χωρίς δουλειά, γιατί του έπιασα εγώ τη θέση, 
στρογγυλοκάθισα και τον ξέχασα με μιας. 
Ίσως τα δάνεια αυτά που λίγο πολύ οι περισσότεροί μας χρωστάμε στους 
λιγότερους, ή σε κάποιους πολύ μακριά από μας 
είναι πολύ πιο βαριά από τα δάνεια που μονοπωλούν σήμερα την προσοχή μας. 
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Τα έχουμε καθ ολοκληρίαν κουρέψει και δεν ακούγεται λέξη.   
 
Κάποιος φίλος μου είπε ότι η ζωή είναι όπως ένα τραπέζι γύρω από το οποίο 
κάθονται μερικοί και τρώνε συνεχώς, 
ενώ άλλοι είναι γύρω από το τραπέζι και περιμένουν μην κι αδειάσει καμιά θέση 
και καθίσουν κι αυτοί. 
Κάποιοι ευγενείς, ελάχιστοι, αδειάζουν τη θέση να καθίσει κανένας άλλος να 
γευτεί κι αυτός κάτι από το φαγητό των εμπειριών της ζωής. 
Αλλά συνήθως εις μάτην.  
Με κάθε καρέκλα που αδειάζει κάποιος άλλος απλώνεται και πιάνει δυο θέσεις 
μαζί. 
Κάποιοι άλλοι στριμώχνονται για να κάνουν χώρο να κάτσει και κανένας άλλος. 
Άραγε ποιοί είναι οι πιο αξιοπρεπείς; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

8 . 4 . 1 2  

Παράλογα της κοινωνικής μας ζωής (2) - Η νέα αξιοπρέπεια 
 
Κάθε μέρα άνθρωποι γεννιούνται και άνθρωποι πεθαίνουν. 
Οι γεννήσεις και οι θάνατοι αυτοί δεν μας γίνονται όλοι γνωστοί παρά μόνον 
αυτοί στο κοντινό μας περιβάλλον. 

Κάποιοι από τους θανάτους γίνονται ευρύτερα γνωστοί και σχολιάζονται όταν 
θεωρείται ότι είναι σημαντικοί για την κοινωνία. 

Συνήθως είναι οι θάνατοι αυτών που λέμε προσωπικότητες ή οι θάνατοι 
ανθρώπων που ο θάνατός τους θεωρείται ότι σηματοδοτεί κάτι σημαντικό, 
μεταφέρει κάποιο μήνυμα στην κοινωνία. 

Αυτές τις ημέρες έγιναν γνωστοί κάποιοι θάνατοι. 
Οι θάνατοι αυτοί είχαν όλοι τους ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία. 
 
Ένας απ αυτούς υπερκάλυψε τους άλλους. 
Με αυτόν ασχολήθηκαν για μέρες ΜΜΕ και ιστολόγια. 
Τους άλλους τα ιστολόγια δεν τους σχολίασαν ούτε για λίγο. Ούτε καν τους 
γνωστοποίησαν. 
 
Ζούμε σε εποχές αναταράξεων και ανακατατάξεων, αμφισβήτησης των παλιών 
αξιών της κοινωνίας και αναζήτησης νέων. 
Όπως σε όλες τις αναταράξεις έρχονται στην επιφάνεια παλιές παθογένειες οι 
οποίες σε καιρούς ηρεμίας επικαλύπτοντο και ήταν απαρατήρητες. 
Η παρατήρηση και παραδοχή αυτών των παθογενειών είναι προϋπόθεση για την 
αντιμετώπισή τους και την αναίρεσή τους. 
 
Κάποιες από τις παθογένειες της κοινωνίας ήρθαν στην επιφάνεια αυτές τις 
ημέρες με τους θανάτους που έγιναν γνωστοί. 
 
 Πρώτος θάνατος 

Ένας ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε σε πλατεία. Άφησε σημείωμα με κόκκινα 
γράμματα. 
«Ο φόβος να μην ψάξει στα σκουπίδια για τροφή» η αιτιολογία η γραμμένη σ 
αυτό. 
Καλάσνικοφ και κρεμάλες στους εχθρούς η παρακαταθήκη του στο παιδί του και 
στους νέους. 
Δεν είχε μικρά παιδιά να μεγαλώσει. Δεν είχε χάσει τη δουλειά του. 
Είχε μία από τις καλές συντάξεις που παρέμενε καλή και μετά τις περικοπές. 
 
"Θάνατος αξιοπρέπειας" ο κοινός σχολιασμός στα ιστολόγια για το θάνατο αυτό 
 
Με αρκετά λιγότερα από τα χρήματα της σύνταξης του θανόντος ζουν 
οικογένειες. Και δεν  παραπονιούνται. 
Αναξιοπρεπείς οι άνθρωποι αυτοί; 

Πολλοί ονομαστοί καλλιτέχνες και λογοτέχνες ζουν ή έζησαν σε εποχές παχιών 
αγελάδων με πολύ λιγότερα και δεν παραπονέθηκαν ποτέ γι αυτό. 
Κι αυτοί αναξιοπρεπείς; 
Πολλοί μεγάλοι ηθοποιοί δεν είχαν καν σύνταξη παλιά και τους συντηρούσαν 
φίλοι. 
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Κι αυτοί αναξιοπρεπείς; 
Και η πλειοψηφία των ανθρώπων σε πολλά κράτη που ζουν με πολύ λιγότερα; 
Κι αυτοί αναξιοπρεπείς; 
 
"Ο θάνατος που συγκλόνισε την Ελλάδα" γράψανε όλες σχεδόν οι εφημερίδες.  
Το όνομά του έγινε γνωστό σε όλους ακόμη και στο εξωτερικό. 
Συνεχής ενημέρωση πότε και που η κηδεία, τι ειπώθηκε στην κηδεία, που θα 
αποτεφρωθεί η σορός 
Μηνύματα και επικήδειοι «προσωπικοτήτων», λάβαρα και ιαχές «κρατική 
δολοφονία» κι άλλα. 
 
Το παιδί του διάβασε μακροσκελή επικήδειο – επαναστατικό μανιφέστο, εν μέσω 
ιαχών, για τον  ήρωα. Δεν είπε πολλά για τον πατέρα. 
 
 Δεύτερος θάνατος 

 
Λίγες μέρες πριν, είχε αυτοπυρποληθεί μια ηλικιωμένη. 
Δεν είχε πάει στην πλατεία. Είχε κλειστεί στο σπίτι της. Δεν ήθελε να ταράξει τα 
παιδιά της και τους άλλους. 

Δεν είχε τον τρόπο, τα μέσα, για ένα λιγότερο οδυνηρό θάνατο. 
Δεν είχε καν εισόδημα. Τη ζούσαν τα παιδιά της. 

Δυσκολεύονταν τα παιδιά της να τα βγάλουν πέρα. 
Να μην επιβαρύνει τα παιδιά της η αιτιολογία του θανάτου της. 
Παρακαταθήκη του θανάτου της: η ζωή των άλλων 
 
Δεν ασχολήθηκε κανείς με τον θάνατο αυτό. Ούτε τα ιστολόγια ούτε οι 
εφημερίδες. 
Αυτός δεν ήταν θάνατος αξιοπρέπειας. 
Κανείς δεν έμαθε το όνομά της. 
Τα παιδιά της θρηνήσανε το θάνατο του γονιού τους. 
Ίσως να  ένιωσαν άσχημα που δεν μπόρεσαν να τον προλάβουν, 
που δεν ήταν κοντά του, να γνωρίζουν την απόγνωσή του και να κάνουν κάτι γι 
αυτή. 
 
 Τρίτος θάνατος 

 
Δύο άλλοι θάνατοι έγιναν γνωστοί την επομένη του θανάτου του ηλικιωμένου, 
μια μέρα πριν την κηδεία του. 
Δύο νέοι από το Πακιστάν σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να 
απεγκλωβίσουν δύο ηλικιωμένους που προσπάθησαν να περάσουν μέσα από 
γραμμές τραίνου σε σημείο που απαγορευόταν η διάβαση και κόλλησε το 
αυτοκίνητό τους. 
Οι τρεις νέοι εργάζονταν κοντά στις γραμμές  Γνώριζαν τον κίνδυνο και εν 
γνώσει τους διακινδύνευσαν για να σώσουν ζωές. 
Δεν τους γνώριζαν τους εγκλωβισμένους στο αυτοκίνητο. 
Ένας άλλος νέος συμπατριώτης τους τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια 
προσπάθεια. 
 
Η ζωή των άλλων η αιτιολογία του θανάτου τους και του τραυματισμού του. 
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Παρακαταθήκη του θανάτου τους και του τραυματισμού του: η αλληλεγγύη 
 
«Τέσσερις σκοτώθηκαν από τραίνο» ήταν ο τίτλος σε μερικές εφημερίδες, 
«Η αυτοθυσία δύο πακιστανών να σώσουν δύο έλληνες» ο υπότιτλος σε κάποιες 
άλλες. 
Και από κάτω λίγες γραμμές για τον τόπο και τις συνθήκες του δυστυχήματος. 
 
Ούτε που θα γίνει η κηδεία τους, ούτε σε τι κατάσταση είναι ο τραυματισμένος, 
αν θα μείνει ανάπηρος και πως θα αντεπεξέλθουν οι δικοί του στα έξοδα, 
ούτε καν σε ποιο νοσοκομείο νοσηλεύεται. 
 
Κανείς δεν έμαθε το όνομά τους. 
Η είδηση ήταν σε όλες τις εφημερίδες. 
Κανένα ιστολόγιο, απ όσα είδα δεν σχολίασε τους θανάτους αυτούς. Ούτε καν 
τους γνωστοποίησε. 
 
Καμία προσωπικότητα δεν έστειλε μήνυμα. 
Το θάνατό τους τον θρήνησαν οι δικοί τους. Θρήνησαν τους ανθρώπους τους. 
 
Τέσσερις θάνατοι, τέσσερις αντιδράσεις, τέσσερα μεγάλα ερωτήματα για το που 
πάει η κοινωνία μας. 
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Παράλογα της κοινωνικής μας ζωής (1) - Η αποποιούμενη 
συνευθύνη 
 
Μερικές φορές οι πράξεις του ανθρώπου τον εκφράζουν, είναι αποτέλεσμα 
δικής του βούλησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τις καταβολές του 
και τις εμπειρίες του. 
Άλλοτε είναι περιστασιακές, εκφράζουν τη διάθεση της στιγμής ή 
καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από επιρροές του περιβάλλοντος που μπορεί να 
μην τον εκφράζουν ως άνθρωπο. 
Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είμαστε λίγο πολύ ευάλωτοι σ αυτές τις επιρροές. 
Περισσότερο τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στη φάση διαμόρφωσής τους και 
είναι περισσότερο ανοιχτά και οι ενήλικες που για κάποιους λόγους, 
προβλήματα υγείας ή πιεστικές οικογενειακές ή άλλες περιστάσεις,  
έχουν εξασθενημένο νευρικό οργανισμό και ανοίγουν κατά κάποιον τρόπο από 
βλάβη. 
Στις περιπτώσεις αυτές οι γνωστοί των ανθρώπων αυτών εκφράζουν την 
έκπληξή τους για κάποιες αμετάκλητες πράξεις τους και μιλούν για αλλαγή της 
προσωπικότητάς τους. 
 
Όπως είχαμε σχολιάσει παλιότερα η σκέψη και τα λόγια είναι ενέργεια. 
Όταν αθροιστούν πολλές όμοιες σκέψεις παράγεται ενέργεια ικανή να 
ζωογονήσει μια άυλη ενεργειακή οντότητα η οποία μπορεί να μας κουμαντάρει,  
να ενεργοποιήσει ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο να μας αιχμαλωτίσει. 

(Στην ενεργοποίηση αυτού του πεδίου οφείλεται η αλλαγή της προσωπικότητας 
που βιώνουμε οι περισσότεροι όταν βρεθούμε σε μαζικές πορείες ή 
συγκεντρώσεις με κοινό προσανατολισμό των μελών τους). 
 
Συνήθως εστιάζουμε στη συνευθύνη αυτών που συνέβαλαν στην διαμόρφωση 
των προβληματικών περιστάσεων οι οποίες αποδυνάμωσαν την κρίση των 
ανθρώπων αυτών, αλλά αποφεύγουμε να δούμε τη συνευθύνη αυτών που 
διαμόρφωσαν τις επιρροές που κατηύθυναν τις πράξεις τους. 
 
Ίσως γιατί η συνευθύνη αυτή αφορά εμάς τους ίδιους και όχι τους άλλους. 
 
Όταν συσχετίζουμε την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου με το χρήμα, 
όταν θεωρούμε ότι το χρήμα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα 
της ζωής μας, 
όταν σιγοντάρουμε και μεις τις για χάριν τηλεθέασης υπερβολές των καναλιών 
για τους αναξιοπαθούντες συνταξιούχους γενικά  
όταν εκθειάζουμε τα φάσκελα και τις κατάρες ως μέσα διεκδίκησης κοινωνικής 
ευπρέπειας 
και τις κρεμάλες ως ευγενείς στόχους κοινωνικής ανάτασης, 
(πολλά, πάρα πολλά όταν, θα μπορούσε να παραθέσει κανείς), 
μήπως αυτές είναι επιρροές που μπορεί να όπλισαν το χέρι κάποιου ανθρώπου 
σε μια δύσκολη γι αυτόν συγκυρία της ζωής του,  
μήπως η συνευθύνη μας αυτή θα πρεπε να μας απασχολεί; 
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6 . 4 . 1 2  

Όταν συνειδητοποιείς ότι κάτι είναι σοβαρό δεν κραυγάζεις. 
Συλλογιέσαι και πράττεις 
 
Στο προηγούμενο σπίτι που έμενα γινόμουν συχνά μάρτυρας αυτοκινητιστικών 
ατυχημάτων. 
Το σπίτι ήταν στη διασταύρωση δύο συνοικιακών δρόμων. 
Ο ένας ήταν πολύ κατηφορικός, ο άλλος επίπεδος. 
Ο οδηγός αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας που ανηφόριζε καθώς κι αυτός στον 
επίπεδο δρόμο δεν είχαν οπτικό πεδίο ο ένας του άλλου. 
Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν μέρα παρά μέρα, ιδιαίτερα τη νύχτα, να 
συγκρούονται μεταξύ τους. 
 
Η σύγκρουση γινόταν αισθητή στα παρακείμενα σπίτια καθώς και οι δύο δρόμοι 
δεν είχαν ιδιαίτερη κίνηση και υπήρχε σχετική ησυχία. 
 
Κάθε τόσο βγαίναμε στο δρόμο να δούμε τι συνέβη και να συνδράμουμε. 
Άλλοτε επρόκειτο για υλικές ζημιές μόνον, άλλοτε υπήρχαν σοβαροί 
τραυματισμοί.. 
 
Μετά από κάμποσο διάστημα στο σπίτι εκείνο άρχισα να διακρίνω πότε ήταν 
κάτι σοβαρό πριν καν βγω να δω τι συνέβη. 
 
Όταν δεν υπήρχε τραυματισμός ακουγόντουσαν φωνές και οχλοβοή. 
Διαπληκτίζονταν μεταξύ τους οι οδηγοί αλλά συχνά και οι άλλοι επιβάτες των 
αυτοκινήτων για το ποιος φταίει, ποιος θα πληρώσει τις ζημιές και τα σχετικά. 
 
Όταν όμως είχε χτυπηθεί κάποιος δεν ακουγόταν κιχ. 
Άκουγες το γδούπο από το τρακάρισμα και μετά σιωπή. 
 
Όταν έβγαινες στο δρόμο να δεις τι συνέβη, έβλεπες όλους να προσπαθούν να 
βοηθήσουν αυτόν που είχε χτυπηθεί, να καλέσουν ασθενοφόρο.. 
Κανείς δε μίλαγε για το ποιος έφταιξε. 
Αρκετές φορές ο οδηγός του αυτοκινήτου που δεν χτυπήθηκε παρατούσε το 
αυτοκίνητό του σε μιαν άκρη και συνώδευε το χτυπημένο στο ασθενοφόρο 
ανεξάρτητα αν είχε ή δεν είχε ευθύνη για το ατύχημα. 
 
Κάποιοι μάλιστα βγάζανε τα σακάκια τους και τα βάζανε προσκεφάλι για τον 
χτυπημένο που κείτονταν στο έδαφος ή σχίζανε το πουκάμισό τους για να 
δέσουν κάποιο τραύμα να σταματήσουν να αιμορραγεί. 
 
Κάποια στιγμή ενέργησαν μερικοί και τοποθετήθηκε καθρέφτης στη 
διασταύρωση και τα ατυχήματα λιγόστεψαν. 
 
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχω φύγει από κείνο το σπίτι. 
Στο σπίτι που μένω τώρα δεν συμβαίνουν ατυχήματα στο δρόμο που περνάει 
μπροστά. 
 
Τώρα παρατηρώ κάποια άλλα ατυχήματα που δεν είναι αυτοκινητιστικά. 
Στα ατυχήματα αυτά υπάρχουν θύματα, μερικά τραυματίζονται σοβαρά. 
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Μόνον που τώρα ακούγονται πολλές φωνές και οχλοβοή. 
Όλοι καταγίνονται για το ποιος είναι ο φταίχτης, για κρεμάλες κι άλλα συναφή. 
 
Λίγοι προσφέρονται να δώσουν το σακάκι για προσκεφάλι. 
Λίγοι προσπαθούν να δουν πως θα γίνει να τοποθετηθεί ένας καθρέφτης να 
αποφευχθούν ατυχήματα μελλοντικά 
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1 6 . 9 . 0 9  

Ποτέ μην Πεις Ποτέ 
. 
Πριν πολλά χρόνια ένα βράδυ Κυριακής περνώντας από το κέντρο της Αθήνας 
έγινα μάρτυρας ενός περιστατικού το οποίο κατά κάποιο τρόπο σημάδεψε τη 
ζωή μου. 
 
Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Μια καθημερινή σκηνή απ αυτές που συνήθως 
αντιπαρερχόμαστε βαδίζοντας βιαστικά στο δρόμο μας. 
 
Ένας μεσήλικας μεθυσμένος και μουσκεμένος φίλαθλος ανεβασμένος σε ένα 
πεζούλι έξω από ένα πολυκατάστημα ωρυόταν βρίζοντας χυδαία και 
τρεκλίζοντας για την ήττα της ομάδας του. 
Σύντομα μια μικρή μάζωξη περίεργων έκανε χάζι γύρω 
του ονειδίζοντας την κατάντιά του. 
Κάποια στιγμή έχασε την ισορροπία του και ήτανε έτοιμος να σωριαστεί. 
Τρέξαμε μαζί με έναν νεαρό, τον συγκρατήσαμε από την πτώση και 
τον καθίσαμε στο πεζούλι. 
 
Ο μεσήλικας σιώπησε, η μάζωξη διαλύθηκε και κει που ήμουν έτοιμος να φύγω 
γύρισε, με κοίταξε στα μάτια, μου χαμογέλασε και μου είπε ήρεμα: "Ε, νεαρέ 
μου τί κάνεις;" 
 
Δεν ήταν οι λέξεις που με συγκλόνισαν. Ήταν το κύμα ζεστασιάς και γλυκύτητας 
που εκπορεύονταν μαζί τους. 
Ήταν η στιγμιαία μεταμόρφωση ενός άξεστου αγροίκου στον πιο μειλίχιο και 
ευγνώμονα άνθρωπο που είχα ποτέ συναντήσει. 
 
Ήταν η συνειδητοποίηση ότι ένα μόνον λεπτό πριν να είχα φύγει θα είχα μείνει 
και γω, όπως και οι άλλοι, με την εντύπωση ενός «χαμένου κορμιού». 
Ένα λεπτό πριν και δεν θα εκτυλίσσονταν μπροστά μου το βάθος και ο πλούτος 
της ανθρώπινης φύσης. 
 
Και τότε θυμήθηκα μιαν άλλη σκηνή που είχε εκτυλιχθεί λίγα χρόνια πριν, όταν 
στο πρώτο μου περιπετειώδες ταξίδι στο εξωτερικό περίμενα έξω από το 
σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνο το πούλμαν της επιστροφής. 
 
Οι ώρες περνούσαν, βράδιασε, οι διαβάτες πέρναγαν όλοι βιαστικοί, γιατί, 
όπως έμαθα μετά δεν ήταν πολύ φρόνιμο να κυκλοφορείς βράδυ στην περιοχή 
εκείνη, και γω καθισμένος στις αποσκευές ανέμενα για ώρες το πούλμαν το 
οποίο δεν έλεγε να φανεί. 
 
Σε λίγο βρέθηκα περιτριγυρισμένος από μια ομήγυρη ανθρώπων της νύχτας. 
Αφού με περιεργάστηκαν για λίγη ώρα, με ρώταγαν στα ιταλικά που δεν ήξερα, 
τους απάνταγα στα αγγλικά που δεν ήξεραν, άναβαν σπίρτα 
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και μού καναν γκριμάτζες. 
 
Κάποια στιγμή κάτι είπαν μεταξύ τους, κάποιος από την ομήγυρη μπήκε στο 
σταθμό και γύρισε με κάποιο αγγλομαθή. Του εξήγησα για το πούλμαν και την 
αναμονή, Συσκέφτηκαν και μου είπε: 
Το πούλμαν, το έχασες πια, δεν κάνει να περιμένεις άλλο εδώ, εμείς είμαστε 
επικίνδυνοι άνθρωποι, έλα να σε πάω στο σταθμό να μείνεις εκεί τη νύχτα και 
βλέπεις το πρωί τί λύση θα βρεις. 
 
Το βράδυ μέσα στο σταθμό σκεφτόμουνα γιατί αυτοί 
οι αυτοχαρακτηριζόμενοι επικίνδυνοι άνθρωποι αναδείχτηκαν προστάτες και 
σωτήρες ενός άγνωστου σ αυτούς ανθρώπου. 
 
Διερωτήθηκα τί ρόλο, άραγε, να έπαιξε η φιλική και άφοβη (λόγω άγνοιας) 
στάση μου στην εκδήλωση αυτής της μεταστροφής. 
 
Η εμπειρία μου αυτή καθώς και κάποιες σκηνές τη νύχτα μέσα στο σταθμό έχουν 
μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη μου. Εμπειρίες για το αμέτρητο βάθος και τις 
μεταμορφώσεις της ανθρώπινης ψυχής, 
 
Εμπειρίες που στους δύσκολους καιρούς που περνάμε δεν με αφήνουν να 
συμμερίζομαι τη διάχυτη απαισιοδοξία και κατάκριση για την κατάντια των 
συνανθρώπων μας στις αναρτήσεις των περισσότερων ιστολογίων. 
 
Οι διαπιστώσεις μιας κακώς έχουσας κατάστασης σίγουρα έχουν νόημα γιατί 
αναδεικνύουν το πρόβλημα. 
 
Αλλά, η συνεχής ενασχόληση με την περιγραφή της κατάστασης αυτής αντί για 
την ανίχνευση των αιτιών της και ενδεχομένως και της δικής μας συμβολής σ 
αυτήν, ίσως να συντηρεί και να επιτείνει την κατάσταση αυτή.  
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2 7 . 1 0 . 1 1  

Η κενή γνώση και πράξη  
 
 Αγνωσία και Απραξία 

 
Είναι καιρός τώρα που βαριές κουβέντες κοσμούν τους τίτλους και τα κείμενα 
των αναρτήσεων πολλών ιστολογίων.  
Ακόμη πιο βαριές είναι κάποιες φωτογραφίες που κοσμούν τα κείμενα αυτά 
 
Μερικές φορές νοιώθει κανείς ότι υπάρχει κάποιος ακήρυχτος αγώνας δρόμου 
ποιος θα απευθύνει τους πιο βαρείς χαρακτηρισμούς για να του απονεμηθεί το 
έπαθλο του καλύτερου αγωνιστή. 
 
Τσιτάτα και αφορισμοί έχουν την τιμητική τους.  
 
Η ζωή όμως δεν είναι μαύρο άσπρο, δεν μπορείς να την εγκλείσεις σε τσιτάτα 
και αφορισμούς.  
Είναι τόσο αλληλένδετα όσα συμβαίνουν, αυτά που γίνονται και αυτά που δεν 
γίνονται, αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται, αυτά που 
αντιλαμβανόμαστε και αυτά που δεν αντιλαμβανόμαστε.  
 
Όταν έχεις επίγνωση αυτής της απειρίας των αλληλοσυσχετίσεων δεν μπορείς 
να είσαι κατηγορηματικός στις εκτιμήσεις σου και άτεγκτος στα συμπεράσματά 
σου. 
Σταματάς να κατηγοροποιείς τη ζωή και τον κόσμο. 
Παραιτείσαι από την ερμηνεία τους. 
 
Μπορείς να ζεις χωρίς να γνωρίζεις, να βιώνεις τη ζωή ως ένα ταξίδι που 
σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι, όπως είπε και ο ποιητής. 
Μπορείς απλά να παρατηρείς και να αφήνεις να κατασταλάζουν μέσα σου αυτά 
που παρατηρείς και βιώνεις.  
Δεν τα ονοματίζεις και δεν ψάχνεις το πως και το γιατί.  
 
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι κανένα "γιατί" δεν έχει ποτέ απαντηθεί.  
Στην ουσία το «γιατί» δεν είναι διαφορετικό από το «πως», καθώς κάθε "επειδή" 
μπορείς να το δεις απλά ως μια ακόμη περιγραφή. 
«Πίνεις γιατί διψάς» ισοδυναμεί απλά με το «πίνεις όταν διψάς». 
 
Καταλήγεις, θα έλεγε κανείς, σε μια κατάσταση αγνωσίας. 
Γνωρίζεις μόνον ότι δεν γνωρίζεις, όπως έλεγαν και οι παλιοί. 
 
Η αγνωσία αυτή δεν είναι η αγνωσία στην αρχή μιας διαδικασίας την οποία θα 
διαδεχθεί στη συνέχεια η γνώση έτσι όπως τη γνωρίζουμε.  
Θα έλεγε κανείς ότι είναι η δεύτερη αγνωσία, αυτή που προϋποθέτει τον θάνατο 
της πρώτης.  
Πρέπει να γνωρίσεις, ορθότερα να νομίσεις ότι γνωρίζεις, και να 
συνειδητοποιήσεις στη συνέχεια την κενότητα της γνώσης σου αυτής. 
Κατά κάποιον τρόπο, η αγνωσία αυτή είναι η υπέρβαση, όχι η έλλειψη, της 
συμβατικής γνώσης. 
 
Η κατάσταση της αγνωσίας αυτής συμπορεύεται με την κατάσταση της 
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απραξίας. 
Όπως και με την αγνωσία στην οποία αναφερθήκαμε και η κατάσταση της 
απραξίας που τη συνοδεύει δεν είναι η συμβατική απραξία, η κατάσταση ενός 
ανθρώπου που απλά κάθεται και δεν κάνει τίποτα. 
 
Στην απραξία αυτή υπάρχει πράξη, αλλά όχι η πράξη όπως την γνωρίζουμε. 
Η συμβατική πράξη είναι αποτέλεσμα κάποιας συμβατικής γνώσης που μας 
κινητοποιεί για διάφορους λόγους. 
Όταν πράττουμε κάτι, προσβλέπουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, προσδοκούμε κάτι 
για μας ή κάποιους άλλους. 
 
Η πράξη της απραξίας για την οποία μιλάμε δεν κινητοποιείται από κάποια 
συγκεκριμένη γνώση. 
Και γι αυτό δεν προσβλέπει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 
Αποτέλεσμα θα υπάρξει αλλά δεν είναι αυτό που την κινητοποιεί. 
 
Είναι κατά κάποιον τρόπο η άσκεφτη πράξη, αυτή που δεν υπόκειται στη 
συνεπαγωγή: σκέψη – επιθυμία – πράξη.  
Δεν υπόκειται σε μεθόδευση.  
 
Είναι όπως αυτή των μικρών παιδιών που έχουν παραμείνει παιδιά. Δεν 
συσκέφτονται και δεν σχεδιάζουν από τα πριν τι θα παίξουν. 
 
Ίσως είναι γι αυτό που οι παλιοί μίλαγαν για τα μικρά παιδιά που πρέπει να 
γίνουμε ξανά. 
 
Αν παρατηρήσουμε τον κόσμο σήμερα θα δούμε ότι δεινοπαθεί απ αυτούς που 
χαρακτηρίζονται από πολλή γνώση και πολλή πράξη. 
Η γνώση τους είναι κενή και η πράξη τους κινούμενη από κενή γνώση και 
συμφεροντολογική. 
 
Από τη χώρα με τις περισσότερες εκκλησίες στον κόσμο, με τους καλύτερους 
«ναούς» της γνώσης, με τις μεγαλύτερες μεγαλοστομίες, εκπορεύεται εδώ και 
δεκαετίες μεγάλη κακοδαιμονία στον κόσμο. 
 
Δείτε στη φωτογραφία πως 
κατάντησαν μια άλλοτε πανέμορφη, 
εξελιγμένη, πλούσια και ευημερούσα 
χώρα που είπαν ότι ήταν στον 
Μεσαίωνα, φτωχή και δεινοπαθούσα. 
 
Δείτε τι επέτρεψε να συμβεί σ αυτήν 
την χώρα η δική μας κενή γνώση και 
πράξη. 
 
Δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι είναι 
πάρα πολλές οι πόλεις που θυμίζουν 
τοπία μετά από πυρηνικό 
βομβαρδισμό. 
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8 . 1 0 . 1 1  

Η σπείρα, ο κύκλος και ένα ανέκδοτο 
 
Λέγανε παλιά πως όταν ξεκινάει κανείς στη ζωή βλέπει τα βουνά βουνά και τα 
ποτάμια ποτάμια, 
όσο προχωράει στη ζωή δεν βλέπει τα βουνά βουνά και τα ποτάμια ποτάμια και  
στο τέλος της ζωής του βλέπει ξανά τα βουνά βουνά και τα ποτάμια ποτάμια. 
 
Όταν το διάβαζα αυτό σκεφτόμουνα τη σπειροειδή πορεία στη ζωή, το πως ο 
άνθρωπος στη ζωή του ξαναγυρνάει ξανά στο ίδιο σημείο από το οποίο 
ξεκίνησε, αλλά κάθε φορά και σε ένα πιο πάνω επίπεδο. 
 
Έβλεπα τον άνθρωπο που γινόταν γέρος και ανήμπορος όπως όταν ήταν μικρός, 
αλλά με το καταστάλαγμα μιας ολόκληρης ζωής που δεν είχε όταν ήταν μικρός. 
 
Έβλεπα τη θέση που έδινε τη θέση της στην αντίθεση για να καταλήξει στη 
σύνθεση και  
καταλάβαινα ότι τα βουνά και τα ποτάμια που έβλεπε κανείς ξανά δεν ήταν σαν 
αυτά την πρώτη φορά. 
Ήταν η σύνθεση της εξωτερικής μορφής τους που έβλεπε στην αρχή και αυτού 
που συμβόλιζαν που έβλεπε μετά. 
Τα βουνά και τα ποτάμια τη δεύτερη φορά είχαν ψυχή. 
 
Ρίχνοντας χθες το βράδυ μια ματιά στις online εκδόσεις εφημερίδων το 
ξαναθυμήθηκα. 
 
Όταν ήμασταν μικροί, ο κόσμος για μας ήταν αυτός που μας έλεγαν: υπήρχαν οι 
κακοί και υπήρχαν και οι καλοί που πολεμούσαν τους κακούς. 
 
Όταν μεγαλώσαμε οι κακοί σταμάτησαν να είναι κακοί και οι καλοί σταμάτησαν 
να είναι καλοί. 
Μάθαμε πράγματα για τους κακούς και μάθαμε πράγματα για τους καλούς που 
δεν μας είχαν πει. 
 
Σε κάποιο επίπεδο βλέπαμε ότι ο κόσμος μας δεν είχε καλούς και κακούς.  
Είχε ανθρώπους που τους καθόριζαν οι περιστάσεις και στις περιστάσεις αυτές 
είχαμε και μεις μεγάλη συμμετοχή. 
Σε ένα άλλο επίπεδο βλέπαμε ότι οι κακοί του κόσμου ήταν καλοί και οι καλοί 
κακοί. 
Για άλλα επίπεδα δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει γι αυτά. 
 
Χθες βράδυ περιδιαβάζοντας τις εφημερίδες μια αίσθηση με κατέλαβε και δεν 
ήταν η πρώτη φορά.  
Η αίσθηση ότι η ζωή μας έχει σταματήσει τη σπειροειδή πορεία της,  
ή ότι η σπείρα της ζωής μας έχει συμπιεστεί τόσο πολύ που κάθε φορά περνάμε 
από το ίδιο σημείο αλλά όχι σε μια στάθμη πιο ψηλά.  
 
Η αίσθηση ότι η σπείρα της ζωής μας έγινε κύκλος. 
Χάθηκε η ανοδική της διάσταση, η διάσταση της ρήξης και παρέμεινε μόνον ο 
κύκλος της συντήρησης και της συνεχούς επανάληψης. 
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Ίσως να είναι κι αυτό μια φάση, να έχει κι αυτό τη θέση του, την άρνησή του και 
τη σύνθεσή του. 
 
Σκεφτόμουνα να γράψω για μερικά απ αυτά που μου δημιούργησαν αυτή την 
αίσθηση. Είχαν σχέση  
- με τον πολυσυζητούμενο θάνατο των ημερών, την αγιοποίηση από μερικούς 
και τη δαιμονοποίηση απ άλλους ενός ανθρώπου που στα επιτεύγματά του κατά 
τους πρώτους και τα ανοσιουργήματά του κατά τους δεύτερους απουσιάζει 
παντελώς η δική μας συμμετοχή και 
- την πληροφόρηση για έναν εν εξελίξει πόλεμο από 
μια βραβευμένη δημοσιογράφο, βλ. Ε και Ο, όπως Ενθουσιώδεις 
Οδοκαθαριστές  (1) 
 
Αλλά διάβασα μια ιστορία, βλ. Εδώ (2),  
η οποία πέρα από το ό,τι θα σας κάνει να γελάσετε πολύ και το χρειαζόμαστε 
αυτό πολλοί, 
μου φαίνεται πολύ πιο σημαντική απ αυτά που είχα να σας πω και πολύ 
διδακτική και επίκαιρη. 
Την παραθέτω παρακάτω: 
 
"Ένα ηλικιωμένος Ιταλός ζούσε μόνος του στο New Jersey. Είχε έρθει η εποχή 
και ήθελε να φυτέψει στον κήπο του ντομάτες, αλλά είχε πια γεράσει και του 
ήταν δύσκολο να σκάψει μόνος του το χώμα που είχε σκληρύνει αρκετά. 
Ο μοναδικός γιος του, ο Βίνσεντ, που τον βοηθούσε άλλοτε ήταν στη φυλακή.  
Ο γέροντας έγραψε ένα γράμμα στο γιο του και του έλεγε σε τι δύσκολη θέση 
είναι: 
 
"Αγαπητέ Vincent, αισθάνομαι πολύ λυπημένος, γιατί απ ό,τι καταλαβαίνω δεν 
θα μπορέσω να φυτέψω φέτος στον κήπο ντομάτες. Έχω πια γεράσει και δεν 
μπορώ να σκαλίσω όλο τον κήπο. Ξέρω ότι θα χαιρόσουνα να σκαλίσεις τον 
κήπο για μένα, όπως τις παλιές καλές εποχές. Με αγάπη, ο μπαμπάς " 
 
Λίγες μέρες αργότερα, ο γέροντας παίρνει γράμμα από το γιο του: 
"Αγαπητέ μπαμπά. Μη σκάψεις τον κήπο. Εκεί είναι θαμμένα τα πτώματα.  
Με αγάπη, Vinnie." 
 
Στις 4 η ώρα το επόμενο πρωί κατέφθασαν πράκτορες του FBI και της τοπικής 
αστυνομίας και έσκαψαν ολόκληρο τον κήπο χωρίς να βρουν κανέναν πτώμα. 
Ζήτησαν συγγνώμη από το γέροντα και έφυγαν. 
 
Την ίδια ημέρα ο γέροντας παίρνει άλλο γράμμα από το γιο του. 
"Αγαπητέ μπαμπά, φύτεψε τώρα τις ντομάτες. Αυτό ήταν το καλύτερο που 
μπορούσα να κάνω κάτω απ αυτές τις περιστάσεις.  
Με αγάπη, Vinnie." 

 

______________________________________ 

(1) http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=316041 
(2) http://urbansurvival.com/week.htm 
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Οφθαλμόν αντί οφθαλμού; 
 
Nα κάνουμε λάθος είναι ανθρώπινο. 
Όλη μας η ζωή είναι λάθος, θα λεγε κανείς. 
Να μην το επανορθώνουμε όταν το εντοπίζουμε δεν είναι και τόσο υπεύθυνο. 
 
Όταν πριν κάμποσο καιρό ακούγαμε για τον τέως πρόεδρο του ΔΝΤ και βλέπαμε 
στις οθόνες τον επιδεικτικό εξευτελισμό του από Αμερικανούς δικαστικούς  
λίγοι κράτησαν στάση αναμονής να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.  
 
Πολλοί φάνηκαν να χάρηκαν  
και με τα γραπτά τους συνέχισαν τον εξευτελισμό του υπερβαίνοντας κατά πολύ 
τον οίστρο των διωκτών του. 
Μέχρι και το σκυθρωπό του βλέμμα όταν τον έσερναν σιδηροδέσμιο  
βρήκαν ότι ήταν αιμοβόρο και ενδεικτικό της διεφθαρμένης φύσης του ανδρός.  
 
Μια από τις βασικές, θα λεγε κανείς, αρχές μιας πολιτισμένης κοινωνίας είναι  
ότι δεν χτυπάς τον αντίπαλό σου όταν πέσει. Περιμένεις να ξανασταθεί στα 
πόδια του πριν του επιτεθείς. 
Όπως επίσης, ότι δεν τον χτυπάς πισώπλατα. 
 
Μια άλλη βασική αρχή μιας πολιτισμένης νοήμονος κοινωνίας είναι  
να επιδεικνύει κανείς σε κάποιον άλλον τη συμπεριφορά που θα θελε να 
επιδείξει ο άλλος σε αυτόν.  
Να επιδεικνύει τη συμπεριφορά που θα θελε, όχι αυτήν που ενδεχομένως του 
επέδειξε ο άλλος στο παρελθόν. 
Να ανταποδίδει κανείς αυτό που του έκανε ο άλλος είναι η ντιρεκτίβα παλιών 
εποχών. 
Υποτίθεται ότι η κοινωνία μας έχει προχωρήσει από την εποχή της παλιάς 
διαθήκης του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» 
στην εποχή της καινής διαθήκης του «αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». 
 
Σήμερα μαθαίνουμε ότι τα πράγματα με τον τέως του ΔΝΤ δεν είναι όπως τα 
είπαν.  
Οι κατηγορίες καταρρέουν. 
Αποδεικνύεται ότι αυτοί που βιάστηκαν να τον διασύρουν  
πέραν από την όχι και τόσο πολιτισμένη στάση τους έκαναν και λάθος στις 
εκτιμήσεις τους. 
Θα περίμενε κανείς ότι θα ένοιωθαν την ανάγκη να επανορθώσουν. 
 
Μια όχι και τόσο πολιτισμένη στάση συναντά κανείς αυτόν τον καιρό και στις 
εικόνες που «κοσμούν» τις αναρτήσεις σε μερικά ιστολόγια.  
Εικόνες με κρεμάλες.  
Σε κάποιο μάλιστα ιστολόγιο μεγάλης επισκεψιμότητας  
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με εξειδικευμένη θεματολογία που φιλοξενεί τις ρήσεις διανοούμενων της 
οικονομικής κυρίως σφαίρας  
οι εικόνες αυτές σε διάφορες παραλλαγές είναι τον τελευταίο καιρό μόνιμο 
συνοδευτικό των αναρτήσεων. 
 
Άραγε, αυτή είναι η νέα εποχή της αλλαγής την οποία ευαγγελιζόμαστε; 
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Τα Πληκτρολόγια 
 
Παλιότερα η πένα και σήμερα τα πληκτρολόγια είναι όπως τα μαχαίρια. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μοιράσουν άρτο, αλλά και να ματώσουν 
και να πληγώσουν. 
Μπορούν να ανοίξουν πληγές για να θεραπεύσουν ή να ανοίξουν πληγές για να 
αφαιμάξουν. 
 
Να κρατάς ένα μαχαίρι στο χέρι, ιδιαίτερα όταν είναι ιδιαίτερα κοφτερό, δεν 
είναι απλή υπόθεση. 
Δεν μπορείς να το κραδαίνεις εν θερμώ. 
Το μαχαίρι γίνεται όπλο. 
Ένα όπλο εκπυρσοκροτεί. Το ίδιο και ένα πληκτρολόγιο. 
Οι λέξεις γίνονται βόλια και λαβώνουν όχι μόνον την αισθητική. 
 
Μήπως τελικά πολεμοχαρείς δεν είναι μόνον αυτοί που καταλαμβάνουν μια 
χώρα με στρατό; 
Αλλά κι αυτοί που επειδή δεν διαθέτουν στρατό εφορμούν με το πληκτρολόγιο 
για να εξοντώσουν τον «εχθρό»; 
 
«Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας και όποιος είναι εναντίον μας 
είναι ο κακός»  
είναι γνωστό ως το μοτίβο των Αμερικανών εξουσιαστών 
 
Το μοτίβο αρκετών πληκτρολόγων πόσο διαφορετικό είναι απ αυτό; 

«Ο κόσμος κατέχει το όνειρο ενός πράγματος, του οποίου δεν έχει παρά να 
κατέχει τη συνείδηση, για να το κατέχει πραγματικά» 

είναι τα λόγια του Μαρξ σε επιστολή του το 1843 που αναφέρει στην ανάρτησή 
του «εάν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, ούτε τον εχθρό, θα νικηθείς σε κάθε 
μάχη» ένας ιστολόγος που το πληκτρολόγιό του θρέφει και συνειδητοποιεί. 
 
Τη συνείδηση αυτή πως την υπηρετεί ένα πληκτρολόγιο που εκπυρσοκροτεί; 
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Πολίτες ή Παιδίτες; 
 

Έως ότου ενηλικιωθεί ο άνθρωπος την ευθύνη για τις πράξεις του ή τις 
παραλείψεις του αναλαμβάνει αυτός που έχει την εποπτεία του, γονέας ή 
επίτροπος. 
Ο γονέας ή επίτροπος ευθύνεται για παραμέληση ανηλίκου, διότι δεν τον 
διαπαιδαγώγησε σωστά ή δεν φρόντισε έγκαιρα να τον συνετίσει. 
 
Μετά την ενηλικίωση του ανθρώπου την ευθύνη για τις πράξεις του ή τις 
παραλείψεις του τις αναλαμβάνει ο ίδιος.  
Δεν μπορεί να επικαλεστεί για την παραβατικότητά του την κακή 
διαπαιδαγώγησή του ή τη μη συνέτισή του από τον γονέα ή επίτροπο.  
Είναι ενήλικας και η έννοια του επόπτη δεν ισχύει πλέον. 
Αυτό ίσχυε μόνον την παλιά εποχή που η δουλεία είχε νομική υπόσταση.  
 
Ένα παιδί μπορεί να επικαλεστεί ότι παρασύρθηκε στην παραβατική του πράξη 
από έναν συνομήλικό του ή έναν μεγαλύτερό του. 
Ένας ενήλικος δεν μπορεί να το επικαλεστεί αυτό.  
Θεωρείται ότι λόγω της ενηλικίωσής του διαθέτει ικανή νόηση ώστε να κρίνει ο 
ίδιος και να μην ακολουθεί απλά αυτό που κάνει κάποιος άλλος. 
Η παραβατικότητά του ή η παρανομία του θεωρείται ότι είναι προσωπική του 
επιλογή.  
Είτε είναι παράνομος, παραβιάζει τους νόμους επειδή διαφωνεί με αυτούς,  
είτε είναι απλά παραβάτης των νόμων από αδυναμία ή για ίδιο όφελος  
οφείλει να αναλάβει τις συνέπειες.  
 
Σήμερα όμως παρατηρούμε μια εντελώς ιδιότυπη κατάσταση στην κοινωνία μας. 
Οι ευθύνες για την παραβατικότητα ενήλικων μελών της κοινωνίας 
καταλογίζονται στην έλλειψη εποπτείας. 
Κι ας μην ισχύει το νομικό καθεστώς της δουλείας. 
 
- Για την τεράστια φοροκλοπή και φοροαποφυγή υπεύθυνοι θεωρούνται οι 
ανεπαρκείς πολιτικές φοροαστυνόμευσης. 
Ακόμη κι όταν γίνεται γνωστό ότι οι πλέον φοροκλέφτες και φοροδιαφεύγοντες 
πολίτες είναι οι αυτοαποκαλούμενοι πνευματικοί άνθρωποι, επιστήμονες, 
καλλιτέχνες και συναφείς. 
- Για την τεράστια καταπάτηση δημόσιας γης και οικειοποίηση εν γένει δημόσιας 
περιουσίας, υπεύθυνοι θεωρούνται ομοίως οι ανεπαρκείς και διαβρωμένοι 
μηχανισμοί εποπτείας. 
Μολονότι και στην περίπτωση αυτή οι περισσότεροι καταπατητές είναι επίσης οι 
αυτοαποκαλούμενοι πνευματικοί άνθρωποι, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, 
καλλιτέχνες, κ.λ.π. 
- Για τα μειωμένα έσοδα στις συγκοινωνίες υπεύθυνοι θεωρούνται οι ανεπαρκείς 
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αιφνιδιαστικοί έλεγχοι. 
- Για τις μεγάλες μισθολογικές διαφορές εργαζόμενων με ίδια καθήκοντα και 
ίδια προσόντα υπεύθυνοι θεωρούνται οι κρατικοί αξιωματούχοι που υπέκυπταν 
στους εκβιασμούς των πλέον ισχυρών συνδικαλιστών, 
κ.ο.κ 
 
Γνωρίζω ανθρώπους που όταν μπαίνουν ελεγκτές στο λεωφορείο και ζητούν να 
δουν αν έχουν εισιτήριο έχουν πρόβλημα.  
Νοιώθουν ιδιαίτερα άβολα αν όχι προσβλητικά. Όχι γιατί είναι κοπανατζήδες.  
Αλλά γιατί το θεωρούν ταπεινωτικό. 
Το ίδιο νοιώθουν και όταν τους καλούν να τους ελέγξουν στην εφορεία ή τους 
στέλνουν έντυπα για παντός τύπου περαιώσεις. 
 
Οι ιδιαίτερα παραβατικοί αυτοαποκαλούμενοι πνευματικοί άνθρωποι που 
καταγγέλλουν κάθε τόσο την ανικανότητα του κράτους, για την 
παραβατικότητα κατά κανόνα των άλλων, δεν έχουν τέτοιου τύπου 
προβλήματα; 
 
Ασκούν την έντονη κριτική τους ως υπεύθυνοι πολίτες, 
Για τη δική τους παραβατικότητα είναι παιδίτες; 
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Τα Στραβοπατήματα των Άλλων και Εμείς 
 
Να χαιρόμαστε με τα στραβοπατήματα των άλλων θυμίζει Ρωμαϊκή αρένα. 
 
Να αντιπαρατιθέμεθα με κάποιον θεσμικά ισχυρό, να καταφερόμαστε κατά του 
θεσμού που υπηρετεί όταν είναι ισχυρός και μπορεί να αντιπαρατεθεί μπορεί να 
είναι σωστό ή λάθος. 
 
Να τον διαπομπεύουμε όταν πέφτει κάτω και δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί δεν 
είναι σωστό ή λάθος. Είναι προβληματικό. 
Είναι ο τρόπος των ισχυρών του κόσμου τούτου που κατακρίνουμε. Είναι από 
αέρος βομβαρδισμός. 
 
"Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω" αναφέρεται στη Βίβλο. 
Η λέξη αμαρτία σημαίνει μη μαρτυρία.  
Αμαρτία είναι αυτά που κάνουμε χωρίς να είμαστε συνειδητοί.  
Αυτά που κάνουμε χωρίς να είμαστε συνειδητοί διαφέρουν από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. 
Κάποια είναι πιο βλαπτικά από άλλα, μερικά είναι βλαπτικά προς εμάς τους 
ίδιους και άλλα προς τους άλλους. 
 
Μπορεί να μην ενεχόμαστε στα αμαρτήματα του διαπομπευόμενου, να μην 
εκμεταλλευόμαστε με την ίδια μορφή κάποιον άλλο, 
αλλά με το σύγχρονο τρόπο οργάνωσής μας δεν εκμεταλλευόμαστε, δεν ζούμε 
σε βάρος αυτού που έχει καταταχθεί ως ασθενέστερο;  
 
Για παράδειγμα: 
- Όλοι μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δε ζούμε σε βάρος του ζωικού 
λεγόμενου "βασιλείου";  
- O άκρατος καταναλωτισμός μας δεν στηρίζεται στις εξευτελιστικές συνθήκες 
εργασίας και την κακοδαιμονία των κατοίκων του λεγόμενου τρίτου κόσμου; 
- Οι επικρατέστεροι του είδους μας δε ζούμε σε βάρος των ασθενέστερων του 
είδους μας; Κάθε θέση που καταλαμβάνουμε, για παράδειγμα στον εργασιακό 
τομέα, δεν συνεπάγεται εξοστρακισμό κάποιου άλλου;  
- Η περιβόητη αξιοκρατία για την οποία κοπτόμαστε οι περισσότεροι τί άλλο 
είναι από την διαιώνιση του ευνοημένου, τον αποκλεισμό όσων δεν είναι σε 
θέση ή αρνούνται να υπηρετήσουν το σύγχρονο εταιρισμό; 
 
Είναι εύκολο να πατήσεις κάποιον όταν έχει πέσει. 
Δύσκολο είναι να τον κάνεις να σηκωθεί. 
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Η Κοινωνία στην οποία Καθοριστική Δύναμη είναι η Ισχύς είναι 
Πολιτισμένη; 
 
Ότι η ισχύς είναι η καθοριστική δύναμη της κοινωνίας μας σήμερα δεν 
χρειάζεται και μεγάλη τεκμηρίωση. 
Και όχι μόνον στα ηγετικά μέλη της.  
 
Ότι η ισχύς είναι ο νόμος της ζούγκλας και αυτό είναι γνωστό.  
Όπως επίσης ότι είναι το βασικό χαρακτηριστικό των μηχανών εν γένει. 
 
Παρ όλα αυτά μιλάμε για τη σημερινή κοινωνία των ανθρώπων ως κάτι 
διαφορετικό από τη ζούγκλα και από την κατάσταση των μηχανών. 
Μήπως μας διαφεύγει κάτι;  
Μήπως εκλαμβάνουμε την εμφάνιση ως την ουσία των πραγμάτων. 
Οι καλοί μας τρόποι, τα εξελιγμένα μέσα και οι εξελιγμένες ψυχολογικές 
μέθοδοι επιβολής της ισχύος μας διαφοροποιούν επί της ουσίας; 
 
Θα μπορούσε να ήταν αλλιώς η κοινωνία μας των ανθρώπων; 
Ήταν ποτέ διαφορετική; 
 
Ναι μας απαντούν οι ανθρωπολόγοι.  
Υπήρξαν κοινωνίες που η καθοριστική τους δύναμη ήταν η κατανόηση και η 
συναίνεση των μελών της. 
Υπήρξαν κοινωνίες που η έννοια του κέρδους ήταν άγνωστη. 
Κοινωνίες στις οποίες ο μόνος ρυθμιστής ήταν η συναίνεση του ανθρώπου και τα 
πάντα γίνονταν σε εθελοντική βάση. 
Όπως η κοινωνία που περιγράφει η ανθρωπολόγος Gene Weltfish στο βιβλίο 
της «Το Χαμένο Σύμπαν». 
Και ίσως να υπάρχουν ακόμη. Κοινωνίες που κρατούνται μακριά από μας. Που 
δεν τις έχουμε ακόμη εκ-πολιτίσει. 
 
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω θα παρατηρήσει κανείς.  
 
Υπάρχουν, όμως και οι όχθες που μπορεί κανείς να βαδίσει αντίθετα με τη ροή. 
 
Αν μαζευτούν αρκετοί, μπορεί κάποιο ανάχωμα να στηθεί στη ροή και η ροή να 
αντιστραφεί. 
 
Αλλά κι αυτό αν δεν ευσταθεί,  
στη ζωή ερχόμαστε μόνοι και μόνοι φεύγουμε. 
Γιατί να είναι τόσο δύσκολο να πορευτούμε το ίδιο στη ζωή; 
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Το σύνδρομο του υποτακτικού στους μορφωμένους κύκλους (1) – 
«Γνωρίζετε το σωστό και το λάθος;» 

 

 «Γνωρίζετε το σωστό και το λάθος;» 

 Τα τελευταία λόγια μεγαλείου ενός ανθρώπου και πως τα μετάφρασαν 

Τη φράση στον τίτλο την άκουσα να την λέει ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός 
από τους σύγχρονους ανθρώπους. 
Την είπε στους βασανιστές και τους σοδομιστές του σώματός του πριν τη 
δολοφονία του. 
Τους είπε ακόμη ότι αυτό που κάνουν το απαγορεύει ο νόμος της θρησκείας 
τους. 
Τις φράσεις αυτές τις άκουσα να τις λέει σε σκηνές που έδειξαν για τις 
τελευταίες του στιγμές στην Τιβί πριν τρεις ημέρες στο νυχτερινό δελτίο της 
ΝΕΤ. 

Τις φράσεις αυτές η παρουσιάστρια τις μετέφρασε ότι "εκλιπαρούσε για τη ζωή 
του". 
Μακάρι πολλοί από μας να έχουμε το ηθικό ανάστημα να εκλιπαρούμε με αυτόν 
τον τρόπο για τη ζωή μας όταν απλά θα πεθαίνουμε ήσυχα και από φυσικά 
αίτια. 

Μακάρι να έχουμε το ανάστημα μέχρι την τελευταία μας στιγμή να είμαστε όπως 
αυτός ο άνθρωπος δάσκαλοι σ αυτούς που απλά θα μας παραστέκονται στις 
τελευταίες μας στιγμές. 

 Τι λες και κάνεις σε κάποιον εκφράζει τι είσαι εσύ και όχι ο άλλος 

Την τελευταία φράση του νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός θα την απηύθυνε, αν 
πρόφταινε, και σε κάποιους άλλους. 
 
Σ αυτούς που δεν βασάνισαν και σοδόμισαν το σώμα του αλλά βασάνισαν και 
σοδόμησαν πάνω του μεταφορικά και που σκυλεύουν τώρα την μνήμη του. 
Και σ  αυτούς θα ήθελε να είναι δάσκαλος. 
Αυτό έκανε όσο ήταν στη ζωή. 
Ήταν οδηγός, έτσι τον αποκαλούσαν οι άνθρωποί του: οδηγό και αδελφό ηγέτη. 
Είχαν ξαποστείλει κατά πάνω του κυνηγούς κεφαλών και αυτός απευθυνόταν σ 
αυτούς και τους αποκαλούσε γιο του και κόρη του. Xαιρόταν που ήταν από τα 
μέρη του και είχαν αναγνώριση και ισχύ στον κόσμο. 
 
Την ερώτηση αυτήν την απευθύνω τώρα σε εμάς: "Γνωρίζουμε το σωστό και το 
λάθος;" 
Γνωρίζουμε αν είναι σωστό να λέμε όσα λέμε γι αυτόν τον άνθρωπο; 
Γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια αυτά που του καταλογίζουμε; 
 
Τα διαβάσαμε στις εφημερίδες και τα ακούσαμε και τα είδαμε στην τηλεόραση, 
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θα πουν οι περισσότεροι. 
Μήπως προσέξαμε αν οι τίτλοι σε αυτά που διαβάζαμε συμφωνούσαν με αυτά 
που γράφανε κάτω από τους τίτλους; 
Μήπως προσέξαμε αυτά που δείχνανε στην Τιβί αν συμφωνούσαν με αυτά που 
έλεγαν ότι έδειχναν; 
 
Έχω καταλάβει εδώ και πολύ καιρό, ιδιαίτερα από την εμπειρία μου στον 
εργασιακό μου χώρο, ότι αυτό που λες και κάνεις σε κάποιον άλλον εκφράζει τι 
είσαι εσύ που το λες και το κάνεις και όχι τον άλλο. 
 
Εμείς είμαστε που χρειαζόμαστε να ψαχθούμε, να δούμε τι κάναμε, τι 
επιτρέψαμε να γίνει στον άνθρωπο αυτό,  
αλλά κυρίως στους ανθρώπους του που είναι η συντριπτική πλειοψηφία ενός 
ανεξάρτητου, υπερήφανου λαού. 
 
Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν πια ότι είναι μόνοι τους, ότι δεν μπορούν να 
υπολογίζουν σε μας. 
Βγάζουν τα μαθήματά τους για τον πολιτισμένο κόσμο μας και ανακαλύπτουν το 
μεγαλείο μέσα τους. 
Κάποια στιγμή στο μέλλον οι άνθρωποι αυτοί θα είναι ο θρύλος της σύγχρονης 
εποχής μας. 

 Το Σύνδρομο του Υποτακτικού 

Για όσους παρακολουθούμε από κοντά τι γίνεται στη Λιβύη αυτόν τον καιρό δεν 
απορήσαμε, δεν ξαφνιαστήκαμε με τα βίντεο των βασανιστών του. 

Είχαμε δει πάμπολλα άλλα βίντεο, είχαμε διαβάσει μαρτυρίες για ακόμη πιο 
μεγάλη φρίκη. Τα λυντσαρίσματα και εν ψυχρώ εκτελέσεις αιχμαλώτων δεν 
ήταν το χειρότερο. 
 
Στο ιστολόγιο αυτό αποφεύγαμε να αναφερόμαστε σ αυτά. 
Νοιώθαμε θλίψη που κάποιοι άνθρωποι κουβαλούσαν μέσα τους τόσο μεγάλα 
ελλείμματα, τόσο πολύ συσσωρευμένο εγκλωβισμένο πάθος και 
αναλογιζόμασταν και τη δική μας συμμετοχή σ αυτήν την κατάντια 
συνανθρώπων μας. 
 
Άλλωστε, αμφιβάλλαμε κατά πόσον ήταν Λίβυοι αυτοί που ενέχονταν σ αυτά. 
Γνωρίζαμε ότι ανάμεσα στους Λίβυους Νατοϊκούς αντάρτες υπήρχαν Νατοϊκοί 
μισθοφόροι και πληρωμένοι δολοφόνοι. Γνωρίζαμε τη φρίκη των Αμερικανών 
στο Ιράκ. 
 
Για άλλα πράγματα απορήσαμε. Για άλλα πράγματα παγώσαμε. 
Για τη γύμνια τη δική μας. 
Την εκφράσαμε στις δύο προηγούμενες αναρτήσεις. 
 
Θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε μια όψη της γύμνιας αυτής, όπως την 
παρατηρήσαμε αυτές τις ημέρες σε αυτούς που έχουν δημόσιο λόγο, στους 
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λεγόμενους μορφωμένους κύκλους. 
Την όψη εκείνη που στον τίτλο την αποκαλέσαμε σύνδρομο του υποτακτικού. 
 
 Οι κοινοί απαγωγείς και βασανιστές και το σύνδρομο της Στοκχόλμης: 
η συμπόρευση των θυμάτων με τους θύτες για την επιβίωσή τους 
 
Γνωρίζουμε για το σύνδρομο της Στοκχόλμης, για τη συμπεριφορά κάποιων από 
τους ανθρώπους που πέφτουν θύμα απαγωγής, βασανισμών και εν γένει 
καταπίεσης. 
 
Οι άνθρωποι αυτοί ως ένα μηχανισμό επιβίωσης αναπτύσσουν μια συμπαθητική 
στάση απέναντι στους απαγωγείς και καταπιεστές τους. 
Φθάνουν μέχρι και να απωθούν από τη μνήμη τους ότι είναι οι απαγωγείς και 
καταπιεστές τους. 
Καταλήγουν στο τέλος να ταυτίζονται και να συμπορεύονται μαζί τους. 
 
Για να ενεργοποιηθεί η συμπεριφορά αυτή αρκεί ο απαγωγέας και καταπιεστής 
να δείχνει λίγες φορές κάποια θετική συμπεριφορά. 
 
 Οι θεσμικοί απαγωγείς και βασανιστές ολκής 

Απαγωγείς, βασανιστές και καταπιεστές ολκής στον κόσμο μας δεν είναι 
μεμονωμένα άτομα, αλλά θεσμικοί οργανισμοί και κράτη, οι φανεροί και κρυφοί 
κρατούντες στα κράτη αυτά. 

Την πρωτοκαθεδρία στους διεθνείς αυτούς απαγωγείς και καταπιεστές τους 
τελευταίους χρόνους, τουλάχιστον, κατέχουν αυτοί στις ΗΠΑ, Βρετανία και 
Ισραήλ: οι μυστικές τους υπηρεσίες, CIA, Μ16, Mossad και οι τέως και νυν 
κρατούντες στο προσκήνιο και το παρασκήνιο των κρατών αυτών. 

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε αυτό. 
Μολονότι τελούμενα στο σκότος και με καμουφλάζ, αρκετά απ αυτά γίνονταν 
κάποια στιγμή γνωστά. Κάποια απ αυτά τα διαβάζαμε στις εφημερίδες. 

 Η μετάλλαξή τους σε φανερούς εξολοθρευτές με νομική βούλα 

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς αυτοί απαγωγείς και βασανιστές άλλαξαν ρότα. 
Δεν καθυστερούν ν απαγάγουν και να βασανίσουν. 
Εξολοθρεύουν κατ ευθείαν. 
 
Και τώρα το κάνουν φανερά. 
Το δείχνουν ακόμη και στις Τιβί του κόσμου. Βγαίνουν και αναγγέλλουν τις 
προγραμματισμένες δολοφονίες τους. 
 
Τη δουλειά που κάνανε παλιότερα οι μυστικές υπηρεσίες τους τις κάνουν τώρα 
απροκάλυπτα οι ίδιοι οι κρατούντες τους και οι υπάλληλοί τους. 
Κάθονται σε μιαν αίθουσα, πατάνε ένα κουμπί και στην άλλη άκρη του κόσμου 
άνθρωποι γίνονται παρανάλωμα πυρός. 
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 To σύνδρομο του υποτακτικού: Η εθελοτυφλία και συμπόρευση με 
τους εξολοθρευτές για κοινωνική ανέλιξη 

Τους εξολοθρευτές αυτούς τους υπηρετούν και συμπορεύονται μαζί τους δύο 
κατηγορίες ανθρώπων. 
Και οι δύο ανήκουν στους λεγόμενους μορφωμένους κύκλους. 

Και οι δύο εθελοτυφλούν και συμπορεύονται μαζί τους, όπως κάνουν αυτοί που 
εμφανίζουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. 
Εμφανίζουν κι αυτοί ένα παρόμοιο σύνδρομο. 
 
Και οι δύο κατηγορίες είναι θύματα, αλλά δεν θέλουν να το δουν. 
 
Μόνον που η δική τους θυματοποίηση είναι πολύ διαφορετική απ αυτήν των 
ανθρώπων με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. 
Έχει συνέπεια την εξολόθρευση εκατομμυρίων άλλων. 
 
Και οι δύο κατηγορίες εθελοτυφλούν και συμπορεύονται με τους εξολοθρευτές 
για την επιβίωσή τους. 
Μόνον που η επιβίωση αυτή είναι πολύ διαφορετική απ αυτήν αυτών με το 
σύνδρομο της Στοκχόλμης. 
Είναι η επιβίωση των άκρατων φιλοδοξιών τους, του άκρατου εγωισμού τους 
που τον συγκαλύπτουν κάτω από προσωπεία διαφόρων ειδών. 
 
Επιδιώκουν αναγνώριση και περγαμηνές, αναγνώριση και περγαμηνές από τους 
θεσμικούς εξολοθρευτές και τα όργανά τους. 
Αν και καμώνονται τους ανεξάρτητους, πάσχουν από το σύνδρομο του 
υποτακτικού που επιζητεί την εύνοια του αφέντη του για να νοιώσει ανώτερος 
από τους άλλους. 
 
Ταυτίζουν την υπόσταση του ανθρώπου με την αποτίμησή του. Για αυτό 
εκτίθενται στις αρένες της δημοσιότητας και πασχίζουν να αποτιμηθούν με 
καλύτερη τιμή. 
 
Η μία κατηγορία είναι αυτή που υπηρετεί τους εξολοθρευτές συμβάλλοντας στα 
εξελιγμένα μέσα τους εξολόθρευσης. 
Είναι οι επιστήμονες που είναι στη δούλεψή τους άμεσα ή έμμεσα. 
Μερικοί έχοντας επίγνωση για ποιόν δουλεύουν και άλλοι απωθώντας την 
επίγνωση αυτή και νίπτοντας τας χείρας τους. 
 
Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν εν γένει δημόσιο λόγο, αρθρογραφούν 
σε εφημερίδες, εμφανίζονται στις Τιβί και έχουν εν γένει δημόσια παρουσία.. 
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Όταν Αγαπάς Αυτό που Κάνεις – Λόγια ή Έργα; 
 
Αυτές τις ημέρες γίνεται συζήτηση για την παιδεία, την υγεία και πολλά άλλα 
θέματα της κοινωνικής μας ζωής. 
Εμφανίζονται συνεχώς κινήματα με μακριά καταστατικά και μακροσκελείς 
προτάσεις για καθένα από τα παραπάνω ζητήματα. 
 
Ομολογώ ότι με το που διαβάζω κάποιες παραγράφους παραιτούμαι από 
παραπέρα προσπάθεια κατανόησής τους. 
Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα ζητήματα αυτά. 
Αλλά μου δημιουργείται η αίσθηση της ματαιοπονίας. 
 
Θα προτιμούσα να γνώριζα κάτι από τη στάση ζωής των συμμετεχόντων στα 
κινήματα αυτά, αντί για τις λεπτομερώς επεξεργασμένες θέσεις τους. 
 
Ζούμε στην εποχή των μεγάλων λόγων και των μικρών έργων. 
 
Από την εργασιακή εμπειρία μου στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης έχω 
καταλήξει ότι 
σημαντικό δεν είναι τι θα γραφεί σε ένα χαρτί,  
αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα κληθεί να το εμψυχώσει, να υλοποιήσει αυτό 
που έχει γραφεί. 
 
Το καλύτερο καταστατικό, το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών,  
μπορεί να αποβεί ζημιογόνο, 
αν αυτός που το εμψυχώνει δεν αγαπά αυτό που κάνει. 
αλλά το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένος, ή γιατί αναμένει κάποια ανταμοιβή,  
ή γιατί μέσω αυτού προσδοκά άλλα οφέλη. 
 
Και αντιθέτως, το χειρότερο πρόγραμμα μπορεί να αποβεί ευεργετικό, 
αν αυτός που το εμψυχώνει αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει. 
 
Γιατί όταν αγαπάς κάτι, όπως κι όταν αγαπάς κάποιον,  
κάνεις το καλύτερο που μπορείς,  
όχι γιατί σε υποχρεώνει κάποιος άλλος, ούτε γιατί προσδοκάς αναγνώριση και 
ανταλλάγματα. 
 
Το ίδιο μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο χώρο της υγείας. 
Ο γιατρός που αγαπά τη δουλειά του και άρα αγαπά τον ασθενή. 
θα τον ανακουφίσει και μόνον με την καθησυχαστική στάση του,  
ενώ o γιατρός με συνείδηση επιχειρηματία 
ενδέχεται να του επιδεινώσει την κατάστασή του αντιμετωπίζοντας τον παγερά  
και εμφυσώντας του φόβο και ενδεχομένως και ενοχή. 
 
Γι αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλό, τουλάχιστον ως μεταβατικό στάδιο,  
αυτοί που ευαγγελίζονται την αλλαγή στα κοινωνικά πράγματα  
να έμπαιναν στο κόπο και να εξέθεταν δημόσια κάποιες πτυχές της στάσης της 
ζωής τους σχετιζόμενες με τις εξαγγελίες τους.  
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Για παράδειγμα: 

Πέρυσι την εποχή του φιάσκου με τη λεγόμενη νέα γρίπη, 
κάποια μαχητική κίνηση πολιτών με ιδιαίτερα έντονη την κριτική στους 
κυβερνώντες, 
μετά τo  Ομόφωνο Ψήφισμα της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
να Ερευνηθεί το Σκάνδαλο της «Πανδημίας» και οι Διασυνδέσεις του ΠΟΥ, 
είχε γνωστοποιήσει σε δημοφιλές ιστολόγιο   (1)   

ότι αναλάμβανε πρωτοβουλία δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων για την 
κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και την αναίτια διακινδύνευση των 
πολιτών με επισφαλή εμβόλια. 
 
Καθώς το όλο θέμα το είχα παρακολουθήσει από κοντά και διέθετα αρκετά 
στοιχεία τα οποία παρέθετα σε διάφορες αναρτήσεις που έκανα για το θέμα, 
ξενύχτισα να τα συνθέσω ώστε να τα παραθέσω υπό 
μορφή (πολλαπλών) σχολίων στο κείμενο που ανήγγειλε την πρωτοβουλία,  
ώστε να διευκολύνω το έργο της τεκμηρίωσης των νομικών συμβούλων της 
κίνησης,  
εμμένοντας ιδιαίτερα στις τεράστιες ευθύνες των ελλήνων γιατρών της 
επιτροπής «πανδημίας».  (1) 
Έκτοτε έχει περάσει ένα έτος και δεν εντόπισα πουθενά, όσο κι αν έψαξα, ούτε 
στο εν λόγω ιστολόγιο που φιλοξενεί συστηματικά τις δράσεις της κίνησης 
αυτής ούτε κάπου αλλού,  
ότι η αναγγελθείσα προσφυγή έγινε πράγματι. 
 
Αντί αυτής είδα στην τηλεόραση, γιατρό μέλος της κίνησης να καλεί και να 
απαθανατίζεται από το ΒΒC την ώρα που εκσφενδόνιζε παπούτσι κατά του 
πρωθυπουργού. 
 
Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν είναι ΗΠΑ και τέτοιες «επαναστατικές» θεαματικές 
δράσεις δεν επισύρουν τιμωρία, ΄ 
σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο γενναίο να έφεραν σε πέρας αυτό που είχαν 
εξαγγείλει, το οποίο ενείχε και κάποια διακινδύνευση για τους γιατρούς μέλη 
του κινήματος. 
 
Αυτές τις ημέρες διαβάζω ότι του κινήματος προΐσταται ιατρός. 
Ομολογώ ότι για μένα θα μέτραγε περισσότερο να μάθω τους λόγους της 
αθέτησης της εξαγγελίας της κίνησης,  
παρά να διαβάσω τα πύρινα λόγια για τους ανάξιους και υποκύπτοντες σε 
συμφέροντα κυβερνητικούς. 
 

 

 

 
_________________________________________ 
 
(1)      http://olympia.gr/2010/08/12/%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D-

%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/ 
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Ο Χρόνος που Πέρασε και ο Χρόνος που Έρχεται 
 

Αυτές τις ημέρες συνηθίζεται να κάνει κανείς απολογισμό της χρονιάς που 
πέρασε είτε να προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον. 
Δεν έχω έφεση ούτε για το ένα ούτε για το άλλο και δεν θα το κάνω. 
 
Τα καμωμένα καμωμένα και τα μελλούμενα μελλούμενα. 
 
Ας αφήσουμε το παρελθόν να παρέλθει. Ας τελειώσουμε μαζί του. 
Ήταν ένας σύντροφος, για άλλους σκληρός και ανυπόφορος και για άλλους 
περιποιητικός και αγαπητός. Τώρα απέθανε. 
Οι νεκροί με τους νεκρούς και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς λένε και οι 
Γραφές. 
 
Νέος σύντροφος είναι εν όψει. Θέλουμε και δεν θέλουμε. Δεν γίνεται να 
δηλώσουμε γεροντοκόροι. 
Μπορεί να μοιάζει στον μακαρίτη, μπορεί και όχι. 
Μπορεί να κακοπέσουμε, μπορεί να καλοτυχίσουμε. 
Ζούμε σε εποχές χάους και όλα είναι δυνατά. 
Οι προβλέψεις δεν ευδοκιμούν πια. 
, 
Ένας κακός σύντροφος μπορεί να μας ωθήσει στη ζωή, να μας σφυρηλατήσει να 
μην εξαρτόμαστε πια απ αυτόν, 
ένας καλός σύντροφος μπορεί να μας καθηλώσει, να μας αιχμαλωτίσει να 
εξαρτόμαστε απ αυτόν. 
Όλα είναι δυνατά. 
 
Ας αποθέσουμε το χρόνο που πέρασε και ας καλωσορίσουμε το χρόνο που 
έρχεται. 
Το γνωστό παραχωρεί τη θέση του στο άγνωστο. 
Μια μετάβαση που συμβαίνει συνεχώς, αλλά τη θυμόμαστε απόψε. 
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Γίναμε Δυστυχώς Ευρώπη - Ας Επανεύρουμε την Ανθρωπιά μας 
. 

«O πλούτος δεν είναι καρπός εργασίας, 
αλλά οργανωμένης και νομοθετικά κατοχυρωμένης ληστείας» 

Frantz Fano, κοινωνιολόγος 
 

 Τα Καλά της Ελλάδας Παλιότερα - Μερικές Μαρτυρίες 

Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια διαβάζαμε στις εφημερίδες για ανθρώπους χωρίς 
στέγη στη Βρετανία που πέθαιναν στους δρόμους και δεν ενδιαφέρονταν κανείς, 
βλέπαμε φωτογραφίες με τους διαβάτες να τους προσπερνούν αδιάφοροι. 

Στην Ελλάδα τότε δεν υπήρχαν άνθρωποι χωρίς στέγη. Υπήρχαν στις ΗΠΑ, σε 
όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, αλλά όχι στην Ελλάδα. 

Θυμάμαι έναν Γερμανό που για νομικούς λόγους (τον κυνηγούσε η Ιντερπόλ για 

θέματα παραπλήσια με αυτά που ακούμε για τον επικεφαλής της Wikileaks) είχε 
υποχρεωθεί να περιπλανηθεί σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και τελικά 
είχε καταφύγει στην Ελλάδα να μιλάει για το πόσο μοναδική ήταν η Αθήνα 
ανάμεσα σε όλες τις άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης 

και να αγανακτεί όταν άκουγε κάποιον να μιλάει απαξιωτικά για την Αθήνα, για 
το μεγάλο νέφος που είχε τότε, το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε 
συχνά στους δρόμους της. 

.Αν και χωρίς σπίτι και καθόλου χρήματα ζούσε μια καθόλα αξιοπρεπή 
ζωή, διανυκτερεύοντας σε πανεπιστημιακά ή άλλα ανεγειρόμενα 
κτίρια, κατά καιρούς στους χώρους αναμονής του (παλιού) αεροδρομίου 
και τρεφόμενος με πίτες, μπουγάτσες, κανένα φρούτο που ευχαρίστως του 
προσέφεραν μαγαζάτορες. 

Στην Ομόνοια και την πλατεία Βικτωρίας είχα γνωρίσει Ευρωπαίους, κυρίως 
Άγγλους, αλλά και Σουηδούς, στην πλειοψηφία τους με εθισμό στο αλκοόλ, οι 
οποίοι είχαν ξεμείνει για χρόνια στην Αθήνα, διανυκτέρευαν στις πλατείες και 
επιβίωναν με χρήματα που τους έδιναν περαστικοί. 

Και αυτοί φανατικοί λάτρεις της Αθήνας, αρνούμενοι να την εγκαταλείψουν 
όταν προσφερόταν κάποιος να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στον τόπο τους.. 

Προτιμούσαν να επιβιώνουν, μερικοί απ αυτούς ταλαιπωρούμενοι με ψείρες και 
άλλα ζωύφια, σε μια πόλη ζεστή με ανθρώπους που δεν τους περιφρονούσαν.. 

 Η Ευρωπαϊκή Ελλάδα - Οι Απώλειες, τα Καλά και 
οι Νουθετούντες Ομογενείς 

.Από τότε πολλά έχουν αλλάξει στον τόπο μας. 
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Αποκτήσαμε και εμείς τα χαρακτηριστικά των λεγόμενων ανεπτυγμένων 
χωρών: ανθρώπους στο δρόμο χωρίς στέγη και διαβάτες αδιάφορους να 
τους προσπερνούν. 

Μας παραμένει ο καλός καιρός και δεύτερον ότι τουλάχιστον: 

 δεν εμπλεκόμαστε άμεσα στην κτηνωδία των σύγχρονων πολέμων 
 δεν εμπλεκόμαστε άμεσα στην κτηνωδία των χρηματοπιστωτικών 

οίκων . 
 

Ιδιαίτερα το δεύτερο νομίζω ότι είναι μεγάλη παρηγοριά στους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε στη χώρα μας 
και μόνον για αυτό θεωρώ ότι είμαστε, τουλάχιστον ηθικά, σε πολύ καλύτερη 
θέση από τους "διαπρεπείς" ομογενείς μας στις ΗΠΑ και την Βρετανία που 
μας κατακρίνουν και έχουν αναλάβει σταυροφορία συμμόρφωσής μας μαζί με 
τους "εντιμότατους" συμπατριώτες τους. 

Μας κατηγορούν ότι δεν περιποιούμε τιμή για την Ευρώπη. Έχουν δίκιο. 
Ας αποστασιοποιηθούμε σε όλους τους τομείς. 
Ας επανεύρουμε την ανθρωπιά μας. 
Κι ας μην μας "κάνουν παρέα" οι "ανεπτυγμένοι". 
. 
 Αυτοί που Είναι σε Διαρκή Κρίση 

. 
Όσοι για κάποιο λόγο διανυκτερεύσαμε έξω σε ύπαιθρο το χειμώνα χωρίς 
κατάλληλο εξοπλισμό, υπνόσακο και υπόστρωμα, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για 
πραγματικό βασανιστήριο. 
Το κρύο και η υγρασία περονιάζει τα κόκαλα, αγκυλώνονται χέρια και πόδια, 
έχεις την αίσθηση ότι σταμάτησε να κυκλοφορεί το αίμα και, αν σταθείς 
ακίνητος, το πρωί μπορεί πια να μην μπορείς να κινηθείς. 
Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία συνανθρώπων μας που υφίστανται αυτό το 
μαρτύριο τις κρύες και υγρές νύχτες του χειμώνα. 

Είναι οι άνθρωποι χωρίς στέγη στις πόλεις μας. 
Τις ημέρες αυτές ασχολούμαστε με τις επιπτώσεις της λεγόμενης οικονομικής 
κρίσης, τις αιτίες της και τοποιοι φταίξανε. 

Μερικοί έχουμε ήδη δει τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή μας και αρκετοί 
φοβόμαστε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. 
 
Υπάρχει, όμως, μια κατηγορία συνανθρώπων μας που είναι μόνιμα σε κρίση, 
σε απόλυτη κρίση, σε πλήρη ανέχεια. 
Οι περισσότεροι ήταν σε κρίση και τον καιρό που εμείς ευημερούσαμε και 
δεν ανησυχούσαμε. 
Ίσως, τις μέρες αυτές που προβληματιζόμαστε για το δικό μας αύριο θα 
πρεπε να προβληματιστούμε και για το σήμερα αυτών των ανθρώπων. 
Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι ανακουφιστικό για τους ανθρώπους αυτούς, 
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Θα μπορούσαμε να τους διαθέσουμε ένα κατάλυμα, τουλάχιστον για τις κρύες 
μέρες του χειμώνα. 
Ένα ανθρώπινο κατάλυμα κι όχι στοίβαγμα σε ξενοδοχεία της κακιάς ώρας 
που προσφέρουν σε μερικούς ο δήμος και η εκκλησία και οι περισσότεροι 
αρνούνται να δεχτούν. 

Υπάρχουν τόσα κενά σπίτια στις μεγάλες πόλεις, παλιά και καινούργια. 
Σπίτια εγκαταλελειμμένα και ενεργά. 
Εγκαταλελειμμένα σπίτια που με λίγη δουλειά γίνονται κατοικήσιμα. 
Ενεργά σπίτια που όμως δεν επιτελούν το ρόλο του καταλύματος που είναι ο 
προορισμός τους. Σπίτια τρισδιάστατες επενδύσεις, όπως χαρακτηρίζει τα 
κτίσματα σήμερα ο αρχιτέκτονας Cordon Bunschaft. 
. 
Κάποιοι από μας διαθέτουν πληθώρα τέτοιων σπιτιών. 
Σε δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» των πολιτικών πριν λίγα χρόνια, 
πληροφορηθήκαμε για 10, 20, 40 δηλωμένα σπίτια κάποιων εκπρόσωπων του 
λαού. 

Ταυτόχρονα παρακολουθούσαμε στους δέκτες μας αυτούς με τα 40 και πλέον 
σπίτια να κόπτονται για τη φτώχεια, να δηλώνουν αριστεροί και να 
καυτηριάζουν την εκμετάλλευση των φτωχών από τους ισχυρούς.. 

 Ας Αναλογιστούμε 

Ίσως, ήρθε ο καιρός να αναλογιστούμε μήπως και μεις αντιγράφουμε αυτούς 
που κατακρίνουμε. 
Ας ανοίξουμε τα υπεράριθμα σπίτια μας τις κρύες μέρες του χειμώνα. 

Ας ανοίξουμε και τις εισόδους των πολυκατοικιών μας τις ημέρες αυτές. 
 
21ος αιώνας και οι άνθρωποι χωρίς στέγη πληθαίνουν στις λεγόμενες 
ανεπτυγμένες χώρες. 

Τις ημέρες αυτές που μας απασχολούν οι επιπτώσεις της λεγόμενης οικονομικής 
κρίσης, οι αιτίες της και το ποιοι φταίξανε, ας απασχοληθούμε και για τις 
αιτίες για τη διαρκή κρίση αυτών των ανθρώπων. 
 
Γεννιόμαστε και κάποιοι από μας βρισκόμαστε με σπίτια, μερικοί με 
υπεράριθμα σπίτια και άλλοι χωρίς στον ήλιο μοίρα. 
Δεν το αποφάσισε αυτό η γη που της ανήκει ο χώρος και τα υλικά. 
Το επέβαλαν άνθρωποι. 

Κάποιοι σφετερίστηκαν τη φυσική κληρονομιά κάποιων άλλων. 

 
Σε σημαντικό βαθμό αυτή ήταν η πηγή και η αρχή του πλουτισμού μερικών και 
της ανέχειας των λοιπών. Η αρπαγή. 
Αυτή είναι η βάση της υπερηφάνειας πολλών για την αριστοκρατική και 
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πλούσια καταγωγή τους.. 
Αυτή είναι η βάση αρκετών υπεράριθμων σπιτιών. 
Ναι, τα κατέχουμε νόμιμα. 

Είναι, όμως, το νόμιμο και ηθικό; 

Είπαμε όχι, όταν το επικαλέστηκε κάποιος πρώην υπουργός. 
Ίσως ήρθε η ώρα να το πούμε και στον εαυτό μας. 
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Αναγνωρίζοντας Ένα Λάθος - Η Εξοργιστική Συμπεριφορά των 
Πολιτικών 
. 

Χθες διάβασα για την επικείμενη βράβευση από τον Αμερικανό πρόεδρο με το 
προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, την ανώτερη τιμητική διάκριση των ΗΠΑ, 
του πατέρα Μπους για τη συμβολή του στην ειρήνη στον κόσμο. 
. 
Ο πατέρας Μπους πέραν των μαζικών δολοφονιών στις οποίες ενέχεται, έχει, 
επίσης, κατηγορηθεί για 
παιδοφιλία, (1) 

στο δε γιό του, προηγούμενο 
Αμερικανό πρόεδρο, ο 
δήμαρχος του Λονδίνου έχει 
διαμηνύσει να μην επισκεφτεί 
τη Βρετανία γιατί κινδυνεύει 
να συλληφθεί ως εγκληματίας 
πολέμου.  (2) 

Πέρυσι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απονείμει το ίδιο μετάλλιο στον, επίσης, 
κατηγορούμενο για μαζικά εγκλήματα Μπλερ. 
(Σημειωτέον ότι Μπους και Μπλερ έχουν επίσης τιμηθεί και με βραβείο αριστείας, 
βλ. bbc ). 

Το βράδυ κάνοντας μετά από καιρό ζάπινγκ στα κανάλια, σε μια μάλλον 
χιουμοριστική εκπομπή νομίζω στον ΑΝΤΕΝΝΑ, είδα απόσπασμα από ομιλία του 
Αμερικανού προέδρου που έλεγε πως η Αμερικανική οικονομία ήταν σε 
ανοδική πορεία πριν από την κρίση στην Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι την ανάκαμψη της Αμερικανικής οικονομίας ανέκοψε η κρίση στην 
Ελλάδα. 
 
Όλοι μας γνωρίζουμε σήμερα τα καμώματα, για αρκετούς εσκεμμένα, των 
ελεγχόμενων (υποτίθεται) από την Αμερικανική Κυβέρνηση Αμερικανών 
Τραπεζιτών που προκάλεσαν τη διεθνή κρίση. 
Τα καμώματα, για αρκετούς εσκεμμένα, των ελεγχόμενων (υποτίθεται) από την 
Αμερικανική Κυβέρνηση Αμερικανικών Οίκων Αξιολόγησης προκάλεσαν την 
κρίση στην Ελλάδα, 

_______________________________________ 

1) http://www.mail-archive.com/ctrl@listserv.aol.com/msg107115.html 

2) http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/borisjohnson/8133411/George-W.-
Bush-cant-fight-for-freedom-and-authorise-torture.html 
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Και ο τυπικά, τουλάχιστον, υπεύθυνος για τις κρίσεις αυτές, τι λέει ο 
άνθρωπος !!! 
 
Στην προηγούμενη ανάρτηση είχα εκφράσει την άποψη ότι είναι 
αποπροσανατολισμός η εστίαση της αντίδρασης των ιστολογίων κατά των 
πολιτικών. 
Αλλά μου φαίνεται ότι τελικά δεν είχα δίκιο. 
Είναι αρκετές φορές τόσο εξοργιστική η συμπεριφορά τους ! 
 
Κι ας αναγνωρίζω την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που καλούνται να 
διαχειριστούν και την ομηρία τους από τα μεγάλα συμφέροντα των 
εταιριοκρατών που τους εκλέγουν, χρηματοδοτούν τις καμπάνιές τους και 
τους στηρίζουν μέσω των ελεγχόμενων απ αυτούς ΜΜΕ, 

Δεν έχω την αντίληψη ότι οι πολιτικοί, τουλάχιστον σήμερα, εκλέγονται από 
τους κατοίκους των χωρών τους και, άρα, εκφράζουν τα συμφέροντά τους. 

Στις ΗΠΑ, βάσει νόμου οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να δαπανούν 
απεριόριστα κεφάλαια για να υποστηρίζουν ή να μποϋκοτάρουν έναν 
υποψήφιο στις εκλογές, βλ. "We the corporations 
 
Αρκετοί είμαστε ή έχουμε υπάρξει υπάλληλοι εταιριών (είτε αυτές 
καταχωρούνται ως τέτοιες ή με άλλες ετικέτες, όπως, για παράδειγμα, τεχνικά 
πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, κ.λ.π) 

και οι περισσότεροι εξυπηρετούμε τα συμφέροντά τους, ακόμη κι όταν μας 
γίνεται αντιληπτό ότι αντιστρατεύονται τα ευρύτερα συμφέροντα των 
συνανθρώπων μας. 
Κι ας έχουμε χρηματοδοτηθεί απ αυτούς τους συνανθρώπους μας μέσω των 
φόρων τους και έχουμε στηριχθεί μέσω της απαλλαγής μας από κοπιαστικές και 
χρονοβόρες δουλειές, ώστε να αποκτήσουμε τα προσόντα για να 
«υπηρετήσουμε» στις θέσεις αυτές, 

Και τα περισσότερα κράτη σήμερα, όπως το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι παρά 
εταιρίες θυγατρικές των μεγαλοεταιριών 

και οι πολιτικοί μας υπάλληλοί τους, κι ας μην το συνειδητοποιούν, ίσως, 
κάποιοι απ αυτούς. 

Γι αυτό, προσωπικά, δεν ευελπιστώ στους πολιτικούς για αλλαγή στα πράγματα 
του κόσμου και δεν εστιάζω την κριτική μου σ αυτούς. 

Αλλά η συμπεριφορά τους είναι αρκετές φορές τόσο προκλητική, μα τόσο 
προκλητική ! 
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Kοιτώντας Πιο Πέρα 
 
Παρατηρώντας τη δραστηριότητα των ιστολογίων την περίοδο των εκλογών θα 
νόμιζε κανείς ότι επέκειτο η ανατροπή των πάντων. 

Ανάλογο κλίμα φαντάζομαι θα επικρατούσε και στα δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
. 
Η πολυσυζητημένη αλλαγή δεν έγινε. 
Σε μερικά ιστολόγια εκφράστηκε απογοήτευση για την ακύρωση αυτή των 
προσδοκιών. 
. 
Ίσως, όμως, η αποτυχία αυτή, όπως συμβαίνει, εν γένει, με τις αποτυχίες στη 
ζωή, να αποτελεί προστασία και μοχλό εξέλιξης. 
Να αποτελεί το μοχλό που απαιτείται για να γκρεμίσεις και να ξαναχτίσεις. 
Να χτίσεις από την αρχή ξανά, αλλά διαφορετικά, με βάση την εμπειρία και τη 
συνειδητοποίηση που κερδήθηκε απ αυτό που χτίστηκε και γκρεμίστηκε. 
. 
Η εμπειρία και η νέα συνειδητοποίηση προκύπτει, ίσως σε κάποιο βαθμό , ως 
μια αργή εξελικτική διαδικασία που δεν μας γίνεται αντιληπτή, αλλά για να 
επιταχυνθεί απαιτεί μάλλον συνειδητή προσπάθεια. 
Μπορεί κανείς να χτίζει εκατό φορές και να φτιάχνει συνέχεια το ίδιο πράγμα με 
τις ίδιες αστοχίες, ή 
μπορεί να χτίσει μία φορά, να μελετήσει και να εντοπίσει τους λόγους της 
αστοχίας 
και τη δεύτερη φορά να χτίσει διαφορετικά και πιο αποτελεσματικά. 
. 
Η εμπειρία δεν αποκτάται με την απλή επανάληψη 
Λένε ότι η επανάληψη είναι η μήτρα της μάθησης.  
Η μάθηση, όμως, αυτή έχει περισσότερο την έννοια της παπαγαλίας των 
σχολείων, της διαμόρφωσης του μονοδιάστατου του ανθρώπου. 
Είναι ο τρόπος μάθησης μηχανών και όχι έμψυχων όντων. 
. 
Αληθινή μάθηση και απλή επανάληψη μάλλον αντιτίθενται. 
Αληθινή μάθηση προϋποθέτει ανοικτό νου, 
απλή επανάληψη συνεπάγεται διαμορφωμένο, κλειστό νου.  
.. 
[Στην τεχνολογία των υλικών η επαναληπτική επιπόνηση πάντα μειώνει και μάλιστα 
δραστικά την αντοχή τους (για παράδειγμα, λυγίζοντας επανειλημμένα ένα σύρμα 
μπορούμε να το κόψουμε εύκολα).  
Δεν γνωρίζω κάποια απλή επαναληπτική διαδικασία που να αναβαθμίζει ένα υλικό ή μία 
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δραστηριότητα].  
. 
Συνεχίζοντας να κατακεραυνώνουμε στις αναρτήσεις μας ξανά και ξανά 
και ξανά τους πολιτικούς, το ΔΝΤ, την Τρόικα, την Μέρκελ, το 
μνημόνιο, τους Εβραίους, τους ανάξιους πολίτες, πιστεύουμε ότι θα 
συμβεί κάτι διαφορετικό από πριν;  
. 
Σίγουρα υπήρξε πολλή χρήσιμη πληροφόρηση, αν και αρκετή παραπλανητική, 
άραγε εσκεμμένη;  
(όπως για παράδειγμα, σειρά ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων από φερόμενο ως 
έγκυρο και ιδιαίτερα επικριτικό ειδικό επιστήμονα αρθρογράφο σε δημοφιλή ιστολόγια 
για χρήματα που προσφέρονταν να μας δανείσουν Κινέζοι κι άλλοι άτοκα και χωρίς 
αντάλλαγμα που δεν έγιναν δεκτά, για το ότι κόβονταν κρυφά δραχμές στο 
Νομισματοκοπείο κ. α, ή για δήθεν σκάνδαλα διαφόρων υπουργών που αρκετές φορές 
αποδείχθηκαν ανυπόστατα). 
. 
Πιστεύουμε, όμως, ότι οι αναρτήσεις μας συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας νέας 
συνειδητοποίησης για τα πράγματα του κόσμου; . 
. 
Εμείς που τις γράφαμε και συνεχίζουμε να τις γράφουμε κερδίσαμε κάποια νέα 
συνειδητοποίηση; 
Γίναμε πιο ανεκτικοί και ανοιχτοί για να χτίσουμε διαφορετικά;  
Έχουμε απεμπλακεί σε κάποιο βαθμό από το εγκατεστημένο σύστημα το οποίο 
κατακρίνουμε, έστω έχουμε προσπαθήσει γι αυτό; . 
. 
Η οργισμένη ή απαξιωτική αντίδραση αρκετών από μας στις αναρτήσεις ή τα 
σχόλια  άλλων που αντιτίθενται στις διαμορφωμένες απόψεις μας, μάλλον, δεν 
δείχνει κάτι τέτοιο. 
. 
Εμείς που κατακευρανώνουμε τους άλλους είμαστε διαφορετικοί επί της ουσίας 
απ αυτούς; 
Αν ήμασταν στη θέση τους, αν ήμασταν αντιμέτωποι με τις ίδιες προκλήσεις 
(αντιπαλότητες, εκβιασμούς, κ.λ.π), τις ίδιες αρμοδιότητες και ευθύνες με 
αυτούς, θα ήμασταν διαφορετικοί; 
Θα μασταν πιο αποτελεσματικοί, πιο δίκαιοι, περισσότερο ανεξάρτητοι; 
 
Το αποδεικνύουμε αυτό στο χώρο της εργασίας μας, στις σχέσεις μας με τους 
ανωτέρους μας και τους κατωτέρους μας  στις σχέσεις με τους συνεργάτες μας; 
 
Επιδεικνύουμε τον αλτρουισμό και την ικανότητα διευθέτησης διενέξεων που 
απαιτούμε από αυτούς που κατακεραυνώνουμε; 
 . 
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Το αποδεικνύουμε αυτό στον οικογενειακό μας χώρο και το στενό κύκλο των 
γνωστών μας; 
. 
Πόσες αναρτήσεις είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε μισοτελειωμένες 
για να συμπαρασταθούμε σ έναν γνωστό μας ή και άγνωστό μας   
(χωρίς να το αποθανατίσουμε μετά στο ιστολόγιό μας;) 
. 
Αυτά, νομίζω, είναι ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας όσοι ως 
ιστολόγοι είτε ως σχολιαστές ιστολογίων εμπλεκόμαστε στην κοινωνική κριτική. 
. 
Προσωπικά, απέτυχα να ανταπεξέλθω στις προκλήσεις στον εργασιακό μου 
χώρο και αποχώρησα. Και όχι μόνον στις προκλήσεις με τους, βάσει της 
γραφειοκρατικής ιεραρχίας, ανώτερούς μου. 
Μια αποτυχία που ερευνώ και τη θεωρώ, όπως 
αναφέρθηκε στην αρχή του κειμένου, μοχλό για 
μια νέα συνειδητοποίηση, 
αλλά που με κάνει να απέχω από το εσκεμμένο 
κατακεραύνωμα των άλλων ως προσώπων.  
. 
Ζούμε σε ιδιαίτερους αποκαλυπτικούς καιρούς.  
Στην εποχή μας, όπως το αντιλαμβάνομαι παρακολουθώντας τη διεθνή 
ειδησεογραφία, διακυβεύονται πολλά περισσότερα από την οικονομική μας 
ευμάρεια.  
Και, ίσως, η αιχμή του δόρατος δεν είναι οι πολιτικοί και οι ατασθαλίες τους. 
. 
Ίσως πρέπει να δούμε πιο πέρα, όπως μας προτρέπουν και οι Αrcade Fire στο 
τραγούδι τους στον υπότιτλο της ανάρτησης. 
Ίσως, στο βάθος να δούμε, όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω βίντεο, τα 
νήματα που κινούν τους πολιτικούς μας. 
. 
Ίσως, αντιληφθούμε τους πραγματικούς φταίχτες της σημερινής δεινής 
κατάστασης του κόσμου μας: τη σύγχρονη εταιριοκρατία και 
επιστημονοκρατία.  
 
 
 
.. 
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1 . 1 0 . 1 0  

Απορίες για τους "Μεγάλους" και Διδάγματα από τους "Μικρούς" 

Παρακολουθώντας προχθές στο ντοκιμαντέρ με τίτλο "άρωμα διαφθοράς στις 
ΗΠΑ" στο ιδιαίτερα αξιόλογο (ψηφιακό) κανάλι CINE της κρατικής 
τηλεόρασης, αμερικανίδα δημοσιογράφο αγνώστου διαμονής (καθώς μετά τη 
δολοφονία συναδέλφων της φοβάται για τη ζωή της) να μιλάει για τις 
διασυνδέσεις Αμερικανών προέδρων και Αμερικανικών τραπεζιτών με τη 
μαφία, ειδικά αυτή στο Λας Βέγκας, 
. 
διερωτήθηκα για μια ακόμη φορά για την ψυχική υγεία των ανθρώπων 
που κουμαντάρουν τον κόσμο μας. 
. 
Πάντα απορούσα γιατί κάποιοι άνθρωποι παθιάζονται τόσο πολύ και γίνονται 
ικέτες στην προεκλογική περίοδο για να αναρριχηθούν σε μια θέση η οποία 
θα τους καθαιρέσει κάθε έννοια προσωπικής ζωής και κάθε ελευθερία στις 
καθημερινές κινήσεις τους, 

γιατί κουράζονται τόσο για μια θέση σε μια πολυτελή φυλακή. 
 
Δεν μπορούσα να καταλάβω πως άνθρωποι που έχουν σώας τις φρένες τους 
επιδιώκουν μια ζωή με προσωπικούς φρουρούς και κάμερες να τους 
ακολουθούν παρά πόδας, να είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν πάντα 
χαμογελαστοί και να είναι μόνιμα στο επίκεντρο της προσοχής. 
 
Ομολογώ ότι η συνειδητοποίηση της αιχμαλωσίας τους αυτής μου τους έκανε 
συμπαθείς 
και αισθανόμουν κατά κάποιον τρόπο υποχρέωση σ αυτούς που προσφέρονταν 
οικειοθελώς στη θυσία αυτή κι ας μην το συνειδητοποιούσαν αυτό. 
 
Παρατηρώντας αυτές τις ημέρες στα Ιλίσια που μένω παρατεταγμένα τα 
φορτηγά και τους εκσκαφείς του δήμου στους κεντρικούς δρόμους να 
παραστέκονται στο ξήλωμα πλακών και κρασπέδων από τα πεζοδρόμια και την 
αντικατάστασή τους με άλλα πιο περιωπής, 
φυσικά και δεν παραξενεύτηκα και χαμογέλασα με 
τις προεκλογικές φούριες του δημάρχου της περιοχής, 
όπως θα χαμογελούσε κανείς με τα καμώματα ενός παιδιού που προσπαθούσε 
να εντυπωσιάσει για να παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής. 
 
Αλλά να φθάνεις μέχρι το σημείο να γίνεσαι ανδρείκελο ανθρώπων 
που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήθελες ούτε καν να καλημερίσεις, 
να υπομένεις εκβιασμούς και άλλες μεθοδεύσεις, για να σε 
χρίσουν ανδρείκελο αρχηγό, 
αυτό νομίζω εμπίπτει στη σφαίρα της βαριάς ψυχοπαθολογίας. 
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Ίσως, εκεί θα πρεπε να αναζητήσουμε τη βασική αιτία για την τόσο 
προβληματική κατάσταση στον κόσμο μας σήμερα. 
Τον κόσμο μας κουμαντάρουν διαταραγμένοι άνθρωποι. 
 
Είναι, άραγε, στην περίπτωση αυτή ενδεδειγμένη η στάση μας της εναντίωσης 
στους ανθρώπους αυτούς; 
Από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο αποτελεσματική. 
Ίσως στην υποσυνείδητη αυτή διαπίστωση να οφείλεται και η απροθυμία που 
παρατηρείται τον τελευταίο καιρό με τις κινητοποιήσεις για τη λεγόμενη 
οικονομική κρίση. 
 
Μήπως θα πρεπε να το ξανασκεφτούμε; . 
Ίσως το παράδειγμα κάποιων άλλων ανθρώπων να μας δώσει κουράγιο και να 
μας εμπνεύσει. 
Σήμερα, ήταν η ημέρα κινητοποιήσεων των ανθρώπων με αναπηρία. 
. 
Άνθρωποι με αναπηρία στο σώμα ή διαφορετικότητα στο νου διεκδικούν το 
φυσικό τους δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, βλ. συλλογή υπογραφών Εδώ. 
. 
Όπως αναφέρεται στο ιστολόγιο ιδιαίτερης ευαισθησίας ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ: 
πρώην έγκλειστος ψυχιατρείου, νυν επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ, 
δηλώνει, βλ. Εδώ, ότι: 
«αυτό που μας ενώνει είναι ότι γνωρίζουμε πως όπου κι αν βρισκόμαστε 
στην Ευρώπη δεν θα μας φερθούν καλά». 
. 
Και δεν είναι μόνον οι κυβερνήσεις που δεν φέρονται καλά στους ανθρώπους με 
αναπηρία. 
Είμαστε και πολλοί από μας τους υπόλοιπους. 
Είναι η σύγχυσή μας για το τι είναι ουσιώδες στον άνθρωπο. 

Η αξία του ανθρώπου έγκειται στην υπόστασή του. Η αξία των μηχανών 
έγκειται στις δεξιότητές τους, την παραγωγικότητά τους. Η διαφορετική 
αντιμετώπιση των ανθρώπων με αναπηρία αποτελεί ύβρη. Υποβιβάζει τους 
ανθρώπους στο επίπεδο των μηχανών. 
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3 . 9 . 1 0  

Στους Επιστήμονες και Τεχνοκράτες του Κόσμου για Ένα Νόμπελ 
Ανθρωπιάς 

Υπάρχει η ιστορία ενός νέου, σοβαρού μαθητή του Zεν 
ο οποίος πλησίασε τον δάσκαλό του και τον ρώτησε:. 

" Αν εργαστώ σκληρά και με επιμέλεια, 
πόσο καιρό θα μου πάρει να βρω το Zεν ;". 

Ο δάσκαλος αφού το σκέφτηκε απάντησε: "Δέκα χρόνια"  
Ο μαθητής ξαναρώτησε: " Αν όμως εργαστώ πραγματικά 

σκληρά και αφοσιωθώ εντελώς σ αυτό, πόσο καιρό θα μου πάρει; » . 
Ο δάσκαλος απάντησε " Τότε, είκοσι χρόνια" ."Αν πραγματικά εργαστώ, 

σκληρά, πολύ σκληρά, 
πόσο θα μού πάρει; " ξαναρώτησε ο μαθητής . 

" Τριάντα χρόνια " απάντησε ο δάσκαλος . 
"Μα, δεν καταλαβαίνω », είπε ο μαθητής απογοητευμένος . 

" Κάθε φορά που λέω οτι θα εργαστώ πιο σκληρά, 
λέτε ότι θα μου πάρει περισσότερο χρόνο. Γιατί το λέτε αυτό; "  

.Και ο δάσκαλος απάντησε 
"Όταν έχεις ένα μάτι στο στόχο, έχεις μόνο ένα μάτι στο δρόμο " 

Coxsackie-Athens Valedictorian Speech 2010 , βλ. Εδώ 
 

Το παραπάνω είναι απόσπασμα από τον αποχαιρετιστήριο λόγο μαθήτριας σε 
αμερικανικό κολλέγιο.  

Το παρέθεσα για να αναφερθώ στην εκπαίδευση της ζωής. 
Δεν εννοώ τη συζητούμενη αυτό τον καιρό δια βίου εκπαίδευση, την παλιότερα 
αποκαλούμενη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 
Αλλά το εντελώς αντίθετό της. 

Αναφέρομαι στην εκπαίδευση εκείνη που δεν την επιδιώκεις, δεν στοχεύεις σ 
αυτή, που απλά συμβαίνει. 
Στην εκπαίδευση εκείνη που αντί να προσθέτεις, αφαιρείς. 
Αντί να συσσωρεύεις, εκκενώνεις. Ξεμαθαίνεις. 
Ξεμαθαίνεις κι αυτά που σου έμαθε η εκπαίδευση η σχολική. 
 
Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η έλλειψη σκοπού. 
Δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνον αν αφεθεί να συμβεί. 

Η ύπαρξη στόχων και σκοπού θεωρούνται βασικά για την επιτυχία στη ζωή. 
Μόνο που όπως έχουν πει οι παλιοί : 

«η επιτυχία αποτυχία είναι και η αποτυχία επιτυχία» 
Σίγουρα χωρίς εστίαση, χωρίς στόχους, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. 
Αν δεν υπάρχει σημείο εφαρμογής δεν μπορεί να ασκηθεί δύναμη. 
Από την άλλη, όμως, υπάρχει και το εντατικό πεδίο που είναι η απειρία των 
σημείων εφαρμογής και κανένα ειδικά. 
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Υπάρχει η κατάσταση που όλοι οι στόχοι είναι εν δυνάμει και κανένας ενεργός 
αποκλειστικά. 
Εστιάζοντας σε ένα σημείο, σε έναν στόχο επιφέρεις αποτέλεσμα, αλλά 
ταυτόχρονα σου διαφεύγουν τόσα πολλά. 
Όπως λέει και ο δάσκαλος του Ζεν έχεις ένα μόνον μάτι στο δρόμο. 
Κι όταν δεν βλέπεις το δρόμο μπορεί να σου συμβούν πράγματα σημαδιακά. 
 
Μήπως αυτό δεν είναι που συμβαίνει σήμερα με τους μεγάλους σ όλους τους 
τομείς και τον κόσμο. 
Όλοι οι μεγάλοι είχαν στόχους και πολλοί τους πέτυχαν πανηγυρικά. 
Ο κόσμος είναι σήμερα γεμάτος καλούδια. 

Γεμάτος «αγαθά» αλλά κατά γενική ομολογία καθόλου «αγαθός». 

Μήπως έχει έρθει η ώρα να κάνουνε κράτει, το όχημα έχει αρχίσει να 
ντελαπάρει. 
 
Μήπως μοιάζουμε μ αυτόν που είναι φορτωμένος στη ράχη κι αντί να δώσει μία 
και να ξεφορτώσει για να ισιώσει, να δει ουρανό και να αναπνεύσει, 
συνεχίζει να μαζεύει (συχνά χειροκροτούμενος ζωηρώς) 

μέχρις ότου η ράχη γείρει χωρίς πια γυρισμό και ξεμάθει παντελώς τι σημαίνει 
ουρανός; 
 
Στον κόσμο υπάρχουν μηχανές και υπάρχουν και άνθρωποι. 
Η μεγαλύτερη προσφορά των μηχανών είναι η απόδοσή τους, η 
παραγωγικότητά τους. 
Γι αυτό και κρίνονται από την απόδοσή τους, τα αποτελέσματά τους. 
Η μεγαλύτερη προσφορά του ανθρώπου είναι η ίδια η υπόστασή του και όχι οι 
δεξιότητές του και τα επιτεύγματά τους. 

Γ ιαυτό και δεν θα πρεπε να κρίνονται από τα αποτελέσματά τους. 

Γι αυτό και η εστίαση, η στόχευση είναι αναγκαία για μια μηχανή, αλλά, ίσως, 
όχι για έναν άνθρωπο. 

Αφιερωμένο εξαιρετικά στους επιστήμονες και τους τεχνοκράτες του 
κόσμου. 
 
Κουλάρετε ρε παιδιά. 
Προτιμείστε τα νόμπελ του ανθρωπιάς. 
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2 6 . 6 . 1 0  

Από την Οικονομική Κρίση στην Αυτοσυνείδηση - Αποποιούμενοι 
τους Μαθημένους Ρόλους μας 
 

Στον κόσμο αυτό όλοι μας παίζουμε ρόλους. 
Κάποιοι από τους ρόλους αυτούς είναι κοινοί για όλους, όπως είναι οι ρόλοι του 
καταναλωτή, του εργαζόμενου, του πολίτη-υπήκοου (φορολογούμενου, κ.α). 
Άλλοι δεν είναι κοινοί, αλλά αφορούν πολλούς: ο ρόλος του πιστού, του 
πατριώτη, του καθώς πρέπει, κ.α. 
Άλλοι, πάλι, είναι πιο προσωπικοί και εξατομικευμένοι, όπως ο ρόλος του 
επιστήμονα, του κορυφαίου επιστήμονα, του πνευματικού ταγού, του 
φιλάνθρωπου, του πετυχημένου, του υπεράνω. 
 
Όπως όλα στον κόσμο αυτόν, οι ρόλοι αυτοί έχουν και το αντίθετό τους: τον 
αντίθετο ρόλο που παίζει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος σε 
διαφορετικές περιστάσεις ή περιόδους της ζωής του. 
 
Οι περισσότεροι από τους ρόλους αυτούς είναι μαθημένοι, μας τους έχουν 
εμφυσήσει από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, ιδιαίτερα μέσω της 
εκπαίδευσης. 
 
Να παίζουμε ρόλους είναι ο τρόπος που έχουμε οι άνθρωποι να γνωρίσουμε 
τον κόσμο, ερχόμενοι σε σχέση ο ένας με τον άλλο γνωρίζοντας τον εαυτό μας 
και τους άλλους. 
 
Πολλοί, όμως, από μας είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τους ρόλους αυτούς 
και τους παίζουμε τόσο καλά που ξεχνάμε ότι είναι απλά ρόλοι που παίζουμε 
στο θέατρο της ζωής. 
Ακόμη κι όταν, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, οι ρόλοι 
αυτοί εναλλάσσονται στο αντίθετό τους ακόμη και στη διάρκεια της 
ημέρας, όπως συμβαίνει με τον υπήκοο στη δουλειά του που μεταστρέφεται σε 
αφέντη στην οικογένειά του, τον αφέντη στη δουλειά του που μεταστρέφεται σε 
υπήκοο στην κυρά του, τον πάντα ευγενικό και προσηνή υπάλληλο στο 
βλοσυρό προϊστάμενό του που κάνει το βλοσυρό αφεντικό στον υφιστάμενό 
του, τον υπεράνω την ημέρα που τη νύχτα υποδύεται τον υποκάτω κ.ο.κ. 
 
Τότε είναι που οι εξωτερικές καταστάσεις που απειλούν να διακόψουν 
τους καλομαθημένους ρόλους μας μπορεί να μην είναι κατ ανάγκην 
κακοτυχία, όπως το εκλαμβάνουμε στην αρχή. 

Σ αυτή τη γη είμαστε περαστικοί, ταξιδιώτες στο ταξίδι της ζωής. 
Να αναζητούμε απάνεμα στην πορεία μας αυτή, ίσως , μας ωφελεί. Μας 
ξεκουράζει και μας δίνει ενέργεια να συνεχίσουμε. 
Αλλά να παραμένουμε καθηλωμένοι συνεχώς στα απάνεμα αυτά, ίσως φέρνει 
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λήθη και δεν μας ωφελεί. 
Η συντριβή των απάνεμων αυτών, ίσως, τελικά να μας ωφελεί 

Μας βάζει ξανά καθ οδόν. 

Σήμερα, ομολογουμένως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση 
συντριβής των απάνεμων στη ζωή μας. 

Οι βεβαιότητες του παρελθόντος έχουν παρέλθει. 

Πολλοί καλούμαστε να στερηθούμε ρόλους, μαθημένες συμπεριφορές, χρόνων 
ολόκληρων. 

Καιρός να θυμηθούμε ποιοί είμαστε. 
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 2 9 . 5 . 1 0  

Άνθρωποι ή Ανδράποδα; Τι θα Πούμε στα Παιδιά μας; 
........................................ 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα http://www.badarts.gr/  η αρχική σημασία της 
λέξης αγοράς ήταν κοπάδι, να είσαι μέσα σε μαντρί.’ 

Ένα από τα εμπορεύματα που γινόταν η αγοραπωλησία τους ήταν άνθρωποι 
που είχαν πέσει θύματα απαγωγής, τους οποίους οι Ρωμαίοι 
αποκαλούσαν ομιλούντα εργαλεία και οι έλληνες ανδράποδα κατά το 
τετράποδα.  

Στη συνέχεια, η λέξη αγορά σήμαινε τη συγκέντρωση του λαού, τον τόπο της 
συγκέντρωσης και το λόγο που εκφωνείτο σε αυτόν. 
Σύμφωνα με την Ιλιάδα οι ηγέτες ονομάζονταν ποιμένες λαών υπονοώντας ότι 
οι λαοί ήταν εκτρεφόμενα ζώα, εξ ου και η ονομασία του τόπου συγκέντρωσής 
τους. 
 
Αυτές τις ημέρες διαβάζουμε για τους Κινέζους εργάτες που πέφτουν στο 
κενό αυτοκτονώντας γιατί δεν αντέχουν τις σκληρές συνθήκες εργασίας. 

Οι άνθρωποι εξακολουθούμε να αντιμετωπιζόμαστε ως εκτρεφόμενα ζώα. 
 
Μερικοί θα πουν ότι αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και στο λεγόμενο τρίτο κόσμο. 
Δεν μας αφορούν στη δύση, ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ανθρώπων στη δύση. Έχουμε ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα επιλογών. 

Μήπως θα πρεπε να το σκεφτούμε περισσότερο; 

Καθημερινά ακούμε για τις αγορές και πως πρέπει να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις τους. 
Να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά, να εκσυγχρονίσουμε την εκπαίδευση, να 
αλλάξουμε αυτό, να αλλάξουμε εκείνο, γιατί το απαιτούν οι αγορές. 

Άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, όλοι σε βηματισμό αναμένοντας τις 
ντιρεκτίβες των αγορών. 

Μήπως να το ξανασκεφτούμε; 

Μήπως να προβληματιστούμε με το βίίντεο  
http://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A 

που μας λέει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, παρά μόνον η μορφή 
της σκλαβιάς μας; 

 

Ακολουθεί μετάφραση των αγγλικών υπότιτλων του βίντεο 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΣΑΣ 

Αυτή είναι η ιστορία της υποδούλωσης σας. Πώς έγινε δυνατή και πως μπορείτε 
τελικά να ελευθερωθείτε. 

Όπως όλα τα ζώα, τα ανθρώπινα όντα θέλουν να κυριαρχήσουν και να 
αξιοποιήσουν τους υλικούς πόρους γύρω τους. Στην αρχή, ως επί το πλείστον 
κυνηγούσαμε ή ψαρεύαμε και τρεφόμασταν από τη γη - αλλά τότε κάτι μυστήριο 
και φοβερό συνέβη στο μυαλό μας. 

Μόνο εμείς από όλα τα ζώα, αρχίσαμε να φοβόμαστε το θάνατο και το τι θα γίνει 
στο μέλλον. Αυτό ήταν η αρχή μιας μεγάλης τραγωδίας και μιας ακόμα 
μεγαλύτερης δυνατότητας ... 

Βλέπετε, όταν αρχίσαμε να φοβόμαστε το θάνατο, μήπως μας βλάψει κάτι και μας 
αιχμαλωτίσει, γίναμε ελέγξιμοι - και γι αυτό πολύτιμοι – με τρόπο που δεν 
μπορούσε να είναι κάποια άλλη πηγή. Η μεγαλύτερη πηγή που μπορεί να θέσει σε 
έλεγχο ένα ανθρώπινο ον δεν είναι οι φυσικοί πόροι, ή τα εργαλεία, ή τα ζώα ή 
η γη - αλλά άλλα ανθρώπινα όντα. 

Μπορείτε να τρομάξετε κάποια στιγμή ένα ζώο, επειδή τα ζώα φοβούνται τον πόνο, 
αλλά δεν μπορείτε να τρομάξετε ένα ζώο με απώλεια της ελευθερίας, είτε με 
βασανιστήρια ή φυλάκιση στο μέλλον, επειδή τα ζώα έχουν πολύ μικρή αίσθηση 
του αύριο. 

Δεν μπορείτε να απειλήσετε μια αγελάδα με βασανιστήρια, ή ένα πρόβατο με 
θάνατο. Δεν μπορείτε να κραδαίνετε ένα δρεπάνι σε ένα δέντρο και να 
του κραυγάζετε να παράγει περισσότερα φρούτα, ή να κρατήσετε έναν αναμμένο 
πυρσό σε έναν αγρό και να απαιτήσετε περισσότερο σιτάρι. Δεν μπορείτε να πάρετε 
περισσότερα αυγά απειλώντας μια κότα - αλλά μπορείτε να κάνετε έναν άνθρωπο 
να σας δώσει τα αυγά του απειλώντας τον. 

Οι φάρμες ανθρώπων έχουν υπάρξει το πλέον κερδοφόρο - και πιο καταστροφικό - 
επάγγελμα σε όλη την ιστορία, και τώρα φθάνει το καταστροφικό αποκορύφωμά 
του. Την ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να την κατανοήσει κανείς λογικά μέχρι 
να τη δει ως αυτό που είναι: μια σειρά από φάρμες στις οποίες οι ιδιοκτήτες 
τους έχουν στην κατοχή τους ανθρώπινα ζωντανά. 

Μερικοί άνθρωποι μπερδεύονται, επειδή οι κυβερνήσεις τους παρέχουν υγειονομική 
περίθαλψη, νερό, εκπαίδευση, δρόμους και έτσι φαντάζονται ότι υπάρχει κάτι καλό 
στην εργασία. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από 
την πραγματικότητα. Οι ιδιοκτήτες στις φάρμες παρέχουν υγειονομική περίθαλψη 
και άρδευση και εκπαίδευση στα ζώα τους. 

Μερικοί άνθρωποι μπερδεύονται επειδή μας επιτρέπονται ορισμένες ελευθερίες και, 
έτσι, φαντάζονται ότι η κυβέρνησή μας προστατεύει τις ελευθερίες μας. Αλλά οι 
αγρότες σπέρνουν τα σπαρτά τους σε κάποια απόσταση μεταξύ τους για να 
αυξήσουν την αποδοτικότητά τους - και επιτρέπουν σε ορισμένα ζώα μεγαλύτερο 
χώρο αν με αυτό θα τα κάνουν να παράγουν περισσότερο κρέας ή γάλα. 

Στη χώρα σας, στη φάρμα των φορολογούμενων ζωντανών, ο ιδιοκτήτης της 
φάρμας σας σάς παραχωρεί ορισμένες ελευθερίες όχι επειδή νοιάζεται για 
αυτές, αλλά επειδή θέλει να αυξήσει τα κέρδη του. 
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Αρχίζετε να βλέπετε το κλουβί μέσα στο οποίο γεννηθήκατε; 

Υπήρξαν τέσσερις σημαντικές φάσεις της αντιμετώπισης των ανθρώπινων όντων ως 
ζωντανών, ως εκτρεφόμενων ζώων. Η πρώτη φάση, στην αρχαία Αίγυπτο, 
ήταν άμεσος και κτηνώδης ανθρώπινος καταναγκασμός. Εξουσίαζαν τα 
ανθρώπινα σώματα, αλλά η δημιουργική παραγωγικότητα του ανθρώπινου μυαλού 
παρέμενε έξω από την εμβέλεια του μαστιγίου και των αλυσίδων. Οι σκλάβοι 
παρέμεναν απελπιστικά μη παραγωγικοί και απαιτούνταν να εξουσιάζουν 
τεράστιους αριθμούς δούλων-ζωντανών. 

Η δεύτερη φάση ήταν το πρότυπο της Ρώμης, όπου στους οι 
σκλάβους χορηγήθηκε κάποια ικανότητα για ελευθερία, εφευρετικότητα και 
δημιουργικότητα, η οποία αύξησε την παραγωγικότητά τους. 
Αυτό αύξησε τον πλούτο της Ρώμης και ως εκ τούτου το φόρο εισοδήματος της 
Ρωμαϊκής κυβέρνησης - και με αυτό τον πρόσθετο πλούτο. Η Ρώμη έγινε 
αυτοκρατορία, καταστρέφοντας τις οικονομικές ελευθερίες που έτρεφαν την 
εξουσία της και κατέρρευσε. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν σας φαίνεται εντελώς 
άγνωστο. 

Μετά την κατάρρευση της Ρώμης, το φεουδαρχικό μοντέλο εισήγαγε την έννοια 
της ιδιοκτησίας των ζωντανών και τη φορολογία. Αντί να είναι άμεσα υπό κατοχή 
οι αγρότες καλλιεργούσαν εκτάσεις τις οποίες μπορούσαν να διατηρήσουν για 
όσο διάστημα πλήρωναν τους τοπικούς πολέμαρχους. Το μοντέλο αυτό χάλασε 
λόγω της συνεχούς υποδιαίρεσης της παραγωγικής γης και καταστράφηκε όταν η 
γη ενοποιήθηκε και εκατοντάδες χιλιάδες χωρικοί εκδιώχθηκαν από την προγονική 
γη τους, καθώς οι νέες τεχνικές καθιστούσαν μεγαλύτερες φάρμες πιο παραγωγικές 
με λιγότερα άτομα. 

Η αυξημένη παραγωγικότητα στο τέλος του Μεσαίωνα δημιούργησε τα επιπλέον 
τρόφιμα που απαιτούντο για την επέκταση των κωμοπόλεων και πόλεων, το 
οποίο με τη σειρά του οδήγησε στο σύγχρονο δημοκρατικό μοντέλο ανθρώπινης 
κατοχής. 

Καθώς οι εκτοπισμένοι αγρότες πλημμύρισαν τις πόλεις, ένα τεράστιο απόθεμα 
φθηνού ανθρώπινου κεφαλαίου τέθηκε στη διάθεση των βιομηχάνων που άρχισαν 
να εμφανίζονται - και η άρχουσα τάξη αυτών που κατείχαν τις φάρμες των 
ανθρώπων συνειδητοποίησαν σύντομα ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν 
περισσότερα χρήματα αφήνοντας τους ανθρώπους-ζωντανά τους να επιλέγουν 
μόνοι τους τις ασχολίες τους. 

Σύμφωνα με το Δημοκρατικό πρότυπο, το καθεστώς της άμεσης κατοχής δούλων 
έχει αντικατασταθεί από το μοντέλο της Μαφίας. Η Μαφία σπανίως κατέχει άμεσα 
επιχειρήσεις, απλά στέλνει τους τραμπούκους της περίπου μια φορά το μήνα να 
κλέψουν από τους "ιδιοκτήτες" των επιχειρήσεων. Τώρα έχετε πλέον τη 
δυνατότητα να επιλέξετε το δικό σας επάγγελμα, το οποίο αυξάνει την 
παραγωγικότητα σας - και κατά συνέπεια τους φόρους που μπορείτε να 
πληρώσετε στους κυρίους σας. Οι λίγες ελευθερίες σας διατηρούνται επειδή 
είναι επικερδείς για τους ιδιοκτήτες σας. 

Η μεγάλη πρόκληση του δημοκρατικού μοντέλου είναι ότι η αύξηση του πλούτου και 
της ελευθερίας μπορεί να απειλήσει τους ιδιοκτήτες των φαρμών. Οι άρχουσες 
τάξεις αρχικά ωφελούνται από μια σχετικά ελεύθερη αγορά κεφαλαίων και 
εργασίας, αλλά όσο τα ζωντανά τους συνηθίζουν στις ελευθερίες τους και σε 
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αυξανόμενο πλούτο, αρχίζουν να διερωτώνται γιατί να χρειάζονται καθόλου 
κυβερνήτες. 

A, καλά. Κανείς δεν είπε ποτέ ότι να κουμαντάρεις φάρμες ανθρώπων ήταν εύκολο. 

Να κρατάς τα φορολογούμενα ζωντανά με ασφάλεια κάτω από τις κυρίαρχες 
τάξεις είναι μια διαδικασία με τρεις φάσεις. 
Η πρώτη είναι η κατήχηση των νέων μέσω της κυβερνητικής "εκπαίδευσης". 
Καθώς ο πλούτος των δημοκρατικών χωρών αυξανόταν, τα κυβερνητικά σχολεία 
εξαπλώνονταν διεθνώς προκειμένου να ελέγχουν τις σκέψεις και τις ψυχές των 
ζωντανών. 

Η δεύτερη είναι να στρέφει τους πολίτες τον ένα εναντίον του άλλου μέσω της 
δημιουργίας εξαρτώμενων ζωντανών. Είναι πολύ δύσκολο να εξουσιάζεις 
ανθρώπινα όντα άμεσα με βία - και όπου μπορεί να επιτευχθεί, παραμένει 
εντελώς αντιπαραγωγικό, όπως μπορούμε να δούμε στη Βόρεια Κορέα. 
Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι αποδοτικά σε συνθήκες άμεσης αιχμαλωσίας. Αν οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, τότε θα παράγουν πολύ περισσότερο 
για τους κυρίους τους. 

Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί αυτή η ψευδαίσθηση της ελευθερίας είναι 
να τεθούν ορισμένα από τα ζωντανά στις λίστες πληρωμής του ιδιοκτήτη της 
φάρμας. Αυτές οι αγελάδες που εξαρτώνται τώρα από την υφιστάμενη ιεραρχία, θα 
επιτίθενται σε άλλες αγελάδες που θα δείχνουν τη βία, την υποκρισία και την 
ανηθικότητα της ιδιοκτησίας ανθρώπινων όντων. 

Η ελευθερία είναι σκλαβιά και η σκλαβιά είναι ελευθερία. 

Εάν μπορείτε να κάνετε τις αγελάδες να επιτίθενται η μία στην άλλη κάθε φορά 
που κάποιος τους δείχνει την πραγματικότητα της κατάστασής τους, τότε δεν 
χρειάζεται να δαπανήσετε και τόσο πολλά για να τις ελέγξετε άμεσα. 

Αυτές οι αγελάδες που γίνονται εξαρτώμενες από τις χορηγίες από τα κλεμμένα 
του ιδιοκτήτη της φάρμας θα αντιταχθούν βίαια σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση 
κατά πόσον είναι αρετή η ιδιοκτησία ανθρώπων - και οι τάξεις των 
διανοούμενων και των καλλιτεχνών εξαρτώνται πάντα από τους ιδιοκτήτες των 
φαρμών - θα πουν σε όποιον ζητήσει την ελευθερία του από την κατοχή του 
ιδιοκτήτη του: «Θα βλάψεις τις συναγελάδες σου". Τα ζωντανά κρατούνται 
έγκλειστα μέσω μετάθεσης της ηθικής ευθύνης της καταστρεπτικότητας ενός 
βίαιου συστήματος σε αυτούς που απαιτούν πραγματική ελευθερία. 

Η τρίτη φάση είναι να επινοούν συνεχείς εξωτερικές απειλές, ούτως ώστε τα 
τρομαγμένα ζώα να παραμένουν υπό την "προστασία" των ιδιοκτητών των φαρμών. 

Αυτό το σύστημα εκτροφής ανθρώπων πλησιάζει τώρα στο τέλος του. Η φοβερή 
τραγωδία του σύγχρονου αμερικανικού συστήματος συνέβη όχι παρά, αλλά 
λόγω των προηγούμενων οικονομικών ελευθεριών. Η μαζική αύξηση του 
αμερικανικού πλούτου τον 19ο αιώνα ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής ελευθερίας 
- και ήταν αυτή η μεγάλη αύξηση του πλούτου που έθρεψε το μέγεθος και τη 
δύναμη του κράτους. Κάθε φορά που τα ζωντανά γινόντουσαν εκθετικά 
περισσότερο παραγωγικά, αυξανόταν ο αριθμός των ιδιοκτητών φαρμών και 
των εξαρτώμενών τους. Η ανάπτυξη του κράτους είναι πάντοτε ανάλογη με τις 
οικονομικές ελευθερίες που προηγήθηκαν. Οι οικονομικές ελευθερίες 
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δημιούργησαν πλούτο και ο πλούτος προσελκύει περισσότερους κλέφτες και 
πολιτικά παράσιτα των οποίων η απληστία στη συνέχεια καταστρέφει τις 
οικονομικές ελευθερίες. 

Με άλλα λόγια, η ελευθερία κάνει μεταστατικό τον καρκίνο του κράτους. Η 
κυβέρνηση που ξεκινά η μικρότερη δυνατή καταλήγει πάντα η μεγαλύτερη δυνατή. 
Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη εναλλακτική λύση σε 
μια πραγματικά ελεύθερη και ειρηνική κοινωνία. Μια κοινωνία χωρίς πολιτικούς 
ηγέτες, χωρίς ανθρώπινη ιδιοκτησία, χωρίς τη βία της φορολογίας και κρατισμό 
... 

Μια κοινωνία να είναι πραγματικά ελεύθερη είναι και πολύ εύκολο και πολύ 
δύσκολο. Αποφεύγουμε τη φρίκη της σκλαβιάς μας, επειδή είναι οδυνηρό να τη 
δούμε κατάματα. Χορεύουμε γύρω από τη βία του συστήματός μας που πεθαίνει, 
επειδή φοβόμαστε τις επιθέσεις των συνζωντανών μας. 

Αλλά μπορούμε μόνο να κρατιόμαστε σε κλουβιά που αρνούμαστε να δούμε. 

Ας ξυπνήσουμε, μωρά του Matrix... Να δεις τη φάρμα είναι να την εγκαταλείψεις. 
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8 . 5 . 1 0  

Για Ένα Άλλο Πλαίσιο Αναφοράς του Κόσμου - Αβλάβεια, 
Αυτοδιαχείρηση και Συναίνεση οι Άξονές του 
 
Χθες, στα βραδινά δελτία ειδήσεων των κρατικών καναλιών παρακολουθήσαμε 
βουλευτή σε συνεδρίαση του Γερμανικού κοινοβουλίου να χαρακτηρίζει 
τους τραπεζίτες-κερδοσκόπους «Ταλιμπάν με κουστούμια». 
Διεθνώς, οι ίδιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται απερίφραστα ως οικονομικοί 
τρομοκράτες. 
 
Γι αυτή, όμως, την «τρομοκρατία με τα κοστούμια» δεν κηρύχθηκε 
κανένας αντιτρομοκρατικός. Δεν κινήθηκε κανείς από τους κρατούντες στην 
πολιτική εξουσία, ούτε απ αυτούς στην δικαστική εξουσία. 
Αντί για την εξουδετέρωση των τρομοκρατών, παρακολουθούμε τις 
προσπάθειες διαφύλαξης της δύναμης πυρός τους και το αλυσόδεμα των 
θυμάτων τους ώστε να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα το έτσι-θέλω 
τρομοκρατικό «δικαίωμά» τους. 
 
Αυτές τις ημέρες παρατηρούμε για μια ακόμη φορά την αντιστροφή αξιών και 
θεσμών της κοινωνικής ζωής μας. 
Ένας από τους θεσμούς που εισήχθη στη ζωή μας ήταν οι κυβερνήτες. 
Αρχική αποστολή τους ήταν να προστατεύουν τα αδύναμα μέλη της 
κοινωνίας από τις επιβουλές των πιο ισχυρών μελών της. 

Προοδευτικά, η αποστολή αυτή αντεστράφη και σήμερα βλέπουμε τους 
κυβερνήτες να προστατεύουν τους ισχυρούς να μπορούν να επιβουλεύονται 
τους αδύναμους και να συμπράττουν μαζί τους. (1) 
Οι άνθρωποι γινόμαστε υποτελείς αυτών που τους χρίσαμε να μας 
υπηρετούν. 
Οι θεσμοί μας δεν μας υπηρετούν πια. 

Οι πεποιθήσεις μας σχετικά μ αυτούς μας πρόδωσαν. 

.Γιατί αυτές τις πεποιθήσεις συνεχίζουμε να τις υπερασπιζόμαστε περισσότερο 
από την ευημερία μας και την ίδια τη ζωή μας; 
Όταν γίνει δυσλειτουργικό και ξεπεραστεί ένα λειτουργικό ενός υπολογιστή, 
το πετάμε. 
Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο και με τις πεποιθήσεις μας; 
Αρκετοί κατηγορούν την ανθρώπινη φύση για τα σημερινά αδιέξοδα. 

Με τον ίδιο τρόπο που η έχουσα τα πρωτεία στην ευρωπαϊκή διαφθορά 
Γερμανία, σύμφωνα με υπό δημοσίευση ευρωπαϊκή μελέτη (σχόλιο Κ. 
Βεργόπουλου στην προχθεσινή εκπομπή Ανιχνεύσεις στην ΕΤ),κατηγορεί για 
διαφθορά την 9η στη λίστα Ελλάδα και όπως αυτοί του ιδιωτικού τομέα 
κατηγορούν αυτούς στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα για διαφθορά, ενώ 
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κατέχουν τα σκήπτρα οι πρώτοι και όχι οι δεύτεροι, σύμφωνα με την ίδια 
μελέτη. 

Γιατί δεν διερωτόμαστε για μια σειρά πρόδηλων καταστάσεων που υπονομεύουν 
το ανθρώπινο δυναμικό και διαστρέφουν την ανθρώπινη φύση, όπως αυτά που 
σχολιάστηκαν στο Περί Διαφάνειας καιΣυμμετοχικότητας και Ερωτήματα. 

Γιατί δεν διερωτόμαστε γιατί οι νέοι άνθρωποι, που βομβαρδίζονται στα σχολεία 
και τα πανεπιστήμια με πλήθος ανεδαφικών πληροφοριών, δεν έχουν καμία 
πληροφόρηση για τη σημερινή κατάσταση του κόσμου και τις καταστάσεις που 
θα αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, όπως: 

 · η φύση του χρήματος, 
· η ενέργεια και η διαχείρισή της, 
· η φύση και η λειτουργία των πολυεθνικών εταιρειών, κλ.π.; 

Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που δείχνουν ότι η σημερινή άσχημη 
κατάσταση δεν οφείλεται στην άσχημη ανθρώπινη φύση μας, όπως 
ισχυρίζονται μερικοί. . 
Υπάρχουν κατατεθειμένες αυθόρμητες δηλώσεις σημερινών ανθρώπων ότι θα 
συμπεριφέρονταν διαφορετικά αν είχαν τη δυνατότητα. 
 
Παρακάτω παρατίθενται ένα απ αυτά τα ιστορικά παραδείγματα και κάποιες απ 
αυτές τις δηλώσεις των σύγχρονων ανθρώπων. 

 Ένα Ιστορικό Φωτεινό Παράδειγμα 

Η ανθρωπολόγος Gene Weltfish στο βιβλίο της «Το Χαμένο 
Σύμπαν» ενθυμούμενη "τον Ευρωπαίο κατακτητή που άφησε την ήπειρό του για 
να διερευνήσει τους ωκεανούς και κατέστρεψε τις συνθήκες ασφάλειας των 
ανθρώπων που συνάντησε και τους εξουσίασε" και εκφράζοντας τρόμο στο 
ενδεχόμενο αν «προχωρημένα» όντα σαν και μας ζουν σ άλλους πλανήτες και 
μας επισκεφτούν, γράφει για την «απολίτιστη» φυλή των Pawnees που έζησαν 
στη Nebraska στο τέλος του 1800. 
 
"Ακόμη πιο πολύ από τις συνθήκες στο σπίτι με εξέπληξε το θέμα του πολιτικού 
ελέγχου ανάμεσα στους Pawnees. 

Ήταν άνθρωποι νοήμονες και διατηρούσαν τη δημόσια τάξη και κάτω από 
πολύ κρίσιμες καταστάσεις. Εν τούτοις, δεν είχαν κανέναν από τους 
μηχανισμούς εξουσίας που θεωρούμε αναγκαίους για την ευημερία μας. 
Δεν υπήρχαν εντολές. Ούτε συμβόλαια για εργασία, ούτε συζητούσαν ποτέ για 
πλάνα. Δεν υπήρχαν νόμοι και κανόνες, ούτε τιμωρίες, ούτε ηθικολογικές 
παροιμίες.  
Ο μόνος ρυθμιστής ήταν η συναίνεση του ανθρώπου. 
Στη θρησκεία οι τελετές που ακολουθούσαν τις εποχές ήταν στην ευθύνη ενός 
ιερατείου, αλλά καμιά τελετή δεν επιβαλλόταν απ αυτούς. 
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Μια τελετή ετελείτο μόνον όταν ένας απλός άνθρωπος είχε την έμπνευση μέσω 
οραμάτων και αφού τη συζητούσε με το ιερατείο στο οποίο παρείχε τροφή και 
άλλα αγαθά. 
Σε όλα του τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά ο Pawnee εκινείτο σε εντελώς 
εθελοντική βάση. 

Οποιαδήποτε κοινωνικά σχήματα υπήρχαν πήγαζαν από τη συνείδηση των 
ανθρώπων και όχι από άλλους που ήταν σε μια θέση να εντέλλουν. 
 
Καθώς μιλούσα με τους ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες, συνειδητοποίησα ότι 
αυτό είναι εκείνοι που ευχόμαστε, αλλά δεν το έχουμε. 
Τους ρωτούσα επανειλημμένα πότε συναντήθηκαν και κατέστρωσαν τα σχέδια 
που τώρα εκτελούσαν. Η απάντηση ήταν πάντα ότι δεν το συζητούσαν καθόλου. 

Δεν μιλούν γι αυτό. Απλά συμβαίνει» 

 Η Καταγραμμένη Επιθυμία των Ανθρώπων 
για Αυτοδιάθεση και Προσφορά 

Πολλοί θα παρατηρήσουν ότι το είδος αυτών των ανθρώπων έχει πια εκλείψει, 
ότι δεν γίνεται να γυρίσουμε πίσω. 
Πριν κάμποσο καιρό κυκλοφόρησε το εξαίρετο βίντεο «Η βαρβαρότητα της 
Εξουσίας» με ελληνικούς 
υπότιτλους The Evilness of Power [Greek Subtitles] PART 1 http://www.youtub
e.com/watch?v=9-gMca-fCWM 

Ο δημιουργός του βίντεο στο πρώτο μέρος περιγράφει τη ζωή μιας 
«απολίτιστης» φυλής ανθρώπων σαν αυτήν των φωτεινών Pawnees και την 
απορία για την παράξενη και ανυπόφορη ζωή των μουντών ανθρώπων που 
είχε συναντήσει στο ταξίδι του στον «πολιτισμένο» κόσμο ο Κίκο, ένας από 
τους ανθρώπους της φυλής. 

Στην αρχή του βίντεο παραθέτει αποσπάσματα από δύο άλλα βίντεο με 
ερωτήματα που υπέβαλε σε περαστικούς σχετικά με τα θέλω του σημερινού 
ανθρώπου. 
. 
Στα ερωτήματά του η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, από τους 
εκατοντάδες που ρώτησε, απάντησαν κατηγορηματικά ότι δεν θα ήθελαν να 
έχουν αφεντικό ή κάποιον που θα είχε τη δύναμη να τους αποστερεί αυτά 
που χρειάζονται και ότι θα ήθελαν να κάνουν κάτι παραγωγικό και 
δημιουργικό για την κοινωνία χωρίς το κίνητρο του κέρδους. 
Στα επόμενα μέρη του βίντεο αναζητούνται οι αιτίες που αυτά τα θέλω και οι 
τάσεις των ανθρώπων καταστέλλονται στη σημερινή κοινωνία. 

Είναι μια σειρά βίντεο που αξίζει να αφιερώσουμε το χρόνο μας και να 
προβληματιστούμε. 
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. 

Ερωτήματα 
«Πρόοδοι γίνονται απαντώντας ερωτήματα. 

Ανακαλύψεις γίνονται αμφισβητώντας τις απαντήσεις» 

Bernhard Haisch, αστροφυσικός 

. 

Γιατί, ενώ  έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες που μας δίνουν τεράστιες 
δυνατότητες, τεχνολογίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να μεταστρέφουμε το 
κλίμα, να επεμβαίνουμε στους μηχανισμούς της φύσης και να μετοικίσουμε σε 
άλλους πλανήτες, 
υποφέρουμε από τόσο αξιολύπητα καθημερινά προβλήματα, όπως την 
εργασιακή καταπίεση, τον εκπαιδευτικό καταναγκασμό, τον εθισμό σε 
φάρμακα, την κατάθλιψη, την αυτοκτονία, το βιασμό, την κακοποίηση παιδιών, 
τη μετανάστευση, την εκμετάλλευση των μεταναστών, τη δολοφονία, την 
τρομοκρατία, την πλύση εγκεφάλου, τον πόλεμο, τα μονοπώλια, την ένδεια, 
την έλλειψη στέγης, τη ρύπανση, την πείνα, κ.λπ; 
 
Γιατί στον εικοστό πρώτο αιώνα και στο μακροβιότερο σοσιαλιστικό καθεστώς 
του κόσμου, στην για πολλά εκθειαζόμενη Σουηδία, στο εργοστάσιο 
«Ακρόπολις» της Volvo, εργάζονται, όπως καταγγέλλει ο Π. Κοροβέσης στην 
«Ελευθεροτυπία» (9-5-2005), 12 ώρες την ημέρα επτά ημέρες την εβδομάδα με 
αμοιβή 1 ευρώ την ώρα; 
 
Γιατί: 
- ενώ ένας μόνον άνθρωπος, ο Γκάντι, μπόρεσε να γονατίσει με τη δύναμη της 
προσωπικότητάς του και μόνον μια φαινομενικά πανίσχυρη αυτοκρατορία και 
να εκδιώξει τους βρετανούς από την Ινδία, 
- τόσοι πολλοί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μικρότερης κλίμακας 
διαφόρων τύπων αποικιοκρατήσεις;  

Γιατί η φοβερή διαχρονική εκμετάλλευση της μεγαλύτερης πλειονότητας των 
ανθρώπων από τις εκάστοτε εξουσίες στο βωμό των συμφερόντων των 
μεγάλων εταιρειών, ακόμη κι όταν ομολογείται, δεν φαίνεται να 
συσχετίζεται ως αιτία για τη σημερινή προβληματική κατάσταση των 
ανθρώπων και του πλανήτη; 

 
Αντ  αυτού, υποκείμεθα συνεχώς σε επικλήσεις των λεγόμενων επαϊόντων και 
προοδευτικών διανοουμένων για θυσίες για την ανάπτυξη και τη σωτηρία του 
πλανήτη, θυσίες οι οποίες κατά κανόνα μεταφράζονται στο θησαυρισμό 
εταιριών και τραπεζών. 
 
Συνεχώς «ενημερωνόμαστε» από τα ΜΜΕ για «διεθνείς» διασκέψεις και 
συσκέψεις για την επίλυση των προβλημάτων του πλανήτη, όπως της πείνας και 
της φτώχειας, των πολέμων, της τρομοκρατίας, της έλλειψης στέγης, του 
ασφαλιστικού, κ.α, τα οποία, όμως, κατά κάποιο περίεργο τρόπο 
επιδεινώνονται αντίστροφα ανάλογα με το μέγεθος των προσπαθειών και το 
κύρος των διασκέψεων και των συμμετεχόντων. 
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Γιατί κανείς από τους εξουσιοδοτημένους φορείς δεν θέτει ποτέ πολύ απλά 
προφανή ερωτήματα, όπως για παράδειγμα:  
Ø Γιατί δεν τίθεται το δικαίωμα της στέγης ως φυσική κληρονομιά όλων των 
ανθρώπων πάνω στη γη;  

 
Ø Γιατί δεν κλείνουν τα εργοστάσια της πολεμικής βιομηχανίας και δεν 
προτείνεται αφοπλισμός όλων των κρατών ώστε να μην υπάρχουν τα μέσα για 
πολέμους και η φρίκη που τους συνοδεύουν; 

  
Ø Γιατί δεν σταματούν να πετούν σε χωματερές και να περιορίζουν την 
παραγωγή των τροφίμων για να εξαλειφθεί η πείνα στον κόσμο.  

 
Ø Γιατί δεν εξετάζονται ποτέ οι διασυνδέσεις με τα εταιρικά και τραπεζικά 
συμφέροντα αυτών που αναλαμβάνουν κατ αποκλειστικότητα να επιλύσουν 
τα προβλήματά μας για μας χωρίς εμάς;  

 
Ø Γιατί δεν αμφισβητείται η λεγόμενη αξιοκρατία και η αξιολόγηση που τη 
συνοδεύει που τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμη επωδός όλων των «μεγάλων» 
ταγών σε πιστή υπακοή με τις εταιρικές αξίες στην υπηρεσία των εταιρικών 
συμφερόντων και στόχων;  

 
Ø Γιατί τα πορίσματα νοημόνων ερευνητών, όπως του Βίλχεμ Ράϊχ και άλλων 
έντιμων στοχαστών για τις αιτίες της κακοδαιμονίας του ανθρώπου και του 
κόσμου του δεν έχουν ποτέ τεθεί ως βάση για την άρση της;  

 
Ø Γιατί δεν αναγνωρίζεται ως αιτία της κακοδαιμονίας η συσσωρευμένη 
ένταση από την καταπίεση της θέλησης και των συναισθημάτων του 
ανθρώπου στο όνομα του εταιρικού «πολιτισμού» και η «πανούκλα» που τη 
συνοδεύει, όπως αποκαλεί ο Β. Ράϊχ τη διαστροφή της ανθρώπινης φύσης που 
προκαλείται;  

 
Ø Γιατί δεν αναγνωρίζεται ως αιτία ότι δεν πενθήσαμε τους εσταυρωμένους του 
παρελθόντος και του παρόντος της εταιρικής λαίλαπας;  

 
Ø Γιατί δεν έχει τεθεί ποτέ από τους επώνυμους της δημόσιας ζωής και τα 
πολιτικά κόμματα αυτό που από το 1925 έθεσε ο αμερικανός στρατηγός 
Smedley Butler, βλ. Ο Πόλεμος Είναι Κομπίνα, το προφανές: 

 
1. Να αποφασίζουν (π.χ. μέσω δημοψηφισμάτων) για πολέμους ή άλλες 
πολυδάπανες διοργανώσεις για τα οποία οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη 
συναίνεση των πολιτών (με την υποτιθέμενη έγκριση των προγραμμάτων 
τους στις εκλογές) αυτοί που καλούνται να υποστούν τις θυσίες (να 
θυσιάσουν τη ζωή τους ή τα οικονομικά τους). 

 
2. Να νομοθετηθεί ότι σε περιόδους πολέμων και οικονομικών κρίσεων τα 



170 
 

κέρδη εταιρειών και τραπεζών οφείλουν να μειώνονται, όπως και των 
υπόλοιπων πολιτών.  

 
Γιατί οι λεγόμενοι διεθνείς ειρηνευτικοί οργανισμοί και διασκέψεις δεν 
κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση;  
Υπάρχει άραγε πιο ισχυρό μέσον για την ειρήνευση του κόσμου; 
 
Είναι πια ευρέως αντιληπτό ότι οι πολίτες του κόσμου δεν μπορούν να 
εναποθέσουν τις τύχες τους στους λεγόμενους διεθνείς οργανισμούς και τις 
λεγόμενες ειρηνευτικές διαβουλεύσεις. 
 
Όπως το έθεσε ο αμερικανός στρατηγός Butler, ήδη από το 1925:  

"Στο παρασκήνιο όλων των διεθνών διασκέψεων βρίσκονται οι αχρείοι 
πράκτορες αυτών που επωφελούνται ". 
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2 0 . 3 . 1 0  

Όταν το Παιδί Χαμογελά 
. 
Το παιδί δεν βλέπει και είναι καθηλωμένο σε αναπηρική καρέκλα.  
Χαμογελά και εκπέμπει αισιοδοξία και χαρά. 
 
Οι γονείς φροντίζουν ένα παιδί που δεν βλέπει και δεν περπατά. 
Χαμογελούν και εκπέμπουν αισιοδοξία και πλήρωση. 
 
Το παιδί είναι άριστο στο πιάνο και παίζει και τρομπέτα. 
Ο πατέρας οδηγεί το αναπηρικό καροτσάκι του παιδιού. 
Καμαρώνει και είναι υπερήφανος. 
βλ. http://www.youtube.com/watch?v=9xwCG0Ey2Mg 
 
Το παιδί δεν είναι το σώμα του. Δεν ταυτίζεται με τις αντιξοότητές του. 
Οι γονείς δεν νοιώθουν το μόχθο τους. Αγαπούν και αποδέχονται. 
 
Παιδί και γονείς απαλλαγμένοι από πρότυπα. Μέσα στον κόσμο αλλά όχι απ τον 
κόσμο. 
 
Είθε στη γενική κατήφεια των καιρών 
να ανακαλύψουμε και μεις το παιδί που θα χαμογελά κι ας μην βλέπει μπροστά. 
Είθε να ανακαλύψουμε και μεις τους γονείς που θα το φροντίζουν και αγαπούν. 
 
Είθε να γίνουμε παιδί και γονείς μαζί. 
 
Απαλλαγμένοι από πρότυπα, μέσα στον κόσμο αλλά όχι απ τον κόσμο. 
. 
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3 . 1 2 . 0 9  

Ο Κόσμος Σήμερα και η Σκοτεινή πλευρά του Φεγγαριού 
. 
Όσοι παρακολουθήσαμε από κοντά την ιστορία της λεγόμενης πανδημίας 
εμπεδώσαμε για μια ακόμη φορά ότι πίσω από κάθε επίσημη ιστορία βρίσκεται 
και μια άλλη, η αθέατη όψη της, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, όπως λένε 
μερικοί. 
Είναι η ιστορία όλων αυτών που συμβαίνουν πίσω από τη σκηνή, στο 
παρασκήνιο, αυτά που δεν βλέπουν και δεν τα γνωρίζουν οι απλοί θεατές, αλλά 
και αυτά στο προσκήνιο που είναι έξω από τον κύκλο φωτός των προβολέων. 
 
Πίσω από την ένδοξη ιστορία των αρχαιοελλήνων προγόνων μας κρύβετα μία 
άλλη ιστορία των προγόνων που τόσο μας έμοιαζαν κι ας μην μας ήξεραν, όπως 
τόσο γλαφυρά και τεκμηριωμένα αποκαλύπτεται στο ιστολόγιο Φώντας το 
Ελληνάριον. 
 
Πίσω από την επίσημη ιστορία του σύγχρονου πολέμου στο Αφγανιστάν 
βρίσκεται μια άλλη ιστορία του« “Oποιος δεν υποτάσσεται σ μάς θα 
χτυπιέται!”, όπως έγραψε η Κύρα Αδάμ, αυτήκοος μάρτυρας, στην 
Ελευθεροτυπία στις 13-12-2003 δηλώνοντας: 

 "Αμερικανοί και σύμμαχοι ομολογούν κυνικά ότι Αφγανιστάν και Ιράκ είναι 
απλώς μαθήματα για να οργανώσουν καλά τις ένοπλες δυνάμεις τους» 

Πίσω από την ιστορία της οικονομικής κρίσης που χτύπησε τον κόσμο 
νομοτελειακά και από λάθος κινήσεις μερικών, βρίσκεται μια άλλη ιστορία της 
εσκεμμένης πρόκλησής της, βλ. Οι Ντιρεκτίβες του ΔΝΤ και Μια Επίκαιρη 
Ιστορική Ομολογία. 
 
Πίσω από την ιστορία της εξέλιξης της επιστήμης στους διάφορους τομείς της 
που διδάσκονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια υπάρχει μια άλλη ιστορία που 
την αγνοούν παντελώς. 
 
Πίσω από την ιατρική ως λειτούργημα στην υπηρεσία του ανθρώπου και των 
ιατρών και των φαρμάκων στην υπηρεσία της υγείας, υπάρχει η ιστορία των 
φαρμάκων και των γιατρών ως της υπ αριθμόν ένα αιτίας θανάτων στον κόσμο 
(1). 
 
Πίσω από την τόσο εκθειαζόμενη ιστορία των εμβολίων που διδάσκονται οι 
φοιτητές της ιατρικής, που τόσο αριστοτεχνικά περιγράφεται στο Iστολόγιο του 
Φαρμάκου με τίτλο Ιστορία των εμβολίων, υπάρχει μια άλλη ιστορία, 
βλ. Εμβόλια Δούρειοι Ίπποι. 
 
Πίσω από την ιστορία των διεθνών οργανισμών ως φορέων επίλυσης των 
προβλημάτων του κόσμου, υπάρχει μια άλλη ιστορία που τόσο εύστοχα είχε 
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περιγράψει από το 1935 ο αμερικανός αρχιστράτηγος Smedley Butler λέγοντας: 
«Στο παρασκήνιο όλων αυτών των διεθνών διασκέψεων βρίσκονται οι αχρείοι 
πράκτορες αυτών που επωφελούνται»(βλ. Ο Πόλεμος Είναι Κομπίνα). 
 
Πίσω από την ιστορία των ΜΜΕ ως φορέων ενημέρωσης κρύβεται η ιστορία των 
δημοσιογράφων ως «διανοητικών πορνών» «να καταστρέφουν την αλήθεια, να 
διαστρέφουν, να δυσφημίζουν, να υποκλίνονται στα πόδια του μαμμωνά και να 
πουλάνε τη χώρα τους και τη φυλή τους για το καθημερινό ψωμί τους, να είναι 
τα όργανα και οι υποτελείς των πλούσιων ατόμων πίσω από τη σκηνή που τους 
κινούν τα νήματα και χορεύουν», όπως είπε το 1880 ο διαπρεπής 
δημοσιογράφος της Νέας Υόρκης John Swinton, κατά τη διάρκεια συμποσίου 
που διοργανώθηκε προς τιμή του από τους αρχισυντάκτες της εποχής. 
 
Με το φιάσκο της πανδημίας και την προπαγάνδα για μαζικό εμβολιασμό πολλές 
απ αυτές τις κρυμμένες, τις αποσιωπούμενες, ιστορίες του κόσμου ήρθαν στο 
φως. 
. 
Για πρώτη φορά τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρνούνται να 
ακολουθήσουν τις ντιρεκτίβες των διεθνών οργανισμών και των ιατρικών 
οργανισμών, αψηφούν την κινδυνολογία των ΜΜΕ και διαβλέπουν την 
προπαγάνδα τους. 
 
Από την άποψη αυτή, το φιάσκο αυτό θα μπορούσε να ειδωθεί ως ένα 
απελευθερωτικό γεγονός. 
 
Θα μπορούσε να μας οδηγήσει να επανεξετάσουμε τις αντιλήψεις μας και τις 
στάσεις της ζωής μας τις εγκατεστημένες μέσω της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και 
των άλλων μηχανισμών διαμόρφωσης πεποιθήσεων και συμμόρφωσης του 
κόσμου τούτου. 
 
Για όσους από μας έχουμε καταλήξει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο 
παρά μόνον αυτό που είμαστε εμείς, η θέαση της κρυμμένης αυτής όψης του 
κόσμου μπορεί να μας οδηγήσει στην κατανόηση της αληθινής φύσης του 
κόσμου που ζούμε. 
 
Και, ίσως, η κατανόηση αυτή είναι το ζητούμενο της πορείας μας στη ζωή αυτή. 
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H Ελπιδοφόρα Πρωτοφανής Αμφισβήτιση Ειδικών και Διεθνών 
Οργανισμών Υγείας 

. 

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο FDA (Αμερ. Οργανισμός Υγείας) 
τους προστατεύει. Αυτό που κάνει ο FDA και αυτό που πιστεύει 

το κοινό ότι κάνει διαφέρουν όσο η νύχτα από τη μέρα» 
Dr Herbert Ley, τέως επίτροπος της FDA (ενώπιον της γερουσίας) 

. 
Οι ίδιοι οι επιστήμονες της FDA καταγγέλλουν τον εκφοβισμό, τη λογοκρισία 

και τις επιστημονικές απάτες που υπονομεύουν τη δημόσια ασφάλεια 

FDA's own scientists report intimidation, censorship and... 

that undermines public safety 

Στις αφρικανικές χώρες γινόμαστε μάρτυρες μιας καταστροφής 
που οφείλεται στη χρήση παλιότερων εμβολίων ζωντανών ιών πολιομυελίτιδας, 

εμβόλια τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει επιδημίες πολιομυελίτιδας. 
Dr. Russel Blaylock, νευροχειρούργος 

 

Ζούμε σε καιρούς κρίσης, οικονομικής κρίσης, κρίσης αξιών, οικολογικής 
κρίσης. 
Κάθε κρίση είναι συνέπεια εκφόρτισης συσσωρευμένων εντάσεων και, όπως 
συμβαίνει με κάθε εκφόρτιση, δρα αποκαλυπτικά. 
 
Στον τομέα της υγείας η κρίση με τη νέα γρίπη έδρασε κι αυτή αποκαλυπτικά. 
Κατ αρχήν για την ίδια τη φύση της κρίσης. 
Αρκετοί μίλησαν για τεχνητή κρίση, για ιό παρασκευασμένο στα εργαστήρια. 
 
Ακολούθησε η αμφισβήτηση των καλών προθέσεων των παρασκευαστών των 
εμβολίων και οι πληροφορίες περί διαπλοκής τους με τους εντέλλοντες διεθνείς 
οργανισμούς. 
 
Ήρθαν στο φως οι πλαστογραφίες επιστημονικών εργασιών, η εφεύρεση νέων 
ασθενειών, τα οικονομικά, ηθικά και πολιτικά σκάνδαλα 
των φαρμακοβιομηχανιών.  
 
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι αμφισβητήθηκαν σε πρωτοφανή κλίμακα οι 
συστάσεις των ειδικών και των διεθνών οργανισμών υγείας. 
 
Ανέκαθεν υπήρχαν φωνές για τα καλυμμένα συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών, για τη διαπλοκή τους με την πολιτική εξουσία και 
αδιαφανή κέντρα. 
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Ανέκαθεν μίλαγαν για διαπλοκή φαρμακοβιομηχανιών και ελεγκτικών 
μηχανισμών. Αλλά αποτελούσαν τη μειοψηφία και στιγματίζονταν 
ως συνωμοσιολόγοι. 
 
Ακούγαμε για ανθρώπους στην Αφρική που έτρεχαν να κρυφτούν στα δάση για 
να αποφύγουν τους εμβολιασμούς των δυτικών. 
Ακούγαμε για ανθρώπους στην Ασία που μίλαγαν για γενοκτονία των δυτικών 
μέσω των εμβολίων, για επιδημίες που τους αποδεκάτιζαν μετά 
από εμβολιασμούς. 
 
Οι απληροφόρητοι, και ήμασταν οι περισσότεροί μας, νομίζαμε ότι είναι 
αναχρονιστικές δοξασίες και προκαταλήψεις του λεγόμενου τρίτου κόσμου. 
Νομίζαμε ότι αυτά δεν μπορούσαν να συμβαίνουν στον «πρώτο» κόσμο μας. 
 
Πιστοί στην επιστημονική πρόοδο και τα κελεύσματα των διεθνών οργανισμών 
των ειδικών με ευλάβεια στηνόμασταν στις ουρές και εμβολιάζαμε τα παιδιά 
μας, κατά πως κάνανε και σε μας οι γονείς μας. 
 
Σήμερα, όμως οι συνωμοσιολογίες του παρελθόντος και οι προκαταλήψεις 
των αφρικανών είναι κοινή πεποίθηση της πλειοψηφίας των πολιτών σε πολλές 
χώρες της δύσης. 

Η πλειοψηφία των πολιτών στα περισσότερα κράτη αρνούμαστε 
να εμβολιαστούμε. 

Ανάμεσά τους και η πλειοψηφία του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 
 
Η άρνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Σηματοδοτεί την αμφισβήτηση των καλών προθέσεων των διεθνών οργανισμών. 
Σημαίνει ότι οι πολίτες παίρνουμε την υγεία μας στα χέρια μας. 
 
Τέλειωσαν οι εποχές της τυφλής υπακοής, της άκριτης εμπιστοσύνης στους 
ειδικούς και τους πάτρωνές τους, τους διεθνείς οργανισμούς. 
 
Πληροφορηθήκαμε ότι οι επικεφαλής των φαρμακοβιομηχανιών είναι τύποι σαν 
τον Ράμσφελντ, τύποι σαν τον Fritz ter Meer που καταδικάστηκε στη 
Νυρεμβέργη για διενέργεια πειραμάτων σε κρατούμενους στο Άουσβιτς. 
 
Ποιός, άραγε, εχέφρων άνθρωπος θα επαφιόταν να κουμαντάρει την τύχη του 
ένας Ράμσφελντ, ένας καταδικασμένος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας; 

. 

Πληροφορηθήκαμε ότι στα εμβόλια περιέχονται ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Αλτσχάιμερ) 
ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ (καρκίνος), ιδιαίτερα τοξικό απολυμαντικό βαφής,"ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ" 
(ακραίες νευροτοξικές παρενέργειες ) ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Αυτισμός) κ.α  
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ότι στο εμβόλιο για τη νέα γρίπη περιέχεται το ιδιαίτερα 
επικίνδυνο ανοσοενισχυτικό σκουαλένιο που ευθύνεται για το σύνδρομο του 
κόλπου και χρησιμοποιείται για στείρωση σε ζώα. 

Ύστερα, αρχίσαμε να βλέπουμε τις μεγάλες αντιφάσεις. 
Ποιός δεν αντιλαμβανόταν ότι η απίστευτη κινδυνολογία των καναλιών ήταν 
τεχνητή και εντελλόμενη; 
 
Ποιός δεν αντιλαμβανόταν ότι πίσω από τη σχιζοειδή συμπεριφορά των ειδικών, 
από τη μία να μιλούν για μια κοινή ίωση που την περνάς στο πόδι και από την 
άλλη να μιλούν για ανάγκη υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά παράβαση νόμων, 
κρύβονταν άνομα συμφέροντα;  
Ποιός δεν καταλάβαινε όταν ο τέως υπουργός υγείας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου στα πλαίσια κάποιας ημερίδας για το θέμα στο Σκάι, αν θα 
εμβολιάσει τα παιδιά του, φυγομάχησε απαντώντας ότι αυτός.... θα το 
εισηγηθεί; 
 
Οι μεγάλοι έκαναν ένα λάθος. Υποτίμησαν τη νοημοσύνη των ανθρώπων. 
 
Ή συμβαίνει κάτι άλλο; Μήπως κάπου δεν τους βγήκε ο σχεδιασμός; 
Ίσως αργήσουμε να το μάθουμε. 
 
Σημασία έχει ότι η αρχή έγινε. 
Η πρώτη αμφισβήτηση της εξουσίας των ειδικών και των διεθνών οργανισμών 
ξεκίνησε. 
Ας δώσουμε συνέχεια. 
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Γιατί Δεν Λογοδοτούν οι Πολιτικοί όπως Όλοι οι Επαγγελματίες; 
. 
Όταν γίνεται ένας σεισμός, οι περισσότερες ρωγμές που παρατηρούνται στα 
κτίσματα δεν οφείλονται στην καταπόνησή τους από το σεισμό. Προϋπήρχαν. 
Άλλες δεν γίνονταν αντιληπτές γιατί καλύπτονταν από τις επικαλύψεις ή το 
σοβά και έρχονται στην επιφάνεια με την δόνηση του σεισμού. 
Άλλες ήταν μεν εμφανείς και πριν το σεισμό, αλλά δεν γίνονται αντιληπτές παρά 
μόνον μετά από επισταμένο έλεγχο που συνήθως ακολουθεί (και για 
ψυχολογικούς λόγους) μετά από ένα σεισμό. 
Άλλες πάλι βλάβες υπόβοσκαν αλλά επειδή το κτίσμα υπολειτουργούσε δεν 
είχαν ακόμη εκδηλωθεί. 
 
Όπως με το σεισμό, έτσι και με την οικονομική κρίση ήρθαν στην 
επιφάνεια προϋπάρχουσες ρωγμές της ελληνικής οικονομίας. 
 
Όταν μετά από ένα σεισμό αστοχήσει ένα κτίσμα, ο μηχανικός καλείται να 
λογοδοτήσει και αν αποδειχθεί ότι η βλάβη οφειλόταν σε δικό του κακό 
υπολογισμό ή σε έλλειψη ενημέρωσης των χρηστών για ευπαθή σημεία της 
κατασκευής, υπόκειται σε ποινικές, επαγγελματικές και οικονομικές κυρώσεις. 
Φυλακίζεται, χάνει την επαγγελματική του ιδιότητα και αναγκάζεται να 
αποζημιώσει οικονομικά τα θύματα της παράλειψής του ή των κακών 
υπολογισμών του. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους επαγγελματίες. 
 
Γιατί αυτό δεν ισχύει για τους πολιτικούς; 
 
Ακούσαμε ότι ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ΝΔ πήρε την πολιτική ευθύνη για 
την πανωλεθρία του κόμματος. 
 
Για την πανωλεθρία του κράτους και των πολιτών του γιατί δεν του ζήτησε 
κανείς να πάρει ευθύνη; 
Όχι την λεγόμενη πολιτική ευθύνη, φυσικά, αυτό το εφεύρημα που υποτιμά τη 
νοημοσύνη των πολιτών. 
 
Γιατί κανείς δεν τους ζήτησε να λογοδοτήσουν για την πανωλεθρία της 
οικονομίας και το κατά γενική ομολογία ξεχαρβάλωμα της δημόσιας διοίκησης 
που παρέδωσαν; 
 
Γιατί κανείς δεν τους ζήτησε να λογοδοτήσουν για την εξαπάτηση των πολιτών; 
 
Πριν ένα χρόνο ακούγαμε ότι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης ήταν η οικονομία. 
Το ακούγαμε όχι μόνον από τον βαρύγδουπο αρχηγό και τους κυβερνητικούς 
παράγοντες αλλά και από τους βαρύγδουπους αναλυτές των λεγόμενων ΜΜΕ. 
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Με την εκδήλωση της λεγόμενης οικονομικής κρίσης συνεχίσαμε να ακούμε από 
τους ίδιους παράγοντες πως λόγω της καλής οικονομικής διαχείρισης η 
οικονομία μας αντέχει και κατά κάποιον τρόπο διεκδικούσαν τα εύσημα για την 
αξιοσύνη τους αυτή. 
 
Βέβαια, όπως και με το σεισμό, για να χτυπηθείς από την κρίση πρέπει να έχεις 
και κάποιο ανάστημα. Για να σε χτυπήσει η δόνηση του χρηματιστηρίου πρέπει 
να έχεις μετοχές, εν προκειμένω εξαγωγές. 
(Όταν γίνεται ένας σεισμός δεν χτυπιούνται όλα τα κτίσματα το ίδιο. Εξαρτάται 
από τη δομή τους, τις αντιστάσεις τους, αλλά και από τη θέση τους. 
Ακόμη και στην ίδια περιοχή, ένα κτίσμα μπορεί να χτυπηθεί πολύ περισσότερο 
από κάποιο γειτονικό του, ανάλογα με τη διεύθυνση της σεισμικής δράσης). 
 
Ακόμη κι όταν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και διεθνή έντυπα μιλούσαν για το 
μαύρο χάλι της οικονομίας, οι παράγοντες τα 
αντιπαρέρχονταν αντιπαραθέτοντας την αναξιοπιστία και κακοβουλία των 
ξένων. 
 
Όταν πήραν φιρμάνι από τους «ευρωπαίους εταίρους» ότι δεν πάει άλλο και 
πήραν ντιρεκτίβες για άμεση εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα 
εξήγγειλαν ως μέτρα αντιμετώπισης της διεθνούς κρίσης που άρχισε να χτυπά 
πια και την ελληνική οικονομία. Ακόμη και τότε δεν αποχωρίζονταν τα εύσημα 
της καθυστέρησης της κρίσης λόγω της καλής τους διαχείρισης. 
 
Ξένη ανταποκρίτρια στις βαρύγδουπες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στην έκθεση 
της Θεσσαλονίκης παρατήρησε ότι τα μέτρα δεν είχαν καμιά σχέση με την κρίση 
αλλά με το μπάχαλο της οικονομικής διαχείρισης. 
Οι εγχώριοι ανταποκριτές δεν το παρατήρησαν αυτό. 
 
Η μόνη, ίσως, εξαγγελία η σχετιζόμενη με την κρίση θα έλεγε κανείς ότι ήταν 
αυτή για την τόνωση της αγοράς των αυτοκινήτων, αλλά σχετιζόταν με την 
κρίση των "ευρωπαίων εταίρων" και την αντιμετώπισή της, αφού, ως γνωστόν, 
δεν υπάρχουν ελληνικές αυτοκινητοβιομηχανίες για να έχουν κρίση. 
 
Τόνωναν την αγορά αυτοκινήτου οι "ευρωπαίοι εταίροι" την τονώσαμε και μεις. 
 
Ξαφνικά, στην προεκλογική περίοδο, ακούσαμε ότι πρέπει να παρθούν 
δύσκολες αποφάσεις για την ελληνική οικονομία που μέχρι πρότινος άντεχε 
σθεναρά στις ξενόφερτες πιέσεις. 
 
Ακόμη και τότε στα depate, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις υπεραμύνονταν ο 
αρχηγός και οι κυβερνητικοί παράγοντες της οικονομικής τους πολιτικής, 
τονίζοντας τη μικρή ανεργία, το σχετικά μικρό έλλειμμα του 6%. 
Για τον δημόσιο δανεισμό μας έλεγαν ότι ήταν τα 100 δις που κληρονόμησαν 
από τους προηγούμενους συν τους τόκους αποπληρωμής τους. 
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Σήμερα, ακούμε για εκρηκτική κατάσταση της οικονομίας, για υπερδιπλασιασμό 
όλων των δεικτών. 
Πραγματική ανεργία στο 15,5%, έλλειμμα τουλάχιστον στο 12% και δημόσιο 
χρέος τουλάχιστον 290 δις. 
 
Θα περίμενε κανείς ότι θα ένοιωθαν από μόνοι τους την ανάγκη να 
απολογηθούν και να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. 
 
Ήταν εξαπάτηση; 
Δεν θα πρεπε να διωχθούν για δημόσια εξαπάτηση, αλλά και για ψευδορκία. 
Είχαν ορκιστεί με την ανάληψη των καθηκόντων τους. 
 
Ήταν ανικανότητα; Δεν ήξεραν που τους πάνε τα τέσσερα; 
Δεν θα πρεπε να αποπεμφθούν δια παντός από τη δημόσια διαχείριση; 
Δεν θα πρεπε να αποτελούν πια παρελθόν για την πολιτική ζωή του τόπου; 
 
Αυτός ο περιβόητος ρόλος των ΜΜΕ ελέγχου της πολιτικής εξουσίας πού πήγε, 
πώς εκφράζεται; 
Με το να μονοπωλούν τα ραδιόφωνα και τα κανάλια με τα καμώματα των 
μνηστήρων και να μας ανακοινώνουν την απόφαση του αρχηγού για αναχώρηση 
στις 8; 
 
Για ακόμη μία φορά: Η λεγόμενη δικαιοσύνη πού είναι; 
 
Το αδίκημά τους της εξαπάτησης είναι τεκμηριωμένο. Μάρτυρες 10 εκατ. 
πολιτών. 
Τα πειστήρια στις κασέτες των δηλώσεων και των συνεντεύξεων τους στα 
ραδιόφωνα και στα κανάλια. 
. 
. 
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Το Κοινό Γνώρισμα των Ανεξάρτητων Ανθρώπων 
. 
Σε αφιέρωμα της ΕΤ1 για τη Δέσπω Διαμαντίδου που προβλήθηκε σε επανάληψη 
πριν μερικές ημέρες, η κορυφαία ηθοποιός του θεάτρου και του 
κινηματογράφου εξομολογείται ότι οι σπουδές της στη σχολή θεάτρου δεν της 
προσέφεραν τίποτα. Όταν αποφοίτησε ήξερε λιγότερα απ αυτά που ήξερε 
όταν μπήκε στη Σχολή.  
 
Γι αυτό και αρνήθηκε να διδάξει η ίδια και ποτέ δεν αποθάρρυνε κάποιο νέο 
λέγοντάς του ότι δεν έχει ταλέντο. Όπως είπε: «Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τις 
δυνατότητες του άλλου. Μπορεί σε κατάλληλο περιβάλλον προοδευτικά με τις 
ατομικές του προσπάθειες να αναπτύξει ταλέντα που οι άλλοι αλλά και ίδιος 
αγνοούν». 
 
Όπως λέει ο Γκράμσι, όλοι οι άνθρωποι είναι διανοούμενοι, μολονότι δεν έχουν 
όλοι τη λειτουργία του διανοούμενου μέσα στην κοινωνία. 
 
Αλλά, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ανεξάρτητοι στον ίδιο βαθμό. 
 
Τα εν δυνάμει γνωρίσματα του ανθρώπου, η μοναδικότητά του και το 
πολυδιάστατο της υπόστασής του, δεν είναι έκδηλα στον ίδιο βαθμό σε όλους 
τους ανθρώπους. 
Γιατί οι άνθρωποι έχουμε υποστεί σε διαφορετικό βαθμό την επιρροή των 
μηχανισμών συμμόρφωσης της κοινωνίας μας. 
 
Στις προχθεσινές εκλογές διαφάνηκε σ όλη της την αίγλη η τεράστια επιρροή 
που άσκησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μηχανισμός συμμόρφωσης των 
πολιτών. Έναν ρόλο με τον οποίο έχουν ασχοληθεί πολλοί και είναι αρκετά 
προφανής. 
 
Εξίσου πρωταρχικό ρόλο, όμως, στη συμμόρφωση των πολιτών ασκεί και η 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. 
 
Πολλοί έχουν ασχοληθεί με το ρόλο της συμμόρφωσης που ασκεί η υποχρεωτική 
εκπαίδευση στις βασικές βαθμίδες της. Το ρόλο της ως μηχανισμού 
συμμόρφωσης των παιδιών στις κατεστημένες δομές της κοινωνίας μας για την 
διαιώνισή τους. 
 
Μερικοί, όπως ο John Taylor Gatto έχουν αναζητήσει τη σκοπιμότητα της 
εισαγωγής τον 18ο αιώνα της βασικής δημόσιας εκπαίδευσης ως υποχρεωτικής 
μόνον για τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων στην ανάγκη 
διαμόρφωσης εργαζόμενων-γραναζιών για τις ανάγκες της βιομηχανίας και 
καταστολής της ανεξάρτητης σκέψης τους. 
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Αρκετοί μιλούν σήμερα για παρόμοιο ρόλο της εκπαίδευσης και στις ανώτερες 
βαθμίδες της, ένα ρόλο ο οποίος, όμως, δεν είναι προφανής για 
τους περισσότερους. 
 
Ο φιλόσοφος της επιστήμης Paul Feyerabend μιλάει για τους σύγχρονους 
επιστήμονες φυσικούς ως αμόρφωτους άγριους, αποδίδοντάς το στην 
εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει την 
ανώτατη εκπαίδευση. 
 
Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και ο Denis Rancourt, καθηγητής φυσικής στο 
πανεπιστήμιο της Ottawa, σε άρθρο του (9 Μαϊου 2006) στην 
ιστοσελίδα GlobalResearch.ca δηλώνοντας ότι "οι φυσικοί, σαν ομάδα, είναι 
χαζοί, και σίγουρα όχι πιο έξυπνοι από οποιαδήποτε άλλη ομάδα 
εγωκεντρικών επαγγελματιών που κοιτάνε το συμφέρον τους...Ο σύγχρονος 
επαγγελματίας φυσικός έχει ακραία εξειδίκευση...στερείται ευρύτερης 
μόρφωσης που θα παραμέριζε την καταχνιά από τα μάτια του». 
 
Είναι αρκετά τα παραδείγματα ανεκπαίδευτων καλλιτεχνών και επιστημόνων οι 
οποίοι μεγαλούργησαν, για παράδειγμα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, και 
ο Edison και καλλιτεχνών και επιστημόνων οι οποίοι οφείλουν τη 
δημιουργικότητά τους και τα επιτεύγματά τους στην ανεξαρτησία τους από την 
επίσημη εκπαίδευση και το ομολογούν. 
 
Είναι γνωστή η δήλωση του Αϊνστάιν ότι: «Το μόνο πράγμα που παρεμποδίζει 
τη μάθησή μου είναι η εκπαίδευσή μου. Παιδεία είναι αυτό που μένει όταν 
ξεχάσεις όλα όσα έχεις μάθει στο σχολείο».  
 
Ο Pierre-Gilles de Gennes όταν το 2004 επισκέφτηκε την Αθήνα σε συνέντευξή 
του στα ΝΕΑ ( 9-5-2004)επιμαρτύρησε για την απαξίωση των εκπαιδευτικών 
μηχανισμών που έτρεφε ο μεγάλος Ιταλός φυσικός Ενρίκο Φέρμι. 
Ανέφερε ότι όταν ο Φέρμι μετανάστευσε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας 
Υόρκης, συνήθιζε να θέτει ως πρώτη άσκηση στους φοιτητές του να του βρουν 
πόσοι… χορδιστές πιάνων υπάρχουν στην πόλη. Εκείνοι άρχιζαν τους 
μαθηματικούς υπολογισμούς (αριθμός κατοίκων, αριθμός πιθανών πιάνων ανά 
οικογένεια, χρόνος χορδίσματος, αριθμός χορδισμάτων ανά ημέρα, κλπ.), έως 
ότου ο Φέρμι τους έφερνε έναν Χρυσό Οδηγό και τους έλεγε να τον ανοίξουν 
στο επάγγελμα χορδιστής πιάνου. 
 
Ένα άλλο παράδειγμα ανθρώπου ανεξάρτητου από την εκπαίδευσή του την 
οποία απαξίωνε από τα φοιτητικά του, ήδη, χρόνια αποτελεί ο Niels Bohr, ίσως, 
ο σημαντικότερος και πιο φιλοσοφημένος φυσικός των τελευταίων ετών.  
 
Ένα σύγχρονο παράδειγμα ανεξάρτητου, πραγματικά μορφωμένου ανθρώπου 
που δεν οφείλει τη μόρφωσή του στην εκπαίδευσή του αποτελεί και 
ο μπλόγκερ Πλάτανος. Ένας κατά τη γνώμη μου, από τους αξιόλογους 
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σύγχρονους ανατόμους της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, ένας 
σύγχρονος λογοτέχνης. Ένας λογοτέχνης που αντλεί τα θέματά του από τη 
δύσκολη καθημερινότητά του και μιλά από τη σοφία της ζωής του και όχι από 
τα διαβάσματά του. 
 
Ένας πραγματικά διανοούμενος άνθρωπος με έκδηλο τον σεβασμό και τη 
φροντίδα στους ασθενέστερους, στα ζώα και τους αδύναμους ανθρώπους, το 
πραγματικό γνώρισμα κάθε πραγματικά μορφωμένου ανθρώπου που τόσο 
σπανίζει στους εκπαιδευμένους διανοούμενους όλων των εποχών. 
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Εκλογικοί Διχασμοί και το Ηθος των Έγκλειστων Ανθρώπων 
. 
Παρατηρώντας χθες το βράδυ στα κανάλια το μούδιασμα 
των νεοδημοκρατών και το παραλήρημα των πασοκικών ψηφοφόρων με την 
αναγγελία των αποτελεσμάτων των εκλογών, μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα των 
ανθρώπων στον Κορυδαλλό στις δύο εντυπωσιακές αποδράσεις 
του Παλαιοκώστα. 
 
Πανηγύριζαν για τη δική του απόδραση και ας ήξεραν ότι οι ίδιοι δεν έχουν 
ανάλογη ελπίδα. Πανηγύριζαν για τη χαρά του άλλου κι ας ήξεραν ότι θα 
δυσχεράνει τη δική τους ζωή στη φυλακή. 
 
Απ ό,τι βλέπουμε σε κινηματογραφικές ταινίες με κάθε τρόπο οι άνθρωποι που 
είναι έγκλειστοι σε φυλακές εκδηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους 
συγκρατούμενούς τους, 
τη χαρά τους στη χαρά της απελευθέρωσής τους και τη λύπη τους κατά τον 
εγκλεισμό τους. 
Αρκετές φορές με έμπρακτη βοήθεια και προσωπικές θυσίες στους 
αδίκως εγκλεισμένους, όπως πρόσφατα στην περίπτωση του Ηλιόπουλου, όπως 
ο ίδιος δηλώνει στη συνέντευξή του Θοδωρής Ηλιόπουλος στην Ελευθεροτυπία, 
ή και με ποινή στέρησης για χρόνια των αδειών εξόδου τους, όπως στην 
περίπτωση του κρατούμενου Παναγιώτη Γεωργιάδη στον οποίο αναφέρεται το 
άρθρο Το συνδικάτο της ανθρωπιάς στο blog kiko.squat.gr. 
 
Αυτό το ήθος των κρατούμενων εξέλειπαν παντελώς χθες βράδυ από τους 
ελεύθερους πολίτες ψηφοφόρους των κομμάτων, αναδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά τη σχετικότητα των θεσμών της κοινωνίας μας και των 
κατηγοριοποιήσεων των πολιτών. 
 
Οι έγκλειστοι πολίτες στις φυλακές της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων 
τους αποδεικνύονται ωριμότεροι των μη έγκλειστων πολιτών 
συνειδητοποιώντας ότι στην κοινωνία μας δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. 
 
Όπως λέει ο Πλάτανος στο Παραμίθι του:  

«Στο ίδιο καζάνι της φτώχειας έβραζαν νικητές και νικημένοι. Στην πείνα οι 
νικητές, στην πείνα και οι νικημένοι. Στα χωράφια οι νικητές, στα χωράφια 
και οι νικημένοι.  

Δεν έβλεπες και καμιά διαφορά στη ζωή του λαού τον νικητών. Με τα 
ίδια ντρίλινα παντελόνια κάθονταν στις καρέκλες του καφενείου.  

Γι αυτό και στα καφενεία δεν ξεχώριζαν νικητές και νικημένους. 

 Βλέπετε η καρέκλα δεν έχει μυαλό να σκεφτεί ότι ο κόλος του νικητή είναι 
πιο μυρωδάτος από τον κόλο του νικημένου. Υπήρχε ένας σεβασμός στον 
αέρα και σχεδόν ποτέ δεν προκαλούσε ο νικητής τον νικημένο, αφού στο ίδιο 
καζάνι έβραζαν και σε κάθε βήμα σκουντούφλαγε ο ένας απάνω στον 
άλλον». 
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To Δράμα και η Κοινή Μοίρα Ζώων και Ανθρώπων 
. 
Ημέρα των ζώων σήμερα. Hμέρα αναγνώρισης των δικαιωμάτων τους. Από 
πολλούς θα περάσει απαρατήρητη. 

Άλλοι θα γράψουμε για το δράμα τους και την κακομεταχείρισή τους από τον 
άνθρωπο. 

Θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά για την αθέλητη αιχμαλωσία τους, για τη 
βαρβαρότητα των συνθηκών ζωής τους στις φάρμες και τον αποτροπιασμό των 
σφαγείων, για τα ανείπωτα βάσανά τους στα ερευνητικά εργαστήρια, τον 
εξευτελισμό τους στα τσίρκα, τον εξευτελισμό τους από το εξημέρωμά τους και 
το καβαλίκεμά τους. 

Για άλλη μια φορά θα κυκλοφορήσουμε στο διαδίκτυο βίντεο 
που επιμαρτυρούν το δράμα τους στον πολιτισμένο κόσμο των ανθρώπων. 

Μερικοί, ίσως, αντιπαραθέσουμε το σεβασμό των λεγόμενων απολίτιστων 
φυλών απέναντι στα ζώα, τις τελετές εξιλέωσης και εξευμενισμού τους, όταν 
για λόγους επιβίωσης και μόνον αναγκάζονταν να τα σκοτώσουν. 

Την επαύριον οι περισσότεροί μας θα γευματίσουμε τις γδαρμένες σάρκες τους, 
θα ενδυθούμε ή θα ποδεθούμε τα αιματοβαμμένα δέρματά τους, 
θα καλλωπιστούμε και θα γιάνουμε με τα βάσανά τους. 

Λίγοι θα συνεχίσουν να μάχονται για τα δικαιώματά τους και να αφιερώνουν τη 
ζωή τους να απαλύνουν τον πόνο τους και να γνωστοποιούν και 
ευαισθητοποιούν για το όνειδος αυτό του πολιτισμένου κόσμου. 

Από πολλούς, όμως, περνάει απαρατήρητο ένα άλλο όνειδος του πολιτισμένου 
κόσμου για το οποίο δεν έχει θεσπιστεί κάποια επετειακή ημέρα. 

Είναι το όνειδος της κακομεταχείρισης ανθρώπων. 

Είναι το όνειδος των ανθρώπων που υφίστανται κοινή μοίρα μ αυτήν των ζώων. 

Των ανθρώπων πειραματόζωων, των ανθρώπων με τα ανείπωτα βασανιστήρια 
και τον απύθμενο εξευτελισμό στα μπουντρούμια των πολιτισμένων, των 
ανθρώπων παράπλευρων απωλειών που γίνονται βορρά στα κανόνια και τις 
βόμβες των πολιτισμένων, των ανθρώπων που κατασφάζονται κυριολεκτικά και 
μεταφορικά στο βωμό του κέρδους και των ορέξεων του πολιτισμένου κόσμου 
μας.. 

Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η πανέμορφη ταινία κινούμενων 
σχεδίων μικρού μήκους με τίτλο:  

"Η Αποκλεισμένη Ζώνη" http://www.youtube.com/watch?v=Hzqw7oBZT8k 
του Γιόνι Γκούντμαν, βραβευμένου σκηνοθέτη Animation της γνωστής ταινίας 
"Βαλς με τον Μπασίρ". 

Αναφέρεται στην αποκλεισμένη από τους Ισραηλινούς ζώνη της Γάζας των 360 
τ.χλμ. και του 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή 
του κόσμου, την καταδικασμένη να στηρίζει την επιβίωσή της μόνον στην 
ανθρωπιστική βοήθεια. 

Την περιοχή που ακόμη και αξιωματούχοι του ΟΗΕ χαρακτήρισαν ως ανοιχτή 
φυλακή, ως την περιοχή που άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως ζώα. 
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Η ταινία, η οποία έγινε ευρέως γνωστή από την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, 
περιγράφει την απέλπιδα προσπάθεια ενός παιδιού να παίξει κυνηγώντας ένα 
πουλί. Δείχνει τους τοίχους που ορθώνονται σε κάθε βήμα του και το 
παγιδεύουν. 

Αλλά δείχνει και μια άλλη παγίδευση. 
Την παγίδευση και του πουλιού το οποίο καταλήγει στο τέλος σε ένα κλουβί. 

Δείχνει την κοινή μοίρα παιδιού και πουλιού, την κοινή μοίρα ανθρώπου και 
ζώου. 

Η κοινή αυτή μοίρα διέφυγε από τους σχολιαστές της ταινίας. 
Ίσως να μην ήταν και στην πρόθεση του δημιουργού της ταινίας να 
την αναδείξει. 

Αλλά η κοινή αυτή μοίρα, ίσως. θα πρέπει να μας απασχολήσει. 
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Για Ένα Άλλο Debate: Ερωτήσεις στους Ερωτώντες 
 

"Για τριάντα έξι συνεχείς ώρες, τρεις συντάκτες επεξεργαζόμασταν 
 διαδοχικά σχέδια τα οποία ελέγχονταν και αναθεωρούντο  

από το γραμματέα αναπληρωτή Τύπου του Λευκού Οίκου που έκανε σχόλια, 
 όπως: "πολύ, πάρα πολύ συγκεκριμένο!", "όχι πραγματικά γεγονότα!" 

 και "πάρτε το πίσω και θολώστε το», «θολώστε το». 
Τελικά καταλάβαμε ότι αυτό που ζητούσε ήταν να αποφύγουμε  

κάθε σαφή ουσιαστική δήλωση για ο,τιδήποτε εκτός από την ημερομηνία. 
 

Η ομιλία συζητήθηκε ατέλειωτα για την απήχηση  
και τις πιθανές αντιδράσεις του ακροατηρίου... 

Θα μπορούσε κανείς να πάρει στα σοβαρά την κενή ρητορική; 
Η ομιλία ακουγόταν καλογραμμένη, αλλά δεν έλεγε απολύτως  

τίποτα για ο,τιδήποτε. Αυτό ήταν κι αυτό που προοριζόταν να ειπωθεί. 
 

Μετά την ομιλία οι αναλυτές σχολίαζαν: «Τα έδωσε όλα»  
«Μου άρεσε ο τρόπος που σκέφτεται» «Βαρυσήμαντη Ομιλία». 

. 

«Η Εποχή της Χειραγώγησης» Wilson Bryan Key 

 

Για μια άλλη φορά οι λεγόμενοι πολιτικοί αρχηγοί αναμένονται να απαντήσουν 
σε προβλεπόμενες ερωτήσεις προετοιμασμένες απαντήσεις ή να διαχειριστούν 
με προετοιμασμένους προλόγους και πλαίσια απαντήσεων ενδεχόμενες 
μη προβλεφθείσες ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις θα τεθούν από τους διαχειριστές των τηλεοπτικών καναλιών μέσω 
των πρωτοκλασάτων και, γι αυτό, και περισσότερο εξαρτημένων υπαλλήλων 
τους στο όνομα του έχοντος την τιμητική του στην προεκλογική περίοδο λαού. 

Οι ερωτήσεις περί νομιμότητας και ορθότητας των ενεργειών των πολιτικών θα 
τεθούν από τα παράνομα λειτουργούντα κανάλια και τους πολλά 
διαπλεκόμενους ιδιοκτήτες τους. 

Οι ερωτήσεις για τα κακώς κείμενα και την υπεράσπιση των συμφερόντων του 
"λαού" θα τεθούν από αυτούς που κερδοσκοπούν από την παραπλάνηση του και 
την αποχαύνωσή του. Θα τεθούν από τους πωλητές των πλαστών αναγκών και 
των ποταπών ιδεωδών των άμεσων και έμμεσων διαφημίσεων που 
εμπορεύονται. 

Οι ερωτήσεις των καναλιών θα προβλεφθούν από 
τους επιτετραμμένους συμβούλους και αναλυτές των κομμάτων, οι απαντήσεις 
θα προετοιμαστούν από τους «καθ ύλην αρμοδίους», θα ρετουσαριστούν από 
τους λογογράφους και τέλος θα απαγγελθούν από τους πολιτικούς. 
 
Θα ακολουθήσουν οι δημοσιογραφικές αναλύσεις περί της επιτυχίας 
του Debate και του σκορ ενός εκάστου των υποψηφίων, θα σχολιαστούν από τις 
«προσωπικότητες» «επώνυμους» του δημόσιου βίου, θα κληθούν 
οι οpinion makers να σχολιάσουν τα σχόλια επί των σχολίων και εν τω μεταξύ 
τα διαφημιστικά έσοδα των καναλιών από τη δωρεάν παραγωγή πολιτικού 
σήριαλ υψηλής τηλεθέασης θα ανέλθουν στα ύψη. 
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Ας προσκαλέσουμε σε διαδικτυακό Debate αυτούς τους τηλεοπτικούς αστέρες, 
τους βάσει συμβολαίου δεσμευμένους στο αφεντικό και τους ισχυρούς πελάτες, 
τους αστέρες με τις μυστικές κρατικές χορηγίες και τους κρατικούς 
σωματοφύλακες και ας τους ρωτήσουμε από πού αντλούν το ρόλο τους του 
θεματοφύλακα των συμφερόντων του «λαού»; 
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Νηπιαγωγείο, η Άλλη Όψη της Πολιτικής μας Δομής 
. 
Στο άρθρο του στην Ελευθεροτυπία του Σαββάτου σχετικά με το Debate των 
πολιτικών αρχηγών ο ανατόμος των ανθρώπινων σχέσεων Ευγένιος 
Αρανίτσης μιλά για  

«το ψέμα, σε μορφή ατάκας πάσης χρήσεως που έρχεται ακριβώς στα μέτρα 
που του προεξασφαλίζει ο παιδαριώδης χαρακτήρας της σκηνοθεσίας», 

 εντοπίζει ότι  

«για να μειωθεί η εντύπωση απ' το κατάντημα της πλήρους και 
ανεπιφύλακτης υποταγής της πολιτικής σκηνής στις προσβλητικές 
απαιτήσεις του τηλεοπτικού θεάματος,  

όπου η αντιπαλότητα μεταξύ λόγου και εικόνας καταλήγει ήδη από την 
έναρξη υπέρ της δεύτερης,  

αναπτύσσεται τάχα μια ατέρμονη συζήτηση γύρω από 
τις ανθυπολεπτομέρειες των υποτιθέμενων κανόνων του παιχνιδιού, 
περιλαμβανομένης της απόφασης για το αν οι αρχηγοί θα είναι όρθιοι ή 
καθιστοί»  

και στο όλο εγχείρημα αποδίδει το χαρακτήρα του Νηπιαγωγείου που είναι και ο 
τίτλος του άρθρου του. 

Η νοοτροπία, όμως, του νηπιαγωγείου είναι συνυφασμένη μ όλη την πολιτική 
δομή της κοινωνίας μας. 

Ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο οι πολίτες μιας χώρας δημιουργούμε μια 
πολιτική δομή μπορεί να ιδωθεί ως η υποσυνείδητη επιθυμία μας να 
διαιωνίσουμε τη σχέση εξάρτησης της παιδικής μας ηλικίας. 
 
Επιθυμούμε μια μητέρα να μας προστατεύει και έναν πατέρα να φροντίζει όλες 
τις ανάγκες μας ώστε να κοιμόμαστε ήσυχοι, να εφησυχάζουμε. 

Και, επίσης, να κάνει όλες τις «βρώμικες» δουλειές για λογαριασμό μας. 

Να μας επιλύσει τις διαφορές μας με τους συνανθρώπους μας 
που διαταράσσουν τη ζωή μας, μας κλέβουν, προσβάλλουν ή βλάπτουν με 
οποιονδήποτε τρόπο, απαλλάσσοντάς μας από τα ηθικά διλήμματα αλλά και 
τους κινδύνους μιας βίαιης εκ μέρους μας αντίπραξης. 

Αφαιρώντας το αίμα από τα χέρια μας. 

Να μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε και να καταγγέλλουμε τη 
βάναυση μεταχείριση των ζώων από κάποιον ανεγκέφαλο συμπολίτη μας και 
στη συνέχεια να απολαμβάνουμε τη νοστιμότατη μπριζόλα μας από τα 
ασπροβαμμένα σφαγεία μας, τα φάρμακά μας από τα 
πιστοποιημένα εργαστήρια-βασανιστήρια μας. 

Να διαδηλώνουμε υπέρ των μεταναστών και των δικαιωμάτων τους αλλά να μην 
φιλοξενούμε κανέναν στα υπεράριθμα σπίτια μας. 

Στην επιστήμη και την τεχνολογία έχουμε κάνει άλματα. Στην πολιτική γιατί 
έχουμε καθηλωθεί στη νηπιακή κατάσταση; 

 
 



189 
 

2 3 . 8 . 0 9  

Η Αγωνία των Ανθρώπων για τα Κτήματά μας 
, 
Η κάμερα έδειξε μια πελώρια χελώνα απανθρακωμένη και πιο πέρα ένα άλλο 
ζώο καβουρδισμένο. 

Ούτε ένα σχόλιο δεν ακούστηκε από τον τηλεοπτικό σχολιαστή λες και ήταν 
ανύπαρκτα στη σκηνή. 

"Πρωτεύουν οι ζωές και οι περιουσίες των ανθρώπων" δήλωσαν οι πολιτικοί και 
κρατικοί παράγοντες. 
 
Ένοιωσα δέος για τα δέντρα που πέθαιναν αδιαμαρτύρητα και ζήλεψα που 
πέθαιναν όρθια, στωικά και άσηπτα. 

Ζήτησα συχώρεση από τα ζώα που χωρίς χείρα βοηθείας, τόσο άκλαυτα, 
εγκατέλειψαν τον άχαρο τούτο κόσμο. 

Και σταμάτησα να παρακολουθώ την αγωνία των ανθρώπων για τα κτήματά 
τους. 
 
Αναπόλησα την άκακη μορφή του αρχέγονου γέροντα Ουζαλά στην ομώνυμη 
ταινία του Κουροσάβα που είχα δει δεκαετίες πριν που από κάθε καταφύγιο του 
δάσους που περνούσε άφηνε και λίγη από τη λιγοστή τροφή του για τους 
φίλους του τα ζώα-ανθρώπους, όπως τα αποκαλούσε, που θα περνούσαν από 
κει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 
 

O αρχιεπίσκοπος δημοσιοποίησε μέσω των καναλιών ότι διαθέτει τους ξενώνες της 
εν πολλαίς αμαρτίες "Αλληλεγγύης" (με τις οικονομικές ¨ατασθαλίες" και τα σάπια 
κοτόπουλα τα προοριζόμενα για αγαθοεργίες με χρήματα από εράνους) στους παθόντες της 
Βορειοανατολικής Αττικής. 
 
Αφού έχει κενούς ξενώνες, γιατί δεν τους έχει διαθέσει τόσο καιρό στους πολύπαθους 
Ιρακινούς και Αφγανούς (ως άφεση για τη συμβολή μας στο ξεριζωμό τους) και προτιμά να 
τους διαθέσει στους "έχοντες τον τρόπο τους" κατοίκους της Βορειοανατολικής Αττικής ; 
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2 1 . 8 . 1 1  

O Ιός που Κατατρέχει την Κοινωνία: Χρήμα, Νούμερα και Απώλεια 
Νοήματος 
 
Στην κοινωνία έχει θέση το χρήσιμο των πραγμάτων, αλλά έχει θέση και το 
κάλλος των πραγμάτων.  
Το πρώτο χωρίς να ακολουθείται από το δεύτερο αποστερεί τη ζωή από το 
βαθύτερο νόημά της, το δεύτερο χωρίς το πρώτο δεν είναι εφικτό.  

Είναι όπως με τον σωματικό και τον ψυχονοητικό οργανισμό του ανθρώπου.  
Χωρίς τη φροντίδα για τον πρώτο δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο δεύτερος και 
χωρίς την ανάπτυξη του δεύτερου δεν έχει ιδιαίτερο νόημα ο πρώτος. 

Οι κοινωνίες όπως και ο άνθρωπος περνούν από διάφορα στάδια.  

Είναι φυσικό στα πρώτα στάδια της δημιουργίας τους να μην υπάρχει ισόρροπη 
ανάπτυξη των δύο οργανισμών της.  
Το χρήσιμο να υπερισχύει του κάλλους.  
Όπως είναι φυσικό ότι, όταν δομηθεί η κοινωνία, αυτό αντιστρέφεται.  

Είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει με τον ανθρώπινο οργανισμό.  
Στην παιδική ηλικία υπερισχύει η σωματική ανάπτυξη  
η οποία με την πάροδο του χρόνου επιβραδύνεται δίνοντας το προβάδισμα στη 
ψυχονοητική ανάπτυξη.  
 
Βασικές εκφράσεις του χρήσιμου στην κοινωνία είναι η πολιτική, η εν γένει 
ενασχόληση με τα κοινά και η τεχνολογία.  
Βασικές εκφράσεις του κάλλους στην κοινωνία είναι η καλλιτεχνία, η άνευ 
σκοπού και στόχων ενασχόληση και η επιστήμη. 

Θα λεγε κανείς ότι οι περισσότερες κοινωνίες των ανθρώπων σήμερα έχουν 
ενηλικιωθεί και το κάλλος και η ενασχόλησή με αυτό θα χαρακτήριζε τα μέλη 
τους.  
Αυτό δεν επαληθεύεται στην πράξη.  

Παρατηρούμε μια διαστροφική ανάπτυξη.  
Δεν υπερισχύει ούτε το κάλλος αλλά ούτε το χρήσιμο.  
Έχει εμφανιστεί μια άλλη αξία στις κοινωνίες που δεν υπηρετεί ούτε το ένα ούτε 
το άλλο.  
Υπηρετεί μόνον τον εαυτό της. Από μέσον κατέστη αυτοσκοπός.  

Είναι το χρήμα και η ενασχόληση με αυτό.  
Είναι τα νούμερα και η ενασχόληση με αυτά που το συνοδεύουν.  
 
Το χρήμα και τα νούμερα απαιτούν δημιουργία προτύπων και την πράξη της 
σύγκρισης των μετρούμενων μεγεθών προς το πρότυπα.  
Κατ αυτόν τον τρόπο, στερούνται νοήματος, καθώς δεν έχουν υπόσταση καθ 
εαυτά.  

Η φύση τους αυτή έχει ξεχαστεί. Έχουν αυτονομηθεί και μας κυριαρχούν.  
Το χρήμα εκλαμβάνεται ως αγαθό και τα νούμερα ως αριθμοί, καθώς έχουν 
κοινή σήμανση μ αυτούς,  
Ενώ, όμως, οι αριθμοί αποτελούν κατά τον Πυθαγόρα τους δομικούς λίθους του 
σύμπαντος, τα νούμερα αποτελούν το προϊόν των μεζουρών και τη γλώσσα 
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μηχανών και μπορούν να ειδωθούν ως η έκπτωση των αριθμών, ως η έκπτωση 
της ποιότητας σε ποσότητα. 

Συνέπεια του αυτόνομου ρόλου του χρήματος και των νούμερων και της κενής 
φύσης τους που κυριαρχούν στη ζωή μας  
είναι η απώλεια νοήματος που παρατηρείται στις σημερινές κοινωνίες.  

Αυτή η ανάπτυξη είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, όπως η ανάπτυξη ενός 
καταστροφικού ιού που επέφερε σημαντικές αλλοιώσεις στους δύο οργανισμούς 
της κοινωνίας.  
 
-    Η πολιτική δεν επιτελεί τον αρχικό της ρόλο να συγκεράζει τα επί μέρους 
αντιτιθέμενα συμφέροντα ομάδων πολιτών και να προστατεύει τους αδύναμους 
από την επιβουλή των ισχυρών.  
Τα περισσότερα κράτη σήμερα δεν είναι παρά εταιρίες θυγατρικές των 
εταιρικών κολοσσών και οι πολιτικοί υπάλληλοί τους,  
κι ας μην το συνειδητοποιούν, ίσως, κάποιοι απ΄αυτούς. (2)  
Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα βάσει νόμου οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να 
δαπανούν απεριόριστα κεφάλαια για να υποστηρίζουν ή να μποϋκοτάρουν έναν 
υποψήφιο στις εκλογές, βλ. "We the corporations 
 
-   Η τεχνολογία δεν είναι στην υπηρεσία της ευημερίας των πολιτών, αλλά των 
εταιρικών κολοσσών.  
Δεν υπηρετεί την ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά τον έλεγχο και την 
καθυπόταξή του.  
Η κινητήριος δύναμή της είναι η πολεμική μηχανή.  
 
-   Και η επιστήμη απόκοντα.  
Είναι κοινή πια η ομολογία ότι η επιστήμη έχει μεταλλαχθεί σε επιχείρηση και τα 
επιστημονικά αγαθά υπόκεινται σε όλες τις μεθοδεύσεις που υπόκεινται στις 
μέρες μας και τα άλλα καταναλωτικά αγαθά. (1)  
 
Θα περίμενε κανείς ότι το αμυντικό σύστημα της κοινωνίας θα κινητοποιούταν 
από μόνο του για να αντεπεξέλθει στην επίθεση του ιού και να αξιοποιήσει αυτή 
την προσβολή για την περαιτέρω εξέλιξή του.  
Κάτι τέτοιο σε ευρεία έκταση δεν φαίνεται στον ορίζοντα.  
 
Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτούμε την καταστροφή του ιού;  
 
Υπήρξαν κοινωνίες και υπάρχουν ακόμη που μπορούσαν και μπορούν χωρίς το 
χρήμα και τα νούμερα.  
Αρκετοί θα αντέλεγαν ότι αυτές παρέμειναν και είναι καθυστερημένες.  
 
Μήπως μπερδεύουμε την τεχνολογική ανάπτυξη με την πραγματική ανάπτυξη 
του ανθρώπου;  
 
Ένας καλωδιωμένος άνθρωπος που καταγίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ με 
τα χρηματιστήρια και τις διακυμάνσεις τους  
είναι περισσότερο ανεπτυγμένος από έναν άνθρωπο που παραμένει 
ακαλωδίωτος και αυτόνομος και μπορεί να αντλεί απόλαυση ρεμβάζοντας και 
ενατενίζοντας τον ουρανό;  
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Μήπως η τεχνολογική ανάπτυξη ως υποκατάστατο της εσωτερικής ανάπτυξης 
του ανθρώπου δεν τον ωφελεί πια;  

____________________________________________ 

(1)  Για παράδειγμα, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Αθήνας που πρωτοστατεί στη σημερινή 
εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος για απόσυρση του νομοσχεδίου για την παιδεία,  
όπως γράφει στο βιογραφικό του, βλ. http://nuclear.ntua.gr/ses/cv.html 
παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του ως καθηγητή στη Σχολή Μηχανολόγων  
 
την περίοδο 2004-2006 ήταν: 
-  Μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
-  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας ΟΑΣΑ  
-  Πρόεδρος όλων των θυγατρικών του Εταιρειών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, 

την δε περίοδο Αύγουστος 2006 - Ιανουάριος 2009  

-   Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Το γνωστικό αντικείμενο του πρύτανη είναι η Πυρηνική Τεχνολογία. 

Ποια άραγε η σχέση της πυρηνικής τεχνολογίας με το αντικείμενο των τόσο υπεύθυνων και 
καθοριστικών κρατικών θέσεων τις οποίες κατείχε;  
Ως γνωστόν οι οργανισμοί συγκοινωνιών στις οποίες προήδρευε και ήταν διευθύνων 
σύμβουλος με τα υπέρογκα ελλείμματά τους λόγω διαφθοράς και κακοδιαχείρισης 
ευθύνονταν σε σημαντικό βαθμό (μαζί με την αντίστοιχη κατάσταση στον τομέα της υγείας)  
για το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και τα δεινά που επέφερε στους πολίτες.  
 
Όπως έγραφε την εποχή της προεδρίας του πρύτανη η δημοσιογράφος Αριστέα Μπουγάτσου 
στην Καθημερινή» (13.11.2005):  

« Ερευνητικές ομάδες» πυρηνικών διαφέντευαν σιδηροδρομικές μελέτες, συμβούλευαν 
για προδιαγραφές κρίσιμων έργων που προκήρυσσε ο OΣE, ανακάλυπταν πως θα 
φθάσουν εμπορεύματα με τον υπερσιβηρικό…  

Οι περισσότεροι ευεργετηθέντες ακαδημαϊκοί κατείχαν και κατέχουν υψηλά αξιώματα, σε 
υπουργεία, οργανισμούς, συμβούλια και επιτροπές και ο ρόλος τους κατέστη ισχυρότερος – 
και από τις χρηματοδοτήσεις του OΣE – καθώς έφτιαξαν ομάδες που μοιάζουν με 
«εταιρείες» εντός των AEI, αλλά και εκλογικούς συσχετισμούς (εντός των AEI)..... 

O OΣE με τα χρέη του να ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ και τις ετήσιες ζημιές του να σπάνε το 
όριο των 550 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μέγας χορηγός της έρευνας 
στη χώρα.  

Aπό το υστέρημά του αδιαλείπτως δρομολογεί με γενναιοδωρία χρηματοδοτήσεις για 
έρευνα δίχως όριο και δίχως περιεχόμενο τις περισσότερες φορές– ευτελίζοντας το 
νόημα και την αξία της έρευνας και μετατρέποντάς την σε πεδίο συναλλαγών δημοσίων 
σχέσεων, σε μέθοδο πλουτισμού κάποιων που δρουν και ως λομπίστες των 
πανεπιστημίων. 
Οι πολιτικοί υφίστανται κριτική και συνήθως χάνουν τη θέση τους όταν η αποτυχία τους 
είναι σοβαρή και εξόφθαλμη.  
Οι πανεπιστημιακοί γιατί παραμένουν στο απυρόβλητο;  
Ως εκ της θέσεώς τους δεν θα πρεπε να θεωρούνται το ίδιο, αν όχι περισσότερο, υπεύθυνοι 
με τους πολιτικούς (όταν μάλιστα οι επίσημες συνολικές αμοιβές τους από τις πολλαπλές 
θέσεις τους υπερβαίνουν κατά πολύ αυτήν του πρωθυπουργού);  
Πόσο μπορεί να πείσει ο πρύτανης με την κινητοποίησή του για απόσυρση του νομοσχεδίου  
ότι δεν εννοεί τη διατήρηση του υπάρχοντος, κατά γενική ομολογία νοσηρού, κλίματος και 
στο χώρο της παιδείας,  
ότι η εναντίωσή του στο νομοσχέδιο είναι υπέρ ενός ελεύθερου πανεπιστημίου στην 
υπηρεσία της κοινωνίας  
και όχι ενός πανεπιστημίου που θα εξυπηρετεί τις βλέψεις των καθηγητών του για 
προσωπική αναρρίχηση (που δυστυχώς αυτή είναι η εμπειρία αρκετών που έχουν θητεύσει σ 
αυτό);  
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18. 7.09 

Οι Απλοί Άνθρωποι, οι "Mεγάλοι" και ο Ερπετοειδής Εγκέφαλος 
 
Στη βιολογία είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι διαθέτουν δύο εγκεφάλους ή δύο 
διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου με διαφορετικές λειτουργίες. 
Το αρχαιότερο τμήμα του εγκεφάλου, γνωστό ως ερπετοειδής εγκέφαλος είναι 
εκείνο το τμήμα που προσδίδει στον άνθρωπο: 

• επιθυμία για εξουσία, 
• εμμονή σε ιεραρχικές δομές εξουσίας, 
• επιθετικότητα, την πεποίθηση ότι η ισχύς είναι δικαίωμα και 
   ότι ο νικητής τα παίρνει όλα, 
• τα χαρακτηριστικά της αδιαφορίας για τα θύματα των πράξεών του, 
εν ολίγοις, 
είναι το τμήμα εκείνο στο οποίο εδράζεται το ένστικτο της αυτοσυντήρησης 
που αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό των πνευματικά ανεξέλικτων 
ανθρώπων. 
Ιδιαίτερα έντονο χαρακτηριστικό των ανθρώπων υπό την κυριαρχία του 
ερπετοειδούς αυτού εγκεφάλου είναι η πλεονεξία και η υπερβολή. 
 
Όπως γράφει ο ανθρωπολόγος Glotaire Rapaille σε άρθρο του στους Los 
Angeles Times : 

«…Η επιθυμία για πλεονεξία προέρχεται από τον ερπετοειδή εγκέφαλο, την 
αρχαιότερη, πιο πρωτόγονη δομή της πνευματικής μας εξέλιξης.  

Το ερπετοειδές θέλει ν αρπάξει όσο γίνεται πιο πολύ τροφή, να είναι όσο 
γίνεται πιο μεγάλο και ισχυρό, επειδή είναι εστιασμένο στην επιβίωση». 

 
Μολονότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι κυρίαρχα στη λεγόμενη ανώτερη 
κοινωνία και τις ηγετικές τάξεις της, πολιτικούς, μεγαλοεπιχειρηματίες και 
μεγαλοεπιστήμονες,  
καλλιεργείται και είναι διάχυτη η εντύπωση στην λεγόμενη ¨κοινή γνώμη" ότι οι 
τάξεις αυτές των ανθρώπων είναι οι περισσότερο εξελιγμένες και κατά κάποιον 
τρόπον πρέπει να τους εμπιστευτούμε τις τύχες μας και την προκοπή μας.  

Αντιθέτως οι άνθρωποι που δεν έχουν έντονα τα χαρακτηριστικά αυτά, που 
αρκούνται στα απαραίτητα, που δεν θεωρούν ότι το περισσότερο είναι και 
καλύτερο, δεν καταγίνονται σε συνεχή αύξηση της οικονομικής κατάστασής 
τους, δεν περιφέρονται επιδεικνύοντας τα πνευματικά κάλλη τους από 
συνέδριο σε συνέδριο ως κωλ γκερλς (όπως τους αποκαλεί ο Άρθρουρ Μίλλερ 
σε μια νουβέλλα του) ή - δεν δέχονται να λειτουργήσουν ως πνευματικές 
πόρνες, όπως αποκάλεσε τους δημοσιογράφους και, εν γένει, αυτούς που 
στελεχώνουν τις εξουσίες στις διάφορες μορφές τους, ο διαπρεπής 
δημοσιογράφος της νέας Υόρκης John Swinton 

θεωρούνται ανεπρόκοποι, καθυστερημένοι, χασομέρηδες και, εν γένει 
καθυστερημένοι. 
 
Άλλη μια αντιστροφή της πραγματικότητας. 
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2 2 . 3 . 1 0  

Ο Ισραηλινός Αιχμάλωτος 
. 

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έκανε επίσης 
 έκκληση για την απελευθέρωση του 

ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ, 23 ετών,  
που κρατείται από το 2006 από τη Χαμάς, 

 δηλώνοντας ότι ελπίζει σε μία ανταλλαγή του Σαλίτ με 
Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ».  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=143822 
 
 
Είναι ένας (1), οι άλλοι είναι δέκα χιλιάδες επτακόσιοι (10.756). 
 
Είναι ενήλικας και στρατιώτης. Οι άλλοι είναι στρατιώτες, πολιτικοί 
κρατούμενοι (ανάμεσα τους αρκετοί βουλευτές) και 310 παιδιά.. 
 
Συνελήφθη επιτιθέμενος, οι άλλοι αμυνόμενοι. 
 
Συνέργησε σε επιχειρήσεις μιας χώρας με 65 καταδικαστικά ψηφίσματα του ΟΗΕ 
σε βάρος της και εγκλήματα πολέμου, οι άλλοι υπερασπίστηκαν τα σπίτια τους 
και την ελευθερία τους. 
. 
Είναι ο Ισραηλινός αιχμάλωτος και οι Παλαιστίνιοι έγκλειστοι στις φυλακές του 
Ισραήλ. 
 
Για τον πρώτο έκανε έκκληση ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Για τους άλλους, 
όχι. Ούτε καν για τα παιδιά. 
Άλλη μία έκκληση από τις πολλές που έχει κάνει αυτός και οι άλλοι διεθνείς 
ρυθμιστές "δικαίου". 
 
Πρότεινε και την εξαγορά του. Να εξαγοραστεί με κάμποσους από τους άλλους. 
 
Οι άλλοι μετράνε μόνον ως μέσον εξαγοράς. 
 
Ο κόσμος μας. Η σιωπή μας. 
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2 4 . 1 . 1 2  

Υπάρχει δημοκρατία χωρίς αλήθεια; - Όταν εκατομμύρια Βρετανοί 
γίνονται πειραματόζωα της «δημο»κρατίας τους εν αγνοία τους; 

 
 Ορίζοντας τη δημοκρατία και την αλήθεια 

 
Ίσως παρατηρήσει κανείς ότι οι δύο βασικές λέξεις του τίτλου, δημοκρατία και 
αλήθεια, είναι ασαφείς. 
Υπάρχει μία και μόνον αλήθεια; Είναι έννοια απόλυτη, σταθερή ή σχετική, 
μεταβαλλόμενη;  
Είναι ο δήμος κάτι ενιαίο ώστε να μιλάμε για την κυριαρχία του, την επικράτησή 
του; 
Θα προσδιορίσουμε λοιπόν για ποια δημοκρατία και ποιαν αλήθεια μιλάμε. 
 
Αναφερόμαστε στη δημοκρατία ως την κυριαρχία, την επικράτηση της θέλησης, 
της πλειοψηφίας των μελών του δήμου σε σχέση με τα κοινά 
και  
στην αλήθεια ως απουσία λήθης που είναι και η ετυμολογία της λέξης,  
ως μη εσκεμμένη αποσιώπηση (ή διαστρέβλωση) δεδομένων, πληροφοριών. 
Σ αυτήν την αλήθεια αναφερόμαστε. 
Στην παράθεση απλώς δεδομένων και όχι στην αξιολόγησή τους η οποία είναι 
σχετική. 
 
 Υπάρχει δημοκρατία χωρίς αλήθεια; 

 
Θα συμφωνήσετε ότι η αλήθεια με αυτήν την έννοια είναι βασική προϋπόθεση 
για την άσκηση της δημοκρατίας. 
Για να μπορέσει κανείς να επιβάλει τη θέλησή του, να προασπίσει αυτό που 
νομίζει ότι τον υπηρετεί σε σχέση με κάτι, θα πρέπει να γνωρίζει περί τινος 
πρόκειται. 
 
 Μια ενδεικτική αποσιώπηση αλήθειας που ακυρώνει τη 

δημοκρατία  
 
Σύμφωνα με άρθρο στην Guardian με τίτλο:  
Εκατομμύρια σε πειράματα βιολογικού πολέμου – Το μεγαλύτερο τμήμα της 
Βρετανίας εκτέθηκε σε βακτήρια που ψεκάστηκαν σε μυστικές δοκιμές,  (1) 
 
το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας είχε μετατρέψει για πολλά χρόνια μεγάλο 
τμήμα της χώρας σε αχανές εργαστήριο μυστικών δοκιμών όπλων χημικού και 
βιολογικού πολέμου,  
απελευθερώνοντας σε περισσότερα από 100 μυστικά πειράματα δυνητικά 
επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  
σε μεγάλες περιοχές του πληθυσμού εν αγνοία τους.  
 
___________________________________ 
 
(1) http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience?CMP=twt_gu 
Το στρατιωτικό προσωπικό είχε εντολές να απαντά στους περίεργους ότι οι 
δοκιμές ήταν έρευνα για τον καιρό και την ατμοσφαιρική μόλυνση 
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Σε μια δοκιμή μεταξύ 1955 και 1963 αεροπλάνα ψέκασαν πάνω από τη βόρειο-
ανατολική Αγγλία ως την άκρη της Κορνουάλης κατά μήκος των νοτίων και 
δυτικών ακτών, τεράστιες ποσότητες θειούχου ψευδαργύρου καδμίου (zinc 
cadmium sulphide) το οποίο παρασύρθηκε και εξαπλώθηκε στην ενδοχώρα.  
 
Σε άλλο πείραμα, διασπάρθηκε η ίδια ουσία μέσω γεννήτριας στην άκρη ενός 
δρόμου για μία ώρα. 
 
Ενώ η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι η ουσία αυτή είναι ασφαλής,  
το κάδμιο εθεωρείτο χημικό όπλο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καθώς 
προκαλούσε καρκίνο του πνεύμονα. 
Σε ένα άλλο πείραμα μεταξύ 1961 και 1968 περισσότεροι από ένα εκατομμύριο 
άνθρωποι κατά μήκος της νότιας ακτής της Αγγλίας είχαν εκτεθεί σε 
βακτήρια όπως βάκιλουs E.coli και globigii. 
 Ο ψεκασμός γινόταν σε ακτίνα δέκα μιλίων από στρατιωτικό πλοίο το οποίο 
ήταν αγκυροβολημένο στην ακτή. 
 
Σε άλλο πείραμα το 1956 άλλα βακτηρίδια απελευθερώθηκαν στο μετρό του 
Λονδίνο την ώρα αιχμής το μεσημέρι. 
 
Οικογένειες στις περιοχές των μυστικών δοκιμών είναι πεπεισμένες ότι τα 
πειράματα ενέχονται για γενετικές ανωμαλίες, σωματικές αναπηρίες και 
μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους.  
Αξιωματικός του στρατού κατήγγειλε ότι η γυναίκα του, οι τρεις αδελφές της 
και πολλές άλλες στο χωριό του που ψεκάστηκε 
απέβαλαν και στη συνέχεια γέννησαν παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και 
άλλα ανεξήγητα προβλήματα. 
Στην έκθεση γίνεται αναφορά και για πέντε εκατομμύρια κέικ βοοειδών γεμάτα 
με θανατηφόρους σπόρους άνθρακα που θα ριχνόντουσαν στη Γερμανία για να 
σκοτώσουν τα ζώα τους, καθώς και  
για πειράματα άνθρακα στην Gruinard στην ακτή της Σκωτίας με συνέπεια το 
νησί να μην μπορεί να κατοικηθεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 
 
Ερωτηθείς ο υπεύθυνος αν οι δοκιμές αυτές εξακολουθούν να διεξάγονται, 
απάντησε:  
«Δεν είναι πολιτική μας να συζητούμε εν εξελίξει έρευνα." 
 
Σημειωτέον, όπως αναφέρεται στο άρθρο, σε κάποια από αυτά τα πειράματα 
συμμετείχαν μαζί με τους Βρετανούς στρατιωτικούς και επιστήμονες και 
Αμερικανοί. 
 
 Μια κυρίαρχη αντίφαση στις σημερινές «δημο»κρατικές 

κοινωνίες  
 
Λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η παραπάνω περίπτωση δεν αποτελεί κάποια ατυχή 
στιγμή στην ιστορία της «δημο»κρατίας μας εμάς των δυτικών. 
Τα πλέον σημαντικά ζητήματα για την πορεία της ζωής μας αποσιωπούνται, 
δεν μας γίνονται γνωστά παρά μόνον κάποια απ αυτά πολλά χρόνια μετά. 
Σε αρκετές τέτοιες μυστικές ιστορίες θα αναφερθούμε σε επόμενες αναρτήσεις.  
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Η επίγνωση αυτή, όμως, περιέργως, φαίνεται να απωθείται στους 
περισσότερους από μας.  
Όλοι μιλάμε για την ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που υπάρχει σήμερα 
και τη σημαντική συμβολή του διαδικτύου σε αυτή,  
και ταυτόχρονα  
όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούμε ότι  
όλο και λιγότερο κυριαρχεί η θέληση της πλειοψηφίας,  
ότι κουμάντο κάνει το 1% και όχι το 99%  
όπως είναι το σύνθημα πολλών διαμαρτυριών στη δύση σήμερα. 
 
 και η απώθησή της 

 
Η αιτία γι αυτήν την αντίφαση θα έπρεπε, νομίζω, να είναι στο επίκεντρο των 
συζητήσεων που γίνονται αυτόν τον καιρό. 
Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει.  
 
 Αναζητώντας τις αιτίες 

 
Παλιότερα είχαμε απασχοληθεί με αυτό το θέμα και είχαμε αναφερθεί σε δύο 
όψεις του: 
- στα ατομικά και συλλογικά ενεργειακά βαρίδια, εν είδη φαντασμάτων, τα 

οποία εκτρέφουμε με τις επί μακρόν συνήθειες σκέψης και στάσης ζωής 
και τα οποία μας κουμαντάρουν καθηλώνοντάς μας στις ίδιες συνήθειες και 
εξαρτήσεις που παράγουν την ενέργεια που τα ζωογονεί,  
βλ. H Αυτοαιχμαλωσία του Ανθρώπου  
 

- στον πληροφοριακό θόρυβο ως τον σύγχρονο τρόπο απόκρυψης της 
αλήθειας. 
Σήμερα, εν πολλοίς δεν εμποδίζεται να ειπωθεί κάτι, αλλά εμποδίζεται να 
ακουστεί,μβλ.Ο Πληροφοριακός Θόρυβος και η Χαμένη Ικανότητα Έκπληξης 

 
Στην πρώτη όψη, αυτή της καθήλωσης του ανθρώπου σε καταστάσεις που δεν 
τον υπηρετούν,  
λόγω της χαρακτηριοδομής του, της θωράκισής του,  
έχουν αναφερθεί μεγάλοι ερευνητές της ανθρώπινης φύσης. 
 
Ένας απ αυτούς, ο Βίλχελμ Ράιχ, μίλησε για πανούκλα που ενέσκηψε στην 
ανθρώπινη κοινωνία 
ως συνέπεια της παρεμπόδισης της ελεύθερης δημιουργικής δραστηριότητας 
του ανθρώπου  
και της καθυπόταξής της στην υπηρεσία αδιαφανών σκοπιμοτήτων για τη 
διαιώνιση της κυριαρχίας των λίγων επί των πολλών. 
 
Κατά κάποιον τρόπον στην περίπτωση αυτή δεν είναι η έλλειψη της αλήθειας, 
της πληροφορίας, που τον καθηλώνει,  
αλλά η ανικανότητά του να την αξιοποιήσει, να συμπεριφερθεί σύμφωνα μ 
αυτήν. 
Αν του λείπει κάποια αλήθεια, είναι η αλήθεια για την ανικανότητά του αυτή. 
H αλήθεια αυτή, η επίγνωση της ανικανότητας αυτής, είναι η βασική 
προϋπόθεση για την άρση της αυτοαιχμαλωσίας του. 
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Την δεύτερη όψη, αυτή της άμεσης καταστολής της αλήθειας που επιφέρει η 
σύγχρονη υπερ-παρα-πληροφόρηση  
δεν χρειάζεται να έχει κανείς ενδιατρίψει ιδιαίτερα για να την αντιληφθεί. 
 
Ίσως, πέραν από την απόκρυψη της αλήθειας,  
λιγότερο αντιληπτές γίνονται δύο άλλες όψεις αυτού του πληροφοριακού 
θορύβου. 
Οι όψεις αυτές ενώ εμφανίζονται ως ερείσματα της δημοκρατίας, στην πράξη 
την υποσκάπτουν με τους παρακάτω τρόπους: 
 
- Μέσω της συνεχούς δημιουργίας νέων μη ουσιωδών πληροφοριών και 

εθισμού σε αυτές αποσπάται η προσοχή από το ουσιώδες,  
όπως ακριβώς συμβαίνει με τη συνεχή δημιουργία καταναλωτικών αγαθών 
τα οποία αν και εν πολλοίς άχρηστα και ίσως και επιβλαβή πλασάρονται ως 
αναγκαία. 

-  
- Μέσω συνεχούς παράθεσης πιθανών σεναρίων ανεπιθύμητων 

καταστάσεων εξοικειώνεται ο αναγνώστης μ αυτές και δεν αντιδρά όταν 
αυτές ενεργοποιούνται, 
όπως ακριβώς δηλητηριάζεται κανείς με συχνές μικρές δόσεις χωρίς να του 
γίνεται αντιληπτό, καθώς με τον τρόπο αυτό εξουδετερώνεται ο αμυντικός 
του οργανισμός. 
 

Πολλοί ήλπιζαν ότι η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και η κατά 
κάποιον τρόπο διαδικτυακή δημοσιογραφία των ιστολογίων  
θα αναπλήρωνε τη χαμένη στόμα με στόμα μετάδοση της αλήθειας που 
χαρακτήριζε τις παλιότερες, λιγότερο απρόσωπες, δυτικές κοινωνίες. 
 
Πολλοί φάνηκαν να πείστηκαν ότι χώρες όπου υπάρχει αυτή η με στόμα σε 
στόμα πληροφορία,  
όπως για παράδειγμα στη Λιβύη πριν τον πόλεμο,  
με τα τοπικά της συμβούλια, τις συχνές συνελεύσεις τους και την επιλογή 
τοπικών αντιπροσώπων στην κεντρική διοίκηση μετακλητών ανά πάσαν στιγμή 
από τα συμβούλια που τους εξέλεξαν,  
υστερούν των δυτικών δημοκρατιών. 
 
Μερικοί δεν νομίζουμε ότι η ελπίδα έχει ευοδωθεί. 
 
Σ αρκετούς ο αρχικός ενθουσιασμός δείχνει να υποχωρεί. 
Ιστολόγια αραιώνουν τις αναρτήσεις τους, άλλα σταματούν εντελώς  
και, αν κρίνει κανείς από τα σαφώς λιγότερα σχόλια από πριν στα ιστολόγια 
μεγάλης επισκεψιμότητας, 
μάλλον και η αναγνωσιμότητα αρκετών άλλοτε δημοφιλών ιστολογίων φθίνει. 
 
Ίσως να κάνω λάθος καθώς και η δική μου δικτύωση φθίνει και μπορεί να 
επηρεάζει την εκτίμησή μου αυτή. 
 
 Η σημερινή συγκυρία και η ανάγκη να αγωνιστούμε για την 

αλήθεια 
 
Σήμερα στον κόσμο συμβαίνουν πολλά και επαπειλούνται πολλά. 
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Αρκετοί λένε ότι ενδεχόμενη σύρραξη με το Ιράν, άμεσα, ή έμμεσα μέσω 
Συρίας,  
θα σηματοδοτήσει γενικότερη σύρραξη που θα αλλάξει τη μορφή του πλανήτη 
μας όπως τον ξέρουμε. «Χάρις» στα τεχνολογικά επιτεύγματά μας. 
 
Ίσως ήρθε η ώρα να δούμε τις αγκυλώσεις (1) μας που μας καθηλώνουν  
και να χρησιμοποιήσουμε τα πληκτρολόγιά μας να αγωνιστούμε για την 
αλήθεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
(1)  Είναι στενάχωρο να βλέπει κανείς πόση ενέργεια αναλώνουν μερικοί από τους 
επαγγελματίες ή ερασιτέχνες των ιστολογίων να ανακυκλώνουν συνεχώς πληροφορίες οι 
οποίες έχουν με στοιχεία διαψευστεί υπηρετώντας μικροκομματικές σκοπιμότητες 
(κάποιοι μάλιστα απ αυτούς, λόγω της ιδιότητάς τους, μάλλον γνώριζαν ότι είναι 
ανυπόστατες και πριν διαψευστούν)  
 
Ενδεικτικές τέτοιες ψευδείς πληροφορίες που συνεχίζουν να ανακυκλώνονται: 
 
- Μαγειρεύτηκαν τα δημοσιονομικά στοιχεία για να συμμετάσχει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, 
βλ. διάψευση http://sancho7.blogspot.gr/2011_11_01_archive.html 
 
- Το ΠΑΣΟΚ σπατάλησε το δημόσιο χρήμα για να εξοφλήσει δάνειο πλέον των 100 εκ. ευρώ 
για το μέγαρο της μουσικής ως εκδούλευση σε γνωστό μεγαλοεκδότη,  
ενώ έχει δημοσιοποιηθεί ότι για το δάνειο αυτό είχε δεσμεύσει ως εγγυητή το δημόσιο η ΝΔ. 
(Σημειωτέον ότι η δημοσιογράφος – ιστολόγος που το επικαλείται ήταν βουλευτής της ΝΔ, 
Γραμματέας της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και Αν. Γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής της Ν.Δ). 
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2 2 . 9 . 1 1  

Τα Πολιτικά Κόμματα και η "Δημο"κρατία (1) 
 

«Διαιρώντας τους ψηφοφόρους μέσω του πολιτικού συστήματος 
των κομμάτων, μπορούμε να τους κάνουμε να σπαταλούν  

την ενεργειά τους σε θέματα άνευ σημασίας. 
‘Ετσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε για μας αυτό που έχει τόσο καλά  

σχεδιαστεί και επιτευχθεί. Οι λίγοι που μπορούν να το καταλάβουν ή θα 
ενδιαφέρονται τόσο για τα κέρδη τους ή θα εξαρτώνται τόσο από τις  

εύνοιές του, ώστε δεν θα υπάρξει αντίσταση από αυτή την τάξη. 
Από την άλλη, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι σε θέση να 
κατανοήσει τα τρομερά πλεονεκτήματα που παίρνει το κεφάλαιο από το 

σύστημα και θα φέρουν το ζυγό τους χωρίς διαμαρτυρία και χωρίς καν να 
υποψιάζονται ότι το σύστημα είναι εχθρικό για τα συμφέροντά τους» 

.USA Banker's Magazine, August 25,1924 

 

 Η Κατάτμηση στη Ζωή και την Επιστήμη  
Στη ζωή υπάρχει το κάλλος και το ωφέλιμο. 
Και τα δύο έχουν τη θέση τους. 
Καθένα απ αυτά υπηρετείται με διαφορετικό τρόπο. 

Το ωφέλιμο απαιτεί, εν γένει σχεδιασμό και μεθόδευση, διαδικασία. 
Ένα στάδιο της διαδικασίας αποτελεί συνήθως η κατάτμηση, η αναγωγή του 
όλου σε επιμέρους κομμάτια, ώστε να είναι χειραγωγήσιμα και να υπηρετηθεί 
ο σκοπός που υπόκειται του ωφέλιμου. 
Γιατί η ειδοποιός διαφορά του από το κάλλος είναι ότι το ωφέλιμο υπηρετεί 
ένα σκοπό.  
Γι αυτό απαιτεί μεθόδευση. 

Η κατάτμηση είναι ένα στάδιο της μεθόδευσης.  
Για να υπηρετεί τον αρχικό σκοπό πρέπει να ακολουθείται από ένα επόμενο 
στάδιο που είναι η σύνθεση των επιμέρους κομματιών. 
 
Σήμερα το στάδιο αυτό της σύνθεσης τείνει να εκτοπιστεί. Η κατάτμηση και τα 
αποτελέσματά της δεν ακολουθείται από τη σύνθεσή τους. 
 
Το βλέπουμε κατ εξοχήν στη σημερινή επιστήμη. 
Εξ ου και η υπερ-πληθώρα αντικρουόμενων μεταξύ τους επιστημονικών 
συμπερασμάτων για το ίδιο θέμα, καθώς καθένας απομονώνει διαφορετικό 
κομμάτι του υπό έρευνα φαινομένου και με διαφορετικό τρόπο  
και τα αποτελέσματα που συνάγει τα γενικεύει και τα θεωρεί ότι 
αντιπροσωπεύουν το όλο φαινόμενο. 
 
Εξ ου και η σημερινή πολυπλοκότητα στην επιστήμη καθώς με τον τρόπο αυτό 
κάθε κομμάτι ανεξαρτητοποιείται και εκλαμβάνεται από μόνο του ως 
διαφορετικό φαινόμενο, 
κάτι αντίστοιχο με την περίπτωση μιας αλγεβρικής εξίσωσης, π.χ. της 
αx2+βx+γ=0, της οποίας οι επί μέρους αριθμητικές εφαρμογές, π.χ. 
5x2+3x+7=0, 6x2+2x=0. 9x+3=0, κ.ά, εκλαμβάνονται ως διαφορετικά 
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αντικείμενα επίλυσης. 
 
Συνέπεια αυτής της εκτόπισης του όλου από το μέρος και της πολυπλοκότητας 
που προέκυψε απ αυτό,  
είναι η απώλεια της μνήμης του αρχικού σκοπού τον οποίο υπηρετούσε η 
κατάτμηση ως στάδιο μιας διαδικασίας που θα τον υπηρετούσε. 

 

 Η Κατάτμηση στην Πολιτική – Πολιτικά Κόμματα και Εκλογές 
Την απώλεια αυτή της μνήμης του αρχικού σκοπού που επέφερε η κατάτμηση 
την παρατηρεί κανείς κατ εξοχήν στην πολιτική. 
Η κατάτμηση σε πολιτικά κόμματα δεν φαίνεται πια να υπηρετεί τον αρχικό 
σκοπό της ευημερίας της κοινωνίας των πολιτών μέσω της προστασίας των 
αδύναμων μελών της από τις επιβουλές των ισχυρών μελών της. 
 
Τα πολιτικά κόμματα σήμερα φαίνεται να εναρμονίζονται πλήρως με τον ρόλο 
που τους επιφύλασσαν οι τραπεζίτες όπως τον περιγράφουν στο μανιφέστο 
τους που παρατίθεται στον υπότιτλο της ανάρτησης. 
 
Το ίδιο και οι εκλογές.  
Με τις εκλογές νομιμοποιούνται τα κόμματα και εκλέγονται  κυβερνήσεις. Οι 
κυβερνήσεις υπάγονται στο σύνταγμα και τους νόμους και ορκίζονται ότι θα τα 
τηρούν.  
 
Εκτός, όμως, από τις κυβερνήσεις ρόλο στα σημαντικά πράγματα του κόσμου 
παίζουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι υπεράνω του συντάγματος και των 
νόμων της χώρας τους. 
Δεν εκλέγονται και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο.  
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται (απ αυτούς που κάπως γνωρίζουμε):  
 
- Τα διευθυντικά μέλη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) που έχουν 
πλήρη ασυλία, ειδικά προνόμια και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 
Επίσης, τα μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (και της SEC) τα οποία 
εξαιρούνται από κάθε εποπτεία, βλ. THE FEDERAL RESERVE (AND SEC) ARE 
IMMUNE FROM OVERSIGHT  
 
- Τα μέλη του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δεν εκλέγονται 
και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο (βλ. Η Μυστική Συμφωνία στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση). 
 
- Τα διευθυντικά μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών των μεγάλων, τουλάχιστον, 
χωρών με τις μυστικές αντισυνταγματικές επιχειρήσεις τους και τα μυστικά 
αντισυνταγματικά κονδύλια τους. 
 
Είναι προφανές ποιοι απ΄αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων είναι οι 
πραγματικοί κυβερνήτες. 
Αυτούς δεν καλούμαστε να τους νομιμοποιήσουμε με τις εκλογές. 
 
Παρόλα αυτά, πολλοί αναφέρονται στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων 
και των εκλογών ως την πεμπτουσία της δημοκρατίας, δηλαδή της κυριαρχίας 
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του δήμου, δηλαδή της κυριαρχίας των πολιτών. 
 
Στο όνομα αυτής της ανύπαρκτης κυριαρχίας των πολιτών στις δυτικές 
κοινωνίες πολλοί κατακρίνουν το πολιτικό σύστημα της απ ευθείας 
αντιπροσώπευσης της "παλιάς" Λιβύης το οποίο παρουσιάζουν ως τυραννία και 
φθάνουν ακόμη και να δικαιολογούν το Νατοϊκό μακελειό στη χώρα αυτή. 
 
Στο θέμα αυτό θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στην επόμενη ανάρτηση: Στα 
καλά των δυτικών δημοκρατιών και στα καλά που αναμένονται από την 
εμφύτευση των δημοκρατιών αυτών στη "νέα" Λιβύη. 
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2 3 . 9 . 1 1  

Τα Πολιτικά Κόμματα και η «Δημο»κρατία (2) – Η Δημοκρατία στη 
Δύση και η "Δημοκρατία" στη Λιβύη 

 

 

Στην εικόνα η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ 
μονάρχης 16 κυρίαρχων κρατών: Ηνωμένου Βασιλείου 

Καναδά, Αυστραλίας,Νέας Ζηλανδίας, κ.α 
επί γης αντιπρόσωπος του Θεού 

και 
α Αυτού Υψηλότης Αριστερός Βασιλικός Κύων και 

ο Αυτού Υψηλότης Δεξιός Βασιλικός Κύων 
 

Η βασίλισσα, Αρχηγός του Κράτους, της Εκκλησίας  
και των Ενόπλων Δυνάμεων, 

ορίζει τον πρωθυπουργό και τον καθαιρεί, 
καθαιρεί τους Υπουργούς και την Κυβέρνηση 

διαλύει το Κοινοβούλιο και προκηρύσσει νέες εκλογές 
ακυρώνει νόμους που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο 

κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θεσπίζει νόμους, 
απονέμει τίτλους και προνόμια, απονέμει χάρη, κ.α 

 
Πρωθυπουργός, βουλευτές, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δικαστές, νομικοί, 

δικηγόροι και δημόσιοι υπάλληλοι δίνουν τον παρακάτω όρκο: 
"Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό ότι θα είμαι πιστός και 

θα υποτάσσομαι στην Α. Μ. Βασίλισσα Ελισάβετ, τους κληρονόμους 
της και τους διαδόχους της ώστε να έχω τη βοήθεια του Θεού" 

 
Κληρονόμησε την περιουσία των προγόνων της από το 

παράνομο εμπόριο οπίου στην Κίνα και από το δουλεμπόριο  
Αφρικανών Είναι ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας, βλ. Εδώ,  

αποκομίζει τεράστια κέρδη από εταιρίες όπως: General Electric,  
Royal Dutch Shell, British Petroleum κ.α  

Αποκομίζει τεράστια κέρδη από τους πολέμους των ΗΠΑ μέσω  
του ομίλου Carlyle, ανάδοχου στην άμυνα των ΗΠΑ, συμφερόντων 

της οικογένειας του Βin Landen, του πατρός Μπους και δικών της, βλ. Εδώ 
Χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με 5,5 εκατομμύρια 
λίρες για σύνταξη με 11,5 εκατομμύρια λίρες για ταξίδια της βασιλικής 
οικογένειας, 37 εκατομμύρια λίρες για τα παλάτια, 68,3 εκατομμύρια 

λίρες για τους βασιλικούς βοτανικούς κήπους, κ.α, βλ. dailymail 
 

Εν τω μεταξύ στη Βρετανία οι άστεγοι είναι περισσότεροι  
από ό,τι στον παγκόσμιο πόλεμο και το χειμώνα  
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 Τα Πολιτικά Κόμματα και η "Δημο"κρατία της Δύσης 
 
Διαίρει και βασίλευε λέγανε από παλιά 
Διαχρονική αξία για όλους όσους αρέσκονται να κουμαντάρουν τους άλλους. 
Είναι η βασική φόρμουλα κάθε εξουσίας. Η μαγική συνταγή. 
Έχει αναχθεί σε ολόκληρη επιστήμη. «Χειραγώγηση των μαζών» είναι το όνομά 
της. 
Την έχουν σπουδάσει όλοι οι επικεφαλής, από τους κρατούντες στην πολιτική, 
στις επιχειρήσεις μέχρι στα πανεπιστήμια. 
 
Την ασκούν από παλιά. 
Την άσκησαν στους παγκόσμιους πολέμους και συνεχίζουν να την ασκούν σε 
κάθε σύγχρονο πόλεμο 
- Αμερικανοί τραπεζίτες χρηματοδοτούσαν και τις δύο πλευρές των εμπόλεμων 
στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, βλ. Εδώ. 
- Οι λεγόμενοι διεθνείς δωρητές, ως επί το πλείστον Αμερικανοί, είναι οι 
χρηματοδότες των εχθρών τους Ταλιμπάν στο σύγχρονο πόλεμο στο 
Αφγανιστάν, βλ. Reuters 
 
Είναι ο τρόπος να ασκούν την εξουσία τους ανενόχλητοι. 
Διασπούν τους άλλους σε κομμάτια, σε κόμματα, στρέφουν τον έναν εναντίον 
του άλλου και τους κρατούν απασχολημένους, ώστε να πετυχαίνουν το σκοπό 
τους. 
 
Όπως ακριβώς γίνεται παντού στη Δύση με τα πολιτικά κόμματα, αυτήν την 
κορωνίδα της δημοκρατίας, καθώς λένε. 
 
Παντού στον δυτικό κόσμο λειτουργούν τα κόμματα. 
Και παντού στον δυτικό κόσμο κάνουν κουμάντο οι τραπεζίτες. 
Παλιότερα τους έλεγαν τοκογλύφους. Τους περιφρονούσαν και τους 
κυνηγούσαν. 
Σήμερα τους αποκαλούν κερδοσκόπους και υποκλίνονται σ αυτούς. 
Τους αποκαλούν τρομοκράτες με τα λευκά κολάρα, 
αλλά δεν κηρύσσουν κανένα αντιτρομοκρατικό. 
Απεναντίας η προστασία των τρομοκρατών αυτών είναι η πρώτη προτεραιότητα 
παντού στη Δύση. 
 
Τους αποκαλούν με τον όρο "αγορές" και κινούν τα πάντα στον αστερισμό των 
«αγορών». 
Παντού στον δυτικό κόσμο λειτουργούν τα κόμματα. 
Και παντού τα συμφέροντα των αγορών προτάσσονται απ αυτά των πολιτών. 
 
Παντού οι κυβερνήσεις θέτουν προτεραιότητά τους το χρέος σε αυτούς και όχι 
το κοινωνικό χρέος τους έναντι των πολιτών 
Κι ας εκλέχθηκαν για να υπηρετούν αυτό το χρέος, το χρέος να παρέχουν 
υγεία, παιδεία, ασφάλεια και εν γένει (καλώς εννοούμενη) καλοζωία στους 
πολίτες τους. 
 
Παντού στον δυτικό κόσμο διογκώνουν το κοινωνικό χρέος τους έναντι των 
πολιτών τους για να υπηρετήσουν αυτούς που αποκαλούν κερδοσκόπους, 
για να πλουτίζουν άνθρωποι που είναι οικονοµικά αδρανείς, παράσιτα. 
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Διογκώνουν το κοινωνικό χρέος προς τους πολίτες όχι για να ξεπληρώσουν 
κάποιο δάνειο στους δανειστές τους, 
αλλά για να τους χαρίσουν τεράστια ποσά για να μην διαταραχθεί η ικανότητά 
τους να αισχροκερδούν σε βάρος τους και να τους εκβιάζουν. 
 
Παντού σε όλο το δυτικό κόσμο οι άνθρωποι αποστερούνται κεκτημένα 
δικαιώματα 
ενώ οι τράπεζες και οι πολυεθνικές τους συνεχίζουν ανενόχλητες την υψηλή 
κερδοφορία τους, δημιουργούν κρίσεις και δεν λογοδοτούν σε κανέναν. 
Κουμαντάρουν τον κόσμο και το κάνουν ανενόχλητοι. 
 
Παντού στον δυτικό κόσμο υπάρχουν κόμματα και παντού θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η τροφή, το νερό, κ.α. μετατρέπονται σε 
εμπορεύσιμα αγαθά στο παγκόσμιο χρηματιστηριακό καζίνο ανεβάζοντας 
αυθαίρετα τις τιμές και φέρνοντας σε απόγνωση εκατομμύρια ανθρώπους, 
βλ.exandas/ «Πεθαίνοντας στην αφθονία» και Πωλείται Ζωή 
 
Εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάζονται παντού στον κόσμο σε πείνα και 
θάνατο από το σύστημα της "δημο"κρατίας της δύσης. 
και οι αυτουργοί παραμένουν πάντα στο απυρόβλητο. 
 
Διαβάσαμε ότι η Wikileaks θα αποκάλυπτε τα ανομήματα μεγάλης τράπεζας, 
αυτός που της έκανε τη διαρροή εκτέθηκε και θα υποστεί τις συνέπειες. 
Ο εκπρόσωπος της Wikileaks είπε ότι θα ανακοινώσει τα ονόματα της διαρροής 
σε λίγες εβδομάδες. 
Έχουν περάσει μήνες και δεν ακούσαμε τίποτα ξανά. 
Ακριβώς όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με την ίδια τράπεζα και την ίδια 
ιστοσελίδα. 
(Κάποιοι λένε ότι ήταν απλά εκβιασμός από τράπεζα ανταγωνιστή).. 
 
Αλλά δεν ακούσαμε κάποιο κόμμα στις ΗΠΑ να θέσει θέμα να ερευνηθεί η 
τράπεζα αυτή. 
 
Πριν κάποιες εβδομάδες παρακολουθούσαμε αποσβολωμένοι στις οθόνες της 
Τιβί το σήριαλ που έπαιζαν σε παγκόσμια τηλεθέαση τα δύο κόμματα στις 
ΗΠΑ σχετικά με την αύξηση του ορίου δανεισμού της χώρας. 
Ένα σήριαλ που μονοπώλησε την προσοχή των Αμερικανών και όχι μόνον κι ας 
ήταν γνωστό από την αρχή το τέλος του σήριαλ. 
Μια στείρα (τεχνητή;) αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που αποσπούσε 
την προσοχή από τα φλέγοντα ζητήματα της δραματικής επιδείνωσης της 
καθημερινότητας των Αμερικανών  
με συνεχώς αυξανόμενους τους ανθρώπους χωρίς στέγη, περισσότερους από το 
ένα έβδομο του πληθυσμού,  
με συνεχώς αυξανόμενους τους πολίτες στα συσσίτια, ομοίως περισσότερους 
από το ένα έβδομο του πληθυσμού. 
 
Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική περίπτωση του αποπροσανατολισμού που 
επιτελείται μέσω των κομμάτων, όπως σχολιάστηκε στην προηγούμενη 
ανάρτηση. 
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 Ειδικότερα για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 

Στο debate πριν τις εκλογές o Παπανδρέου σε κάποια απάντησή του σχολίασε 
ότι στο ΙΚΑ του είπαν ότι χαρίστηκαν στις τράπεζες πέντε δισεκατομμύρια ευρώ 
οφειλόμενες εισφορές, 
Κανείς από τους παριστάμενους αρχηγούς των άλλων κομμάτων δεν σχολίασε 
το θέμα. 
Ούτε έγινε αργότερα κάποια επερώτηση για το θέμα από κάποιο κόμμα. 
 
Σήμερα, το κόμμα της λεγόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί το 
κυβερνόν κόμμα για αντιλαϊκά μέτρα και ξεπούλημα της δημόσιας 
περιουσίας  
τη στιγμή που το ίδιο απαιτούσε μηδενισμό του ελλείμματος μέσα σε έναν 
χρόνο και ταυτόχρονη σημαντική φορολογική ελάφρυνση του μεγάλου 
κεφαλαίου  
και ήταν αυτό που μίλησε πρώτο για τα 50 δις από αποκρατικοποιήσεις. 
 
Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταφέρονται κατά της τωρινής 
κυβέρνησης και του αρχηγού της  
γιατί έλεγε προεκλογικά ότι υπάρχουν χρήματα, ενώ ήξερε ότι δεν θα 
μπορούσε να τα εισπράξει  
καθώς και για το μέγεθος των δανειακών υποχρεώσεων και του ελλείμματος 
της χώρας. 
 
Τα κόμματα αυτά, όμως, υποστήριζαν κάθε φορά τις οικονομικές διεκδικήσεις 
προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας 
στη βάση ότι λεφτά υπάρχουν, να τα πάρουν από την "πλουτοκρατία",  
ενώ ήξεραν ότι δεν θα παιρνόντουσαν από την "πλουτοκρατία" και ούτε 
έκαναν κάτι συγκεκριμένο για να συμβεί αυτό, 
και αδιαφορούσαν που θα δινόντουσαν με νέο δανεισμό και δεν 
πληροφορούσαν γι αυτό. 
 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξανίστανται για την πολιτική των δύο 
κυβερνητικών κομμάτων, για τα μεγάλα δάνεια που έπαιρναν, λες και αυτά 
ήταν στην αλλοδαπή και δεν το γνώριζαν, 
το ίδιο και οι σφόδρα επικριτικοί σήμερα οικονομολόγοι τους, 
η διακριτικότητα των οποίων τόσα χρόνια στις μεθοδεύσεις των τραπεζών 
τους επέτρεψε να κερδοσκοπούν απρόσκοπτα υπερχρεώνοντας ανημέρωτους 
πολίτες και φέρνοντάς τους στη σημερινή δύσκολη θέση. 
 
Σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι οικονομολόγοι τους για τον 
υπέρμετρο δανεισμό της χώρας ενοχοποιούν παλιότερες κυβερνήσεις, 
παραβλέποντας ότι ο δανεισμός την παλιότερη εποχή ήταν άλλης 
φύσεως από τον υπέρμετρο δανεισμό των τελευταίων ετών της προηγούμενης 
κυβέρνησης, βλ. Εδώ, 
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καθώς τότε στηνόταν το κοινωνικό κράτος της χώρας και ήταν λογικό να 
είναι αυξημένος. 
 
Άραγε, τα κόμματα και οι οικονομολόγοι τους αγνοούν στοιχειώδεις 
επιστημονικές αρχές για τη σημασία των ειδικών συνθηκών στη συναγωγή των 
συμπερασμάτων, 
θεωρούν, άραγε, ότι οι ανάγκες ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου οργανισμού 
είναι ίδιες με αυτές ενός ήδη ανεπτυγμένου και σταθεροποιημένου, 
ή η παράβλεψη είναι για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για τη σιωπή τους 
των τελευταίων ετών; 
 
Πέρυσι η υπουργός εργασίας του κυβερνώντος κόμματος μόχθησε ιδιαίτερα να 
περιστείλει αυθαιρεσίες και κάποια προνόμια των τραπεζιτών και να 
προστατεύσει τους δανειζόμενους,  
και κατάφερε να γίνονται διακανονισμοί, ακόμη και να διαγράφονται τα χρέη σε 
όσους έχουν πλήρη αδυναμία αποπληρωμής καθώς και να σταματήσουν οι 
πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. 
Η υπουργός αυτή στον ανασχηματισμό που ακολούθησε αποπέμφθηκε από την 
κυβέρνηση, κατά πάσαν πιθανότητα λόγω υψηλών πιέσεων. 
 
Δεν αντελήφθηκα κάποιο από τα κόμματα να της είχε συμπαρασταθεί έμπρακτα 
την περίοδο των αγώνων της με τους τραπεζίτες αλλά ούτε μετά την "τιμωρία" 
της. 
 
Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλα κράτη της δύσης το θέμα των τραπεζών ήταν 
και παραμένει ταμπού. 
Μπορούμε να αποκαλύπτουμε κακώς κείμενα γενικώς και ειδικώς των 
κυβερνητικών και των πολιτικών, εν γένει, αλλά όχι των τραπεζιτών. 

Αυτοί δεν αγγίζονται. Είναι τα μεγάλα αφεντικά. 
Τα δικά τους δεν αναφέρονται καν, είτε στριμώχνονται στα ψιλά και 
παραμένουν ασχολίαστα. 
Τα κόμματα και οι πολιτικοί τους λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο ως 
ανάχωμα για την προστασία αυτών που πραγματικά κουμαντάρουν τη χώρα, 
τραπεζιτών και λοιπών.  
Δέχονται οι πολιτικοί όλη τη δυσαρέσκεια των πολιτών και αφήνονται στο 
απυρόβλητο οι πραγματικοί ένοχοι.  
 
Συνεχώς ακούμε για σκάνδαλα. Σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί. 
Ποτέ δεν ακούσαμε για κάποιον τραπεζίτη να ενέχεται σε κάποιο σκάνδαλο. 
Ούτε καν σ αυτό του χρηματιστηρίου, ούτε σ αυτό των ομολόγων. 
Το σκάνδαλο με το Mall του τραπεζίτη της Eurobank, βλ. Εδώ, με το που πήγε 
να δημοσιοποιηθεί εξαφανίστηκε εν ριπή οφθαλμού. 
Δεν αντελήφθηκα κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το έφερε για 
συζήτηση στη βουλή. 
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 Τα Πολιτικά Κόμματα και η "Δημο"κρατία στη "Νέα" Λιβύη 

- Η Επανάσταση 
 
Στη Λιβύη όπως μας λένε τα ΜΜΕ έγινε μια επανάσταση.  
Την επανάσταση την υποστηρίζουν όλοι οι προηγούμενοι αποικιοκράτες της 
χώρας μαζί με τους Άραβες μονάρχες. 
 
Την επανάσταση την έκαναν αυτοί που είναι Αφρικανοί και ένα από τα βασικά 
συνθήματά τους είναι " "σταυροφορία για την εκκαθάριση των μαύρων 
σκλάβων", βλ. Διεθνής Αμνηστία για Λιβύη: Ο μύθος περί μισθοφόρων, η 
εθνοκάθαρση, το λιντσάρισμα και οι δολοφονίες Αφρικανών μεταναστών και οι 
σκοπιμότητες. 
 
Οι επαναστάτες απεχθάνονται τους σκουρόχρωμους κατοίκους της χώρας 
που αποτελούν το ένα τρίτο του πληθυσμού της και, ίσως, 
ο Αμερικανός πρόεδρος και μεγάλος υπερασπιστής τους καλό θάναι να μην τους 
επισκεφτεί ινκόγκνιτο (καθότι μαυριδερός), γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα του 
συμβεί, αν δεν αναγνωριστεί. 
 
Προσοχή χρειάζεται και τι όνομα θα πει κανείς γιατί αν ηχεί σαν αυτά που είναι 
στη λίστα των προγραφών θα τον απελευθερώσουν για παντός, βλ. Εκτέλεσαν 
μια ολόκληρη οικογένεια επειδή είχε το επώνυμο ‘Καντάφι’ 
 
Οι επαναστάτες αποκαθηλώνουν κάθε τι που έχει σχέση με ανεξαρτητοποίηση, 
ξεκολλώντας τις αφίσες του Νάσσερ και άλλων ιστορικών μορφών της 
αφρικανικής ανεξαρτησίας 
 
Λάβαρο της επανάστασής τους είναι η σημαία του προηγούμενου βασιλιά τον 
οποίο είχαν εγκαταστήσει οι παλιοί αποικιοκράτες και τωρινοί υπερασπιστές 
της επανάστασης. 
Ο παλιός βασιλιάς και η οικογένειά του υποστηρίζουν κι αυτοί την επανάσταση. 
 
Οι επαναστάτες την ημέρα έκαναν επανάσταση και το βράδυ έφτιαχναν 
πετρελαϊκή εταιρία και τράπεζα στα πρότυπα των υποστηρικτών της 
επανάστασης 
κι έτσι από τις πρώτες μέρες τις είχαν έτοιμες και τις δύο. 
 
Οι υποστηρικτές της επανάστασης την αγάπησαν πριν ακόμη εκδηλωθεί. 
Έστειλαν αγγελιαφόρους τους και τους διαμήνυσαν πότε είχε έρθει η ώρα και 
πού έπρεπε να στηθεί. 
Πετρελαιοπηγές και λιμάνια ήταν η κατάλληλη συνταγή. 
 
Από τότε την έχουν από κοντά και τη φροντίζουν ανελλιπώς. 
Το πως και γιατί, τα έχουμε πει αρκετά αναλυτικά σε παλιότερες αναρτήσεις. 
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- Η Γέννηση του Θείου Βρέφους της Δημοκρατίας και οι Μάγοι 
 
Από την επανάσταση αναμένεται να γεννηθεί η δημοκρατία. 
Η δημοκρατία στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. 
 
Η γέννηση θα είναι άμωμη. 
Τη σύλληψη ανήγγειλαν άγγελοι που υπερίπταντο στους ουρανούς και με τις 
τρομπέτες τους κάνανε σκόνη όλους τους κακούς και τα δημιουργήματά τους. 
 
Η νέα Λιβύη τώρα εγκυμονεί το θείο βρέφος των ουρανών. 
 
Μάγοι από τη Δύση καταφθάνουν συνεχώς να καλωσορίσουν το βρέφος που θα 
γεννηθεί όπως τους πληροφόρησαν οι σάλπιγγες από τον ουρανό. 
 
Κάποιοι από τους μάγους έχουν ήδη καταφθάσει: 
- Παγκόσμια τράπεζα 
- Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οσονούπω 
- Αμερικανικές βάσεις οσονούπω 
 
Στην ουρά περιμένουν και οι μάγοι στο βίντεο: 
http://www.youtube.com/watch?v=n7Fzm1hEiDQ&feature=player_embedded 
 
- Τα Δώρα των Μάγων 
 
Μαζί με τους μάγους καταφθάνουν και τα δώρα που κουβαλάνε από τη Δύση: 
 
- Κρατικά δάνεια και υπερχρέωση, ως σύγχρονη δημοκρατική χώρα 
- Άστεγοι και λιμοκτονούντες, όπως στις αξιοπρεπείς δημοκρατικές χώρες 
- Αξιοπρεπή ενοίκια και μισθώματα γης 
- Εκπαίδευση και υπηρεσίες υγείας σε αξιοπρεπείς τιμές όπως στη Δύση 
- Νερό και τρόφιμα σε αξιοπρεπείς τιμές, σαν αυτές της δύσης 
- Ηλεκτρικό και καύσιμα και αυτά σε αξιοπρεπείς τιμές σαν αυτές της δύσης 
- Φοιτητές υπερχρεωμένους να ξεφορτώνονται το ένα από τα δύο νεφρά να μην 
τα κουβαλάνε και τα δυο και κουράζονται, όπως στη Δύση, 
βλ. http://www.opposingviews.com/i/society/education/professor-just-sell-kidney-pay-

student-loans 

- Τέλος με τα Κακά της Παλιάς Λιβύης 
 
Με τη γέννηση του θείου βρέφους της δημοκρατίας και τα δώρα των μάγων θα 
εξαφανιστούν όλα τα κακά της παλιάς Λιβύης: 
 
- Η εθνική ανεξαρτησία και το ξήλωμα των ξένων βάσεων 
- Το μηδενικό εθνικό χρέος και τα άτοκα δάνεια στους πολίτες 
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- Η δωρεάν κατοικία και η δωρεάν παραχώρηση γης, ζώων και σπόρων σε 
όποιον ήθελε να την καλλιεργήσει 
- Το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και η συμβολική τιμή στα καύσιμα 
- Το δωρεάν νερό, τα δωρεάν βασικά τρόφιμα και οι πολύ χαμηλές τιμές στα 
υπόλοιπα 
- Η δωρεάν εκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό 
- Η δωρεάν ιατρική περίθαλψη στο εσωτερικό και εξωτερικό 
 
και ένα σωρό άλλα τέτοια αναχρονιστικά πράγματα που τους επέβαλε ένας 
παράφρονας 
ο οποίος ανέτρεψε πριν 42 χρόνια τον καλό τον βασιλιά που είχαν που τους 
έβαζε να κάνουν γυμναστική να του φιλάνε τα πόδια, 
έδιωξε τις βάσεις και τις πετρελαϊκές εταιρίες των καλών δυτικών που τους 
υπερασπίστηκαν την επανάσταση, τους έστειλαν τους αγγέλους για τη γέννα 
και μετά τους μάγους με τα δώρα. 
 
Αυτή κι αν ήταν τυραννία! 
 
Και μετά βγαίνει αυτός ο παράφρονας και μιλάει για μασκαράτα. 
Είναι να τον παίρνεις στα σοβαρά; 
 
Και μαζί με αυτόν μπορείς να παίρνεις στα σοβαρά και να θεωρούς άξιους για τη 
νέα Λιβύη αυτούς που τον υποστηρίζουν και επιμένουν στην παλιά τους 
Jamahiriya.  Άκου άμεση δημοκρατία! 
Να πηγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι σε συνελεύσεις να εκλέγουν επιτροπές και 
γραμματείες, να μιλάνε όλοι και να αποφασίζουν όλοι! 
Τι τυραννία κι αυτή! 

 To "Mανιφέστο" της Δημοκρατίας 

Τελειώνοντας παραθέτουμε το μανιφέστο της δημοκρατίας όπως αυτό 
διαμορφώθηκε κατά τη σύγκλιση των δημοκρατικών δυνάμεων της Δύσης στην 
οποία παρέστη δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας και το μετέφερε ως 
αυτήκοος μάρτυρας: 

"Αμερικανοί και σύμμαχοι ομολογούν κυνικά ότι Αφγανιστάν και Ιράκ είναι 
απλώς μαθήματα για να οργανώσουν καλά τις ένοπλες δυνάμεις τους Κατά 
το δόγμα, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους πρέπει να αναλάβουν προληπτική 
στρατιωτική δράση να εξουδετερώνουν κάθε πιθανή απειλή. 

Θα καταλαμβάνουν «εχθρικές προς την παγκοσμιοποίηση» χώρες, θα τις 
αφοπλίζουν και θα εγκαθιδρύουν καθεστώς κατοχής, ώστε να μην 
υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στις 
περιοχές με πόρους ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντά τους. 
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ΚΑΤΑΡΓΕΙ το αμερικανικό αυτοκρατορικό δόγμα την εθνική κυριαρχία και το 
διεθνές δίκαιο, διότι πάνω απ' όλα είναι το «ζωτικό συμφέρον  των ΗΠΑ» και 
τίποτε άλλο... 

Τα αμερικανικά εφιαλτικά σενάρια προβλέπουν και την εξαφάνιση 
αντιφρονούντων λαών από προσώπου Γης, με νέα αποτελεσματικά 
όπλα, χωρίς να αποκλείονται και τα πυρηνικά!" 
 
Βλ. ΗΠΑ: ΑΡΧΙΣΕ ο Γ' Παγκόσμιος, Ελευθεροτυπία, 13 12 2003 - Αυτήκοος μάρτυρας 
η ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ 
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=13.12.2003,id=63293972,87434
644 
 
Το μανιφέστο επικαιροποιήθηκε αυτές τις ημέρες με δήλωση του Βρετανού 
πρωθυπουργού ότι οι εκδημοκρατισμοί τύπου Λιβύης θα συνεχιστούν. 
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2 3 . 6 . 1 2  

Οι «Ήρωες»  

«Δεν μ αρέσει ο κόσμος στον οποίο μας υποχρεώνουν να ζούμε»  
ήταν τα τελευταία λόγια ενός ανθρώπου που έβαλε τέλος στη ζωή του 

"Συγγνώμη αν σας προκάλεσα αναστάτωση" η κατακλείδα των τελευταίων λόγων 
του. 

Το ιδιόχειρο αυτό σημείωμα δεν έγινε γνωστό. Δεν έκανε το γύρο του διαδικτύου, 
δεν γράφτηκε κανένα ποίημα γι αυτό, δεν στήθηκε τιμητική πλακέτα για τον νεκρό. 

Ήταν λόγια βγαλμένα από την ψυχή ενός ανθρώπου. Απευθύνονταν στην ψυχή ενός 
άλλου. 

Απλά λόγια ενός αθόρυβου ανθρώπου. Όπως είναι τα μεγάλα λόγια και οι 
σημαντικοί άνθρωποι. 

Η εποχή μας φαίνεται να αποζητά ξανά ήρωες. Αυτή είναι η ένδεια της. Οι 
άνθρωποι φαίνεται να ζητάμε ξανά το εντυπωσιακό, το φωναχτό. Αυτή είναι η 
ένδεια μας. 

Τα φουλάρια και οι τήβεννοι επανακάμπτουν, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Με 
τελετές και παράτες στους άρχοντες οι μεν.  

 
Το παρακάτω βίντεο είναι από τον πρόσφατο τετραήμερο πανζουρλισμό στη 
Βρετανία για ..... το Αδαμάντινο Ιωβηλαίο (τη συμπλήρωση 60 χρόνων στο θρόνο) της 
βασίλισσας κατόχου του ενός έκτου της συνολικής έκτασης του πλανήτη.   (1) 

"Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα" οι ιαχές. 

http://www.youtube.com/watch?v=OXHPWmnycno&feature=player_embedded 

 

Με τελετές, παράτες και επικλήσεις στους ήρωες οι δε. 

Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Η αίσθηση ασημαντότητας της δικής μας ζωής καμουφλαρισμένη. 

Ο ανικανοποίητος εγωισμός μας μεταθεμένος στον εκπληρωμένο εγωισμό ενός 
άλλου. 

Εύγλωττη εικόνα και οι αλαλαγμοί και η εθνική υπερηφάνεια που μας συνεπαίρνουν 
κάθε φορά για τους ήρωες αθλητές που καταβάλλουν τους αντιπάλους τους. 

____________________________________________ 

(1) Την ίδια στιγμή μεγάλος αριθμός δασκάλων στη Βρετανία είναι αναγκασμένος 
να... ταΐζει τους μαθητές τους ή να τους δίνει χρήματα για να πάρουν φαγητό, 
καθώς τους βλέπει να έρχονται πεινασμένοι. Σχεδόν ένας στους δύο λένε ότι 
έφεραν φαγητό για τους μαθητές τους ,βλ   
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=696481 

και καθηγητής συνιστά στους Βρετανούς φοιτητές (που μετά τον τελευταίο 
τριπλασιασμό των διδάκτρων βρίσκονται σε απόγνωση) να πουλήσουν το νεφρό 
τους για να ξεχρεώσουν τα υπέρογκα φοιτητικά δάνεια που θα κουβαλάνε σε όλη 
τους τη ζωή, βλ. http://www.opposingviews.com/i/society/education/professor-
just-sell-kidney-pay-student-loans 
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Μόνον που οι ηρωισμοί σε κάποια άλλα πεδία δεν είναι απλά εκτονωτικοί και 
αναπλήρωσης για τους πολλούς. 

Μερικές φορές είναι ιδιαίτερα αποπροσανατολιστικοί και επικίνδυνοι. 

Όπως είναι οι συνέπειες των μεγάλων εγωισμών. 

Όσοι παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε από κοντά αυτά που συνέβησαν και 
συμβαίνουν ιδιαίτερα στη Λιβύη και τη Συρία, τρομάξαμε με τους ήρωες και τους 
ηρωισμούς τους. 

Τα «ανδραγαθήματα» των Λίβυων και Σύριων εξεγερμένων δεν δημοσιοποιούνται 
γιατί ο ηρωισμός τους είναι πολύ επωφελής για κάποιους άλλους, βλ. π.χ. Μισθό 
θα κόβουν οι Σαουδάραβες στου Σύριους αντάρτες  

Αυτοί που υφίστανται τον ηρωισμό τους, αυτοί που τους σώνουν θέλουν δε θέλουν, 
δεν μπορούν να επιμαρτυρήσουν γι αυτόν γιατί τους απελευθερώνουν για παντός. 

Αρκεί να δει κανείς και μόνον την έκθεση του ίδιου του ΟΗΕ για την 
«απελευθερωμένη» Λιβύη που διέρρευσε στα ΜΜΕ,  βλ. Η Διάλυση της Λιβύης 

και θα καταλάβει τι συμβαίνει και στην υπό «απελευθέρωση» Συρία, 

καθώς πρωτοστατούν και εκεί οι ήρωες της Λιβύης σε …. διεθνιστική αλληλεγγύη. 

 Οι Σαουδάραβες μονάρχες και η Βασίλισσα σπόνσορες των ηρώων.  

Για τη δημοκρατία. Αυτήν που την γνωρίζουν τόσο καλά. 

Στην εικόνα η βασίλισσα επί τω 
δημοκρατικώ  έργω ιστάμενη στο 
αιματοβαμμένο κόκκινο χαλί, 
περιστοιχισμένη από τους 
στρατιώτες Της, τους κληρικούς Της και 
τους δικαστικούς Της, απευθύνεται στους 
βουλευτές Της, οι οποίοι όλοι τους 
υποκλίνονται και ορκίζονται να είναι 
πιστοί Της και ψάλλουν τον ύμνο Της,   (1) 

Η πολυεκθειασμένη Αραβική άνοιξη εκτυλίχθηκε σε καταχείμωνο. 

Μόνον που η μεταστροφή αυτή δεν δημοσιοποιήθηκε. Δεν αναλύθηκε, δεν 
αντλήθηκαν διδάγματα.  

Και σήμερα αρκετοί στην Ελλάδα και αλλού συνεχίζουν να την επικαλούνται. 
Κάνουν συνεχείς εκκλήσεις για ήρωες και ηρωισμούς. Και προχωράμε 
πισωγυρίζοντας.  

Πολλά ποιήματα και άσματα έχουν γραφεί και γράφονται για τους ήρωες και τον 
ηρωισμό τους, Πολλά έχουν γραφεί για τον άνθρωπο που πρέπει να δρα ως ήρωας. 

Για τον ήρωα που πρέπει να δρα ως άν-θρ-ωπος δεν έχουν γραφεί πολλά. 

Για τον άνθρωπο που όταν είναι αν θρ ωπος δεν χρειάζεται να είναι ήρωας ίσως 
πούμε δυο λόγια την επόμενη φορά. 

 

_______________________________________ 

(1) «Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό ότι θα είμαι πιστός και θα 
υποτάσσομαι στην Α. Μ. Βασίλισσα Ελισάβετ, τους κληρονόμους της και τους 
διαδόχους της ώστε να έχω τη βοήθεια του Θεού» 
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Σημείωση 

Ενδεικτικές πληροφορίες για έναν από τους «ήρωες» πρωταγωνιστές της Λιβυκής 
και μετέπειτα και  της Συριακής αντίστασης: 

Ο Μαχντί αλ-Harat ήταν δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Belhadj (γνωστό μέλος 
της ΑλΚάιντα) στη Λιβυκή αντίσταση και στο στρατιωτικό συμβούλιο της 
«απελευθερωμένης» Λιβύης. 

Πριν διέμενε στο Δουβλίνο όπου εργαζόταν ως δάσκαλος της Αραβικής γλώσσας. 

Τον Οκτώβριο του 2011 η αστυνομία του Δουβλίνου συνέλαβε δύο κλέφτες και 
κατέσχεσε δύο φακέλους γεμάτους με χαρτονομίσματα των 500 €. 

Τα χρήματα αυτά,  € 200.000, καθώς και ακριβά κοσμήματα είχαν κλαπεί από το 
σπίτι του Μαχντί αλ-Harat. 

Στους έκπληκτους αστυνομικούς ο Αλ-Harati είπε ότι  είχε ταξιδέψει στη Γαλλία, 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ και ότι η αμερικανική υπηρεσία 
πληροφοριών του είχε δώσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να βοηθήσει να 
ηττηθεί ο Καντάφι. 

Τους δύο φακέλους με τα χαρτονομίσματα τα άφησε στη σύζυγό του, Ιρλανδικής 
υπηκοότητας, για την περίπτωση που του συνέβαινε κάτι και τα υπόλοιπα τα πήρε 
μαζί του πίσω στη Λιβύη, 
βλ. http://www.sundayworld.com/columnists/index.php?aid=9335 

Ο Αλ-Harati παραιτήθηκε από τη θέση του από το  Στρατιωτικό Συμβούλιο λίγες 
μέρες μετά την κλοπή των χρημάτων. 
βλ. http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/1011/1224305576696.html 

Μόλις δύο μήνες αργότερα, δημοσιογράφος της Ισπανικής εφημερίδας  ABC  
συναντά στη Συρία Λίβυους αντάρτες ανάμεσά τους και τον Αλ-Harati ο οποίος 
του δηλώνει ότι είναι εκεί «για να αξιολογεί τις ανάγκες των Σύριων 
επαναστατών αδελφών», βλ  http://www.abc.es/20111217/internacional/abcp-
islamistas-libios-desplazan-siria-20111217.html 

 

Στο δημοσιογράφο είπε επίσης ότι είχε τραυματιστεί και στην επίθεση των 
Ισραηλινών στο Mavi Marmara  (οι ακτιβιστές στο Mavi Marmara είχαν δηλώσει 
τότε ότι οι κομάντος της Mossad που τους επιτέθηκαν είχαν λεπτομερή στοιχεία και 
φωτογραφίες των συμμετεχόντων). 
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8 . 1 0 . 0 9  

Περί Αξιοκρατίας και Σεβασμού στον Πολίτη 
. 
Αξιοκρατία και σεβασμός στον πολίτη ήταν για μια άλλη φορά το μήνυμα του 
νέου αρχηγού στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο. 
 
Αρκετοί παρατήρησαν ότι μένουν να αποδειχτούν στην πράξη, μερικοί 
ενθουσιάστηκαν. 
 
Υπάρχει, όμως, πραγματικά κάποιο μήνυμα; 
 
Κατ αρχήν, για να σταλεί ένα μήνυμα πρέπει να υπάρχει και δέκτης. 
Ποιός είναι ο δέκτης; 
Σε ποιόν θα δείξουν σεβασμό: 
 
Παλιότερα έλεγαν στο λαό. Τώρα λένε στον πολίτη. 
Μερικές φορές μιλάνε και για τον μέσο πολίτη. 
 
Υπάρχει άραγε, αυτός ο αποδέκτης; Ποιός είναι; 
 
Ο χαμηλοσυνταξιούχος ή ο τραπεζίτης; 
Ο χαμηλόμισθος ή ο μεγαλοεπιχειρηματίας; 
Ο μικροϋπάλληλος ή το μεγαλοστέλεχος; 
Ο ανεκπαίδευτος ή ο πολυσπουδαγμένος; 
Ο ακτήμων ή ο πολυκτήμων; 
 
Γίνεται να τους σεβαστείς όλους; 
Σεβασμός σε κάποιον σημαίνει σεβασμός των δικαιωμάτων του. 
 
Ο τραπεζίτης καταχράστηκε τα χρήματα του χαμηλοσυντιαξιούχου. 
Ο μεγαλοεπιχειρηματίας υποθήκευσε το μέλλον του χαμηλόμισθου. 
Το μεγαλοστέλεχος παραγκώνισε τον μικροϋπάλληλο. 
Ο πολυσπουδαγμένος επωφελήθηκε από τη φορολογία του ανεκπαίδευτου. 
Ο πολυκτήμων σφετερίστηκε τη φυσική κληρονομιά του ακτήμονα. 
 
Πώς γίνεται να τους σεβαστείς όλους αυτούς μαζί; 
Πώς γίνεται να σεβαστείς το δικαίωμα του ακτήμονα και του πολυκτήμονα 
ταυτόχρονα; 
 
Με την αξιοκρατία; 
 
Από τις παραπάνω κατηγορίες των πολιτών ποιούς θεωρείς πιο αξιοκράτες; 
Τον ανεκπαίδευτο ή τον πολυσπουδαγμένο; 
Αυτόν που καθηλώθηκε στην επιβίωση ή αυτόν που απαλλάχτηκε απ αυτήν με 
τις πλάτες του άλλου; 
 
Πώς θα τους σεβαστείς όλους αυτούς; 
 
Προωθώντας αυτούς που επωφελήθηκαν και παραγκωνίζοντας αυτούς που 
αδικήθηκαν; 
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Περί Διαφάνειας και Συμμετοχικότητας 
. 
Διαφάνεια, συμμετοχικότητα, αξιοκρατία και σεβασμός στον πολίτη είναι τα 
μηνύματα της νέας κυβέρνησης. 
 
Ήδη ανακοινώθηκαν κάποια θετικά μέτρα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, 
όπως η παρουσία των ΜΜΕ στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου και οι 
ανοικτές προκηρύξεις των θέσεων των γραμματέων των υπουργείων. 
 
Είναι, όμως, τα μέτρα αυτά και όσα ακολουθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή 
πράγματι μέτρα διαφάνειας της κοινωνικής μας ζωής; 
 
Σίγουρα, είναι μέτρα εκσυγχρονισμού της πολιτικής ζωής σύμφωνα με τα 
πρότυπα των λεγόμενων ανεπτυγμένων χωρών της δύσης. 
 
Είναι, όμως, ουσιαστικά μέτρα διαφάνειας της πολιτικής μας ζωής; 
 
Είναι μέτρα που θα κάνουν φανερά όσα γίνονται για μας από την πολιτική 
εξουσία; 
 
Ας δεχτούμε ότι η πολιτική εξουσία της χώρας μας έχει τις καλύτερες των 
προθέσεων. 
Έχει, όμως, και τη δύναμη να τις υλοποιήσει; 
Μπορούμε να επαναπαυτούμε στις καλές της προθέσεις; 
 
Μια όψη του ερωτήματος αυτού έχει απαντηθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις: 
Οι Εκλογές και η Πραγματικότητα του Κόσμου μας και Οι Ντιρεκτίβες 
του ΔΝΤ και Μια Επίκαιρη Ιστορική Ομολογία 
 
Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε μιαν άλλη όψη του θέματος. Αυτήν της 
διαφάνειας των έμμεσων μεθοδεύσεων που δεν αναφέρονται στενά σε πολιτικές 
αποφάσεις. 
 
Τη διαφάνεια τη σχετιζόμενη με τη χρήση των τεχνικών ελέγχου των ανθρώπων 
και των συνεπειών τους. 
 
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε για την τεχνητή αλλαγή του καιρού στην Κίνα την 
παραμονή εθνικού εορτασμού. 
 
Πόσο ενημερωμένοι είμαστε ότι υπάρχουν, ήδη, από χρόνια τεχνικές επιρροής 
και μεταστροφής του κλίματος, τεχνικές πρόκλησης τεχνητών σεισμών 
και τσουνάμι, τεχνικές επηρεασμού της ατμόσφαιρας κ.α. 
 
Πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τις τεχνολογίες επηρεασμού 
και χειραγώγησης των ανθρώπων που σχολιάζονται στο Η Επιστήμη και η 
Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Χειραγώγησης; 
 
Πόσο ενημερωμένοι είμαστε γιατί στον σημερινό κόσμο της αφθονίας και 
του υπερκαταναλωτισμού πεθαίνουν άνθρωποι από πείνα με αυξανόμενο 
αριθμό; 
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Πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τους λόγους που οι υποσχέσεις 
της τεχνοεπιστήμης για απελευθέρωση του ανθρώπου από τον μόχθο και 
ιδρώτα όχι μόνον δεν υλοποιήθηκαν  

αλλά επανέφεραν τις παλιές μορφές σκλαβιάς για αρκετούς ανθρώπους και 
πρόσθεσαν νέες μορφές σκλαβιάς για τους περισσότερους που έχουν καταστεί 
αναλώσιμα αγαθά αναγκασμένοι να πουλάνε τα χέρια και το νου τους μόνον και 
μόνον για να επιβιώσουν; 
 
Για τους λόγους που στα σχολεία οι νέοι άνθρωποι βομβαρδίζονται με πλήθος 
ανεδαφικών πληροφοριών που καμία σχέση δεν έχουν με τη σημερινή 
κατάσταση του κόσμου και τις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στην 
καθημερινότητά τους, όπως : 

· Η φύση του ανθρώπινου όντος 
· η φύση του χρήματος, 
· η φύση και η διαχείριση της ενέργειας 
· η φύση και η λειτουργία των πολυεθνικών εταιρειών, κ.λπ.; 
 
Αν δεν υπάρχει διαφάνεια στα σημαντικά θέματα, τα πρωταρχικά θέματα που 
καθορίζουν τη ζωή μας, τι νόημα έχει η υποσχόμενη συμμετοχικότητα; 
 
Τί νόημα έχει η λεγόμενη δύναμη της πλειοψηφίας, όταν αυτή η πλειοψηφία 
έχει υποστεί την ίδια μεθόδευση απόκρυψης των ουσιαστικών της ζωής, 
όταν έχει υποστεί τους ίδιους μηχανισμούς χειραγώγησης και συμμόρφωσής 
της; 
 
Η γνώση θα σας ελευθερώσει, είπαν οι παλιοί. 
. 
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Η Ώρα Της Γης και το Συμβολικό Σκότος 
. 

Ποιός είπε ότι οι ¨μεγάλοι ¨δεν διαθέτουν αβροφροσύνη. 
Ευχαρίστως παραχωρούν τη θέση τους στους «μικρούς» 

όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά 
. 
Η ώρα της γης σήμερα. Έτσι πληροφορούμαστε από το πρωί στο ραδιόφωνο. 
Ημέρα περίσκεψης και ανάληψης των ευθυνών μας. 
"Το μεγαλύτερο αξίωμα στην δημοκρατία είναι ο πολίτης και ο πολίτης πρέπει να 
αναλάβει τις ευθύνες του" μας πληροφορεί ο εκπρόσωπος του WWF από το 
ραδιόφωνο του Σκάϊ, ως άλλος αξιωματούχος. 
 
Αυτόν τον καιρό ο λεγόμενος απλός πολίτης έχει την τιμητική του. 
Σε αυτόν προσβλέπουν κυβερνητικοί και υπερκυβερνητικοί για την επίλυση των 
ζητημάτων. 
 
Ήρθε η ώρα του. 
Αρκετά αναπαύτηκε τόσο καιρό και οι άλλοι μοχθούσαν για λογαριασμό του. 
 
Τώρα ήρθε η ώρα να αναλάβει το δικό του μέρος: να αναλάβει τις ευθύνες 
τους. 
. 
Καιρός να βγει από την αφάνεια και να διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο: να 
βάλει πλάτη, όπως τόπε και ο πρωθυπουργός. 
 
Σήμερα θα γίνει η προθέρμανση. 
Θα δράσουμε σε συμβολικό επίπεδο, να εμπεδώσουμε στο υποσυνείδητό μας το 
τι μέλλει γενέσθαι. 
Θα παραμείνουμε στο σκότος. 
 
Θα βυθίσουμε στο σκότος τα πολιτιστικά μας μνημεία, να μην μας θυμίζουν τις 
ημέρες της καταστροφής και των δεινών της γης. την τοξίνωση των σπλάχνων 
της και το μακέλεμα των παιδιών της. 
. 
Στο φως και χειροκροτούμενα θα παραμείνουν τα πυροβολεία μας και τα 
βομβαρδιστικά μας και οι σπόνσορές τους, τα τραπεζο-ϊδρύματά μας και τα 
άλλα ευαγή ιδρύματα των μεγαλοεταιριών μας και των τεχνοκρατών μας. 
 
Θα ευαγγελιστούμε το φως δια του σκότους. 
.  
Με τον ίδιο τρόπο που αναπαριστούμε στις πορείες ειρήνης το 
σήμα της νίκης δια της ήττας, τα χέρια ψηλά με τα χέρια 
πεσμένα και ηττοπαθή . 
 
Η δήλωση δια του αντιθέτου, στο πνεύμα της εποχής, ή μήπως όχι; 
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Σημείωση 
 
Για το σήμα της ειρήνης ως σύμβολο του ανάποδου σταυρού που ήταν το 
σύμβολο του αντίχριστου τη δεκαετία του 1960 και χρησιμοποιούταν 
σε σατανιστικές τελετές καθώς και την προηγούμενη χρήση του σε 
βομβαρδιστικά Β-52 με την ένδειξη "Ειρήνη με τον παλιό τρόπο" ή "ειρήνη 
μέσω υπέρτατου πυρός" και ως σύμβολο της 3ης γερμανικής μεραρχίας 
τεθωρακισμένων στο 2ο Παγκόσμιο πόλεμο, βλ. 
http://www.freedomforceinternational.org/logo.cfm 
 
Για την παραδοχή του σχεδιαστή του ότι όταν το σχεδίασε ήταν σε απόγνωση 
και αναπαρέστησε τη στάση κάποιου μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα, τη 
λύπη του γι αυτή την ατυχή σύλληψη και την επιθυμία του να αντιστραφεί το 
σύμβολο καθώς η ειρήνη συμβολίζει εορτή κι όχι θάνατο, βλ. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_symbol 
 
. 
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Οι Σχέσεις Υποτέλειας στους Θεσμούς 
 

«Το να πεθαίνεις για μια ιδέα ακούγεται καλό, 
αλλά γιατί να μην αφήνεις την ιδέα να πεθάνει για σένα;» 

Wyndham Levis, συγγραφέας 

«Mε δίκασαν ερήμην και με καταδίκασαν ερήμην. 
Τους είπα ότι μπορούν να με εκτελέσουν ερήμην» 

Brendam Behan, συγγραφέας 

 
Ό,τι πει ο ειδικός είναι πάντα αξιοπρόσεκτο και ορθό, με βαθύτερο σκεπτικό, 
ενώ αν το ίδιο πει κάποιος άλλος είναι τετριμμένο, αν όχι λάθος. 
 
Ιδιαίτερα αν ειπωθεί στα στάδια του ολυμπισμού αποκτά αυτόματα διαχρονική 
αξία. 
Αν κάτι δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό ή αν ειπωθεί από τους 
λεγόμενους θεσμικούς παράγοντες αποκτά αμέσως αξία και αποτελεί έγκυρη 
αναφορά, κι ας μην γίνεται κατανοητό. 
Ενώ αν το ίδιο ειπωθεί ή γραφεί απλά σε μία αναφορά δεν υπολογίζεται καν. 
 
Οι διάφοροι θεσμοί, όπως οι θεσμοί της ασφάλειας, της έρευνας, της 
ιατρικής περίθαλψης , καθώς και οι γενικότεροι θεσμοί της κοινωνίας, π.χ. 
κυβέρνηση, νόμοι, χρήμα, κ.λπ. εμφανίζονται ως αφηρημένες οντότητες οι 
οποίες απαιτούν σεβασμό και υποταγή.  
 
Το ίδιο εμφανίζονται και τα διάφορα ιδεώδη, όπως αθλητισμός, πολιτισμός, 
κλπ, τα οποία απαιτούν θυσίες και εθελοντισμό. 
 
Μια σημαντική απόρροια της εμφάνισης των οντοτήτων αυτών είναι η 
εξαφάνιση των ατόμων και η ανάδυση «προσωπικοτήτων», όπως οι κάθε 
είδους αυθεντίες, διανοητές, ακαδημαϊκοί, αθάνατοι, χορηγοί και όλοι οι 
ειδικοί. 
 
Είναι η άγνοια της αληθινής φύσης των θεσμών αυτών που διαιωνίζει την 
κατάσταση υποτέλειας του ανθρώπου, άγνοια η οποία συντηρείται, εν πολλοίς, 
από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους θεσμούς αυτούς.  

Άγνοια ακόμη και σ αυτούς στους οποίους ανατίθεται η εμψύχωση και η στήριξή 
τους. 
 
Γιατί αν το εξετάσει κανείς δεν μπορεί παρά να δει πώς οποιοσδήποτε θεσμός 
δε δηλώνει παρά τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων που διαχειρίζονται το 
θεσμό αυτό και των ανθρώπων που υπόκεινται σ αυτόν.  
 
Και οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων είναι δύο ειδών: 
- Σχέσεις ελευθερίας ή  
- Σχέσεις υποτέλειας. 
Δεν έχει σημασία πόσες διαφορετικές ετικέτες τοποθετούνται. 
Το γεγονός παραμένει ότι στη βάση, στη ρίζα όλων αυτών είναι μόνον οι δύο 
παραπάνω εκδοχές. 
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Στην πρώτη περίπτωση αναγνωρίζεται ότι το άτομο είναι αυτεξούσιο.  
 
Η δεύτερη περίπτωση βασίζεται στην ιδέα ότι το άτομο είναι ιδιοκτησία μιας 
αφηρημένης οντότητας η οποία είναι η δικαιολόγηση για τον εξουσιασμό του 
από τα άτομα που βρίσκονται πίσω από τις αφηρημένες οντότητες και 
ασκούν τη θέλησή τους για να κυριαρχήσουν και εξουσιάσουν τους 
υπόλοιπους. 

Χαρακτηριστική περίπτωση θεσμού στον οποίο ως επί το πλείστον υπερισχύει η 
δεύτερη εκδοχή της άσκησης εξουσίας και του εξαναγκασμού που αναφέρεται 
παραπάνω αποτελεί ο θεσμός της έρευνας, όπως αποκαλύπτεται στο 
παρακάτω απόσπασμα από την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των 
ΑΕΙ (http://www.ntua.gr/posdeo/Actualities/index.htm) 

το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ελευθεροτυπία (10.7.2004) με τίτλο 
«Σχέσεις Υποτέλειας» : 

« Δεν φαντάζει διόλου εξωπραγματική η σχέση υποτέλειας που αναπτύσσεται 
στα εργαστήρια, τα υποτιθέμενα φυτώρια παραγωγής νέας γνώσης, ανάμεσα 
στον εργοδότη καθηγητή και τους πληβείους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Στη θέση της ισοτιμίας και της ελεύθερης συμμετοχής μπαίνει η ανταπόδοση και 
η συναλλαγή, ο εκμαυλισμός συνειδήσεων και η διαπλοκή. 

Σοβαρότατες καταγγελίες φθάνουν στην ΠΟΣΔΕΠ. 
Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καταγγέλλουν τις επιθέσεις εκ των ένδον 
που επιχειρούν να ανατρέψουν τις θεμελιώδεις ακαδημαϊκές αξίες και αρχές 
λειτουργίας των ΑΕΙ. 
Πρόκειται για καταγγελίες χρηματισμού και κλοπές, απάτες και μη σύννομες 
επενδύσεις, αντιακαδημαϊκή και αυταρχική συμπεριφορά. 
Στιγματίζουν την αήθη εκμετάλλευση της μαύρης εργασίας και την εισαγωγή των 
νόμων της αγοράς στην διδασκαλία και την έρευνα». 
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Τα "PIGS" και οι Μεγαλο - Γεροντοκόρες 
. 
Όταν βλέπεις σε κάποιον άλλο αυτό που νοιώθεις ότι λείπει σε σένα και 
αισθάνεσαι άσχημα γι αυτό, έχεις δύο δυνατότητες αντίδρασης: 

- Να χαίρεσαι που έστω κάποιος άλλος έχει αυτό που νοιώθεις ότι είναι 
σημαντικό και να χαίρεσαι και συ μαζί μ αυτόν, ή 

- Να τον υποβλέπεις και να κάνεις τα πάντα να τον συκοφαντήσεις ώστε να 
πετύχεις να το χάσει κι αυτός, να μην το βλέπεις και σου το θυμίζει. 
 
Παραδοσιακά η δεύτερη συμπεριφορά αποδίδεται στις στερημένες 
γεροντοκόρες της γειτονιάς. 
Μόνο που κι εδώ συμβαίνει αυτό που λένε: "άλλος έχει το όνομα κι άλλος τη 
χάρη". 
 
Γεροντοκόρες αποδεικνύονται κοσμοπολίτες, καλοταϊσμένοι, με γαμψή μύτη, οι 
γνωστοί γύπες της οικουμένης. 

Τις ημέρες αυτές ακούμε και διαβάζουμε επανειλημμένα για τα "PIGS" της 
Ευρώπης που τους αρέσει να εντρυφούν στη λάσπη της καλοπέρασης, 
ανευθυνότητας, τεμπελιάς και τη ζημιά που κάνουν στην παγκόσμια γειτονιά. 
. 
Είναι δυνατόν οι κοσμοπολίτες γεροντοκόροι να βλέπουν αυτούς τους 
παρακατιανούς να απολαμβάνουν έτσι ασύστολα τη ζωή, 
να τριγυρνούν αμέριμνοι και χαλαροί και να στήνουν αυθόρμητα και χωρίς 
άδεια χορούς, τραγούδια και αγκαλιές, όπως με την όπερα και το χορό που 
στήσανε ξαφνικά από το πουθενά στην αγορά της Βαλένθια που αποθανάτισε ο 
φακός; http://www.youtube.com/watch?v=Ds8ryWd5aFw. 
 
Πώς είναι δυνατόν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον ανάρμοστο τρόπο; 
Πόσο pigs είναι αυτοί οι «απλοί» πολίτες των χωρών αυτών! 
 
Τους αρέσει να έχουν επαφή με τη γη και να στήνουν γλέντια πάνω σ αυτήν! 
Ω, πόση αλλεργία τους προκαλεί όλο αυτό!   
Τι δοκιμασία γι αυτούς που είναι γεννημένοι για τα μεγάλα και ασχολούνται 
ολημερίς με χαρτοφυλάκια, θησαυροφυλάκια, ντιρεκτίβες, εξοπλισμούς, 
βομβαρδισμούς, να βλέπουν αυτή την κατάντια των αδαών! 
 
Να παρακωλύουν οι αδαείς την αγορά και να εγκαταλείπουν έτσι ξαφνικά το 
ιερό καθήκον της κατανάλωσης των «αγαθών» και να το ρίχνουν στο χορό! 
 
Ύστερα είναι και κάτι άλλο. 
Εντάξει, να παρακωλύουν που και που την αγορά. 
Να κλέβουν, όμως, και στο ζύγι, πως το χεις;  
 
Να τους μιμούνται τόσο ασύστολα και τόσο ψιλικατζίδικα! 

Χωρίς να διαθέτουν προς τούτο τις αντίστοιχες περγαμηνές! 

Ε, αυτό δεν μπορούν να το ανεχθούν οι γύπες των αγορών. 
Πρέπει τα ΡIGS να συμμορφωθούν. Να τους σφίξουν το ζωνάρι. 
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Να αποκτήσουν τα χρηστά ήθη των "απλών" πολιτών στις χώρες των γυπών. 
 
Και κάτι ακόμη. 
Τέλος πάντων με τους χορούς και τις αγκαλιές και τις μικρο-αντιγραφές. 
Αν κάποια μέρα, όμως, ξαφνικά, έτσι από το πουθενά αποφασίσουν να τους 
βάλουν στο χορό και τι χορός , άραγε, να είναι αυτός; 
 
Αν τους ξεπαρθενέψουν και δεν έχουν που να κρυφτούν; 
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Τα Αλαλάζοντα Κύμβαλα της Επιστήμης και οι Γιατροί  
. 
Στη Βίβλο αναφέρεται ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν αγάπη μέσα τους είναι 
κύμβαλα αλαλάζοντα. Οι απλοί άνθρωποι μιλούν για άδειους τενεκέδες, ή 
ξεγάνωτους. 
 
Δεν είναι μόνον ότι τα λόγια τέτοιων ανθρώπων είναι χωρίς περιεχόμενο, χωρίς 
αντίκρισμα. Είναι και εκκωφαντικά. 
Προσπαθούν να αντισταθμίσουν την κενότητά τους με εξωτερικό θόρυβο. 
Προσπαθούν να γίνουν σεβαστοί όχι με τη στάση της ζωής τους αλλά 
καλλιεργώντας μια εξωτερική εικόνα που δεν τους αντιστοιχεί. Είναι οι 
λεγόμενοι καλλιεργημένοι άνθρωποι. 
 
Για να είναι η εικόνα τους αποτελεσματική οφείλει να έχει λούστρο, περιτύλιγμα 
γυαλιστερό. 
Το λούστρο αυτό αποκαλείται γόητρο. 
Χαρακτηρίζει τους καλλιεργημένους ανθρώπους. 
 
Χρήμα και γόητρο είναι οι στυλοβάτες τους. 
Αλλά από τους δύο αυτούς στυλοβάτες, το γόητρο, η δόξα, είναι το πιο ισχυρό. 
Όπως λένε οι απλοί άνθρωποι: "Το χρήμα πολλοί εμίσησαν, τη δόξα κανείς." 
Αναφέρονται σ αυτούς που τα διαθέτουν, σ αυτούς που τα έχουν ενδυθεί και 
χωρίς αυτά νοιώθουν γυμνοί. 
 
Τέτοιοι άνθρωποι είναι κατ εξοχήν οι άνθρωποι της λεγόμενης επιστήμης, της 
επιστήμης όπως νοείται σήμερα. Και προπάντων οι λεγόμενες ηγετικές μορφές 
της, οι επιστημάρχες στους διάφορους τομείς της που καθορίζουν και το πεδίο 
της. 
 
Όπως και στην ευρύτερη κοινότητα, έτσι και στη λεγόμενη επιστημονική 
κοινότητα υπάρχουν καταναλωτές, μεσάζοντες και παραγωγοί. 
Υπάρχουν οι απλοί επιστήμονες, γιατροί, οικονομολόγοι, μηχανικοί, κλπ, οι 
οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους "ανεπιστήμονες" ανθρώπους και 
υπάρχουν οι επιστημονικοί σύλλογοι και οι επιστημάρχες. 
 
Στην ευρύτερη κοινωνία οι καταναλωτές, εν γένει, δεν γνωρίζουν τη δουλειά 
των παραγωγών, πώς παράγουν τα προϊόντα που τους σερβίρουν μέσω των 
μεσαζόντων, αν έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλες μέθοδοι, αν τα προϊόντα 
είναι ασφαλή. 
 
Το ίδιο ισχύει και με τους επιστήμονες καταναλωτές των επιστημονικών αγαθών 
που παράγουν οι επιστημάρχες και προωθούν οι επιστημονικοί σύλλογοι. 
 
Οι απλοί καταναλωτές έχουν ακούσει κάτι στο σχολείο και ενδεχομένως έχουν 



226 
 

επισκεφθεί αγρούς και εργοστάσια, αλλά δεν έχουν γνώση για τα μυστικά της 
δουλειάς των παραγωγών. Το ίδιο συμβαίνει και με τους απλούς επιστήμονες 
καταναλωτές των επιστημονικών αγαθών, θεωριών, πρακτικών, υλικών που 
παράγουν οι επιστημάρχες. 
 
Όπως και οι ευρύτεροι καταναλωτές αγαθών, έτσι και οι λεγόμενοι επιστήμονες 
αγοράζουν τα επιστημονικά αγαθά στα σουπερμάρκετ των επιστημονικών 
συνεδρίων στα οποία πληρώνουν για να συμμετέχουν, είτε έμμεσα διαβάζοντας 
επιστημονικά περιοδικά στα οποία πληρώνουν την προσήκουσα συνδρομή. είτε 
όπως γίνεται και με τα άλλα αγαθά, τους τα φέρνουν σπίτι διαμεσολαβητές. 
Στην περίπτωση της ιατρικής οι διαμεσολαβητές αυτοί ονομάζονται ιατρικοί 
επισκέπτες. Και όπως όλες οι επισκέψεις συνοδεύονται και αυτές με δωράκια. 
 
Δεν θα αναφερθούμε στα δωράκια που προσφέρουν στους πελάτες τους οι 
φαρμακοβιομηχανίες: ταξιδάκια, επιταγούλες, επαγγελματική προώθηση κλπ. 
Έχουν γραφεί τόσα πολλά, ακόμη και στον κατεστημένο τύπο. 
 
Θα εστιάσουμε στην επιρροή που ασκεί το γόητρο που αναφέραμε παραπάνω 
στην παραγωγή των επιστημαρχών, τις θεωρίες τους και τις οδηγίες τους προς 
τους υπηκόους τους επιστήμονες του κλάδου τους και τις συνέπειες αυτής της 
επιρροής. 
 
Όλοι ακούμε σήμερα για την άμεση συσχέτιση που έχει το αλάτι με την 
αρτηριακή πίεση και ότι πρέπει να το αποφεύγουμε. Αυτό συνιστούν οι ιατροί 
στους ασθενείς τους. 
 
Αυτό, όμως ,που δεν ξέρουν οι ασθενείς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και οι 
γιατροί που τους το συνιστούν είναι ότι η οδηγία αυτή δεν έχει επιστημονική 
βάση. 
Είναι οδηγία γοήτρου του επαγγέλματος. 
 
Οι επιστημάρχες της ιατρικής γνωρίζουν ότι αυτή η συσχέτιση αλατιού και 
πίεσης δεν ισχύει, ότι ήταν αποτέλεσμα εσφαλμένης συλλογιστικής, αλλά 
συνεχίζουν να την επιβάλλουν μέσω των ιατρικών ενώσεων για να μη θιγεί το 
γόητρό τους. 
 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό με τη χοληστερίνη. 
Όλοι ακούμε για τη συσχέτιση χοληστερίνης και καρδιακών επεισοδίων και ότι 
πρέπει να φροντίζουμε η ανώτατη τιμή της να είναι κάτω από 200 (το όριο αυτό 
ξεκίνησε από 280 και με την πάροδο των ετών κατέρχεται στο 240, 220, 200 και 
έπεται συνέχεια). 
Αυτό συνιστούν οι γιατροί στους ασθενείς τους και τους συνταγμογραφούν 
στατίνες για να τη χαμηλώσουν. 
Αυτό που δεν ξέρουν οι ασθενείς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και οι γιατροί, 
είναι ότι η συσχέτιση αυτή έχει από καιρό αρθεί. 
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Είναι πλήθος οι ερευνητικές εργασίες που την απορρίπτουν και μάλιστα 
επισείουν τους κινδύνους από χαμηλή τιμή της χοληστερίνης, τιμή μικρότερη 
από 200. 
 
Όπως και στην περίπτωση του αλατιού, οι ιατρικές ενώσεις επιμένουν στη 
σύσταση αυτή για λόγους γοήτρου, για να μην θιγεί η αυθεντία, η εξουσία την 
οποία ασκούν. 
 
Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πάμπολλα τέτοια παραδείγματα οδηγιών και 
πρακτικών γοήτρου στον τομέα της ιατρικής. 
Παραδείγματα που ενώ αποκαλύπτεται η λανθασμένη βάση και τα αδιέξοδα 
αντιμετώπισης πλήθους ασθενειών, όπως αυτής του καρκίνου που αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη ανάρτηση, οι επιστημάρχες της ιατρικής αρνούνται να το 
παραδεχτούν για λόγους γοήτρου. 
 
Φυσικά, αυτό δεν συμβαίνει κατά αποκλειστικότητα στην ιατρική. Παρατηρείται 
σε όλους τους τομείς της λεγόμενης επιστήμης. 
 
Για παράδειγμα, στη λεγόμενη επιστήμη των κατασκευών μετά τον πρόσφατο 
σεισμό στην Αττική διαφημίστηκαν στα έντυπα των επαγγελματικών συλλόγων, 
αλλά ακόμη και στον τύπο και στα κανάλια, δύο νέες «καινοτόμες» θεραπείες 
των κατασκευών. 
 
Η μία αφορούσε πώς να επισκευαστούν πιο αντισεισμικά οι κατασκευές που 
υπέστησαν βλάβες από το σεισμό και η άλλη πώς να κατασκευάζονται οι 
μελλοντικές κατασκευές για να είναι περισσότερο αντισεισμικές. 
 
Η πρώτη λύση ήταν η επισκευή των κολονών που είχαν αστοχήσει με 
υφάσματα, ανθρακονήματα και υαλονήματα και η δεύτερη λύση ήταν οι 
θώρακες ως οπλισμός των κολονών των κατασκευών. 
Και οι δύο λύσεις προωθήθηκαν από τους επαγγελματικούς συλλόγους και 
εφαρμόστηκαν από τους μηχανικούς στις κατασκευές. 
 
Αλλά και οι δύο λύσεις παραβιάζουν κατάφωρα την απλή, φυσική λογική. 
Οι μηχανικοί, όμως, τις εφάρμοσαν, εκχωρώντας την κρίση τους στους 
επιστημάρχες των κατασκευών που τις συνέστησαν. 
 
Οι λύσεις αυτές είναι τόσο απλοϊκά λάθος όσο φαίνεται παρακάτω: 
 
Η λύση με τα υφάσματα είναι να ενισχυθεί ο οπλισμός των κολονών όχι με 
κολονοσίδερα, ράβδους χάλυβα, αλλά με ίνες από ύφασμα. 
Βασική σημασία για την αντισεισμικότητα των κολονών είναι η 
παραμορφωσιμότητά τους. 
Για να μην επιπονηθούν πολύ από το σεισμό πρέπει να μην αντισταθούν πολύ σ 
αυτόν. 
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Ο σεισμός είναι μια επιβαλλόμενη παραμόρφωση και για να μην αντισταθούν 
πολύ πρέπει να μπορούν να παραμορφωθούν πολύ. 
Για να μπορούν να το κάνουν αυτό πρέπει ο οπλισμός τους να μπορεί να 
παραμορφωθεί πολύ. 
Η ικανότητα παραμόρφωσης των κολονοσίδερων είναι μεγαλύτερη από 100%ο. 
Η ικανότητα παραμόρφωσης των υφασμάτινων ινών είναι, π.χ. των 
ανθρακονημάτων, το πολύ 8%ο. 
Άρα, αν αντί για ράβδους χάλυβα χρησιμοποιηθούν ίνες από ανθρακόνημα θα 
μειωθεί δραστικά η παραμορφωσιμότητα και, γι αυτό ,και η αντισεισμικότητα 
των κολονών. 
 
Η λύση με τους θώρακες είναι να εφαρμοστεί στις κολώνες με ορθογωνική 
διατομή των σύγχρονων κατασκευών ο σπειροειδής οπλισμός που εφαρμοζόταν 
παλιά στις κυκλικές κολώνες. 
Αλλά οι κυκλικές κολώνες με σπειροειδή οπλισμό είχαν επιδείξει καλύτερη 
παραμορφωσιακή συμπεριφορά, όχι γιατί ο οπλισμός ήταν ελικοειδής, αλλά 
λόγω του κυκλικού σχήματός του. 
Επειδή ήταν κυκλικός αντιστέκονταν στην πλευρική διόγκωση των κολονών 
όταν οι κολώνες πιέζονταν κατά τον άξονά τους. 
Οι επιστημάρχες δεν το πολυσκέφτηκαν και συνέστησαν να γίνει σπειροειδής ο 
ορθογωνικός οπλισμός των σύγχρονων κολονών με ορθογωνική διατομή για να 
απολαύσουν οι κολώνες το ίδιο ευεργέτημα. 
 
Με βάση, λοιπόν, την απλή λογική οι πολυδιαφημισμένες «καινοτομίες’ 
αποδεικνύονται παράλογες και επιβλαβείς. 
 
Οι επιστημάρχες όμως, διαθέτουν ανώτερη λογική, επιστημονική, η οποία έχει 
εκτοπίσει την απλή λογική. Δεν την καταδέχονται πια κι αυτή τους εκδικείται. 
 
Όταν η γύμνια της επιστημοσύνης τους αποκαλύπτεται, καταφεύγουν στην 
άσκηση της αυθεντίας τους, της εξουσίας τους για να προστατεύσουν το γόητρό 
τους. 
 
Όπως λέει ο νομπελίστας Laureate Louis de Broglie: «Εάν οι ιδέες των 
επιστημονικών μεγαλοφυιών είχαν υποβληθεί στις επιτροπές των ειδικών, δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα τις είχαν απορρίψει». 
 
Στα συνέδρια αρκεί να επικαλεστεί κάποιος συνεργασία με κάποια απ αυτές τις 
αυθεντίες για να υποστηρίξει την αξιοπιστία των ευρημάτων του και να 
αποτρέψει τους συνέδρους από ενοχλητικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις. 
 
Ομοίως, η προσθήκη του ονόματος κάποιας απ αυτές τις αυθεντίες στους 
συντάκτες των επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι το εισιτήριο για την έγκριση 
και τη δημοσίευσή τους. 
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Το ερώτημα είναι: 
Οι επιστημάρχες θυσιάζουν την αλήθεια στο βωμό του γοήτρου τους. 
Φυσικά τη θυσιάζουν και στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων με τα οποία 
είναι σε μεγάλο βαθμό διαπλεκόμενοι. Αλλά προς το παρόν δεν εστιάζουμε σ 
αυτό. 
 
Οι απλοί γιατροί, οι απλοί μηχανικοί γιατί τους ακολουθούν; Γιατί τους 
υπακούουν; 
 
Για τον ίδιο λόγο που αι απλοί πολίτες γίνονται υπήκοοι των πολιτικών 
αυθεντιών. 
Υφίστανται τις ίδιες μεθόδους υποταγής όπως και οι απλοί πολίτες. 
 
. 
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Σιαομπό, Βανούνου και Oσιέτζκυ 

Η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να ιδωθεί σαν ένα ταξίδι. 
Να σκέφτεσαι και να βρίσκεις τρόπους να κάνεις άνετο και ευχάριστο το ταξίδι 
είναι σίγουρα επιθυμητό, αλλά, ίσως, πιο ενδιαφέρον είναι να φροντίσεις να 
είσαι σε εγρήγορση και να παρατηρείς γύρω σου και μέσα σου κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού και να αφήνεσαι να αλλάζεις. 

Η έννοια του ταξιδιού είναι η κίνηση και η συνειδητοποίησή της. 
Οι πολλές αποσκευές και ασφάλειες μπορούν να κάνουν το ταξίδι πιο άνετο και 
ευχάριστο, αλλά όχι και πιο ενδιαφέρον. Αντιθέτως, θα έλεγε κανείς. 
 
Στον κόσμο μας αυτή την περίοδο συμβαίνουν πολλά. Το ταξίδι μας βρίσκεται 
σε μια άκρως ενδιαφέρουσα καμπή. 
Απρόοπτα και κακουχίες συσσωρεύονται στο δρόμο μας. 

Πολλά αποκαλύπτονται που πριν περνούσαν απαρατήρητα. 

 Τι δεν μας Είπαν για μια Πολυδιαφημισμένη Βράβευση 
 
Αν σας έλεγαν ότι κάποιος επιφανής υποστηρίζει ότι: 

- Οι πόλεμοι των ΗΠΑ στο Βιετνάμ και την Κορέα ήταν πόλεμοι κατά του 
ολοκληρωτισμού και ότι συνέβαλαν στην «ηθική αξιοπιστία» της 
Ουάσιγκτον 

- Ο Μπους είχε δίκιο για την εισβολή στο Ιράκ. Η κριτική του γερουσιαστή 
Κέρι ήταν «συκοφαντική δυσφήμηση» 

- Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν είναι καθόλα δικαιολογημένος 

θα τον θεωρούσατε φιλειρηνιστή; 
Θα θεωρούσατε τις απόψεις του ότι συμβάλλουν στην ειρήνευση του 
κόσμου; 

Η ερώτηση είναι προφανώς ρητορική. 

Ο επιφανής με τις παραπάνω απόψεις είναι ο Λιου Σιαομπό, ο Κινέζος 
αντιφρονών στον οποίο απονεμήθηκε πρόσφατα το Νόμπελ ειρήνης. 

Άποψή του είναι, επίσης, ότι: 

- Η τραγωδία της Κίνας είναι ότι δεν αποικιοκρατήθηκε για τουλάχιστον 
300 χρόνια από κάποια δυτική δύναμη ή την Ιαπωνία. Αυτό θα την είχε 
εκπολιτίσει για πάντα. Αν και ίσως δεν αρκούσαν 300 χρόνια. 

Καθώς και η άποψη ότι: 

- Για τη «διένεξη» Ισραήλ-Παλαιστίνης ευθύνονται οι τρομοκράτες 
Παλαιστίνιοι. 

Έχει συγγράψει και βιβλίο με τίτλο:  

«Νίκη στην Αγγλο-Αμερικανική Συμμαχία Ελευθερίας» στο οποίο  

επαινεί τους πολέμους των ΗΠΑ ως "βέλτιστα παραδείγματα πως θα πρεπε 
να διεξάγονται οι πόλεμοι στο σύγχρονο πολιτισμό». 
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Ο συγγραφέας εκτίει ποινή για αντικαθεστωτική δράση. 

Για την άρνηση του Κινεζικού καθεστώτος να του επιτρέψει να πάει να 
παραλάβει το Νόμπελ ειρήνης και για τις δραστηριότητες του βραβευμένου για 
την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων διαβάζαμε για μέρες στα 
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων καθώς και τις διαμαρτυρίες κυβερνητικών 
αξιωματούχων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των λεγόμενων 
διανοούμενων της Δύσης. 

Δεν διαβάσαμε όμως τίποτα για τις παραπάνω απόψεις του που επανειλημμένα 
υποστηρίζει σε άρθρα του σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες καθώς και στα 
βιβλία του, βλ. Liu Xiaobo - Wikipedia, 

 

 Τί δεν μας Είπαν για μιαν Άλλη Βράβευση 
 
Την ίδια περίοδο μια άλλη διεθνής βράβευση άλλου επιστήμονα και η 
παρεμπόδισή του να παραλάβει το βραβείο, αν και έχει εκτίσει την ποινή του 
και υποτίθεται ότι είναι ελεύθερος, δεν αναφέρεται ούτε στα ψιλά των 
εφημερίδων. 

Δημοσιοποιείται από ιστοσελίδα του Λιβάνου, βλ. Εδώ και τις τελευταίες ημέρες 
έχει προστεθεί και στο αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia, 
βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu 

Πρόκειται για τον γνωστό Ισραηλινό επιστήμονα Βανούνου στον οποίο δεν 
επετράπη να πάει στο Βερολίνο να παραλάβει το βραβείο που του απένειμε η 
Διεθνής Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Οι Ισραηλινοί κρατούντες ούτε καν απάντησαν στο αίτημα της επιτροπής να 
επιτραπεί στον Βανούνου να παραλάβει το βραβείο. 

Την αποσιώπηση αυτή των ΜΜΕ την έχουμε σχολιάσει σε παλιότερη ανάρτηση, 
βλ. "Αντισημιτισμός" και Ισραηλινισμός - Wikileaks και Βανούνου 
 

 Δύο Ανησυχητικά Όμοιες Περιπτώσεις 
Η απαγόρευση αυτή των κρατούντων του Ισραήλ αναδεικνύει, όμως, και μια 
άλλη διάσταση, πέραν αυτής της αποσιώπησής της από τα λεγόμενα διεθνή 
ΜΜΕ. 

Το βραβείο που απονεμήθηκε στον Βανούνου ονομάζεται Carl von Ossietzky και 
απονέμεται στη μνήμη του Γερμανού ειρηνιστή Ossietzky. 

Η απονομή του βραβείου αυτού στον Βανούνου έχει ιδιαίτερα συμβολικό 
χαρακτήρα. 

Ο Carl von Ossietzky ως υπεύθυνος εκδότης Γερμανικής εφημερίδας μεγάλης 
κυκλοφορίας αποκάλυψε την στρατικοποίηση και τον κρυφό εξοπλισμό της 
Γερμανίας με όπλα κατά παράβαση διεθνών συνθηκών και προειδοποιούσε για 
τον επερχόμενο ναζισμό και τις ολέθριες συνέπειές του. 

Για τις αποκαλύψεις του φυλακίστηκε το 1929. 
Το 1932 του δόθηκε αμνηστία και αποφυλακίστηκε. Λίγες εβδομάδες 
μετά ξαναφυλακίστηκε από τους Ναζί και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους 
κρατούμενους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Λόγω των κακουχιών αρρώστησε βαριά από φυματίωση και κατόπιν επίσκεψης 
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στο στρατόπεδο Ελβετού διπλωμάτη και την ευρεία δημοσιοποίηση των 
συνθηκών κράτησής του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο υπό τη φρούρηση της 
Γκεστάπο όπου και πέθανε. 

Το 1935 του απονεμήθηκε το Νόμπελ ειρήνης το οποίο δεν του επέτρεψαν οι 
Ναζί να πάει να παραλάβει, βλ. Remembering Carl von Ossietzky. 

Ο Ισραηλινός Βανούνου αποκάλυψε το κατά παράβαση διεθνών συνθηκών 
κρυφό πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ και προειδοποίησε για τους 
κινδύνους από την στρατικοποίηση του Ισραήλ. 
Φυλακίστηκε για 18 χρόνια από τα οποία περισσότερα από 11 χρόνια σε 
πλήρη απομόνωση και σε συνθήκες που ο ίδιος κατήγγειλε ότι προσπαθούν να 
τον τρελλάνουν και για τις οποίες Ισραηλινός δημοσιογράφος έγραψε στην 
αξιόλογη Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι η μεταχείρησή του από την 
Ισραηλινή κυβέρνηση είναι πρωτοφανής σε σκληρότητα και η Διεθνής 
Αμνηστεία κατήγγειλε τη μεταχείρησή του ως " αποκρουστική, απάνθρωπη, 
που παραβιάζει κάθε διεθνή νόμο", βλ. Mordechai Vanunu- Wikipedia 

Του απονεμήθηκε διεθνές βραβείο και οι κρατούντες του Ισραήλ δεν του 
επέτρεψαν να πάει να το παραλάβει. αν και υποτίθεται ότι είναι ελεύθερος, 
αφού έχει εκτίσει την ποινή του. 

 Οι αντιστοιχίες της αντιμετώπισης του Ossietzky από τους Ναζί με την 
αντιμετώπιση του Βανούνου από τους Ισραηλινούς κρατούντες είναι 
εμφανώς μεγάλες και ανησυχητικές, αν λάβει κανείς υπόψη του και τις 
εν γένει πρακτικές τους στην κατά παράβαση κάθε δικαίου κατεχόμενη 
Παλαιστίνη. 
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Οι "Φτασμένοι" και τα Μυστικά τους 

Πριν λίγο καιρό παρακολούθησα στην κρατική τηλεόραση στην εκπομπή "η Ζωή 
είναι αλλού" συνέντευξη ενός έλληνα πανεπιστημιακού στην Αμερική 

 ο οποίος συνέγραψε με κάποιον άλλον βιβλίο περί των δικτύων στη ζωή, 
αποτέλεσμα έρευνας δεκαετιών, το οποίο, όπως είπε η συμπαθής παρουσιάστρια 
έκανε αίσθηση διεθνώς και έτυχε πολλών διακρίσεων. 

Δεν θυμάμαι το όνομα του διάσημου πλέον επιστήμονα, ούτε τον ακριβή τίτλο του 
διάσημου βιβλίου. 
Εν γένει, δεν μου μένουν στη μνήμη κάτι τέτοια. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Δεν 
έχω περιέργεια περί αυτά, δεν είμαι φαν των διασήμων. 
Αυτό που θυμάμαι είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που καταγράφει το διάσημο 
βιβλίο. 
Το γιατί μου μείνανε αυτά θα σας γίνει κατανοητό. αν σας τα πω. 
Ιδού λοιπόν: 

Δεν μας επηρεάζουν μόνον οι οικείοι μας, αλλά και οι οικείοι των οικείων μας και οι 
οικείοι των οικείων των οικείων μας, κ.ά. Και ένα από τα παραδείγματα που 
αναφέρθηκε είναι ότι αν καθόμαστε σε ένα τραίνο και μας χαμογελάσει ο απέναντι 
θα χαμογελάσουμε κι εμείς. 
 
Και η εξήγηση για τις παρατηρήσεις αυτές των δεκαετιών: υπάρχει ένα πεδίο που 
μας διαπερνά και μας συνδέει τον ένα με τον άλλο. 

Τώρα γιατί χρειάστηκαν δεκαετίες ερευνών για να εντοπίσουν αυτό που γνωρίζει ο 
καθένας από μας, δηλαδή ότι οι άνθρωποι επηρεάζουμε ο ένας τον άλλο 

είναι ζήτημα "επιστημονικό" και θα έλεγα να το προσπεράσουμε, άλλωστε 
στο ιστολόγιο αυτό έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στην επιστημονικοποίηση του 
προφανούς. 

To ότι οι εκδηλώσεις των ανθρώπων είναι ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και 
υπάρχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μας διαπερνά όλους και όλα και καθορίζει 
τις ελκτικότητες και τις απωθητικότητες κι αυτό είναι επιστημονική πεποίθηση από 
παλιά. 

Το ότι οι σκέψεις μας είναι ενέργεια και ότι παρόμοιες σκέψεις συνενώνονται και 
εντείνουν η μία την άλλη και μας αλληλοεπηρεάζουν είναι κι αυτό γνωστό από 
παλιά, βλ. H Αυτοαιχμαλωσία του Ανθρώπου. 

Για το δέντρο της ζωής μιλάνε από πολύ παλιά. Για τους ανθρώπους ως κύτταρα 
ενός οργανισμού που το παραμικρό σε ένα απ αυτά γίνεται αισθητό σε όλο τον 
οργανισμό. 
 
Ποιο είναι το καινούργιο στη διάσημη μελέτη. Η λέξη δίκτυο που μπήκε στον τίτλο. 
Πλασαρίστηκε καλά και μπήκε σε θέση που πέφτει το μάτι στο σουπερμάρκετ της 
επιστήμης. 
 
Είναι, άραγε, η περίπτωση αυτή εξαίρεση; 
Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τα πράγματα εκ των έσω για να διακρίνει τις 
επιστημονικές φούσκες που σήμερα σκάνε η μία μετά την άλλη, από την οικονομία, 
την υπερθέρμανση του πλανήτη, την πανδημία και τους άλλους τομείς των 
επιστημονικών δοξασιών. 
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Άραγε, αυτά συμβαίνουν μόνο στο χώρο της επιστήμης; Κάθε άλλο. 
. 
Είναι παντού. Οι περισσότεροι πια τις αντιλαμβανόμαστε. 
Ζούμε σε αποκαλυπτικούς καιρούς. Ένα από τα καλά της εποχής μας που 
συνήθως παραβλέπουμε. 
. 
Υπάρχει, όμως, ένας χώρος που δεν πέφτει πολύ φως. 
Είναι ο χώρος των λεγόμενων υψηλών ιδανικών. 
Ο χώρος της τέχνης. Της τέχνης των λεγόμενων μεγάλων καλλιτεχνών. 
 
Ας αφήσουμε να μιλήσουν κάποιοι από αυτούς. 
Να εξομολογηθούν αυτό που δεν γίνεται ευρέως αντιληπτό. 

 
Να συλλογιστούμε για τα δύο μέτρα και σταθμά της εξευγενισμένης κοινωνίας μας. 
Της κοινωνίας που κατηγορεί και περιφρονεί τη σωματική πορνεία, 
αλλά εκθειάζει και εκστασιάζεται με τη νοητική και ψυχική πορνεία των μεγάλων 
μας επιστημόνων και καλλιτεχνών. 

A. Μια μη γνωστή εξομολόγηση του Πικάσο, 
(που ίσως το ότι δεν σιώπησε όπως τόσοι πολλοί 

να είναι που τον κάνει μεγάλο) 

Pablo Picasso, Περιοδικό The Arts, New York, Μάιος 1923, 
πηγή: περιοδικό Φωτοχώρος) 

"Οι εκλεπτυσμένοι, οι πλούσιοι, οι χασομέρηδες, 
οι διυλίζοντες την πεμπτουσία, 
ψάχνουν για το καινούριο, το αλλόκοτο, 
το πρωτοφανές, το σκανδαλώδες.  

Κι εγώ, από τον κυβισμό κι ύστερα ικανοποίησα 
αυτούς τους κυρίους και τους κριτικούς 
με πάμπολλα παράξενα που πέρασαν από τον νου, 
και όσο λιγότερο τα καταλάβαιναν τόσο τα θαύμαζαν. 
 
Με το να διασκεδάζω συνεχώς με όλα τούτα τα παιχνίδια, 
τις λοιδορίες, τους γρίφους, τις σπαζοκεφαλιές και τα αραβουργήματα 
έγινα διάσημος και μάλιστα πολύ γρήγορα. 
Και η διασημότητα για ένα ζωγράφο σημαίνει: 
πωλήσεις, κέρδη, περιουσία, πλούτο. 

Όπως γνωρίζετε, σήμερα είμαι διάσημος και πλούσιος, 
αλλά όταν μένω μόνος με τον εαυτό μου 
δεν έχω το θάρρος να με θεωρώ καλλιτέχνη 
με την αρχαία έννοια της λέξης. 

Ήταν μεγάλοι ζωγράφοι ο Τζιόττο, ο Τισιανός, ο Ρέμπραντ, ο Γκόγια. 
 
Είμαι μόνον ένας δημόσιος ψυχαγωγός, 
που κατάλαβε την εποχή του, 
που ικανοποίησε όσο μπορούσε την ηλιθιότητα, 
την κενοδοξία και την απληστία των συγχρόνων του. 

Είναι πικρή η δική μου εξομολόγηση, 
πιο οδυνηρή απ ότι μπορεί να φαίνεται, 
έχει όμως την αρετή να είναι ειλικρινής". 
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B. Από το μη έντυπα δημοσιευμένο μέρος  
συνέντευξης της Κικής Δημουλά, βλ. Εδώ 

που το αναζήτησα διαβάζοντας σχετικό σχόλιο Εδώ 
(Δημοσιευμένο μέρος της συνέντευξης Εδώ). 

 
"Εκείνη τη στιγμή σταμάτησαν το recorder κι έκαναν ένα διάλειμμα. 
Κατά λάθος όμως μέσα στις πορτοκαλάδες τους είχε πέσει ορός αλήθειας, 
οπότε το 2ο μέρος της συνέντευξης δε δημοσιεύτηκε ποτέ: 
 
- Συστήνεστε ως ποιήτρια; Έχετε και καρτούλες που γράφουν “Κική Δημουλά, 
Ποιήτρια”; 
 
- Βασικά, έχω μάθει να παίζω αυτό το παιχνίδι, να συνδυάζω μεταξύ τους 
λέξεις παράταιρες. 
Ένα τρικ είναι, μια ικανότητα που καλλιεργείται, όπως άλλοι ξέρουν να 
λύνουν σταυρόλεξα ήsudoku. 
 
- Και τι εννοείτε όταν λέτε ότι η ποίησή σας λειτουργεί ως αόρατη κάμερα; 
 
- Κοιτάξτε, επειδή η ποίησή μου αποπνέει δημοσιοϋπαλληλία, πτωμαΐνη, 
αδιέξοδα, αποπνέει κάτι από το τέλμα του “δε φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω 
τίποτα, είμαι δημόσιος υπάλληλος”, αρέσκομαι να λέω ότι προσφέρω 
λυτρωτική λαλιά στις τυραννισμένες ψυχές. 
Είναι αλήθεια ότι δεν έχω να δώσω τίποτα το εξυψωτικό και το ελπιδοφόρο, 
κανένα μήνυμα, καμία λύτρωση, καμία ζωντάνια, καμία ματιά από 
ανεξερεύνητες χώρες, γι' αυτό και το παίζω αόρατη κάμερα. Καταγραφή και 
σχολιασμός των υπαρχόντων αδιεξόδων. Τριανταφυλόπουλος στο πιο 
σοφιστικέ. 
 
- Κάθε χρόνο στην Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, τα τραμ της Αθήνας προβάλλουν 
δικά σας ποιήματα. Το θεωρείτε αυτό σωστό για τους ταλαιπωρημένους 
επιβάτες; 
 
- Δούλεψα σκληρά να φτιάξω ένα όνομα. Δημόσιες σχέσεις, εμφανίσεις 
στην TV, γνωριμίες, τα πάντα όλα. 
Οξειδώθηκα μέσ' στη νοτιά των ανθρώπων. Στην αρχή, δεκτή στον κύκλο των 
διανοούμενων – ελιτίστικηομάδα που δεν πληρώνει καλά – κατόπιν ήρθε η δόξα 
και η ιδιότητα της Ακαδημαϊκού (αυτά πληρώνουν), ας με λουστούν κι οι 
επιβάτες, τι να κάνουμε. 
Εξάλλου, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί 
που ταλαιπωριούνται κι αυτοί που βρήκαν τρόπο να βγάζουν χρήματα (και 
δόξα) από την ταλαιπώρια τους.  

Για παρηγοριά όμως κι επειδή ξέρω τι τραβάνε, έφτιαξα ένα ποίημα για τους 
επιβάτες του τραμ:  

(ακολουθεί ποίημα)". 
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H Ψευδωνυμία ως Αμφισβήτηση του Κατεστημένου 
. 
Τελευταία γίνεται πολύς λόγος στο διαδίκτυο για την ανωνυμία των blogs. 
Απ΄όσο γνωρίζω στα blogs υπάρχει ψευδωνυμία όχι ανωνυμία. 
Ανώνυμοι είναι μόνον μερικοί μη bloggers σχολιαστές των αναρτήσεων των 
blogs. 
 
Απ΄ό,τι φαίνεται η ψευδωνυμία εκλαμβάνεται ως ανωνυμία και τα δύο 
θεωρούνται ως προστασία και δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης ή ως 
ανευθυνότητα, αποποίηση συνεπειών. 
 
Θα επιχειρήσω να θέσω μια διαφορετική όψη της ψευδωνυμίας και της 
ανωνυμίας. 
 
Το όνομά μας είναι η υπογραφή μας, δηλαδή η δήλωση 
της ξεχωριστής οντότητας του καθένα μας, αυτό που προσδιορίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μας, την διαφοροποιημένη εκδήλωσή μας σ΄αυτόν τον κόσμο. 
 
Σήμερα, με τη σταδιακή απώλεια του νοήματος των πραγμάτων, η οποία γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα της πολιτικής, τα ονόματά μας έχουν απολέσει την 
αρχική τους έννοια της υπογραφής της οντότητάς μας. Ο Φώτης δεν εκπέμπει 
φως, ο Ανδρέας δεν εκφράζει ανδρεία κ.ο.κ. 
 
Τα ονόματα έχουν καταντήσει σκέτες ετικέτες και αντικείμενο ανεκπλήρωτων 
πόθων γονέων ή μέσον εξευμενισμού σογιών που επικυρώνονται από 
την εκκλησιαστική και την κρατική εξουσία ως απόδειξη της εξουσίας τους 
στους πιστούς τους και τους υπηκόους τους. 
 
Όχι κάτι πολύ διαφορετικό από τα νούμερα των φυλακών, αφού, όπως κι 
αυτά, φτιάχνονται για μας χωρίς εμάς, κοσμούν καρτέλες και χρεόγραφα και 
οφείλουμε να τα απαγγέλλουμε σε κάθε συναλλαγή. 
 
Η αποποίηση αυτής της επιβεβλημένης ονοματοδοσίας κάθε άλλο παρά 
ανευθυνότητα δηλώνει. 
Αντιθέτως αποτελεί τον ύψιστο βαθμό της υπευθυνότητας, δηλώνει την 
κατάσταση του ανθρώπου που αποτινάσσει τον ετεροπροσδιορισμό του, που 
αποποιείται την ιδιότητα του πιστού και του υπηκόου. 
Επιλέγει ο ίδιος το όνομά του εκφράζοντας θετικά ή αποθετικά όψεις της 
κατάστασής του, εκδηλωμένης ή εν δυνάμει. Έτσι ονομάζεται: Οδοιπόρος, 
Σάντσιο, Στοχασμός, Απλός, Πλάτανος, Τσαούσα, οι Παρέες Γράφουν Ιστορίες, 
κ.α. 
 
Η έλλειψη ονόματος, η ανωνυμία, θα παρέπεμπε στην κατάσταση πριν ή μετά 
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την κατάσταση της επωνυμίας, την κατάσταση της μη διαμορφωμένης 
ξεχωριστής οντότητας, του μέλους ομάδας, ή την κατάσταση της ενότητας των 
πάντων, την κατάσταση του κανενός. 
 
Η δεύτερη κατάσταση ανθρώπου δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο αυτό, ή και 
να υπάρχει σίγουρα δεν αντιστοιχεί σε κάποιο blogger ή σχολιαστή blog. 
 
Κρίνοντας από τα ιδιαίτερα σημαντικά σχόλια 
ανώνυμων σχολιαστών αναρτήσεων, (αρκετές φορές περισσότερο 
ενδιαφέροντα και αυθεντικά από τις ίδιες τις αναρτήσεις ) συμπεραίνει κανείς 
ότι όπως και με την κατεστημένη επωνυμία και η ανωνυμία δεν έχει την αρχική 
της έννοια και, ίσως, και να αποτελεί τον υπέρτατο βαθμό της ψευδωνυμίας, 
την υπέρτατη μορφή αποποίησης της κατεστημένης εξουσίας. 
 
Επίσης, τόσον η ψευδωνυμία όσο και η ανωνυμία έχουν και μιαν άλλην 
απελευθερωτική όψη: αυτήν της αποποίησης της ανελευθερίας των 
προβεβλημένων επώνυμων που προκύπτει από το θόρυβο της λάμψης της 
επωνυμίας τους. 
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Η Τέχνη στην Υπηρεσία της Χειραγώγησης - Οι Ταινίες του 
Χόλιγουντ 

Δεν έχω μαθητεύσει στην τέχνη. 
Κατά καιρούς ζωγράφιζα. Αλλά χωρίς να έχω μαθητεύσει. Ούτε ένοιωσα την 
ανάγκη να μάθω σχετικά. 
Το σταμάτησα γιατί άρχισαν να με ενοχλούν τα χρώματα (λαδομπογιές) που απ 
ο,τι ενημερώθηκα μετά είναι σούπερ τοξικές (τουλάχιστον οι φθηνές που 
χρησιμοποιούσα). 
 
Με συγκινούσε η διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα των ζωγραφιών. 
Ήταν σαν να έβλεπες στην κλίμακα του λίγου χρόνου που ολοκλήρωνες τη 
ζωγραφιά την όλη διαδικασία της ζωής. 
 
Σίγουρα μου διαφεύγουν πολλά απ  αυτά που συμβαίνουν σε αυτούς που έχουν 
μαθητεύσει και έχουν κάνει ζωή τους την τέχνη. 
 
Ακούγοντας, όμως, τα σχόλια ειδικού που έτυχε να δει τις ζωγραφιές, 
ακούγοντας το πως η γραμμή πάνω αριστερά δένεται με τη γραμμή κάτω δεξιά 
και το πώς το ένα χρώμα υποστηρίζει το διπλανό και άλλα ακαταλαβίστικα για 
μένα, 
για κρυφά νοήματα που αντανακλούσε το όλο θέμα και άλλα τινά, 
στην αρχή μπερδεύτηκα... 
Λες, βρε παιδί μου.... να τα ξέρω όλα αυτά που μου λέει ο ειδικός και να μου 
διαφεύγουν στο συνειδητό.... 
Γρήγορα, όμως, προσγειώθηκα, σκέφτηκα ότι είναι ειδικός, ειδικός να λέει 
πράγματα ειδικά, όχι κατ ανάγκην ουσιαστικά. 
Ανακάλεσα την εμπειρία μου με τους ειδικούς σε τομέα που έχω μαθητεύσει 
(στα μπετά...δυστυχώς) και ξεμπερδεύτηκα. 
 
Λίγες επισκέψεις και σε γκαλερί σύγχρονης τέχνης που μου συνέστησε ο ειδικός 
και 
ξεμπερδεύτηκα εντελώς. Επανήλθα στις παλιές μου φυσικές γκαλερί. 
Τα συμπεράσματά μου δεν θα σας τα πω, τουλάχιστον προς το παρόν. 
Σκέφτομαι ότι, ίσως, μερικοί θα θέλατε να μου απευθύνετε διάφορα 
«καλλιτεχνικά» και τα σχόλια είναι κλειστά. 
 
Συνοπτικά μια λέξη μόνο: Εντυπωσιασμός. 
Μπορείτε να μου αποδώσετε ό,τι χαρακτηρισμό φρονείτε. Αρκεί να τον αγνοώ. 
Αυτός είναι ένας από τους τρόπους να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και λιγότερο 
καταπιεσμένοι. 

Μερικά από τα σοφά πράγματα που έμαθα στη δουλειά. Τα υπόλοιπα εν καιρώ. 
 
Καλού κακού, πάντως, παραθέτω και ένα βίντεο στο τέλος να σας σαγηνεύσει. 
 
Επειδή, όμως, μάλλον δεν θα θέλατε να ακούσετε περί τέχνης από κάποιον που 
δεν έχει μαθητεύσει και, εν γένει, δεν περιποιεί τιμή 

παρά μόνον στην τέχνη και την επιστήμη της ζωής, 
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θα σας παραθέσω την άποψη κάποιου άλλου που δηλώνει γνώστης. 
 
Είναι και μακριά. Μπορείτε άνετα να εκφραστείτε γι αυτόν. 
Πρόβλημα ουδέν. Η κριτική είναι πάντα εποικοδομητική. Όταν δεν με αφορά, 
φυσικά. 
 
Eίναι ο Alan Watt και μιλάει για τον καλυμμένο προγραμματισμό (Predictive 
Programming) που γίνεται στις ταινίες του Χόλυγουντ. 
 
Ορίζει τον καλυμμένο προγραμματισμό ως μια λεπτοφυή μορφή ψυχολογικής 
προετοιμασίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό να εξοικειωθεί το 
κοινό με τις προγραμματισμένες κοινωνικές αλλαγές που πρέπει να 
εφαρμοστούν από τους κυβερνώντες. 
Όταν εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές, το κοινό θα είναι ήδη εξοικειωμένο με 
αυτές και θα τις δεχτεί ως αποτέλεσμα εξέλιξης 
Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες δημόσιας αντίστασης και αναταραχής. 
 
Κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρεται 
στο http://www.activistpost.com/2010/08/post-apocalyptic-predictive-
programming.html 

 "το Χόλιγουντ είναι η μαγική ράβδος που έχει χρησιμοποιηθεί για να μαγέψει 
το ανυποψίαστο κοινό. 
Πράγματα ή ιδέες τα οποία θα εθεωρούντο παράξενα, χυδαία, 
ανεπιθύμητα ή αδύνατα εγγράφονται μέσω των ταινιών στη σφαίρα της 
φαντασίας. 
Όταν ο θεατής παρακολουθεί αυτές τις ταινίες, ο νους του αφήνεται 
ανοιχτός σε υποβολή και ξεκινάει η διαδικασία της προετοιμασίας. 
Οι ίδιες αυτές ταινίες που έχουν σχεδιαστεί για να προγραμματίσουν τον μέσο 
άνθρωπο μπορούν να δώσουν στον υποψιασμένο θεατή μια καλύτερη 
κατανόηση αυτών που έχουν σχεδιαστεί για τα πράγματα του κόσμου." 

Πολλοί έχουμε δει την ταινία Minority report. 
Ήδη είναι πραγματικότητα, βλ. Minority Report’ Technology Used by Police to 
Predict Crimes http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7908856/Minority-
Report-technology-used-by-police-to-predict-crimes.html 

Αρκετές ταινίες είχαν θέμα παλιότερα τσιπάκι σε ανθρώπους. 
Ήδη είναι πραγματικότητα, βλ. πρόσφατα Ισραήλ: Το ‘πάρκο αναψυχής’ της 
coca cola με τσιπάκι RFID. (Εναλλακτικός τίτλος: Η φάρμα των τσιπαρισμένων 
ζώων)  http://redskywarning.blogspot.gr/2010/08/coca-cola-rfid.html 

Σε αρκετές ταινίες δείχνανε να εντοπίζονται άνθρωποι και οχήματα από 
απόσταση. 
Ήδη είναι πραγματικότητα. 

Στις ΗΠΑ είναι νόμιμο κυβερνητικοί πράκτορες να βάλουν τη νύχτα κρυφά μια 
συσκευή GPS στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου όποιου θέλουν και να τον 
παρακολουθούν , 
βλ.http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2013150,00.html. 

Συνέχεια βλέπουμε σε χολιγουντιανές ταινίες τη σάρωση της ίριδας ως μέσον 
ταυτοποίησης και παρακολούθησης των ανθρώπων. 

Μια απλουστευμένη εκδοχή της εισήχθηκε στις ελληνικές τράπεζες χωρίς να 
διαμαρτυρηθεί σχεδόν κανείς. 
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Όπως αναφέρεται στο Big Brother: Eye-scanners being installed across one 
Mexican city πιστή εφαρμογή της τεχνολογίας έτσι όπως την πρωτοείδαμε 
στην ταινία Minority Report έχει ήδη ξεκινήσει στην έκτη μεγαλύτερη πόλη 
του Μεξικού. 

Η αμερικανική εταιρεία βιομετρικής τεχνολογίας Global Rainmakers ανακοίνωσε 
ότι άρχισε την εγκατάσταση σαρωτών ίριδας στην πόλη για τη δημιουργία 
της..." πιο ασφαλούς πόλης στον κόσμο ". 

"Όπως λέει ο επικεφαλής της εταιρίας: 

"Μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, τα πάντα, άνθρωποι, τόποι, πράγματα θα 
είναι συνδεδεμένα και θα εντοπίζονται [μέσω του συστήματος σάρωσης της 
ίριδας]. 
. 
Σε πολλές ταινίες δείχνανε επιστήμονες να επεμβαίνουν σε καιρικά φαινόμενα 
Ήδη είναι πραγματικότητα 
Χαρακτηριστικό είναι to παρακάτω βίντεο του ίδιου του Alan Watt. 

http://www.youtube.com/watch?v=mqmIadbhEGU 

 

Όλα τα απίστευτα στις επιστημονικές ταινίες του Χόλυγουντ των περασμένων 
δεκαετιών είναι ήδη πραγματικότητα. 

Μια ματιά σε μερικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ( http://www.fas.org/:) το 
επιβεβαιώνει: 

• Δίπλωμα 4,717,343 – Μέθοδος για αλλαγή της συμπεριφοράς του ανθρώπου 

• Δίπλωμα 5,123,899 – Μέθοδος και σύστημα για αλλαγή της συνείδησης 
• Δίπλωμα 5,270,800 – Γεννήτρια υποσυνείδητων μηνυμάτων 
• Δίπλωμα 4,858,612 – Συσκευή και μέθοδος για έλεγχο και αλλαγή από 
απόσταση των εγκεφαλικών κυμάτων 
• Δίπλωμα 5,507,291 - Μέθοδος και συσκευή για πληροφορίες από απόσταση 
σχετικά με τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου 
• Δίπλωμα 5,878,155 - Μέθοδος Εξακρίβωσης της ταυτότητας του ανθρώπου 
κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών 
• Δίπλωμα 5,905,461 – Συσκευή δορυφορικού εντοπισμού θέσης παγκοσμίως 
• Δίπλωμα 5,952,600 – Όπλο που θέτει εκτός λειτουργίας μηχανές 
• Δίπλωμα 6,017,302 – Υποσυνείδητη Ακουστική Χειραγώγηση του Νευρικού 
συστήματος 
• Δίπλωμα 6,051,594 – Τεχνολογίες πρόκλησης και διαμόρφωσης της 
σεξουαλικής συμπεριφοράς 

.Δείτε παρακάτω ένα κομμάτι τέχνης που δεν θα βρείτε σε γκαλερί και 
απολαύστε στην φωτογραφία επάνω ένα κομμάτι τέχνης από τη ζωή. 

"You've Got a Friend" 2009 - SandFantasy 

. 
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Προσθήκη 22.12.10 

 

Στο παρακάτω ντοκιμαντέρ του Αljazeera με τίτλο:"Αυτοκρατορία" εξετάζεται η 
συμβιωτική σχέση μεταξύ κινηματογραφικής αυτοκρατορίας και πολεμικο΄πυ-
βιομηχανικού συμπλέγματος. 
http://www.youtube.com/watch?v=v66HM5ILiwk 

Όπως σχολιάζεται σε σχετικό άρθρο του aljazeera.net με τίτλο: Χόλιγουντ και 
η πολεμική μηχανή, βλ.Hollywood and the war machine : 

Ο πόλεμος είναι κόλαση, αλλά για το Χόλυγουντ είναι θεόσταλτη παρέχοντας το 
τέλειο δραματικό σκηνικό μέσα στο οποίο θαρραλέοι ήρωες κερδίζουν τις 
καρδιές και το νου των θεατών. 
Το Πεντάγωνο αναγνωρίζει τη δύναμη αυτών των σελιλόιντ κατασκευασμάτων 
και ενθαρρύνει το Χόλυγουντ να δημιουργήσει ηρωικούς μύθους. Να 
ξαναγράψει την ιστορία για να την προσαρμόσει στη δική του στρατηγική και 
ως εργαλείο για μια σταθερή ροή πρόθυμων νεαρών πατριωτών για τους 
πολέμους του. 

Τι κερδίζει το Χόλυγουντ απ αυτή τη «συμφωνία με το διάβολο»; 

Την πρόσβαση σε στρατιωτικές υποδομές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
από ελικόπτερα μέχρι αεροπλανοφόρα, που δίνουν την δυνατότητα στους 
κινηματογραφιστές να στήνουν θεαματικές σκηνές μάχης, οι οποίες με τη σειρά 
τους αποφέρουν τεράστια έσοδα. 

Αυτά με την προϋπόθεση ότι δέχονται τις συμβουλές του Πενταγώνου, ακόμη 
και τη γραμμή της κυβέρνησης να φανεί ο στρατός των ΗΠΑ σε θετικό φως. 

Πρόκειται για μια περίπτωση που η τέχνη μιμείται τη ζωή, ή για την απειλητική 
δύναμη της τέχνης να επηρεάζει τη ζωή και το θάνατο - και την αντίληψη του 
κοινού για αυτά; 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

2 9 . 1 . 1 0  

Η Φαρσοκωμωδία του Κόσμου και η "Βοήθεια" στην Αιτή 
. 
Ο κόσμος είναι θέατρο έχουν πει. Και μεις θεατές και ηθοποιοί.  
 
Το έργο στη σκηνή του κόσμου άλλοτε φαντάζει συναρπαστικό και άλλοτε 
οδυνηρό. 
 
Μερικοί δεν αντέχουν και αποχωρούν. 
Παραμένουν απλά θεατές ή εξαφανίζονται από τη σκηνή. 
Έτσι νομίζουν. 
Γιατί το έργο τους αφομοιώνει κι αυτούς σε ρόλους θεατή ή εξαφανισμένου από 
τη σκηνή. 
 
Από το θέατρο του κόσμου δεν υπάρχει φυγή. 
Είτε στο προσκήνιο, είτε στο παρασκήνιο είσαι πάντα εκεί. 
 
Μια από τις μεγάλες παραστάσεις παίζεται στις μέρες μας. 
Τίτλος: Δυτικός Πολιτισμός και ο Κυρίαρχος λαός. 
Η Σύγχρονη φαρσοκωμωδία. 
 
Από τη μία: 
Εκλογές, δημοψηφίσματα, διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνή και 
τοπικά δικαστήρια για απονομή δικαιοσύνης, κανόνες για παρεμπόδιση 
αθέμιτου ανταγωνισμού, οργανισμοί διαφάνειας, όλα στο φως. 
Δημοκρατία! 
 
Από την άλλη: 
Άκρα μυστικότητα και ατιμωρησία για όσους και όσα κουμαντάρουν τον 
«κυρίαρχο λαό». 
- Απόλυτη μυστικότητα, ατιμωρησία και υπεράνω οποιουδήποτε ελέγχου των 
Τραπεζιτών  
- Παραβίαση χωρίς οποιαδήποτε λογοδοσία όλων των πολιτειακών νόμων από 
τις λεγόμενες μυστικές υπηρεσίες των κρατών, ιδιαίτερα αυτές των λεγόμενων 
ισχυρών κρατών. Βλ. Ron Paul: After 'CIA coup,' agency 'runs military' Raw Story 
- Απόλυτη μυστικότητα και μυστικά κονδύλια για πολυδάπανα πειράματα και 
προγράμματα ελέγχου και συμμόρφωσης του κυρίαρχου λαού 

Όλα στο σκότος. 
Πλήρης Απολυταρχία! 
 
Η Μαγική Φόρμουλα της Παράστασης: 
Όπως οι επαγγελματίες της μαγείας κάνουν τα μαγικά τους αποσπώντας την 
προσοχή του κοινού τους και εστιάζοντάς την σε άσχετες κινήσεις των χεριών 
τους ή στάσεις του σώματός τους, έτσι κι αυτοί που κουμαντάρουν τον κόσμο, 
ως σύγχρονοι μάγοι, διαιωνίζουν την κυριαρχία τους αποσπώντας την προσοχή 
του «κυρίαρχου» λαού από τα δρώμενά τους και εστιάζοντάς την σε ήσσονος 
σημασίας θέματα, κρατώντας αόρατη την πηγή της δυσαρέσκειάς του, βλ. Τα 
Σιωπηλά Όπλα Αυτοματοποίησης της Κοινωνίας 
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Ένα από τα έργα των τελευταίων ημερών: 
Τίτλος: Ανθρωπιστική βοήθεια στην Αιτή 
 
Σκηνές από το έργο: 
- «Μας συμπεριφέρονται σαν σε ζώα». Στρατεύματα πυροβολούν το πλήθος 
στην Αϊτή Troops fire on starving crowds in Haiti 
 
- "Να μην διανέμουν την ανθρωπιστική βοήθεια για¨λόγους ασφαλείας"αποτελεί 
άλλοθι για την αποτυχία να παρασχεθεί βοήθεια σε απεγνωσμένους ανθρώπους 
"The myth of Haiti's lawless streetshttp://www.guardian.co.uk/ 
 
- «Η απάτη δεν μπορεί να επιτύχει εν καιρώ πολέμου αν δεν καλλιεργηθεί και 
θεσμοθετηθεί εν καιρώ ειρήνης» αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του 
Αμερικανικού Πενταγώνου’Pentagon calls for 'Office of Strategic Deception' 
 
-"Μια ημέρα πριν από τον σεισμό στην Αϊτή στα κεντρικά γραφεία της Νότιας 
Διοίκησης των ΗΠΑ στο Μαϊάμι γινόταν δοκιμή συστήματος σε σενάριο που 
περιελάμβανε την παροχή βοήθειας στην Αϊτή μετά από τυφώνα "A Haiti 
Disaster Relief Scenario Was Envisaged by the US Military One Day Before the 
Earthquake 
 
- "Μόνο 1 λεπτό πηγαίνει στην Αίτή από κάθε δολάριο βοήθειας για τους 
σεισμοπαθείς" Haiti Gets a Penny of Each U.S. Aid Dollar: Information Clearing 
House  
 
- "Υπάρχουν 10.000 «ΜΚΟ» (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στην Αϊτή, μία για 
κάθε 900 κατοίκους, αλλά εκτός από τους γιατρούς και νοσηλευτές της 
Κουβανικής αποστολής οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα μέχρι που 
έφτασαν οι gringos με τα γεράκια τους, τα πυρηνικά αεροπλανοφόρα τους και, 
φυσικά, με την 82η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία τους"Disasters are Big Business 
 
- "Ποτέ στα περισσότερα από 20 χρόνια που καλύπτω καταστροφές, δεν μου 
ήταν τόσο κατάφωρα προφανές το κενό μεταξύ του ισχυρού δυτικοποιημένου 
κόσμου και των φτωχών σε αξιοθρήνητη κατάσταση ανθρώπων που έχει 
κινητοποιηθεί να «σώσει" Aid piling up at UN's 'cold beer' compound as red tape 
keeps aid From Reaching Haitians While UN Enjoys Cold Beer and Wi-Fi... 
 
- "Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αγκυροβολημένο ένα σκάφος μυστική 
φυλακή στα νερά της Αϊτής. Τα τελευταία χρόνια, αυτό το αμφίβιο σκάφος έχει 
μετατραπεί σε πλωτή μυστική φυλακή και αποτελεί μέρος του δικτύου 
«μαύρων τοποθεσιών» της CIA που χρησιμεύουν για τις λεγόμενες 
«βελτιωμένες τεχνικές ανάκρισης». Οι κρατούμενοι κρατούνται σε 
κλουβιά και υφίστανται τα ίδια πειράματα, όπως στο Γκουαντάναμο. Pentagon 
Parks Secret Prison Ship Off Haiti (3) 
 
- "Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι η προσπάθεια παροχής βοήθειας στην Αϊτή 
είναι μια ακόμηεπιχείρηση του Πενταγώνου και της CIA. Όπως διδάσκει η 
ιστορία τόσο το Πεντάγωνο και η CIA είναι κάθε άλλο παρά ανθρωπιστικές 
οργανώσεις. Είναι στην υπηρεσία αφανισμού ανθρώπων και καταστροφών και 
όχι διάσωσης θυμάτων φυσικών καταστροφών - αν όντως ο σεισμός στην Αϊτή 
ήταν φυσικός. CIA Flying Drone Over Haiti και Report: US weapon test aimed at 
Iran caused Haiti quake 
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- "Τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, χρυσού και ιριδίου εξηγούν την μετά το 
σεισμό κατοχή/εισβολή"Haiti's Oil, Gold & Iridium Resources Explains the Post 
Earthquake Occupation/Invasion... 
 
Λύνοντας τα Μάγια 
Αλλαγή της εστίασης της προσοχής του θεατή από κει που τον καθοδηγεί ο 
μάγος είναι ο τρόπος να αποδυναμωθεί, να χάσει όλη την αίγλη και την ισχύ του 
ο μάγος και να απομαγευτεί ο θεατής. 
Εστίαση της προσοχής στην πηγή κι όχι στα συμπτώματα της κακοδαιμονίας του 
κόσμου. 
Αποδόμηση των αιτιών. 
Ας ξεκινήσουμε: 
Ποινικοποίηση των Βομβαρδισμών  
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8. 7. 09 

Πώς Είναι Δυνατόν; Τί Μας Έχει Συμβεί; 
 
• Σε τί κόσμο ζούμε; Τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι; 
 
• Πως είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται στον πολλά εκθειαζόμενο 21ο αιώνα η 
αιματοβαμμένη ιστορία των ινδιάνων της Αμερικής αυτή τη φορά με τους 
Παλαιστίνιους και σιωπηλούς κομπάρσους όλους εμάς; 
 
• Πώς είναι δυνατόν όλοι οι λαοί της δύσης να αντισταθούμε στην 
αιματοκυλισμένη εισβολή στο Ιράκ και όλοι οι αντιπρόσωποί μας να την 
στηρίξουν και έμμεσα ή άμεσα να συμμετέχουν; 
 
• Πως είναι δυνατόν σ όλον τον κόσμο και στα λεγόμενα ανεπτυγμένα κράτη 
τον 21ο αιώνα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης οι άνθρωποι που 
παράγουν τα προϊόντα και τον πλούτο της ανθρωπότητας; 
 
• Πως είναι δυνατόν το χρήμα που σήμερα αποκαλύπτεται ότι δεν είναι παρά 
αέρας κοπανιστός να διαφεντεύει τη ζωή έλλογων όντων; 
 
• Πως είναι δυνατόν η κοινή τοκογλυφία (να δημιουργείς χρήματα από χρήματα 
και όχι από αγαθά) να αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση και ως θανάσιμο 
αμάρτημα από όλες τις θρησκείες και αυτοί που την ασκούν ως κοινωνικά 
παράσιτα ενώ η δημιουργία χρημάτων από χρήματα που δεν υπάρχουν από το 
τραπεζικό και χρηματιστηριακό σύστημα να κουμαντάρει τις τύχες του κόσμου; 
 
• Πως είναι δυνατόν μέσω της κρατικής φορολογίας να υποχρεωνόμαστε να 
χρηματοδοτούμε τις παραπάνω παράνοιες, να χρηματοδοτούμε την 
υποδούλωση τη δική μας και των άλλων; 
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4 . 8 . 1 1  

Ό,τι Λάμπει Δεν Ειναι Χρυσός - Η Ιστορία με τη Γριούλα και το 
Παλληκάρι. Η Σύγχρονη Εκδοχή 
 
Σχεδόν όλοι μας έχουμε διαπαιδαγωγηθεί με την κλασική ιστορία της γριούλας.  
Η γριούλα περιμένει στο πεζοδρόμιο ανήμπορη να διαβεί τον δρόμο και τότε 
εμφανίζεται το πρόθυμο παλικάρι.  
Την πιάνει από το χέρι και την περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο.  
Η γριούλα ευχαριστεί και φιλεύει το παλληκάρι που είναι τόσο καλό. 
 
Την ιστορία αυτή τη βλέπουμε να εκτυλίσσεται στη ζωή σε διάφορες 
παραλλαγές. 
 
Σε μια απ αυτές, η γριούλα φοβάται να περάσει το δρόμο και το παλικάρι 
σκύβει και την κουβαλά στην πλάτη.  
Η γριούλα αγκιστρώνεται πάνω του και κοντεύει να τον πνίξει.  
Το παλικάρι μη μπορώντας να αναπνεύσει την παρατά στη νησίδα του δρόμου 
και φεύγει. 
 
Σε μιαν άλλη, η γριούλα μόλις έχει περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, 
αλλά το παλικάρι επιμένει και χωρίς η γριούλα να το θέλει την περνάει σηκωτή 
από το δρόμο για να την αφήσει στο πεζοδρόμιο που ήταν πριν. 
 
Τον τελευταίο καιρό η ιστορία στις διάφορες παραλλαγές της έχει την τιμητική 
της.  
 
Προχθές οι ιδιοκτήτες ταξί στην Πάτρα προσφέρθηκαν και περιέφεραν δωρεάν 
τους τουρίστες με τα ταξί τους στα αξιοθέατα της πόλης. 
Όχι μόνον δεν δέχονταν αμοιβή για τον κόπο τους, αλλά προσέφεραν και το 
κόστος της βενζίνης που καίγανε κατά την περιφορά. 
 
Με τον τρόπο αυτό, όπως είπαν, αποδείκνυαν το ενδιαφέρον τους για τον 
τουρισμό της χώρας τον οποίο είχαν κακολογηθεί ότι κακομεταχειρίζονταν, 
όταν πριν κάποιες μέρες κάποιους άλλους τουρίστες τους είχαν αποκλείσει στο 
λιμάνι και είχαν απαγορεύσει στα πούλμαν που τους περίμεναν να τους 
μεταφέρουν στα αξιοθέατα της πόλης. 
 
Η ανήμπορη γριούλα του τουρισμού βρήκε στο πρόσωπο των ιδιοκτητών ταξί τα 
παλληκάρια που όχι μόνον προσφέρθηκαν να την περάσουν στο απέναντι 
πεζοδρόμιο, 
αλλά και τη φίλεψαν κιόλας από το υστέρημά τους. 
 
Πριν από τους ιδιοκτήτες ταξί διάφορα άλλα παλληκάρια είχαν προσφερθεί να 
βοηθήσουν αρκετές άλλες γριούλες, όπως αυτή της υγείας, της παιδείας και 
αρκετές άλλες. 
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Ιδιαίτερα η ανήμπορη γριούλα της οικονομίας με τις πατερίτσες έχει μεγάλο 
σουξέ.  
Στην ποδιά της σφάζονται παλληκάρια ποιο να την πρωτοβοηθήσει και να την 
περάσει στην αντίπερα άκρη. 
 
Μόνον που ο κόσμος προχωρά και αυτό αντανακλάται και στην ιστορία μας. 
Δεν βοηθά οποιοδήποτε παλληκάρι οποιαδήποτε γριούλα.  
Υπάρχει και δω εξειδίκευση και πιστοποίηση.  
 
Τα παλληκάρια πρέπει να φέρουν για κάθε γριούλα την αντίστοιχη κονκάρδα.  
Την κονκάρδα την απονέμουν οι συντεχνίες των παλικαριών. 
Για να βοηθήσεις την υγεία πρέπει να φέρεις την κονκάρδα των ιδιοκτητών 
φαρμακείων, για να βοηθήσεις τη μετακίνηση πρέπει να φέρεις την κονκάρδα 
των ιδιοκτητών ταξί, φορτηγών, κ,λ.π. 
 
Τα παλληκάρια χωρίς κονκάρδα, όπως οι υπάλληλοι φαρμακοποιοί, οι 
υπάλληλοι οδηγοί ταξί, οι υπάλληλοι οδηγοί φορτηγών, κ.λ.π, 
δεν αφήνονται να συμμετάσχουν στην αγαθοεργία αυτή. 
Αυτό δεν θέλουν να τους το φορτώσουν τα παλληκάρια αφεντικά τους. 
Αρκεί μόνον να τα βοηθούν και να τα αφήνουν απερίσπαστα να επιτελούν αυτά 
που φέρουν την κονκάρδα το θεάρεστο αυτό έργο. 
 
Και μετά λένε ότι ο κόσμος δεν προοδεύει! Τι να πεις! 
 
Μόνον κάνετε λίγο κράτει, ρε παιδιά με τις κονκάρδες. 
Γέμισαν οι δρόμοι γριούλες που τις πηγαινοφέρνετε πέρα δώθε. 
Ξεκουραστείτε λίγο και αφήστε και τα παλικάρια χωρίς κονκάρδα να 
συμμετάσχουν κι αυτά. 
΄ 
Και αν δεν σας πειράζει, αφήστε και λίγο χώρο σε κάποια κουρασμένα 
παλληκάρια να βαδίσουν στο δρόμο τους. 
Οι γριούλες που κουβάλησαν στην πλάτη αποδείχθηκαν μασκαρεμένα 
παλληκάρια. 
Οι ιστορίες με τις γριούλες δεν τους συγκινούν πια. 
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Η Λερναία Ύδρα και η Δάδα - Το Αδιέξοδο της Πολυνομίας και 
των Επί Μέρους Διεκδικήσεων 

 

"Δεν μπορείς να πεις ότι ο πολιτισμός δεν προδεύει, 
αφού σε κάθε πόλεμο μπορούν να σε σκοτώσουν 

με διαφορετικό τρόπο" 
W. Roges, Αμερικανός κωμικός 

 
 
Άκουσα σήμερα ότι οι ιδιοκτήτες ταξί απέκλεισαν και άνοιξαν την είσοδο της 
Ακρόπολης να εισέρχονται οι επισκέπτες χωρίς εισιτήριο και ότι  
η επόμενη ενέργειά τους είναι να αποκλείσουν και να ανοίξουν και το μουσείο 
της Ακρόπολης. 
Τις προηγούμενες μέρες είχαν ανοίξει διόδια και είχαν αποκλείσει δρόμους, 
λιμάνια, αεροδρόμια.  
 
Η συμπαθής ομάδα των ιδιοκτητών ταξί μπορεί στη χώρα μας να σταματήσει 
κάθε δραστηριότητα για να προασπίσει τα συμφέροντά της. 
 
Οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα μουσεία είναι ιδιοκτησία όλων των 
πολιτών, καθώς όλοι τα έχουν χρηματοδοτήσει μέσω της φορολογίας  
(κάποιοι μάλιστα από μας δυσανάλογα καθώς πληρώσαμε αυτοκινητοδρόμους 
χωρίς να διαθέτουμε αυτοκίνητο). 
Η μείωση των εσόδων που θα προκύψει θα επιβαρύνει, ως γνωστό, 
συνταξιούχους και μισθωτούς.  
Οι ιδιοκτήτες ταξί δεν συνοδεύουν την «απαλλοτρίωσή» τους με αίτημα να 
πληρώσουν τη ζημιά οι μεγαλοεταιρίες, ή οι νομοθετούντες.  
 
Διερωτώμαι, αν οι υπάλληλοί τους οδηγοί ταξί καθήλωναν τα ταξί των 
ιδιοκτητών τους διεκδικώντας να είναι κι αυτοί ιδιοκτήτες και όχι υπάλληλοι, 
αν οι ιδιοκτήτες ταξί θα έδειχναν την ίδια κατανόηση που απαιτούν για τους 
ίδιους από τους υπόλοιπους πολίτες ιδιοκτήτες των μέσων που καθηλώνουν. 
 
Αλλά κυρίως διερωτώμαι,  
αν η ομάδα αυτή επαγγελματιών αλλά και άλλες προέβαιναν σε τέτοιας έκτασης 
και φύσεως ενέργειες, 
αντί για τις παραδοσιακές πικετοδρομίες,  
και για άλλα θέματα που δεν σχετίζονταν με το άμεσο υλικό συμφέρον τους, 
πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος σήμερα. 
 
Πόσοι πόλεμοι δεν θα είχαν γίνει,  
πόσοι άνθρωποι δεν θα βρίσκονταν στη δυσάρεστη κατάσταση που βρίσκονται 
σήμερα,  
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πόσες κοινωνικές αδικίες δεν θα υπήρχαν. 
Πόσο καλύτερος θα μπορούσε να είναι ο κόσμος. 
 
Διερωτώμαι, αν εμείς οι άνθρωποι θεωρούσαμε δικό μας συμφέρον να μην 
υπάρχουν πόλεμοι στον κόσμο, να μην υπάρχουν αδικίες στον κόσμο,  
πόσο θα μπορούσαμε να τα έχουμε σταματήσει. 
 
Αλλά δεν τα θεωρούμε αυτά δικό μας συμφέρον. Γι αυτό και διαιωνίζονται. 
 
Μήπως όσο συμβαίνει αυτό, όσο θεωρούμε τους εαυτούς μας ξέχωρα από τους 
άλλους,  
ότι η πρόοδός μας δεν σχετίζεται με την πρόοδο του άλλου,  
οι όποιες προσπάθειες για εξανθρωπισμό του κόσμου, δεν είναι παρά 
ματαιοπονία; 
 
Μήπως είμαστε καταδικασμένοι να κόβουμε κάθε φορά το κεφάλι της Λερναίας 
Ύδρας της κοινωνίας και να φυτρώνουν στη θέση του δύο; 
 
Οι αρχικές δέκα εντολές γίνανε εκατό, γίνανε χίλιες, μυριάδες και ο κόσμος δεν 
άλλαξε.  
Επιδεινώθηκε, θα λεγε κανείς, όπως φαίνεται από το βίντεο στον υπότιτλο. 
 
Οι δέκα εντολές απέτυχαν, τα κεφάλια του τέρατος πολλαπλασιάστηκαν. 
Οι μυριάδες εντολές απέτυχαν, τα κεφάλια έγιναν ουκ έστιν τέλος. 
 
Πού βασίζεται η πίστη μας ότι συνεχίζοντας να κάνουμε το ίδιο 
κάτι θα αλλάξει, το τέρας θα εξαφανιστεί; 
 
Μεμονωμένα άτομα στον κόσμο έχουν απελευθερωθεί από το τέρας. 
Τα μυριάδες κεφάλια των πρέπει και δεν πρέπει δεν υφίστανται για αυτούς. 
Βρήκαν τον τρόπο να καυτηριάσουν το τέρας. 
 
Εμφορούνται και διέπονται από έναν μόνο νόμο: "Αγάπα τον πλησίον σου ως 
εαυτόν". 
Βιώνουν ότι ο πλησίον τους είναι ο εαυτός τους και παλεύουν για τον πλησίον 
τους όπως για τον εαυτό τους, αφού είναι ο εαυτός τους. 
 
Οι άνθρωποι αυτοί δεν φονεύουν, δεν κλέβουν, δεν επιβουλεύονται.... Και 
πολλά άλλα δεν. 
Αλλά, όχι γιατί ακολουθούν τις δέκα εντολές, ούτε τις μυριάδες σύγχρονες 
παραλλαγές τους. 
 
Ακολουθούν μόνον έναν νόμο και αυτός ο νόμος είναι ο εαυτός τους. 
Αυτή είναι η δάδα τους. 
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Με τη δάδα αυτή πέτυχαν αυτό που δεν πετύχαμε και δεν θα πετύχουμε οι 
υπόλοιποι όσα κεφάλια από το τέρας κι αν κόβουμε κάθε φορά, όσους νόμους 
και αν αγωνιστούμε να αλλάξουμε ή να αυγατίσουμε. 
 
Μάλλον ακολουθούμε τον πιο δύσκολο και ίσως αδιέξοδο δρόμο.  
Γιατί λειτουργούμε αντίστροφα. 
Από το ένα εκπορεύονται τα πολλά 
 
Όποιος κατανοεί ότι το συμφέρον του είναι και το συμφέρον του άλλου δεν 
χρειάζεται νόμους και κανόνες τι να κάνει και τι να μην κάνει. 
 
Μήπως αντί να καταγινόμαστε να κόβουμε κεφάλια,  
θα ήταν συνετό να εστιάσουμε ο ένας με τον άλλο να ανάψει η δάδα; 
 
Μήπως να εστιάσουμε να βρούμε την άκρη στο κοινωνικό κουβάρι ώστε να το 
ξετυλίξουμε και να δημιουργήσουμε  
και να μην χρειάζεται κάθε τόσο να κόβουμε και να πετάμε και να κινδυνεύουμε 
να μείνουμε χωρίς καθόλου νήμα; 
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1 7 . 8 . 0 9  

Είναι η Ενεργή Αντίσταση Λύση Σήμερα; 
. 

 Κατ Αρχήν Μια Δήλωση 
Κάθε άνθρωπος εκφράζει μέσα από τα κείμενά του (ή όπως ορθότερα παρατηρούν 
σε μερικά μπλοκ, κατεβάζει από την κοινή δεξαμενή ιδεών) αυτά που αντιστοιχούν 
(στην ιδιοσυγκρασία του και) τις ιδιαίτερες συνθήκες και εμπειρίες του στη ζωή. 
 
Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι από τους καταβολεμένους στη ζωή με την έννοια 
ότι προς το παρόν είμαι απαλλαγμένος από το άγχος της επιβίωσης, 
υπολογίζοντας να την «κάνω» από την δουλειά με το αζημίωτο,  

(όχι λόγω κομποδεμάτων ή άλλων κτημάτων τα οποία ουδέποτε επεδίωξα και δεν έχω) 

και τα όποια «δεινά» στη ζωή μου έχουν την πηγή τους στην παρορμητική φύση 
της ιδιοσυγκρασίας μου και όχι στην κακή μου τύχη. (1). 
 
Τη δήλωση αυτή τη θεώρησα αναγκαία, γιατί, όσο παρατηρώ τόσο καταλήγω 
ότι μια σύντομη περιγραφή για το σημερινό χάος στον κόσμο είναι ότι 
πράγματα και άνθρωποι είναι εκτός θέσης. 
 
Νομίζω ότι δεν χρειάζονται επεξηγήσεις και επιχειρήματα για αυτό. Είναι τόσο 
φωναχτό.  (2) 
 
___________________________________________ 

(1) Δεν γνωρίζω αν όσα παραθέσω παρακάτω θα εξακολουθούσα να τα ενστερνίζομαι αν 
ζούσα με το άγχος της επόμενης ημέρας, αν βόμβες από το πουθενά έσκαγαν στα κεφάλια 
των δικών μου, αν σάπιζα στο κελί κάποιας φυλακής, αν...., αν...., αν ..... 

Γνωρίζω πώς είναι να νοιώθεις σιγά σιγά να εξημερώνεσαι και να χάνεις σταδιακά την 
θεραπευτική αίσθηση της οδύνης γι αυτή σου την ψυχική απώλεια, αλλά συγκρίνεται με τα 
παραπάνω; 
 
(2) Για παράδειγμα: 
- Οι κεντρικοί τραπεζίτες που δημιούργησαν την κρίση να υποδεικνύουν και να επιβάλλουν 
στις κυβερνήσεις πώς να βγουν από την κρίση. 

- Οι φαρμακευτικές εταιρίες να αποφασίζουν για γενικευμένους υποχρεωτικούς 
εμβολιασμούς με τα εμβόλιά τους. 

-Ο Μπλερ και η Κόκα κόλα να ηγούνται της διάσωσης του πλανήτη. 

- Οι βάσει συμβολαίου δεσμευμένοι στο αφεντικό και τους ισχυρούς πελάτες τηλεοπτικοί 
αστέρες με τις μυστικές κρατικές χορηγίες και τους κρατικούς σωματοφύλακες να κόπτονται 
και να στηλιτεύουν εξαρτήσεις, λογοκρισίες, αδιαφάνειες και σπατάλες. 

- Οι πρώτοι διδάξαντες ακαδημαϊκοί και δικαστές με τις βίλες στην Πεντέλη να στηλιτεύουν 
την καταπάτηση των δασών. 

- Οι προοδευτικοί βουλευτές με τα σαράντα και σπίτια να κόπτονται για τη φτώχια και, 

- Οι υπηρέτες του λαού την παραμονή των εκλογών να μεταμορφώνονται σε αφέντες του 
λαού την επόμενη και να το επιδεικνύουν ασύστολα (ξανά και ξανά και ξανά οι τηλεοπτικές 
κάμερες ζούμαραν στους «υπηρέτες» του λαού να αντιπαρέρχονται τις ουρές των 
πιστών υπηκόων-αφεντικών τους για να «προσκυνήσουν» 
συνοδεία καμερών τη μεγαλόχαρη). 
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Αν όλοι όσοι αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο στα δημόσια πράγματα, είτε 
καταλαμβάνοντας κάποια θέση είτε κειμενογραφώντας. κατέθεταν 
κάποια δήλωση ότι η μέχρι τώρα πολιτεία τους δεν αντιφάσκει με τα 
καθήκοντα της θέσης που διεκδικούν ή με τις θέσεις της κειμενογραφίας τους, 
ίσως αρκετά πράγματα θα έμπαιναν αυτόματα στη θέση τους. 

 Ο Ρόλος της Αντίστασης στην Περίπτωση της Κατασκευής 
Στο σχεδιασμό των κατασκευών διακρίνονται δύο περιπτώσεις καταπονήσεων: 

- Καταπονήσεις με τη μορφή δύναμης (όπως τα βάρη της ίδιας της κατασκευής και τα 
φορτία από τη χρήση της) και 

- Καταπονήσεις με τη μορφή επιβαλλόμενης παραμόρφωσης, όπως είναι ο 
σεισμός, η ανεμοθύελλα. 

Ο σχεδιασμός διαφοροποιείται για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις 
καταπόνησης. 
Στην πρώτη περίπτωση άσκησης δύναμης η κατασκευή σχεδιάζεται με όσο 
γίνεται μεγαλύτερη αντίσταση, με μεγαλύτερη αντοχή. 
 
Στην δεύτερη περίπτωση της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης, η κατασκευή 
εντείνεται λόγω της αντίστασής της.  

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανίστασή της τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη με 
την οποία χτυπιέται.  

Γι αυτό, η κατασκευή σχεδιάζεται με όσο γίνεται μικρότερη αντίσταση. 

 

 Ο Ρόλος της Αντίστασης στην Κοινωνία 
 
Και στην κοινωνική κατασκευή (3) θα μπορούσαμε σχηματικά και σαν μια πρώτη 
απλουστευτική προσέγγιση να διακρίνουμε δύο απειλές: 
 
- Την απειλή την προερχόμενη από την ιδιοσυγκρασία μας και τις δικές μας 
πράξεις και 
- Την απειλή την προερχόμενη από τρίτους, εν προκειμένω από τους ανθρώπους 
πίσω από τους κατεστημένους εξουσιαστικούς μηχανισμούς. 
 
Στην πρώτη περίπτωση αρκετούς ανθρώπους έχει βοηθήσει η μετά γνώσεως 
αντίσταση σε ανεπιθύμητες προσωπικές καταστάσεις, όπως είναι η εξάρτηση 
από ουσίες ή επιβλαβείς συνήθειες. 
 
 

________________________________________ 

(3)  Η κατασκευή μπορεί να ειδωθεί ως κάτοπτρο του ανθρώπου και της κοινωνίας 
του προσαρμοζόμενη και ακολουθώντας την εξέλιξή τους.  

Σχεδιάζεται με δύο οργανισμούς, τον οργανισμό πληρώσεως (τις τοιχοποιίες) και τον 
φέροντα οργανισμό σε αντιστοιχία με τους μύες και το σκελετό του ανθρώπινου και 
κοινωνικού οργανισμού (με συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, αποχέτευσης κ.α. σε 
πλήρη αντιστοιχία με τα αντίστοιχα συστήματα της κοινωνικής δομής). 
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Στη δεύτερη περίπτωση η αντίσταση στην κατεστημένη τάξη των πραγμάτων και 
η δολιοφθορά της με τη μορφή καταστροφών ανθρώπων και υλικών υποδομών, 
όπως φάνηκε από τους νέους νόμους αστυνόμευσης και ενίσχυσης των 
υπηρεσιών καταστολής που ακολουθούν μετά, δεν φαίνεται το ίδιο 
αποτελεσματική. 

Αντιθέτως, όπως συμβαίνει και με τις κατασκευές, εντείνει την 
απειλή ανατροφοδοτώντάς την. 
 
Άλλωστε, πόσες φορές δεν έχει αποκαλυφθεί ότι: 

 - Η αντίσταση μεθοδεύεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που 
συνιστούν την απειλή ρίχνοντας λάδι στη φωτιά; (4),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

(4) Για παράδειγμα: 

-  Πρόσφατα αξιωματούχος της πρεσβείας ομολογεί την εμπλοκή της Βρετανίας στις 
πρόσφατες ταραχές στο Ιράν (Embassy official 'confesses' UK role in riots -
 Times Online 9.8.09) 

- Στο Associated Press δημοσιεύτηκε η είδηση ότι ένας blogger στο New Jersey ο 
οποίος δικάζεται για απειλές κατά δικαστών και νομοθετών έχει εκπαιδευτεί από 
το FBI να δημοσιεύει πληροφορίες και να προκαλεί άλλους να ενεργήσουν έτσι 
ώστε να συλληφθούν (σύμφωνα με τον δικηγόρο του). 

Οι εισαγγελείς έχουν επιβεβαιώσει ότι ο blogger ήταν πληροφοριοδότης. 
Εκπρόσωπος του FBI λέει ότι δεν επιβεβαιώνει ούτε αρνείται ότι ο blogger ήταν 
πράκτορας. The Associated Press: Attorney: FBI trained NJ blogger to incite ... 
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ή ότι 
 

 Οι ίδιοι οι άνθρωποι πίσω από τους μηχανισμούς αρκετές φορές 
προκαλούν οι ίδιοι με λόγια ή έργα την αγανάκτηση των πολιτών ώστε 
να δημιουργήσουν έκρυθμες καταστάσεις για τις οποίες έχουν εκ 
των προτέρων ετοιμάσει τα μέσα καταστολής τα οποία εμφανίζουν μετά 
ως τη λύση στο πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν (5). 

 

 Τί Κάνουμε; Ο Τρόπος του Γκάντι:  
Η Παθητική Αντίσταση της Συνειδησιακής Αφύπνισης 

Πώς ο Γκάντι, μπόρεσε να γονατίσει μια φαινομενικά πανίσχυρη αυτοκρατορία 
και να εκδιώξει τους βρετανούς από την Ινδία; 
 
Απέναντι στην αχλή των όπλων τους αντιπαρέθεσε την αίγλη της συνειδησιακής 
του υπεροχής. 
Απέναντι στα κράνη και τις ασπίδες του στρατού τους αντιπαρέθεσε τη δύναμη 
του νου και της καρδιάς του. 
Απέναντι στα παράσημα και τις περγαμηνές των στρατηγών τους αντιπαρέθεσε 
τα κοσμήματα της καρδιάς του. 
_______________________________________________ 
(5) Για παράδειγμα, (αναφέροντας τις λιγότερο γνωστές περιπτώσεις): 

- Η κατασκευή κλίματος περί ευθύνης του Μπιν Λάντεν για τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου 
ώστε να εισβάλλουν αμερικανοί και σύμμαχοι στο Αφγανιστάν και 
η χρηματοδότηση των Ταλιμπάν από τους Διεθνείς Δωρητές και κυρίως από τις 
ΗΠΑ (FBI says, "No hard evidence connecting Bin Laden to 9/11: Το FBI λέει ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την εμπλοή του Μπιν Λάντεν και δεν είναι στη λίστα με 
τους καταζητούμενους  

και Who is funding the Afghan Taliban? Your Don't Want to Know Global News13.8.09 : Ποιός
 χρηματοδοτεί τους Ταλιμπάν; Δεν θα θέλατε να ξέρετε). 
 
- Η Επιχείρηση Northwoods το 1960 σχετικά με σχέδιο του Πενταγώνου να σκοτώσουν 
αθώους πολίτες και να προκαλέσουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε αμερικανικές πόλεις ώστε 
να έχουν τη στήριξη των πολιτών για πόλεμο κατά της Κούβας.  

Το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω αντιρρήσεων του Κέννεντυ (Πόσα άλλα υλοποιήθηκαν;)  

U.S. Military Wanted to Provoke War With Cuba U.S. Military Drafted Plans to TerrorizeU.S. 
Cities to Provoke War With Cuba. - ABC News 
 
- Η κατασκευή κλίματος περί δικτύου τρομοκρατών της Αλκάϊντα ως πρόφαση για τους 
"αντιτρομοκρατικούς" νόμους και τον διαρκή «αντιτρομοκρατικό» πόλεμο. 
Μετά από εξέταση των φακέλων 517 κρατούμενων στο Γκουαντάναμο από δικηγόρους και 
φοιτητές της νομικής προέκυψε ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν για κάποια σχέση με 
την Αλκάϊντα, το 55% δεν κατηγορούνταν για καμιά εχθρική ενέργεια και οι 
υπόλοιποι κατηγορούνταν για εντελώς ασαφή παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι είχαν 
προσπαθήσει να σκάσουν αμερικανικές βόμβες. Το 95% των κρατούμενων 
δεν συνελήφθησαν από αμερικανούς αλλά 
από αμειβόμενους κυνηγούς. Madness andShame 2008-07-22, New York Times 
 
- Η μυστική επιχείρηση του ΝΑΤΟ με την επωνυμία Gladio στην Ιταλία η οποία με την 
υποστήριξη CIA και Βρετανών Πρακτόρων προκάλεσε φρικαλεότητες, καταστροφές, 
τρομοκράτηση και θανάτωση αθώων ανθρώπων με στόχο την πρόκληση σύγχυσης και 
φόβου στους πολίτες ώστε να ζητήσουν προστασία και μέτρα ασφάλειας από τις ηγεσίες 
τους. 
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Ας αναζητήσουμε τα δικά μας κράνη και ασπίδες κι ας λάβουμε θέσεις 
στην συνειδησιακή επανάσταση που αρχίζει να διαφαίνεται. 
 
Άνθρωποι που δεν γνωρίζονται τα σώματά τους ενώνονται στο νου και την 
καρδιά τους, ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο, στηρίζουν ο ένας τον άλλον, 
αποκαλούνται φίλοι, αδελφοί, σύντροφοι, πληροφορούν ο ένας τον άλλο, 
ομορφαίνουν και εμψυχώνουν τις μηχανές (κι ας εγκλωβίζονται συχνά απ 
αυτές). 
 
Συναντιούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς φύλο, ηλικία, επάγγελμα, 
καταγωγή, χωρίς μεζούρες και τα μετρήματά τους, με τις ταυτότητες της 
αληθινής υπόστασής τους των άπειρων, ανεκδήλωτων δυνατοτήτων, με 
την ψυχοπνευματική τους φύση. 
Χωρίς ιεραρχίες, χωρίς μεσάζοντες. 
 
Ποιήματα, σκέψεις, αγωνίες, βίντεο, ανέκδοτα, χιούμορ, διαμαρτυρίες, 
αγωνίες, οι μηχανές να δουλεύουν για μας. 
Λέμε, ξελέμε (να καλύπτομαι και γω), προχωράμε. 
 
Είναι η ευκαιρία μας. 
Ας κάνουμε τη βία και την κακοβουλία των λιγόψυχων εξουσιαστικών ατόμων 
κίνητρο και εφαλτήριο για τη δική μας συνειδησιακή ανέλιξη. 
 
Ας ανακατατάξουμε τις αξίες μας, ας αδιαφορήσουμε για τις πρόσκαιρες 
επενδύσεις μας του γοήτρου και των υλικών ανέσεων, ας αναπτυχθούμε στο 
οξυγόνο της ελευθερίας του νου και της ψυχής μας να μην μας αγγίζει τίποτα. 
 
Ας διευρύνουμε το πλαίσιο αναφοράς μας. Ας απαλλαγούμε από τις ενοχλήσεις 
μας και τους φόβους μας. Πίσω απ αυτά βρίσκονται οι περιορισμοί μας. Αυτό 
που είναι κάτι μικραίνει και εξαφανίζεται όσο το πλαίσιο αναφοράς μας, ο 
ορίζοντάς μας μεγαλώνει. 
Ας ανακατατάξουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας. Αυτό που είναι στο τέλος 
δεν μπορεί να μας διαταράξει. 
 
Ας μην έχουμε. Ας Είμαστε. Αν δεν έχουμε, δεν μπορούμε να χάσουμε. Αν 
Είμαστε δεν μπορούμε να μην Είμαστε. 
 
Ας υλοποιήσουμε τους προορισμούς μας. 
Ας ελευθερώσουμε τους εχθρούς-τυράννους μας απαλλάσσοντάς τους από το 
φορτίο της βλάβης μας. 
Ας κάνουμε τα σχέδια τους να λειτουργήσουν υπέρ μας. 
 Ας τους μετατρέψουμε από εχθρούς μας σε δασκάλους μας. 
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23.6.10 

Ο Αποπροσανατολισμός των Κινητοποιήσεων 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, 
στον οποίο αποδίδεται η ιδέα πως τα ιδιωτικά συμφέροντα 

πρέπει να υποκαταστήσουν τις κυβερνήσεις, έλεγε πως ο κόσµος µας 
βρίσκεται στο κατώφλι µμεγάλων και παγκόσμιων αλλαγών. 

Το µόνο που χρειαζόμαστε, εξηγούσε, είναι µια κρίση µμεγάλης κλίµακας 
που θα κάνει τους ανθρώπους να αποδεχθούν τη νέα παγκόσµια τάξη. 

 
Η µεγάλη κρίση ήρθε. Και είναι µια κρίση χρέους.... 

Ένας κοινωνικός πόλεµος έχει ξεσπάσει σε παγκόσµια κλίµακα, 
τέτοιος όπως τον είχε επιθυµήσει ο Ροκφέλερ, ένας πόλεµος του 

χρηµατιστικού κεφαλαίου εναντίον ολόκληρων οικονοµιών, 
εναντίον κυβερνήσεων και εναντίον του κόσµου της εργασίας... 

. 
Το µεγάλο διακύβευµα είναι σήµερα αν οι χώρες και οι οικονοµίες τους 

θα κυβερνώνται στο εξής από τους δανειστές τους ή από τους λαούς τους, 
που θα δρέπουν αυτοί τους καρπούς της εργασίας τους. 

Ρούσσος Βρανάς http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=4581150 

 

Άλλη μια κινητοποίηση σήμερα κατά των κυβερνώντων ως υπαίτιων για την 
κακοδαιμονία των πολιτών. Άλλος ένας αποπροσανατολισμός.. 

Όσοι παρακολουθήσαμε από κοντά την προηγούμενη κρίση της λεγόμενης 
πανδημίας γρίπης εμπεδώσαμε για μια ακόμη φορά ότι πίσω από κάθε επίσημη 
ιστορία βρίσκεται και μια άλλη, η αθέατη όψη της, η σκοτεινή πλευρά του 
φεγγαριού, όπως λένε μερικοί. 
 
Είναι η ιστορία όλων αυτών που συμβαίνουν πίσω από τη σκηνή, στο 
παρασκήνιο, αυτά που δεν βλέπουν και δεν τα γνωρίζουν οι απλοί θεατές, αλλά 
και αυτά στο προσκήνιο που είναι έξω από τον κύκλο φωτός των προβολέων. 
 
Όπως και με την κρίση της λεγόμενης πανδημίας, και στην παρούσα κρίση, τη 
λεγόμενη οικονομική κρίση, υπάρχει πράγματι ο ιός της γρίπης, εν προκειμένω 
η διαφθορά και κακοδιαχείριση, αλλά ο καθολικός εμβολιασμός 
που επιχειρήθηκε, εν προκειμένω τα κατασταλτικά μέτρα κατά των 
εργαζομένων που ετοιμάζονται, υπέκρυπτε μιαν άλλη κρυφή ατζέντα που ήρθε 
στο φως χάρις στις αποκαλύψεις μέσω αρκετών ιστολογίων. 
 
Στην παρούσα κρίση η κρυφή ατζέντα έχει ήδη έρθει στο φως. 
Έχει ήδη αποκαλυφθεί η Οργουελική γλώσσα πίσω από τους όρους διάσωση, 
λιτότητα και τα συναφή, 
Αποτυπώθηκε στο 
ιστολόγιο http://agisgios2.blogspot.gr/search/label/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD
%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7 από την 
αρχή της εκδήλωσής της. 
Επανειλημμένα εντοπίστηκε η ανάγκη για κινητοποιήσεις και νομική 
παρέμβαση ώστε να αρθεί η μονοκρατορία των τραπεζών. 
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Την περιγράφει για μια άλλη φορά ο Ρούσσος Βρανάς στο άρθρο του που 
παρατίθεται πιο πάνω. 
 
Εντούτοις, οι κινητοποιήσεις και αυτοί που τις καθοδηγούν αντί να στρέφονται 
κατά της πραγματικής απειλής, 
της απειλής των τραπεζογκάγκστερς και των θυγατρικών τους μεγαλοεταιριών 
στρέφονται κατά των υπό την ομηρία τους κυβερνητικών. 
 
 Η οργή των πολιτών καναλιράζεται και στρέφεται κατ αυτών τους 

οποίους οι πραγματικά υπεύθυνοι τους χρησιμοποιούν ως αναχώματα για 
να την αποτονώνουν και να την αποπροσανατολίζουν. 

 Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις αντί να αποδομούν τα σχέδια τους, 
τα διευκολύνουν. 

 
Ήδη ο Μπαρόζο μίλησε για δικτατορίες στην Ευρώπη και υπάρχουν 
δημοσιεύματα και αρθρογραφία "πνευματικών ταγών" για την ανάγκη 
κυβέρνησης "αδιάφθορων τεχνοκρατών και τραπεζιτών"!!! 
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2 3 . 1 0 . 0 9  

Παρατηρώντας τον Aτέρμονα Aδιέξοδο Kύκλο Διαμαρτυρίας - 
Αστυνομικής Βίας 
. 
Παρακολουθώντας τα πρόσφατα επεισόδια στα Εξάρχεια και τα προηγούμενα 
στην πορεία για τον νεκρό Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ από το Πακιστάν, μου 
δημιουργήθηκε η αίσθηση ενός φαύλου κύκλου, ενός ατέρμονα αδιέξοδου 
κύκλου δράσης-αντίδρασης, όπου η διαμαρτυρία συνεπάγεται άσκηση βίας και 
η άσκηση βίας συνεπάγεται διαμαρτυρία. 
 
Μολονότι σε αρκετά από τα ιστολόγιά μας φιγουράρει η ρήση του Αϊνστάιν ότι 
¨ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με την ίδια λογική η οποία το 
δημιούργησε" και αυτή του Γκάντι «συ γίνε η αλλαγή που επιθυμείς» 
και καταγγέλλουμε την αντιμετώπισή μας ως αγέλης, επιβραβεύουμε το 
πετροβόλημα αδιακρίτως μιας ομάδας επαγγελματιών για τα πεπραγμένα 
κάποιων απ αυτούς και στη συνέχεια διαμαρτυρόμαστε για την εκ μέρους τους 
αδιάκριτη βιαιοπραγία τους. 
 
Αν και καυτηριάζουμε τη στάση μέρους των συμπολιτών μας να αναπαράγουν 
παλιές αντιλήψεις και ξεπερασμένα πρότυπα στην πολιτική ζωή του τόπου μας 
και καταγγέλλουμε τις προσπάθειες συμμόρφωσής μας και αντιμετώπισής μας 
ως αγέλης από τους εξουσιαστικούς θεσμούς, κάνουμε και μεις το ίδιο 
καταλογίζοντας συλλογική ευθύνη σε κατηγορία των συμπολιτών μας. 
 
Μολονότι κάνουμε αναλύσεις για τις αιτίες και τους ηθικούς αυτουργούς της 
βίας και μιλάμε για την κυριαρχία και την καλυμμένη βιαιοπραγία των τραπεζών 
και των μεγαλοεταιριών, κατευθύνουμε την αντίδρασή μας στους αδύναμους 
υποτελείς τους. 
 
Καμία πορεία, καμία διαμαρτυρία δεν διοργανώθηκε κατά 
των μεγαλοεταιριών για τους νεκρούς της ΛΑΡΚΟ και του μεταλλείου - φονιά 
στη Στρατονίκη. 
 
Ούτε ποτέ έχει γίνει κάποια πορεία για την αφαίμαξη των τραπεζιτών, για τους 
οποίους οι ίδιοι οι υπάλληλοί τους, όταν πια οι τραπεζίτες είχαν εγκαταστήσει 
την κυριαρχία τους και τους ξεπέταξαν, κυκλοφόρησαν πριν κάμποσα 
χρόνια αφίσες που τους παρομοίαζαν ως βρικόλακες εν δράσει. 
 
Μολονότι μιλάμε για ελευθερία ιδεών και όχι χειροπέδες στη 
σκέψη, γελοιοποιούμε σχολιαστές των αναρτήσεών μας με αντίθετη 
άποψη, λοιδορούμε ενδεχόμενη αδυναμία έκφρασής τους στοχοποιώντας τους 
ως υποβολιμαίους, μερικές μάλιστα φορές εκθέτοντας κατόπιν έρευνας και 
προσωπικά τους στοιχεία. 
 
Άλλες φορές επισημαίνουμε και ορθώς την ανάγκη για διαφάνεια της ζωής και 
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των πεπραγμένων των ομιλούντων και αρθρογραφούντων, αλλά χωρίς 
ταυτόχρονα να εκθέτουμε και να διαφανοποιούμε και τη δική μας ζωή 
ως αρθρογραφούντες. 
 
Κρίνουμε ανθρώπους από τις καταγεγραμμένες δημόσια πράξεις τους, 
κατηγοριοποιώντας τους σε αξιόλογους και μη, αναιρώντας έτσι την 
υποστασιακή και όχι χρηστική αξία των ανθρώπων, ενώ διαμαρτυρόμαστε για 
την κατηγοριοποίηση και την απαξίωση αδύναμων ανθρώπων από τους 
εξουσιαστικούς θεσμούς. 
 
Τιμούμε τις δημόσιες πράξεις των ανθρώπων ή κατακρίνουμε την απουσία τους 
χωρίς να ξέρουμε τις συνθήκες ή τα κίνητρα που ώθησαν τους μεν στην 
κοινωφελή τους δράση, τους δε στην αποχή τους. 
Χωρίς να ξέρουμε αν οι πρώτοι φυγοδίκησαν από δύσκολες προσωπικές, 
οικογενειακές ή φιλικές καταστάσεις και προτίμησαν την κοινωνική αναγνώριση 
του δημόσια ορατού έργου. 
Σήμερα άκουσα στις ειδήσεις ότι κάποιος στην Ιταλία που 
είχε αποφυλακιστεί ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή γιατί δεν άντεχε την 
γκρίνια της γυναίκας του. 
 
Δημιουργούμε ανθρώπους πρότυπα και τους αντιπαραθέτουμε στους 
ανθρώπους πρότυπα της εξουσίας. 
 
Μας ταυτοποιούν οι εξουσιαστικοί θεσμοί με μια λίστα ιδιοτήτων, 
συμπληρώνουμε και μεις αυτή τη λίστα με αντιστασιακές επίσημες και 
ανεπίσημες περγαμηνές. 
 
Εν τέλει, μήπως δεν είμαστε απέναντι στις εξουσίες, αλλά τα "προοδευτικά" 
μέσα άσκησής τους; 
Μήπως αυτός είναι ο "διακριτικός¨ τρόπος εμπέδωσης των αξιών τους, ο 
αθόρυβος τρόπος που οι λίγοι κουμαντάρουν τους πολλούς; 
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2 5 . 1 . 1 1  

Παρατηρώντας το Σύγχρονο Πύργο της Βαβέλ 
 

"Όταν χάσεις την πνευματικότητά σου, όταν χάσεις τον πολιτισμό σου, 
ποιος είσαι αλήθεια; Δεν ξέρεις ποιος είσαι! 

. 
Τώρα ίσως έχεις γίνει ένας από το «ανθρώπινο δυναμικό». 

Πηγαίνεις και γίνεσαι σκλάβος σε άλλους και σου δίνουν λίγα χρήματα 
και νομίζεις ότι είσαι πλούσιος. Πλούσιος σε τι; 

Πλούσιος σε υλικά πράγματα; 
. 

Αυτό δεν είναι ζωή! Έχεις χάσει τα πάντα! 
Δεν είσαι πια ο πνευματικός άνθρωπος που ήσουν. 

Γερόντισσα των Shoshone 
 
 
Είναι καιρός τώρα που κάθε φορά που συνδέομαι στο διαδίκτυο ασφυκτιώ. 
Τις τελευταίες ημέρες η αίσθηση αυτή έχει ενταθεί. 
Επανέρχεται όλο και πιο συχνά μπροστά μου η βιβλική εικόνα του πύργου της 
Βαβέλ. 
Συμμετέχω σ αυτήν την κατάσταση και με προβληματίζει. 
 
Το ιστολόγιο αυτό το ξεκίνησα πριν δύο περίπου χρόνο όταν σκεπτόμουνα να 
αποχωρήσω κάπως πρόωρα από τον εργασιακό μου χώρο, τη δημόσια τεχνική 
εκπαίδευση. 

Πέραν από ένα τρόπο έκφρασής μου ως αυτόνομου όντος που μου επέτρεπε η 
δυνατότητα αποποίησης του ονόματος του καταχωρημένου στα κρατικά 
κατάστιχα και της κατάστασης του υπηκόου που απέρρεε από την καταχώρηση 
αυτή 
το ιστολόγιο το έβλεπα και ως ένα μέσο να κάνω γνωστές και να σχολιάσω 
πληροφορίες σχετιζόμενες με την επικαιρότητα που δεν δημοσιοποιούντο είτε 
περιθωριοποιούντο στα συμβατικά ΜΜΕ. 
Την αναζήτηση και γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών την 
αντιλαμβανόμουνα ως υποχρέωσή μου προς όσους ενδιαφέρονταν για αυτές 
αλλά δεν είχαν τον χρόνο για την αναζήτηση αυτή. 
Η υποχρέωση αυτή απέρρεε από την ανάγκη να ξεδουλέψω κατά κάποιον τρόπο 
τα χρήματα των φορολογουμένων που θα μου καταβάλλονταν ως σύνταξη (τα 
οποία καθώς θα ήταν η μοναδική πηγή εσόδων μου δεν μπορούσα να τα 
αποποιηθώ). 
 
Φυσικά η επιλογή των πληροφοριών που γνωστοποιούσα ήταν υποκειμενική, 
όπως υποκειμενικός ήταν και ο σχολιασμός τους. 
Εξέφραζε την ιδιοσυγκρασία και τις εμπειρίες μου. 
 
Κατά κανόνα δεν εστιάζονταν στους πολιτικούς ως την πηγή όλων των κακών 
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της κοινωνίας. 
Δεν αντιλαμβανόμουνα τους πολιτικούς ως μοναδικούς υπεύθυνους για τη 
σύγχρονη κοινωνική αρρώστια τον γενικευμένο πια εθισμό στο χρήμα, τη 
λεγόμενη διαφθορά. 
 
Τις τελευταίες ημέρες γράφονται κυριολεκτικά λίβελοι συλλήβδην για τους 
πολιτικούς για την άσκηση και υπόθαλψη της λεγόμενης διαφθοράς. 

Να ξορκίζουμε την αρρώστια και να κατασκευάζουμε δαίμονες να τους 
φορτώνουμε τα λάθη μας δεν μου φαίνεται και τόσο θεραπευτικό για τη 
σημερινή ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Αν αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως υπεύθυνα όντα και όχι υπηκόους θα 
πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αυτοθεραπευτούμε ή να 
αναζητήσουμε θεραπεία, ο καθένας ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του. 
 
Και δεν νοείται νομίζω θεραπεία με κατακεραύνωμα του ασθενούς. 
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Η Βία και ο Αντικατοπτρισμός της 
. 
Χθες βράδυ στο κανάλι της Βουλής προβλήθηκε ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ. 
 
Σε μια σκηνή μικρά παιδιά ομοιόμορφα ντυμένα προχωρούν στοιχισμένα σε 
στρατιωτικό σχηματισμό και τραγουδούν ρυθμικά: 
 
"Με χαρά θα υπηρετούμε τη κυρά γιατί το λέει ο Χριστός που τόσα έχει κάνει 
για μας." 
Είναι τα παιδιά των Αβοριγίνων της Αυστραλίας. 
 
Έχουν κλαπεί από τους γονείς τους και έχουν εγκλειστεί σε ιδρύματα. 
Εκπαιδεύονται να υπηρετούν λευκά αφεντικά και να αφομοιωθούν 
στη λευκή φυλή. 
 
Το θεάρεστο έργο είναι του κράτους και της εκκλησίας σε αγαστή συνεργασία. 
 
Τέσσερις ενήλικες Αβοριγίνες προσπαθούν να κάνουν αναδρομή στην παιδική 
τους ηλικία και τους πνίγουν τα δάκρυα και ο θυμός. 
 
Με δυσκολία θυμούνται την κάθε είδους απάνθρωπη κακοποίηση από τους 
σωτήρες τους παιδαγωγούς, την ενστάλαξη μίσους για τους κακούς 
και επικίνδυνους «μαύρους» της φυλής τους, για την πειθώ τους 
ότι ανήκουν στη λευκή φυλή που είναι ανώτερη, για τα τρεχαλητά τους να 
γλυτώσουν από τους επικίνδυνους ¨μαύρους¨ όταν οι συγγενείς 
τους προσπαθούσαν να τα πλησιάσουν έξω από τα συρματοπλέγματα του 
ιδρύματος. 
 
Μιλούν για τα τρεχαλητά τους όταν συναντούσαν «μαύρους» ομόφυλούς τους 
ακόμη και όταν σαν ενήλικες έφυγαν από το ίδρυμα, για την απέλπιδα άρνησή 
τους όταν τους έλεγαν να κοιταχτούν στον καθρέφτη να δουν ότι και αυτοί είναι 
«μαύροι». 
 
Εκφράζουν το θυμό τους, τον ασίγαστο θυμό τους για τη συμμόρφωσή τους 
αυτή, που τη βιώνουν σαν ακρωτηριασμό. 
 
Μια ολόκληρη γενιά παιδιών κατεστραμμένη και μια γενιά γονέων 
παραιτημένων αλκοολικών. 
 
Τα έργα της λευκής φυλής και της σωτηριολογικής εκκλησίας της σε πολλοστή 
επανάληψη. 
 
Ο αβάσταχτος αυτός πόνος των ενήλικων αυτών με τη σημαδεμένη παιδική 
ηλικία, αλλά και των παιδιών τους που νοιώθουν μετέωρα εκτονώνεται αρκετές 
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φορές με βία. 
 
Βιαιοπραγούν κατά των λευκών ακόμη και για ασήμαντη αφορμή. 
Εγκλεισμένοι μέσα στην φυλακή για ξυλοδαρμό λευκού, δηλώνουν ότι θα το 
επαναλάβουν με την πρώτη ευκαιρία. 
Είναι καταδικασμένοι να το κάνουν. Δεν μπορούν να αντισταθούν στην 
εσωτερική παρόρμηση. 
 
Μαζί με τους Αβοριγίνες, ολόκληρες φυλές και μεμονωμένοι 
άνθρωποι παντού στον κόσμο υφίστανται τους ίδιους εξευτελισμούς, την ίδια 
αδικία. 
 
Άλλοι υπομένουν στη μοίρα τους, άλλοι, ίσως, οι πιο δυνατοί, αντιδρούν και 
αρκετοί βιαιοπραγούν. 
 
Τους ανθρώπους αυτούς το κράτος τους τιμωρεί, τους αποκαλεί τρομοκράτες 
και εγκληματίες, η εκκλησία τους κατακεραυνώνει, οι συνάνθρωποί τους τους 
αποστρέφονται. 
 
Ποιος θα τιμωρήσει τους κρατούντες, ποιος θα τους τιμωρήσει για την 
τρομοκρατία τους και τα εγκλήματά τους, ποιος θα κατακεραυνώσει 
την εκκλησία, πότε θα αναγνωρίσουμε τις ευθύνες μας για τα δεινά των 
συνανθρώπων μας; 
 
Πότε θα αναγνωρίσουμε ως αιτία της κακοδαιμονίας του κόσμου τη 
συσσωρευμένη ένταση από την καταπίεση της θέλησης και των συναισθημάτων 
του ανθρώπου στο όνομα του υπεροπτικού και κερδώου «πολιτισμού» μας και 
την «πανούκλα» που τη συνοδεύει, όπως αποκαλεί ο Β. Ράϊχ τη διαστροφή της 
ανθρώπινης φύσης που προκαλείται; 
 
Πότε θα αναγνωρίσουμε ως αιτία της κακοδαιμονίας μας ότι 
δεν πενθήσαμε τους εσταυρωμένους του παρελθόντος και του παρόντος της 
πολιτισμικής μας λαίλαπας; 
 
Η χριστιανική θρησκεία έχει στηριχθεί στα πάθη και τη σταύρωση του 
θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Δισεκατομμύρια πιστοί σ όλο τον κόσμο 
υποβάλλονται κάθε χρόνο σε περιβάλλον κατάνυξης και πένθους σε ανάμνηση 
των παθών του θεανθρώπου για χάρη μας. 
 
Καμιά, όμως, θλίψη και καμιά εκδήλωση πένθους δεν συνοδεύει κάποια άλλα 
πάθη και σταυρώσεις ανίσχυρων ανθρώπων από τους ομοίους τους. 
 
Πότε θα αναγνωρίσουμε τη συλλογική ευθύνη μας για την ανοχή και έμμεση 
συμμετοχή μας στην αδικία αυτή και θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε; 
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Οι Μέθοδοι Υποβολής Βίας και η Υποκρισία των Πανεπιστημιακών 
Πειραμάτων 
. 
Προχθές πέθανε αβοήθητος ένας άνθρωπος, ο Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ, 
βλ. TVXS: Αστυνομική κτηνωδία με νεκρό μετανάστη. Τρομοκρατήθηκε και 
βασανίστηκε. 
 
Άλλος ένας άνθρωπος θύμα κρατικής τρομοκρατίας και κρατικής βίας 
προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο στην Ελλάδα και στον Κόσμο. 
 
Για μια άλλη φορά έρχεται στο προσκήνιο το όνειδος αυτό της ανθρώπινης 
φυλής και το ερώτημα που το συνοδεύει: 
 
Γιατί ο άνθρωπος είναι σχεδόν το μοναδικό μέλος του ζωικού βασιλείου με το 
όνειδος αυτό; 
 
Παλιότερα, πολύς λόγος έχει γίνει στο διαδίκτυο για σχετικά πειράματα που 
έχουν γίνει σε αμερικανικά πανεπιστήμια. 
Πειράματα τα οποία έγιναν για να διερευνήσουν οι ειδικοί αν καθόλα υγιείς 
καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να γίνουν βασανιστές. 
 
Τα πειράματα αυτά έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής, αρχικά, την εποχή των 
αποκαλύψεων για την φυλακή στο Abu Ghraib, αργότερα, με την κυκλοφορία 
φωτογραφιών και βίντεο από τη σφαγή στη Γάζα και πιο πρόσφατα με την 
κυκλοφορία στο You Tube βίντεο από την κακοποίηση σε αστυνομικά τμήματα 
μεταναστών και ιερόδουλων γυναικών. 
 
Στα πειράματα αυτά, γνωστά ως πείραμα φυλακής του Stanford και πείραμα 
του Milgram συμμετείχαν έναντι αμοιβής νέοι, καθ όλα υγιείς, άνθρωποι οι 
οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχετικές αγγελίες των πανεπιστημίων. 
 
Χωρίστηκαν σε βασανιστές και βασανιζόμενους και συμμορφούμενοι στους 
κανονισμούς της εν γνώσει τους εικονικής φυλακής στο πρώτο πείραμα και στις 
εντολές του καθοδηγητή του πειράματος στην δεύτερη περίπτωση, ταυτίστηκαν 
πλήρως με το ρόλο του βασανιστή που τους υποδεικνυόταν. 
 
Αν και γνώριζαν ότι είχαν τη δυνατότητα να μη συμμορφωθούν με τους 
κανονισμούς και τις εντολές, η πλειοψηφία αυτών που είχαν το ρόλο του 
βασανιστή συμμορφώθηκαν μέχρι το τέλος, μολονότι έβλεπαν στο πρώτο 
πείραμα και άκουγαν στο δεύτερο τις συνέπειες των βασανισμών τους. 
 
Στο πρώτο μάλιστα πείραμα αναγκάστηκαν οι ίδιοι οι εμπνευστές του να το 
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διακόψουν ενωρίτερα για να αποφύγουν μοιραίες μη αντιστρέψιμες συνέπειες 
σε αυτούς με το ρόλο του βασανιζόμενου. 
 
Περιγραφή και σχολιασμό των πειραμάτων αυτών στα ελλληνικά μπορεί να βρει 
κανείς στην ιστοσελίδα Hint.gr με τίτλο: Το πείραμα του Stanford, στην 
ιστοσελίδα Allu Fun Marx με τίτλο Είμαστε όλοι εν δυνάμει βασανιστές, 
στο ΤVXS.gr (BETA) - Γάζα: βίντεο-ντοκουμέντο για τα εγκλήματα πολέμου και 
πρόσφατα στο ιστολόγιο Τροφή για τη σκέψη με τίτλο: "Κοινωνιολογικά 
πειράματα". 
Στο τελευταίο ιστολόγιο σχολιάζεται και ένα άλλο σχετιζόμενο εκπαιδευτικό 
πείραμα με τίτλο A Class Devided στο οποίο οι μαθητές στους οποίους είχε 
ειπωθεί ότι, επειδή είναι γαλανομάτες, είναι ανώτεροι από τους καστανομάτες 
επέτυχαν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και επέδειξαν τον αντίστοιχο 
ελιτισμό που υπαγόρευε η ανωτερότητά τους. 
 
Το πρώτο πείραμα αποτέλεσε και το θέμα βραβευμένης γερμανικής 
κινηματογραφικής ταινίας με τίτλο: Το Πείραμα ( Das Experiment) που 
προβλήθηκε και στην Ελλάδα το 2001. 
 
Πολλοί σχολιαστές στα παραπάνω ιστολόγια συμμερίζονται την υποτιθέμενη 
έκπληξη των εμπνευστών και διοργανωτών για τα ευρήματα των πειραμάτων 
αυτών, εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους, την απορία τους, ακόμη και την 
περιφρόνησή τους για τη φαυλότητα αυτή μέρους των συνανθρώπων μας, 
εκφράζοντας έμμεσα την πεποίθησή τους ότι δεν ανήκουν στη μερίδα αυτή των 
ανθρώπων. 
 
Αλλά, γιατί δεν διερωτόμαστε ποιά η διαφορά των συμμετεχόντων στα 
πειράματα αυτά και των συμμετεχόντων σ έναν πόλεμο; 
 
Ποιά η διαφορά, επί της ουσίας, στους «νόμιμους» και τους παράνομους 
βασανισμούς, τις «νόμιμες» και τις παράνομες δολοφονίες; 
 
Και στον πόλεμο νέοι άνθρωποι, καθ όλα υγιείς, μορφωμένοι, καλλιτέχνες, 
άνθρωποι που αγαπούν και αγαπιούνται, συμμετέχουν και μάλιστα χωρίς 
αμοιβή στο βασανισμό και την εξόντωση ανθρώπων άγνωστων σ αυτούς, 
ανθρώπων που γνωρίζουν ότι έχουν τους ίδιους πόνους και χαρές, τις ίδιες 
αγωνίες και όνειρα μ αυτούς. 
 
Νέοι άνθρωποι που βλέπουν με τα μάτια τους τα βασανιστήρια των 
λαβωμένων και αβοήθητων στρατιωτών, που τους βλέπουν να πεθαίνουν με 
αργό και φρικιαστικό θάνατο και, όμως, συνεχίζουν, γιατί κάποιος ανώτερος 
τους εντέλλει. 
 
Είναι άξιον απορίας, αν πράγματι οι εμπνευστές των πειραμάτων βρήκαν κάτι 
που ήδη δεν γνώριζαν. 



267 
 

Αν οι διοργανωτές των πειραμάτων αυτών δεν γνώριζαν τις αιτίες για τη 
συμπεριφορά των πειραματόζωών τους. 
 
Αν οι διοργανωτές των πειραμάτων αυτών ερευνούσαν στα πλαίσια καθαρά 
ακαδημαϊκής έρευνας, ή στα πλαίσια αδιαφανών προγραμμάτων σε συνεργασία 
με το Πεντάγωνο και τη CΙΑ, τους κρυφούς εταίρους και χρηματοδότες αρκετών 
Αμερικανικών Πανεπιστημίων. 
 
Ποιός απ αυτούς δεν γνώριζε για τη δύναμη της υποβολής; 
 
Ποιός απ αυτούς δεν γνώριζε για τη διαταραχή της κρίσης και τη δεκτικότητα 
των ανθρώπων σε υποβολή όταν βρίσκονται σε κατάσταση έντασης και 
φόβου, όπως συμβαίνει σε περιόδους πολέμων, επιδημιών, κ.λ.π. 
 
Ποιός απ αυτούς δεν γνώριζε τη δυνατότητα ήχων και υπόηχων να προκαλούν 
αυτές τις καταστάσεις δεκτικότητας σε ανυποψίαστους ανθρώπους; 
 
Ποιός απ αυτούς δεν γνώριζε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα 
υποσυνείδητα μηνύματα; 
 
Ποιός απ αυτούς δεν έχει παρακολουθήσει υπνωτιστές επί τω έργω; 
 
Ποιός απ αυτούς δεν γνωρίζει ότι κατάλληλη εκφώνηση κατάλληλων λέξεων 
ή κατάλληλη εστίαση του βλέμματος αντιστοιχεί με εκπομπή 
ηλεκτρομαγνητικής ακτίνας. 
 
Και ποιός απ αυτούς δεν γνώριζε ένα άλλο πανεπιστημιακό πείραμα που 
αναφέρεται στην ιστοσελίδα unlearning.com. για τη δύναμη των 
ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων να αλλάζουν εντελώς την αντίληψη του δέκτη 
ακόμη και στο επίπεδο της φαντασίας του; 
 
Στο πείραμα ζητείται από φοιτητή να κοιτάξει σε μια οθόνη με οριζόντιες 
γραμμές. 
Μετά κατευθύνουν σ αυτόν μια ηλεκτρομαγνητική ακτίνα. 
Μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου αλλάζει η αντίληψη του φοιτητή και βλέπει 
στην οθόνη κατακόρυφες γραμμές ενώ η οθόνη εξακολουθεί και δείχνει 
οριζόντιες γραμμές. 
 
Στη συνέχεια ζητούν από το φοιτητή να κλείσει τα μάτια του και να οραματιστεί 
οριζόντιες γραμμές. 
Αφού τις οραματίζεται με ευκρίνεια του κατευθύνουν πάλι την 
ηλεκτρομαγνητική ακτίνα. 
Ακόμη και στα μάτια του νου του οι γραμμές μετασχηματίζονται σε 
κατακόρυφες. 
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Στην ιστοσελίδα http://www.dynamic/ Living Media σε άρθρο του Dick 
Sutphenical αναφέρεται ότι, όπως επιβεβαίωσε ο ερευνητής Herbert Krugman,  

 όταν παρακολουθεί κανείς τηλεόραση υπερισχύει η λειτουργία του 
δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, σε μια κατάσταση ημιέκστασης η 
οποία χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση ενδορφινών, των φυσικών 
αντίστοιχων του όπιου, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση εξάρτησης. 

Σε αυτή την κατάσταση κυριαρχούν τα εγκεφαλικά κύματα που αντιστοιχούν σε 
κατάσταση μη εγρήγορσης και ο θεατής είναι ιδιαίτερα ανοικτός σε 
υποσυνείδητες υποβολές. 
 
Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι: 
- Στα παιδιά τα πρώτα έξι χρόνια της ηλικίας τους λειτουργούν σχεδόν 
αποκλειστικά τα εγκεφαλικά κύματα μη-εγρήγορσης 
- Τα παιδιά αυτής της ηλικίας παρακολουθούν για ώρες τηλεόραση 
- Στην τηλεόραση, ιδιαίτερα, στα ιδιωτικά κανάλια δεν υπάρχει σχεδόν 
χολιγουντιανή ταινία χωρίς απροκάλυπτη ή καλυμμένη βία 
- Υπάρχουν τεχνικές υποσυνείδητων μηνυμάτων που μεταδίδονται μέσω των 
διαφημίσεων, της μουσικής, κ.α. 
 
είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την έκταση των υποβολών στις οποίες είναι 
εκτεθειμένος ο σημερινός άνθρωπος, ιδιαίτερα τα παιδιά. 
 
Γιατί συμπράττουν οι επιστήμονες στην απόκρυψη αυτών των μηχανισμών 
ελέγχου των ανθρώπων που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή 
κακοδαιμονία του κόσμου μας; 
 
Γιατί συμπράττουν να αφηνόμαστε έρμαια των εκάστοτε εξουσιομανών στους 
διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής; 
 
Πότε θα λογοδοτήσουν γι αυτό; 
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24. 7. 09 

Τα Σιωπηλά Όπλα Αυτοματοποίησης της Κοινωνίας 
. 

Από  το Operations Research Technical Manual TM-
http://www9.pair.com/xpoez/money/silent.htm 

 

«Από τη στιγμή που διαταραχθεί σκόπιμα η λειτουργία του εγκεφάλου μέσω 
τυχαίου ή σκόπιμα υποβαλλόμενου φόβου, θυμού ή συγκίνησης, μπορούν να 
εμφυτευτούν στους ανθρώπους διάφοροι τύποι πεποιθήσεων. Από τα 
αποτελέσματα που προκαλούνται απ αυτές τις διαταραχές η πιο κοινή είναι η 
προσωρινή διαταραχή της κρίσης και μεγάλη επιδεκτικότητα για υποβολή και 
εμφανίζονται έντονα σε περιόδους πολέμων ή σοβαρών επιδημιών. 
 
Με τον τρόπο αυτό δεν ενδιαφέρονται και δεν ανακαλύπτουν τα σιωπηλά όπλα 
της τεχνολογίας αυτοματοποίησης της κοινωνίας. Ο γενικός κανόνας 
είναι όσο πιο πολύ σύγχυση τόσο πιο μεγάλο κέρδος. Γι αυτό ο καλύτερος 
τρόπος είναι να δημιουργείς προβλήματα και μετά να προσφέρεις τις λύσεις. 
Εν συντομία: 
 
-ΜΕΕ: Κράτα την προσοχή του ενήλικου κοινού αποσπασμένη από τα 
πραγματικά κοινωνικά ζητήματα και αιχμαλώτισέ τη με θέματα που δεν 
έχουν πραγματική σημασία  
 
- Σχολεία: Κράτα τους νέους σε άγνοια των πραγματικών μαθηματικών, των 
πραγματικών οικονομικών, των πραγματικών νόμων και της πραγματικής 
ιστορίας 
 
- Διασκέδαση: Κράτα τη διασκέδαση του κοινού σε χαμηλό επίπεδο. 
 
- Δουλειά: Κράτα το κοινό πολυάσχολο (buzy, buzy,buzy), ξανά στη φάρμα 
μαζί με τα άλλα ζώα. 

Όταν ένα σιωπηλό όπλο χρησιμοποιείται βαθμιαία, οι άνθρωποι 
προσαρμόζονται στην παρουσία του και μαθαίνουν να ανέχονται την 
καταπάτηση στις ζωές τους. 
 
Γι αυτό, το σιωπηλό όπλο είναι ένας τύπος βιολογικού πολέμου. 
 
Επιτίθεται στη ζωτικότητα, τις επιλογές, και την κινητικότητα των ατόμων μιας 
κοινωνίας μέσω χειραγώγησης και προσβολής των πηγών της φυσικής και 
κοινωνικής ενέργειάς τους και των σωματικών, διανοητικών, και 
συναισθηματικών δυνάμεων και αδυναμιών τους. 
 
Πυροβολεί καταστάσεις αντί για πυρά προωθούμενες από επεξεργασία 
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δεδομένων, αντί από κόκκους πυρίτιδας, από έναν υπολογιστή, αντί από 
πυροβόλο όπλο, με χειρισμό από έναν προγραμματιστή υπολογιστών αντί 
από επίλεκτο σκοπευτή κάτω από τις διαταγές ενός τραπεζικού μεγιστάνα, 
αντί ενός στρατηγού. 
Δεν συνοδεύεται με αντιληπτό θόρυβο, δεν προκαλεί εμφανή φυσικό ή 
διανοητικό τραυματισμό, και δεν παρεμποδίζει εμφανώς την καθημερινή 
κοινωνική ζωή. 
 
Εν τούτοις συνοδεύεται με έναν αδιάψευστο "θόρυβο", επιφέρει αδιάψευστη 
φυσική και διανοητική βλάβη και παρεμποδίζει καταφανώς την καθημερινή 
κοινωνική ζωή, δηλ., καταφανώς σε έναν εκπαιδευμένο παρατηρητή, που ξέρει 
τι να κοιτάξει. 
 
Το κοινό δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το όπλο και γι αυτό δεν μπορεί να 
πιστέψει ότι δέχεται επίθεση και νικιέται από ένα όπλο. 
 
Το κοινό μπορεί να αισθάνεται ενστικτωδώς ότι κάτι είναι λάθος, αλλά λόγω 
της τεχνικής φύσης του σιωπηλού όπλου, δεν μπορούν να εκφράσουν το 
συναίσθημά τους με λογικό τρόπο, ή να χειριστούν το πρόβλημα με 
νοημοσύνη. 
Επομένως, δεν ξέρουν πώς να καλέσουν για βοήθεια, και δεν ξέρουν πώς να 
συνεργαστούν και να αμυνθούν απέναντι σ  αυτό το όπλο». 
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8 . 1 2 . 0 9  

Νόμος και Τάξη 
"O νόμος έγινε για ένα λόγο μόνο, 

για την εκμετάλλευση αυτών που δεν τον κατανοούν, 
ή αυτών που λόγω ανέχειας δεν μπορούν να τον υπακούσουν" 

Bertold Brecht (Η Όπερα της Πεντάρας) 

 
Του Λάο Τσε. 

"Όσο περισσότερο εξουσιάζονται οι άνθρωποι, τόσο πιο καταπιεσμένοι γίνονται 
Όσο πιο καταπιεσμένοι είναι, τόσο πιο ανήσυχοι γίνονται 
Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο βίαια συγκρατούνται  

Όταν οι άνθρωποι συγκρατούνται με βία, εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους να την 
περιφρονούν 
Και όσο πιο εφευρετικοί γίνονται στην περιφρόνησή τους, τόσο παράξενα 
πράγματα συμβαίνουν 
Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν παράξενα πράγματα, οι νόμοι και οι κανονισμοί 
γίνονται πιο αυστηροί 
 
Αυστηρότεροι νόμοι και κανονισμοί σημαίνουν περισσότεροι παραβάτες και 
φυγόδικοι 
 
Σύντομα, όλοι είναι είτε παραβάτες ή φυγόδικοι 
Και κανείς δεν μπορεί να ξεμπερδέψει το κουβάρι 
 
Συνεπώς 
Ο σοφός δεν κάνει τίποτα και οι άνθρωποι αυτοκυβερνούνται 
Δεν προκαλεί και οι άνθρωποι είναι ειρηνικοί 
Δεν παρεμβαίνει και οι άνθρωποι ευημερούν 
Είναι χωρίς επιθυμία και οι άνθρωποι αυτοεκπληρώνονται 
 
Όσο περισσότερο ελέγχονται οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο ικανοποιημένοι 
γίνονται 
 
Πότε, λοιπόν, οι ηγέτες θα το κατανοήσουν αυτό;. 
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Η Ανομία των Νόμων 
«Ὁ μόνος ἀληθινὸς νόμος εἶναι 

ὁ νόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴ λευτεριά Ἄλλος νόμος δὲν ὑπάρχει». 
Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον 

Πολλοί επικαλούνται τους νόμους και τη δικαιοσύνη και διαβεβαιώνουν την 
πίστη τους σ αυτούς. 
Πολλοί εξαίρουν τη σημασία της τήρησης των νόμων για την κοινωνική συνοχή 
και καυτηριάζουν την ανομία ως την ανυπαρξία νόμων και, κυρίως στις ημέρες 
μας, ως τη μη τήρηση των νόμων. 
 
Λίγοι, όμως, παρατηρούν μιαν άλλη ανομία, αυτήν που συνιστούν οι ίδιοι οι 
νόμοι και η τήρησή τους. 
 
Μιαν ανομία που συνοδεύεται με ανθρωποθυσίες, όπως αυτήν των 
αποτρόπαιων θανατικών εκτελέσεων αθώων ανθρώπων στην Αμερική που 
εκτελούνται αν και γίνεται γνωστή η αθωότητά τους γιατί ο νόμος δεν επιτρέπει 
την αναψηλάφηση της καταδικαστικής τους απόφασης, 

αυτήν των ανθρώπων που σαπίζουν στις φυλακές γιατί ο νόμος απαιτεί να 
πληρώσουν για να αποδείξουν την αθωότητά τους. 
 
Την ανομία της καταστρατήγησης και κατατρόπωσης του ίδιου του λόγου 
ύπαρξής τους που ήταν η προστασία της ελευθερίας των ανθρώπων, της 
προστασίας τους από τις κατακτητικές βλέψεις άλλων ατόμων, της 
εξασφάλισης ότι κανείς δεν θα εξαναγκάζεται από άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων 
να κάνει κάτι ενάντια στη θέλησή του. 
 
Αντ αυτού οι νόμοι σήμερα προστατεύουν τους σφετεριστές της ελευθερίας 
των ανθρώπων από την άμυνα των ανθρώπων απέναντι τους,  
επιβραβεύοντας και καλύπτοντας τη νεοπειρατεία του σύγχρονου εταιρισμού, 
«πιάνοντας στον ιστό τους τους μικρούς και αφήνοντας να σχίσουν τον ιστό και 
να ξεφύγουν οι μεγάλοι», όπως παραδέχθηκε ο Σκύθης ηγεμόνας Ανάχαρσις. 
 
Ποιός μπορεί να αμφισβητήσει σήμερα ότι «ο πλούτος δεν είναι καρπός 
εργασίας, αλλά οργανωμένης και νομοθετικά κατοχυρωμένης ληστείας». 
όπως είπε ο κοινωνικός φιλόσοφος Frantz Fano; 
 
Αποτέλεσμα συγκερασμού των συμφερόντων των αυθεντιών-νομοθετών τους 
και των συντεχνιών και ομάδων πίσω απ αυτούς, με τις φωτογραφικές 
διατάξεις και τα παραθυράκια (οι νόμοι είναι σαν τα λουκάνικα, καλύτερα να 
μην δεις πώς γίνονται, ομολογεί μετά γνώσεως ο πολιτικός Otto von Bismark) 
εμφανίζονται απρόσωποι και υπεράνω κάθε συμφέροντος ως την ενσάρκωση 
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στο χαρτί της απόλυτης γνώσης και άδολης πρόθεσης και, γι αυτό, με καθολική 
ισχύ. 

Και όπως κάθε απόλυτο, η γνώση αυτή αποκτά μεταφυσική ισχύ και ομιλεί, 
όπως προκύπτει από τις γενικευμένες αναφορές περί του τι «λέει ο νόμος». 
(Και η απόλυτη ισχύς του νόμου δεν μειώνεται στο ελάχιστο, μολονότι λέει 
και ξελέει, πολύ συχνά, στις διαδοχικές εκδόσεις του περί του τί λέει). 

Και για να ομιλήσει απαιτεί στρατιές καλο-αμειβόμενων διερμηνέων και 
ερμηνευτών και εντολοδόχων εκτελεστών, ενδεδυμένος το ένδυμα του 
βασιλέως από πλήθος παλατιανούς οι οποίοι επικαλούμενοι το βασιλέα και τις 
προσταγές του κραδαίνοντας αλυσίδες και κρίκους δημιουργούν στρατιές 
υποτελών. 
 
Έως Πότε; 
Έως ότου κατανοήσουμε ότι οι δέκα εντολές και οι μυριάδες των παραλλαγών 
τους που ακολούθησαν ήταν νομοτελειακό να αποτύχουν γιατί ήταν κλαδιά 
χωρίς ρίζα. 

Έως ότου κατανοήσουμε ότι ένας είναι ο νόμος, όπως είπε ο Γλάρος Ιωανάθαν, 
ο νόμος που οδηγεί στη λευτεριά μας: η γνώση του εαυτού μας, η αγάπη του 
εαυτού μας που συνεπάγεται την αγάπη των άλλων. 
Έως ότου δεν έχουμε νόμους, Έως ότου γίνουμε ο Νόμος. 
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Νόμοι - Η ιδιαιτερότητα των νόμων για την Παιδεία 
 

 Φυσικοί Νόμοι 

Όλη η ζωή υπόκειται σε νόμους, τους φυσικούς νόμους. 
Οι νόμοι είναι φράγματα. Σου λένε ως εδώ και μη παρέκει. 
 
Όλη η ύπαρξη είναι προσπάθεια υπέρβασης των νόμων αυτών. 
Η υπέρβαση των νόμων είναι η κινητήρια δύναμη της ύπαρξης στο εγχείρημα 
της εξέλιξής της. 
Οι νόμοι είναι όπως η αντίσταση που χρειάζεται ένα πουλί για να πετάξει, το 
στήριγμα, το εφαλτήριο, που χρειάζεται για να πατήσει και να αποκολληθεί. 
 
Ένα νόμο μπορείς να τον υπερβείς, ή μπορείς να τον παρακάμψεις. 
 
Ένας από τους νόμους είναι η βαρύτητα, όλα να ακολουθούν μία και μόνον 
κατεύθυνση, όλα να πηγαίνουν κάτω. 
Και όλη η δραστηριότητα του ανθρώπου είναι να πηγαίνει πάνω. Να 
ανορθώνεται.  
Από την πλήρη επαφή με τη γη στα τέσσερα, από τα τέσσερα στα δύο, και από 
τα δύο στον αέρα. 
Χτίζει από κάτω προς τα πάνω, κρατάει επίπεδα ψηλά να μην πέφτουν κάτω. 
 
Δεν τον υπερβαίνει τον νόμο, τον παρακάμπτει.  
Ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει και μια ημέρα όλα πέφτουν κάτω. 
Ο άνθρωπος είναι πάλι σε πλήρη επαφή με τη γη, τα κτίσματά του σωριάζονται, 
οι δορυφόροι του πέφτουν. Όλα κείτονται ξανά κατά γης. 
 
Κάποιοι δεν καταγίνονται να παρακάμψουν τον νόμο. Τον θεωρούν ακόμη και 
αναγκαίο.  
Θεωρούν ότι οι νόμοι είναι για να υπερβαίνονται όχι για να παρακάμπτονται. 
Το πρώτο, η υπέρβαση, διαρκεί, το δεύτερο, η παράκαμψη, είναι προσωρινό, 
γι αυτό ψευδαίσθηση. 
 
Τον νόμο τον υπερβαίνουν λειτουργώντας σε άλλο επίπεδο απ αυτό του 
νόμου. 
Ο νόμος είναι περιορισμός, Λειτουργεί στο επίπεδο των ορίων. 
Όρια γνωρίζει μόνο η ύλη. Αυτός είναι ο ορισμός της. 
 
Εκτός από την ύλη, πίσω από την ύλη, υπάρχει αυτό που την ωθεί, που την 
υλοποιεί και τη ζωογονεί. 
Εκτός από το σώμα, πίσω από το σώμα, υπάρχει στον άνθρωπο αυτό που ωθεί 
το σώμα  
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Μερικοί καταγίνονται να παρακάμψουν τον νόμο με το σώμα. 
Λίγοι μοχθούν χρόνια ολόκληρα να υπερβούν τον νόμο με το σώμα, να πετάξουν 
στον αέρα, να περπατήσουν στο νερό με το σώμα.  
Το θεωρούν επίτευγμα ζωής και τους θεοποιούν.  
Στο τέλος σωριάζονται κι αυτοί κατά γης. 
 
Κάποιοι άλλοι κλείνουν τα μάτια και πετάνε όπου θέλουν, περπατάνε όπου 
θέλουν.  
Δε βιώνουν κανένα περιορισμό. Χωρίς να μοχθήσουν καθόλου. 
Υπερβαίνουν τον νόμο σε ένα άλλο επίπεδο, εκεί που δεν υπάρχει 
περιορισμός: στη σκέψη και στο συναίσθημα που δεν είναι εστιασμένα, σ 
αυτό που αποκαλούμε πνεύμα. 
 
Όπως συμβαίνει με τους φυσικούς νόμους συμβαίνει και με τους κοινωνικούς 
νόμους, τους νόμους που διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων. 

 Πολιτειακοί Νόμοι 

Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολιτειακούς νόμους, τους νόμους που 
φτιάχνουν μερικοί για να θέσουν όρια, περιορισμούς, τι επιτρέπεται και τι 
απαγορεύεται, σε κάποιους άλλους. 
 
Για κάποιους, κάποιοι από τους νόμους αυτούς προσφέρουν προστασία, όπως 
και οι φυσικοί νόμοι και θεωρούνται αναγκαίοι. 
 
Για άλλους, πολλοί από τους νόμους αυτούς δεν είναι παρά το μέσον της 
κυριαρχίας των λίγων στους πολλούς, 
καθώς η παράκαμψή τους από τους λίγους είναι συστατικό στοιχείο των νόμων 
αυτών. 
Όπως είχε πει παλιά κάποιος, οι νόμοι είναι όπως τα δίχτυα: πιάνουν τα μικρά 
ψάρια, τα μεγάλα απλά τρυπούν τα δίχτυα και ξεγλιστρούν. 
 
Για κάποιους άλλους, η ύπαρξη των νόμων αυτών αποτελεί προσβολή για τον 
άνθρωπο, τον υποβιβάζει στο επίπεδο αγέλης που χρειάζεται φράχτες και 
τσοπανόσκυλα για να επιστρέφει στο μαντρί μετά τη βοσκή. 
 
Όπως και με τους φυσικούς νόμους, και οι νόμοι αυτοί παρακάμπτονται από 
πολλούς. 
Όπως και με τους φυσικούς νόμους, η παράκαμψη αυτή είναι προσωρινή. 
Κάποια στιγμή αναγκάζονται να συμμορφωθούν. 
 
Μερικοί, πολλούς από τους νόμους αυτούς δεν τους παρακάμπτουν, δεν τους 
παραβιάζουν.  
Όχι γιατί συμφωνούν με αυτούς. Απεναντίας τους θεωρούν προσβολή. 
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Απλά, δεν θέλουν να τους απασχολούν, να έχουν πάρε δώσε με αυτούς που 
είναι επιτετραμμένοι με τη τήρηση των νόμων αυτών. 
Στη ζωή ο καθένας διαλέγει με ποιον θα έρχεται σε επαφή και με τι θα 
απασχολεί το μυαλό του και θα αναλώνει το χρόνο και την ενέργειά του. 
 
Αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι κι αυτοί οι νόμοι μπορούν να 
υπερβληθούν, να γίνουν εφαλτήρια για να αποδεσμευτούν από χρόνιες 
αγκυλώσεις. 
 
Σοφός έλεγαν παλιά είναι αυτός που κάθε τι το κάνει να τον υπηρετεί. 

 Στην οικονομία 
 
Νόμους που αυξάνουν τους φόρους στην κατανάλωση και μειώνουν την 
οικονομική τους δυνατότητα να ξοδεύουν  
τους βλέπουν ως εφαλτήριο για απεξάρτηση από την καταναλωτική μανία της 
εποχής μας και αναζήτηση μιας άλλης ποιοτικότερης ζωής,  
να αντλούν ευχαρίστηση απ αυτά που δεν αποτιμώνται και δεν πληρώνονται: 

- μια επίσκεψη στο φυσικό μουσείο και τη φυσική πινακοθήκη ενός πάρκου ή 
μιας εξοχής,  

- παρακολουθώντας ταινίες στο φυσικό διαρκή κινηματογράφο της ζωής από 
ένα πεζούλι σε μια διασταύρωση,  
- παρακολουθώντας συναυλίες από το γειτονικό δημοτικό σχολείο στα 
διαλείμματα των μαθητών ή σόλο μουσική από ένα μικρό πουλί,  
- περιδιαβαίνοντας και συζητώντας με άγνωστους στο δρόμο, 
- ξαποστάζοντας και απολαμβάνοντας όλα αυτά που είναι δικά τους και δεν 
μπορεί να τους τα πάρει κανείς: ψηλά, στον ουρανό τα αστέρια και το 
απέραντο γαλανό, κάτω, τα φυτά και τα δέντρα, τους κορμούς, τα κλαδιά τα 
φύλλα και τα λουλούδια, που τη θωριά και τη μυρωδιά δεν μπορεί να την 
κατάσχει κανείς. 

 Στην εργασία 
Νόμους που δυσκολεύουν την εργασία και την πρόσβαση σ αυτήν τους 
εκλαμβάνουν ως εφαλτήριο για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της 
πορείας τους στη ζωή,  
ως υπενθύμιση ότι η εξαναγκαστική εργασία δεν είναι αυτοσκοπός, ότι είναι 
το τίμημα της ανελευθερίας του ανθρώπου στη ζωή αυτή και πεδίον 
εμπειριών που, ίσως, κάποτε ήταν αναγκαίες για τη γνωριμία του κόσμου, 
αλλά από μια ηλικία και πέραν, ίσως, δεν τους υπηρετούν, αλλά τους 
κρατούν στάσιμους στη ζωή. 
 
Τους κάνουν να διερωτηθούν: 

- κατά πόσον η ανάλωση του χρόνου τους και της ενέργειάς τους σε μια 
εργασία που δεν εκφράζει τα βασικά ενδιαφέροντα της ζωής τους είναι 
πράγματι αναγκαία για την επιβίωσή τους  
ή παραμένουν σ αυτήν γιατί την έχουν συνηθίσει και φοβούνται την αλλαγή. 
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- Κατά πόσον από μια ηλικία και μετά αρμόζει σε έναν άνθρωπο να 
ασχολείται να πατάει σφραγίδες και να διακινεί έγγραφα, να ερευνά και να 
ασχολείται με δοκάρια και στύλους, ή με χρηματο-πράγματα και τα 
γραφήματά τους, και τόσα άλλα πράγματα άνευ ουσίας. 

 
Τους κάνουν να διερωτηθούν κατά πόσον από μια ηλικία και μετά θα πρεπε να 
απαλλαγούν απ αυτήν, αν δεν συντρέχουν άμεσοι λόγοι επιβίωσης. 
 

 Στην παιδεία 
Το ίδιο βλέπουν και τους νόμους που αφορούν την παιδεία. 
 
Αυτές τις μέρες γίνονται κινητοποιήσεις κατά του νέου νόμου.  
Φοιτητές και καθηγητές λένε πόσο κακός είναι ο νόμος αυτός και αναλώνουν τις 
δυνάμεις τους να μην ισχύσει. 
Ένα από τα κακά του λένε ότι είναι ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα 
υπηρετούν τα συμφέροντα των εταιριών,  
ότι θα αλωθούν από τους εξωπανεπιστημιακούς που θα έχουν λόγο για τη 
λειτουργία τους και  
ότι θα ισχύσουν οι νόμοι της αγοράς. 
 
Πολλοί, όμως, γνωρίζουν και ελάχιστοι το λένε, ότι πολλοί πανεπιστημιακοί 
που με τον παλιό νόμο καθορίζουν μόνοι τους τα της λειτουργίας των 
πανεπιστημίων έχουν ποικίλες εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες και 
εξαρτήσεις. (1) 
 
Πολλοί γνωρίζουν και μερικοί το λένε ότι στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον σ 
αυτά με εφαρμοσμένο επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο, λειτουργούν 
από παλιά οι νόμοι της αγοράς. (2) 
 
Πολλοί, γνωρίζουν και κάποιοι το ομολογούν ότι η εμπλοκή των εταιριών στα 
πανεπιστήμια υπήρχε και υπάρχει και με τον παλιό τον νόμο που απαγόρευε 
την εμπλοκή των εταιριών σ αυτά. 
Η εμπλοκή αυτή είναι σχεδόν ο κανόνας σε σχολές με εργαστήρια και 
ερευνητική υποδομή όπως είναι οι πολυτεχνικές και οι ιατρικές σχολές.  
 
Το 95% των ερευνών στην φαρμακολογία "είναι στην ουσία επιχειρήσεις 
προώθησης προϊόντων σχεδιασμένες ώστε να βομβαρδίζουν τους κλινικούς 
θεραπευτές με στοιχεία που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανών»  
(από συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία στις 12-3-2006 του καθηγητή Ντέιβιντ Χίλι). 
 
Το ίδιο ισχύει και για τις πολυτεχνικές σχολές (3). 
Όχι μόνον θέτουν τις υποδομές, τον εργαστηριακό εξοπλισμό αλλά και τους 
φοιτητές στην υπηρεσία των συμφερόντων των εταιριών,  
αλλά ακόμη και μεταπτυχιακούς φοιτητές αμειβόμενους από τα πανεπιστήμια 
τους αποσπούν ως τακτικό προσωπικό σε κάποιες από τις συνεργαζόμενες 
εταιρίες, τουλάχιστον στο παρελθόν. 
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Στο παρακάτω βίντεο από την ιστοσελίδα Εδώ Πολυτεχνείο φοιτητής από τη 
Σχολή Τοπογράφων το επιμαρτυρεί για τη σχολή του.  
 

http://vimeo.com/29424077 

 
Η ύπαρξη του παλιού νόμου που απαγόρευε την εμπλοκή των εταιριών στα 
πανεπιστήμια δεν εμπόδιζε τους εργαζόμενους στα ιδρύματα να τον 
παρακάμπτουν.  
 
Όχι μόνον υπηρετούσαν τα συμφέροντα των εταιριών στην Ελλάδα, αλλά 
υπηρετούσαν κι αυτά του ΝΑΤΟ και των αυτοκινητοβιομηχανιών και μέσω 
αυτών και των πολεμικών βιομηχανιών. 
 
Αν τώρα άλλαξαν γνώμη και δεν το επιθυμούν αυτό, 
πως μπορεί να τους εμποδίσει ένας νόμος; Δικές τους θα είναι οι επιλογές σε 
τι θα καταγίνονται και σε τι όχι.  
Ακόμη κι αν οι επιλογές τους δεν γίνουν δεκτές από κάποια επιτροπή,  
ακόμη κι αν αναγκαστούν να καταπιαστούν με κάποιο θέμα που είναι προς το 
συμφέρον των εταιριών και όχι των πολιτών,  
γιατί δεν θα μπορούσε αυτό να είναι το συμπέρασμα των ερευνών τους; 
 
Ένα άλλο από τα κακά του νόμου λένε ότι είναι ότι θα σταματήσει η παιδεία να 
είναι δωρεάν και θα μπορούν να σπουδάζουν μόνο οι λίγοι. 
Στο νόμο, όμως, δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μιλά για δίδακτρα, ούτε 
κάποια άλλη διάταξη που να μιλά για την οικονομική κατάσταση αυτών που θα 
εισάγονται σ αυτά. 
 
Αντιθέτως, πολλοί γνωρίζουν και αρκετοί το λένε ότι με τον παλιό το νόμο που 
κανείς δεν τον είχε κατηγορήσει ότι προέβλεπε η παιδεία να μην είναι 
δωρεάν, 
πολλοί είναι οι μαθητές και οι φοιτητές που πληρώνουν πολλά για τις 
σπουδές τους. 
 
Οι μαθητές πληρώνουν για φροντιστήρια και οι φοιτητές για φροντιστήρια 
αλλά και πάμπολλα για σημειώσεις και την αναπαραγωγή τους. 
Οι φοιτητές παίρνουν δωρεάν βιβλία που έχουν συγγράψει οι καθηγητές, 
αλλά τα βιβλία αυτά, αν και γι αυτά οι καθηγητές πολλές φορές πληρώνονται 
αδρά, τα περισσότερα είναι διακοσμητικά,  
άλλα παρωχημένα κι άλλα ακαταλαβίστικα, αρκετά κακές κρυφές αντιγραφές. 
 
Οι φοιτητές σε πολλές σχολές καταφεύγουν σε σημειώσεις που κρατούν κάποιοι 
απ αυτούς που παρακολουθούν τις παραδόσεις, αλλά επειδή κι αυτές δεν είναι 
πολλές φορές διαφωτιστικές, 
αρκετοί καταφεύγουν σε φροντιστές που τους εφοδιάζουν με σημειώσεις 
ρετσέτες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξετάσεις των καθηγητών. 
Τις σημειώσεις αυτές τις φωτοτυπούν και τις μελετούν και οι υπόλοιποι 
φοιτητές. 
 
Τα φωτοτυπάδικα τα οποία θησαυρίζουν αποκλειστικά από τη 
δραστηριότητα αυτή της αναπαραγωγής φροντιστηριακών σημειώσεων  
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(μερικά διαθέτουν και τμήμα ενημέρωσης και συμβουλών για το κατάλληλο 
πακέτο σημειώσεων και τη δημοφιλία του)  
αποτελούν αναπόσπαστο και νευραλγικό τμήμα των πανεπιστημιακών 
κτιριακών συγκροτημάτων.  
Μια επίσκεψη στην περιοχή γύρω από το κτιριακό συγκρότημα του 
πολυτεχνείου της Αθήνας στου Ζωγράφου παρατηρώντας τον αριθμό των 
φωτοτυπάδικων και τη φοιτητική δραστηριότητα σ αυτά αρκεί για να καταλάβει 
κανείς το σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων αυτών στη δημόσια βάσει νόμου 
δωρεάν εκπαίδευση. 
 
Ουδόλως ενοχλούνται οι καθηγητές για τη δραστηριότητα αυτή. Απεναντίας 
κάποιοι εκθειάζουν το ρόλο των φροντιστηρίων γιατί συμβάλλει κι αυτά στο 
έργο της εκπαίδευσης. 
Στις εξετάσεις, όταν επιτρέπονται να έχουν οι φοιτητές στα θρανία ανοιχτά 
βιβλία, 
σπάνια μπορεί να δει κανείς κάποιο από αυτά που έχουν ακριβοπληρωθεί για τη 
συγγραφή τους. 
Όλα τα θρανία διακοσμούνται με τα φροντιστηριακά πονήματα και ελάχιστοι 
πανεπιστημιακοί ενοχλούνται γι αυτό. 
 
Η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν αλλά όχι γιατί αυτό το υπαγόρευε ο 
παλιός ο νόμος ή γιατί δεν φτάνανε τα λεφτά που εδίνοντο μέχρι τώρα 
για την εκπαίδευση. 
 
Απλά οι καθηγητές έχουν άλλες προτεραιότητες και δεν κάνουν καλά τη βασική 
δουλειά τους που είναι η διδασκαλία. 
 
Αν τώρα άλλαξαν και δεν επιθυμούν να συμβαίνει αυτό,  
γιατί  δεν αφήνουν πίσω κάποια από τα προγράμματά τους, τα ερευνητικά 
και τα δημοσιοσχετικά, για να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν τη 
διδασκαλία και τα βοηθήματά της ώστε να είναι η παιδεία πραγματικά 
δωρεάν;  
Τους εμποδίζει άραγε σ αυτό ο νέος νόμος; 
 
Πολλά άλλα αποδίδονται στο νόμο αυτό που δεν τα βλέπει κανείς όταν διαβάζει 
τις διατάξεις που περιέχει.  
Μερικά που εμφανίζονται απλά ως δυνατότητες μόνον όταν το επιτρέπει το 
γνωστικό αντικείμενο και αποφασιστεί από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα 
παρουσιάζονται ως κατηγορηματικές διατάξεις του νόμου, όπως για παράδειγμα 
ο τριετής κύκλος σπουδών. 
 
Και αυτός ο νόμος για κάποιους μπορεί να ιδωθεί ως το εφαλτήριο για να 
αναδειχθούν, να έρθουν στην επιφάνεια, αγκυλώσεις που υπάρχουν στο 
χώρο της εκπαίδευσης ώστε να μπορέσουν να κατανοηθούν και ενδεχομένως 
να λυθούν, 
αλλά επίσης και  
ως εφαλτήριο να συνειδητοποιηθεί ότι σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση 
και ευρύτερα η παιδεία δεν είναι αυτό που θα γραφεί σε έναν νόμο που θα 
καθορίσει τι θα είναι αυτό που θα υλοποιηθεί. 
 
Σημαντικό δεν είναι τι θα γραφεί σε ένα χαρτί,  
αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα κληθεί να το εμψυχώσει, να υλοποιήσει 
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αυτό που έχει γραφεί. 
 
Ο καλύτερος νόμος, το καλύτερο καταστατικό, το καλύτερο πρόγραμμα 
σπουδών,  
μπορεί να αποβεί ζημιογόνο, 
αν αυτός που το εμψυχώνει δεν αγαπά αυτό που κάνει. 
αλλά το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένος, ή γιατί αναμένει κάποια ανταμοιβή,  
ή γιατί μέσω αυτού προσδοκά άλλα οφέλη. 
 
Και αντιθέτως, το χειρότερο πρόγραμμα μπορεί να αποβεί ευεργετικό, 
αν αυτός που το εμψυχώνει αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει. 
 
Γιατί όταν αγαπάς κάτι, όπως κι όταν αγαπάς κάποιον,  
κάνεις το καλύτερο που μπορείς,  
όχι γιατί σε υποχρεώνει κάποιος άλλος, ούτε γιατί προσδοκάς αναγνώριση 
και ανταλλάγματα. 
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1.4.11 

Ιστορική Απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Νομικών (Θα μπορούσε 
να ήταν) 

Στην ιστοσελίδα lawyers without bronders (δικηγόροι χωρίς σύνορα) μόλις 
δημοσιεύτηκε η απόφαση της διεθνούς ένωσης νομικών η οποία συγκλήθηκε 
σήμερα 1η Απριλίου 2011 στη Βασιλεία της Ελβετίας με θέμα:  
"Επαναπροσδιορισμός του νομικού όρου προστασία των αμάχων»  
 
Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. 
 
«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επανειλημμένα καταστρατήγηση της διάταξης 
του διεθνούς δικαίου περί προστασίας των αμάχων. 

Ως νομικοί επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της τήρησης του 
δικαίου, πριν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιβολή κυρώσεων για την 
καταστρατήγηση αυτή επιθυμούμε να αποσαφηνίσουμε την έννοια των αμάχων 
και της προστασίας τους. 

Ετυμολογικά άμαχος είναι αυτός που δεν μάχεται. Αυτός που δεν θέλει αλλά και 
αυτός που δεν μπορεί να μάχεται γιατί δεν έχει τα μέσα για μάχη. 

Όπως όλες οι έννοιες και η έννοια του αμάχου είναι σχετική.  

Αυτός που αντιστέκεται προτάσσοντας τα χέρια του είναι άμαχος έναντι εκείνου 
που τον απειλεί με μαχαίρι, αυτός που αντιστέκεται με τόξο είναι άμαχος έναντι 
εκείνου που τον απειλεί με πυροβόλο όπλο. 

Στις μονομαχίες της παλιάς εποχής δεν εννοείτο μονομαχία με άνισα μέσα. Οι 
αντιμαχόμενοι όφειλαν να χρησιμοποιούν μέσα ίδιας δυναμικότητας. 
Δεν μάχονταν ο ένας με τόξο και ο άλλος με πυροβόλο.  

Εθεωρείτο ατιμία. 

Σήμερα, δυστυχώς, παρατηρούμε μια υπόστροφη εξέλιξη της ανθρωπότητας 
στον τομέα αυτό. 
Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανιστόρητης κατάστασης.  
Μιας ανιστόρητης ατιμίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 

Οι αντιμαχόμενοι όχι μόνον δεν διαθέτουν ίδιας δυναμικότητας μέσα αλλά 
στερούν από τον αντίπαλο κάθε δυνατότητα αντιπαράθεσης. 
Επιτίθενται από ψηλά. Βομβαρδίζουν από αέρος. 

Οι βομβαρδιζόμενοι, απλοί πολίτες ή ένστολοι είναι άμαχοι. Χωρίς ή με 
πυροβόλα όπλα, δεν έχουν το μέσον να αντιπαρατεθούν. 
Οποιοσδήποτε εναέριος βομβαρδισμός, πολιτικών ή στρατιωτικών στόχων, είναι 
επίθεση εναντίον αμάχων. 

Τα θύματα των βομβαρδισμών, απλοί πολίτες ή στρατιώτες, είναι άμαχοι. 

Οι υπεύθυνοι των βομβαρδισμών σύμφωνα με τη διάταξη του διεθνούς δικαίου 
περί προστασίας των αμάχων οφείλουν να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη». 
 
Σε ένα άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται: 
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«Τη σημερινή εποχή παρατηρούμε την με ταχύτατους ρυθμούς επικράτηση των 
μηχανών έναντι των ανθρώπων.  

Η τύχη ολόκληρων κρατών κρίνεται από την ισχύ των μηχανών καταστροφής 
που διαθέτουν οι στρατοί τους. 

Ηγέτες που επενδύουν στην ευημερία των πολιτών τους εξουδετερώνονται απ 
αυτούς που επενδύουν το μόχθο των πολιτών τους στην ισχύ της πολεμικής 
μηχανής τους. 

Στον κόσμο σήμερα κάνουν κουμάντο οι μηχανές. Τόσο στα πεδία των μαχών 
όσο και σ αυτά της ειρήνης. 

Πολυβομβαρδιστικά στις μάχες, πολυμηχανές πυρηνικών αντιδραστήρων σε 
πόλεμο και ειρήνη, πυρηνικός μεγαλοαντιδραστήρας του CERN στην επιστήμη. 

Ο κόσμος μας οδεύει ταχύτατα στην επικυριαρχία των μηχανών. 

 Ως πολίτες του κόσμου οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. 
Σας καλούμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε το ζοφερό 
αυτό μέλλον της ανθρωπότητας. 

Σας καλούμε να αναλάβετε μαζί μας πρωτοβουλίες να καταστήσουμε υπόλογους 
τους ηγέτες και τους επιστήμονες που συμπράττουν στο όνειδος αυτό. 
Σας καλούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες να απαιτήσουμε έναν 
κόσμο ανθρώπινο πριν είναι πολύ αργά".  
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4 . 1 1 . 0 9  

Ποινικοποίηση των Βομβαρδισμών - Άρση της Ντροπής του Αιώνα και η 
Λύση των Προβλημάτων του Κόσμου 
. 

Οι μεγάλοι του κόσμου συνέρχονται και συζητούν για τα μεγάλα προβλήματα 
του κόσμου. 
Ακούμε καθημερινά για διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς επιτροπές, διεθνείς 
συνδιασκέψεις, διεθνή συνέδρια, διεθνή δικαστήρια και διεθνείς πρωτοβουλίες. 
Καθημερινά ενημερωνόμαστε για τα πήγαινε έλα των διεθνών προσωπικοτήτων. 
 
Πολυτελείς λιμουζίνες, συνεστιάσεις, συνεντεύξεις, αναμνηστικές φωτογραφίες, 
επισκέψεις αξιοθέατων και πανηγυρικοί λόγοι. Συνοδεία συμβούλων, 
κειμενογράφων, εντεταλμένων δημοσιογράφων και λοιπών παρατρεχάμενων. 
Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον κρατικό κορβανά των πολιτών του κόσμου 
τούτου. 

Οι εικόνες από τα μειδιάματα, τα χαμόγελα, τις χειραψίες, τα συναδελφικά 
σκουντήματα στην πλάτη, τις οικογενειακές φωτογραφίσεις, τα αστεία τους, 
κάνουν το γύρο του κόσμου. 

Τις εικόνες ακολουθούν τα ανακοινωθέντα των σύγχρονων αυτών ιερατείων: 

«Άμεση Κατάπαυση των Εχθροπραξιών την οποία θα Ακολουθήσει μια 
Βιώσιμη Κατάπαυση του Πυρός» 

Αυτό ήταν το ανακοινωθέν του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στις 
Βρυξέλες για την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο το 2006. 

Άξια τα λεφτά τους. Η πυθία είπε και ελάλησε! 

Πρωτοστάτες σε όλες τις διαβουλεύσεις του ιερατείου Αμερικανοί και Βρετανοί 
κρατούντες. Αυτοί που κάθε φορά που κάποια συμφορά πλήττει κάποιο λαό, 
πρέπει να απολογούνται ότι δεν βρίσκονταν πίσω απ αυτή και που και να το 
αρνούνται δεν γίνονται πιστευτοί. 

.Οι ίδιοι είναι οι πρωτοστάτες και για τα σύγχρονα θέματα του πυρηνικού 
προγράμματος του Ιράν και της κλιματικής αλλαγής που έχουν αναλάβει να 
επιλύσουν τα ιερατεία για να εξασφαλίσουν το μέλλον του κόσμου. 
 
Την ίδια ώρα παρακολουθούμε τη μεγάλη ντροπή του αιώνα μας: το 
λαμπάδιασμα ζωντανών ανθρώπων! 
Καβουρδισμένα παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ψυχικά και σωματικά 
ακρωτηριασμένες ολόκληρες γενιές ανθρώπων, ως μέσον επίλυσης των 
διαφορών των κρατούντων των εθνών! 
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Μαζικοί ειδεχθείς φόνοι στην υπηρεσία της προστασίας της ζωής. 
Οποίος πολιτισμός! 
 
Άνθρωποι να λαμπαδιάζουν ανθρώπους και να αναγορεύονται προστάτες και 
υπερασπιστές. 
Άνθρωποι να λαμπαδιάζονται και να αποκαλούνται τρομοκράτες. 
Οποίος Παραλογισμός! 
 
Και οποία ανανδρία! Χωρίς καν αναμέτρηση. Εκ του ασφαλούς. 

Με το πάτημα ενός κουμπιού καταστροφή μέσα σε ένα λεπτό του μόχθου και της 
δημιουργίας δεκαετιών και αιώνων. 
Με το πάτημα ενός κουμπιού η μεγαλύτερη ύβρις του ανθρώπου απέναντι στη 
δημιουργίας της φύσης. 
Η μεγαλύτερη ύβρις του ανθρώπου απέναντι στο δημιουργό του. 
 
Πόσο χρήμα, πόση ενέργεια, πόση καταστροφή του φυσικού πλούτου της γης 
για την κατασκευή του οργάνου αυτού του διαβόλου, του τέρατος αυτού της 
αποκάλυψης που ξερνά φαρμάκι και μαγαρίζει τη γη! 
 
Πόση μόλυνση του περιβάλλοντος προκαλεί η αναπνοή του τέρατος αυτού και 
πόση οικολογική καταστροφή το ξέρασμα της φωτιάς του! 
 
Πόσος πλούτος δεσμευμένος για τη συντήρηση του τέρατος αυτού! 
 
Πόση αποδέσμευση χρήματος, ενέργειας, πρώτων υλών, θα απελευθερώνονταν 
αν αποσύρονταν και διαλύονταν τα τέρατα αυτά! 
 
Αλλά οι μεγάλοι του κόσμου ανησυχούν για το μέλλον του κόσμου. 
Ο μεγάλος Μπλερ περιδιαβαίνει τις ηπείρους και μοχθεί για την κλιματική 
αλλαγή. 
Οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές, η κόκα κόλα και οι μεγάλες πολυεθνικές 
πρωτοστατούν στη διάσωση του πλανήτη. 
Οι αμερικανοί πρωτοστατούν στην επιτήρηση των πυρηνικών. 
 
Οποία ψυχική απουσία απαιτείται αυτοί που ευθύνονται για την σημερινή 
περιβαλλοντική καταστροφή να υπεραμύνονται για αυτή; 

Οποία ψυχική απουσία απαιτείται αυτοί που ευθύνονται για τη δημιουργία της 
πυρηνικής απειλής, που πάσχισαν να την εφεύρουν και στη συνέχεια να την 
εκσφενδονίσουν, να υπεραμύνονται του δικαιώματός τους να ανησυχούν για 
αυτούς που δεν την εφηύραν και δεν την εξαπέλυσαν! 

Οποία ψυχική αναλγησία 
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- να συνδιαλέγεσαι με ανθρώπους που δεν ένοιωσαν την παραμικρή ευθιξία να 
ζητήσουν συγγνώμη για το τερατούργημά τους, 

- να μην τους ερωτάς γιατί : 

άφησαν άθικτα τα αυτοκρατορικά ανάκτορα και τον περίβολό τους και 
κατέστρεψαν το πεδίο ζωής άμαχων, αμέτοχων, ανθρώπων, 

γιατί καβούρδισαν αμέτοχους ανθρώπους ενώ συνεργάστηκαν και 
αποκατέστησαν τους υπαίτιους του πολέμου, τον αυτοκράτορα και τους 
αυλικούς του, 

- να μην τους ρωτάς γιατί δεν δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα της 
επιτυχημένης δοκιμής τους για να επιτύχουν την παράδοση του εχθρού! 

Να μην δημοσιοποιούνται και ερευνούνται τα στοιχεία που έχουν προκύψει για 
το φιάσκο στο Περλ Χάρμπορ και για το ό,τι η βόμβα έπεσε μετά τη συμφωνία 
για παράδοση του εχθρού! 
 
Πως θα μείνει στην ιστορία ο αιώνας αυτός αν τον εξιστορήσουν οι νικητές; 
Πως θα μείνει στην ιστορία ο αιώνας αυτός αν τον εξιστορήσουν οι ηττημένοι; 
Εμείς τί θέση έχουμε σε όλα αυτά; 
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Το Νέο Αόρατο Πολυβομβαρδιστικό και οι Νταήδες του Κόσμου - 
Ποινικοποίηση των Βομβαρδισμών, Λογοδοσία στους Πολίτες του Κόσμου 

. 
«Κάτω από άκρα μυστικότητα κατασκευάστηκε νέο ρωσικό μαχητικό 

αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αδύνατον να εντοπιστεί από τα ραντάρ με 
δυνατότητα να εκτελεί μεγάλες πτήσεις σε υπερηχητική ταχύτητα και να 

επιτίθεται ταυτόχρονα σε πολλούς στόχους» 
 είναι η είδηση στην Καθημερινή στα ψιλά της εφημερίδας. 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles 

 
Κατά καιρούς παρόμοιες ειδήσεις για ανάλογα «επιτεύγματα»  και των άλλων 
νταήδων του κόσμου «κοσμούν» τις στήλες των εφημερίδων. 
Κατά κανόνα παραμένουν ασχολίαστες και περνούν απαρατήρητες. 
 
Τεράστια κονδύλια από τη φορολογία των πολιτών αναλώνονται για τα 
«επιτεύγματα» αυτά. 
Στρατιές επιστημόνων πολυσπουδαγμένων με έξοδα των φορολογούμενων 
πολιτών στις χώρες των νταήδων εργάζονται με άκρα μυστικότητα σε μυστικά 
εργαστήρια πολυχρηματοδοτούμενα από τη φορολογία των πολιτών. 
 
Κανένας φορολογούμενος πολίτης ή οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί του στις χώρες 
των νταήδων του κόσμου δεν έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη των 
προγραμμάτων αυτών. 
Δεν περιέχονται στα προγράμματα των κομμάτων που καλούνται να 
επικυρώσουν. 
 
Πακτωλό χρημάτων συσσωρεύουν οι πολυεθνικές της πολεμικής βιομηχανίας 
οι παρακαθήμενες των νταήδων, θυγατρικές των τραπεζικών κολοσσών, των 
άλλων οικονομικών βομβαρδιστικών. 
Η ασφάλεια και η άμυνα της χώρας των νταήδων είναι η επίσημη εκδοχή για την 
κατασπατάληση των πόρων και τη μυστικότητα αυτή. 
 
Στο μεταξύ, πολίτες άλλων «μη ανεπτυγμένων» χωρών γίνονται παρανάλωμα 
πυρός από τους νταήδες του κόσμου ερήμην των φορολογούμενων πολιτών στις 
χώρες τους. 
 
Άνθρωποι λαμπαδιάζουν ζωντανοί και μεις σιωπούμε. 
 
Ολόκληρη γενιά παιδιών έχει ξεκληριστεί στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, την 
Παλαιστίνη. 
Και εμείς σιωπούμε. 
. 
Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δαιμονοποιούνται και αποδεκατίζονται στο 
όνομά μας, με τα λεφτά μας. Και μεις σιωπούμε. 
 
Μόχθος και δημιουργίες αιώνων κονιορτοποιούνται και σωριάζονται στο λεπτό. 
Με τη βούλα ή την ανοχή των εκπροσώπων των πολιτών σε όλες τις χώρες του 
κόσμου. 
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Είμαστε οι ηθικοί αυτουργοί. Ας επανορθώσουμε: 
 
Λογοδοσία των νταήδων σε επιτροπές των πολιτών του κόσμου. 
Άνοιγμα μυστικών προγραμμάτων, μυστικών φυλακών και όλων 
των κολαστηρίων του κόσμου σε επιτροπές των πολιτών του κόσμου. 
 
Όχι άλλος εμπαιγμός με τις λεγόμενες διεθνείς διασκέψεις και οργανώσεις. 
Όχι άλλο κρίμα στο όνομά μας και με τα λεφτά μας. 
 
Ας ξεκινήσουμε τον καθαρισμό των στάβλων του Αυγεία: 
Σεβασμός στη ζωή και το μόχθο των ανθρώπων: είναι συνταγματικά 
κατοχυρωμένο στα συντάγματα όλων των χωρών - Ποινικοποίηση των 
Βομβαρδισμών τώρα. 
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Οι Καταγγελίες Παλαιοκώστα και Εμείς  
 

"Όσο για το πρόσωπό μου, είναι απόλυτη πεποίθησή μου και σίγουρα 
χιλιάδων άλλων σκεπτόμενων ανθρώπων πως τη ζημιά που προξενεί στο 
κοινωνικό σύνολο ένας λαμπερός τηλεπαρουσιαστής σ' ένα και μόνο 
δελτίο ειδήσεων (των 8 κατά προτίμηση) εγώ δεν θα καταφέρω 10 ζωές να 
μου χαρίσουν...Τι ζημιά θα μπορούσα να προξενήσω με ένα 
λιανοντούφεκο; Δεν το έχω στρέψει ποτέ σε κορμί ανθρώπου, πόσο 
μάλλον στο μυαλό του". 
 
«Συνάντησα ανθρώπους με μπέσα, λεβεντιά και αξιοπρέπεια..που 
απέδειξαν ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν μόνο υποταγμένοι, 
προσκυνημένοι αλλά και πολλοί (τόσο πολλοί που έχω εκπλαγεί) που 
σέβονται τις παραδόσεις της τιμής και της αλληλεγγύης για τον 
κυνηγημένο. 
Ανθρώπους περήφανους που απεχθάνονται τον καταδοτισμό, τη 
δουλοπρέπεια και το χωροφύλακα. Ολους λοιπόν αυτούς τους αξιόλογους 
ανθρώπους τους ευχαριστώ και δημόσια για την πολύτιμη βοήθειά τους 
και γιατί μου δώσαν την ευκαιρία να τους γνωρίσω».  

Αποσπάσματα από επιστολή του Β. Παλιοκώστα  στο  enet.gr 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=127064 

 
«Τα κακά της τυραννίας δεν τα βλέπει παρά αυτός που εναντιώνεται σ 
αυτήν» είχε πει τον περασμένο αιώνα ο Αμερικανός διπλωμάτης και 
δημοσιογράφος  John Hay. 
 
Ο Βασίλης Παλαιοκώστας έχει εναντιωθεί και έχει δει τα κακά της σύγχρονης 
«δημοκρατικής» εξουσίας όσο λίγοι στην εποχή μας. 
Τα έχει δει και τα έχει υποστεί. 
Τα εξιστορεί στην πρόσφατη επιστολή του που δημοσιεύτηκε στην 
Ελευθεροτυπία. 
 
"Θα βιώσει τη μνησικακία, τον ρεβανσισμό, την εκδικητικότητα και το βαθύ 
μισος που τρέφει το ελληνικό κράτος για όλους εκείνους που συνειδητά 
αποποιήθηκαν την ιδιότητα του υποταγμένου πιστού πολίτη ο οποίος 
αντιλαμβάνεται την ατομική ελευθερία ως χρέος να πράττει ό,τι του 
υπαγορεύουν, αλλά παραμένουν άνθρωποι με ελεύθερη βούληση και άποψη 
γι' αυτό που συμβαίνει γύρω τους, εκφράζοντάς το με πράξεις", γράφει στην 
επιστολή του. 
 
Έχουν περάσει τέσσερις ημέρες από τη δημοσίευση της επιστολής και δεν έχει 
τοποθετηθεί κανείς από τους αρμοδίους για όσα καταγγέλλονται σ αυτήν. 
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Καταγγέλλονται μαφιόζικες πρακτικές εξόντωσής του από τους διώκτες του. 
Η εξαφάνιση του διάτρητου με 150 σφαίρες αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε και 
του χτυπημένου αυτοκινήτου αυτόπτη μάρτυρα. 
Η συγκάλυψη των γεγονότων από τους ενσωματωμένους στην 
αστυνομία δημοσιογράφους. 
 
Κανείς θιγόμενος δεν ανταπαντά. 
Κανείς εισαγγελέας ή άλλος επιτετραμμένος με τη τήρηση της λεγόμενης 
έννομης τάξης δεν φαίνεται να επιλαμβάνεται με τις καταγγελίες αυτές. 
 
Ας διερωτηθούμε: 
Ποιόν θεωρούμε πιο αξιόπιστο: 
Τον Παλαιοκώστα με τη γνωστή ιστορία ζωής; 
Τους εκπροσώπους της λεγόμενης έννομης τάξης; 
Τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τα γεγονότα; 
 
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα δυσκολευτούν να απαντήσουν. 
 
Την απάντηση την έχουν δώσει επανειλημμένα οι συγκρατούμενοί του κάθε 
φορά που αποδρά.   
Την έχουν δώσει όλοι οι άνθρωποι που του στέκονται όλα τα χρόνια που ζει ως 
δραπέτης και ρισκάρουν γι αυτόν. 
Την έχουν δώσει οι σχολιαστές σ όλα τα ιστολόγια που αναφέρθηκε το θέμα. 
Αρκεί να δει κανείς τα σχόλια στο ΤVXS που αναρτήθηκε η επιστολή. 
 
Αν, λοιπόν, θεωρούμε ότι όσα αναφέρει ο Παλαιοκώστας στην επιστολή είναι 
αληθή, τότε γιατί δεν αντιδρούμε συλλογικά οι ιστολόγοι, όπως κάναμε σε 
τόσες άλλες περιπτώσεις κρατικής βίας; 
 
Γιατί δεν απαιτούμε: 
Να λογοδοτήσουν οι αρμόδιοι για την μαφιόζικη απόπειρα δολοφονίας του; 
Να απελευθερωθεί ο Βαγγέλης Χρυσοχοΐδης και ο Πόλις Γεωργιάδης που 
δικάζονται αυτές τις ημέρες επειδή του συμπαραστάθηκαν; 
 
Είναι κυνηγημένος και έχει τη δύναμη και την αντοχή να υπερασπίζεται την 
ελευθερία τη δική του και των άλλων, και να αγωνίζεται για τις επιλογές του 
ρισκάροντας τη ζωή του. 
 
Είναι νέα παιδιά "που η πολιτεία στραγγαλίζει καθημερινά γνωρίζοντας πως το 
μόνο "έγκλημά" τους είναι η αλληλεγγύη προς τον κυνηγημένο". 
Σιωπηλά οι περισσότεροι τους επιβραβεύουμε και τους σφίγγουμε το χέρι. 
 
Ας τους συμπαρασταθούμε. 
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Δικηγορία: Η Σύγχρονη Μάστιγα; 
 

"Ο δικηγόρος έχει μάθει πώς να κολακεύει τον αφέντη του... 
από την αρχή έχει ασκηθεί στην εξαπάτηση και τα αντίποινα.." 

Πλάτων 
 

"Ανάθεμα σας δικηγόροι! 
Γιατί απομακρύνατε το κλειδί της γνώσης" 

Λουκάς 11, στίχος 52 
. 

«Ο Θεός κάνει θαύματα καμιά φορά;  
Ιδού! Ένας δικηγόρος, έντιμος άνθρωπος." 

Benjamin Franklin, 1733 
 
 

"Ο δικηγόρος κερδίζει δημιουργώντας σύγχυση, ή όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, κερδίζει 
από τη σύγχυση που δημιουργήθηκε από άλλους. Σε κάθε περίπτωση, η σύγχυση είναι το 
εργαλείο του επαγγέλματός του. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ μορφής και 

ουσίας, μεταξύ νομικών λεπτομερειών και απόδοσης δικαιοσύνης, μεταξύ 
αλαμπουρνέζικων και κοινής λογικής, τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη των δικηγόρων.  

Το κερδοφόρο μονοπώλιο των δικηγόρων τους δίνει κίνητρα να  
δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της ζωής των απλών ανθρώπων".  

James Dale Davidson 
 

 
1. Οι βουλευτές και υπουργοί είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους δικηγόροι. 
 
2. Οι τραπεζίτες δεν θα είχαν δύναμη χωρίς τους δικηγόρους, ούτε οι πολεμικές 
βιομηχανίες, ούτε οι φαρμακευτικές βιομηχανίες, ούτε οι ασφαλιστικές εταιρίες 
, ούτε οι κάθε τύπου εταιρικοί κολοσσοί που λυμαίνονται τον κόσμο σήμερα. 
 
Δεν είναι πια μυστικό ότι γιγάντιες εταιρίες, συχνά πολυεθνικές, είναι οι 
κυρίαρχοι οργανισμοί που κυβερνούν τον πλανήτη μας σήμερα. Λειτουργούν 
ως κυβερνήσεις (οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες έχουν έσοδα 
μεγαλύτερα από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα πολλών χωρών). 
 
Η μεταλλαγή τους από προσωρινές επιχειρήσεις για να φέρουν σε πέρας 
κάποια ειδικά δημόσια έργα που ήταν στην αρχή στη σημερινή μορφή τους 
προέκυψε με νομικά τερτίπια. 
Σε μια απλή δίκη το 1886 για φορολογικά θέματα μιας εταιρίας σιδηροδρόμων,  
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_County_v._Southern_Pacific_Railroa
d στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ υπό τον αρχιδικαστή Morrison R. Waite οι 
δικηγόροι της πέτυχαν να αναγνωριστεί η εταιρία ως «πρόσωπο». 
 
Έκτοτε οι μελοεταιρίες έχουν όλα τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 
αλλά όχι τις υποχρεώσεις τους αναπτύσσοντας τη σημερινή ψυχοπαθολογική 
φυσιογνωμία τους (αδιαφορίας για τα θύματά τους, κ.λ.π) που τεκμηριώνεται 
στο ντοκυμαντερ « The Corporation” http://www.conspiracy-
channel.gr/media/44/The%20corporation%20-%20μέρος%20πρώτο/  
 
3. Οι ΗΠΑ που έχουν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν το 70% των 
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δικηγόρων, διπλάσιο ποσοστό από τη Βρετανία και 25 φορές απ ό,τι στην 
Ιαπωνία". 
Ο αριθμός των δικηγόρων στην Ουάσιγκτον μόνον υπερβαίνει αυτόν σε 
ολόκληρη την Ιαπωνία. 
Το ετήσιο κόστος επίλυσης διαφορών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι φθάνει τα $ 100 
δις, με περισσότερο από το ένα τέταρτο να πηγαίνει σε νόμιμες αμοιβές 
δικηγόρων. 
 
Οι μεγαλοεταιρίες και τα δικαιώματά τους δεν αναφέρονται πουθενά στο 
Αμερικανικό Σύνταγμα. Και μολονότι στο σύνταγμα προβλέπεται ότι ένα 
πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει άλλο πρόσωπο κανείς δικηγόρος ή 
δικαστικός δεν εγείρει θέμα πώς οι μεγαλοεταιρίες κατέχουν άλλες εταιρίες. 
 
4. Ο καθηγητής νομικής του Yale Fred Rodell, συγγραφέας του βιβλίου: 
«Ανάθεμα σε σας, δικηγόροι» που πρότεινε το να καταργηθούν οι δικηγόροι, 
αναφέρει: 

 
"Σε κάθε εποχή μια ομάδα λαμπρών νέων εκπαιδευόταν να γίνουν αφέντες των 
συνανθρώπων τους. 

Σε κάθε εποχή ένας ψευτο-πνευματικός αυταρχισμός, αποκρύβοντας τα 
τεχνάσματα και τα μυστικά του επαγγέλματός του από τους αμύητους οδηγούσε 
κατά τα χνάρια του τον πολιτισμό της εποχής 

– Είναι οι δικηγόροι που διαφεντεύουν τον πολιτισμό αντί για μας, τις 
κυβερνήσεις μας, τις επιχειρήσεις μας, την ιδιωτική ζωή μας.... Είναι με τη 
μεσολάβηση τους και την παράλογη πολύλογη ψυχική γυμναστική τους που οι 
δικηγόροι θεσπίζουν τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ζούμε. 

Και είναι μόνο και μόνο επειδή ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει το 
παιχνίδι τους, και έτσι δεν μπορεί να δει ο ίδιος πόσο κενά νοήματος είναι τα 
παιχνίδια τους, που οι δικηγόροι εξακολουθούν να ξεφεύγουν ... Ίσως αν 
μπορούσε ο απλός άνθρωπος να δει το μαύρο μαύρο και το άσπρο άσπρο, θα 
καταλάβαινε πόσο ανόητα, χωρίς ουσία και περιττά είναι όλα αυτά, θα 
μπορούσε να πεισθεί, με ειρηνικό τρόπο, να πάρει τον έλεγχο του 
πολιτισμού από τα χέρια των σύγχρονων αυτών νομικών Voodoo, των 
δικηγόρων". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293 
 

2 9 . 6 . 0 9  
 

Η Ισότητα των Πολιτών κατά το Σύνταγμα και η Δικαστική 
Εξουσία 
. 
Εδώ και κάμποσους μήνες σε 152 καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και σε 
καταστήματα της Eurobank έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο κουβούκλια 
εγκλωβισμού των εισερχομένων για τον έλεγχό τους με φωτογράφηση στην 
Εθνική με χρονοκαθυστέρηση στην Eurobank. 
 
Μετά από καταγγελία πολιτών η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων 
επέβαλε στην Εθνική πρόστιμο 30.000 ευρώ συνολικά (όχι για καθένα από τα 
152 καταστήματα) για παράβαση νόμου, χωρίς να τους υποχρεώνει να βγάλουν 
τα κουβούκλια (αφού είναι παράνομα). 
 
Ερωτήματα: 
 
1. Τόσο καιρό κανείς εισαγγελέας, άλλος (ακριβοαμειβόμενος) δικαστικός 
λειτουργός, ή μέλος της αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν 
είχε επισκεφθεί ή περάσει έξω από την Εθνική για να δράσει αυτεπάγγελτα;  
  
2. Ούτε την Eurobank (π.χ. στα Ιλίσσια) έχουν επισκεφτεί ποτέ οι αρμόδιοι για 
την έννομη τάξη; 
 
3. Ούτε κανείς από τις πολεοδομικές αρχές έχει επισκεφτεί ή περάσει έξω 
από την Εθνική και την Eurobank για να επιληφθούν για την πολεοδομική 
παράβασή τους που ενέχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας πελατών και 
εργαζομένων των τραπεζών σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλων 
έκτακτων καταστάσεων; 
 
4. Αν σε τέτοιου μεγέθους παραβίαση της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των 
πολιτών προέβαινε άλλος απλός καταστηματάρχης (και αυτός κινδυνεύει από 
απαλλιοτρωτές) θα είχε την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση με τους τραπεζίτες; 
 
5. Για απλά λεκτική προσβολή κάποιων μεγαλόσχημων έχουν επιβληθεί ως 
ηθική αποζημίωση εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ.  
 
Για την έμπρακτη προσβολή των τραπεζιτών στους πελάτες των τραπεζών τους 
(που όχι μόνον τους αποκαλούν ύποπτους κλοπής αλλά παίρνουν και 
προληπτικά μέτρα εναντίον τους) γιατί δεν επιδικάστηκε αποζημίωση; 
. 
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Ποιός Έλλην Είμαι Ακριβώς; 
. 
Ημέρα εθνικής περισυλλογής και ιστορικής αναδρομής σήμερα και αναδύθηκε 
στην επιφάνεια ένα ερώτημα που υποβόσκει μέσα μου κάθε φορά που 
ακούω για τη μεγάλη κληρονομιά που κουβαλώ προγονικά. 
 
Ποιον ακριβώς προγονικό Έλληνα κουβαλώ ως κληρονομιά; 
 
Να ναι ο Περικλής, να ναι ο Αριστοτέλης, κάποιος από τους 50.000 
Αθηναίους πολίτες; 
Ή, μήπως είναι κάποιος από τους 450.000 άλλους Αθηναίους κατοίκους που 
ήταν Έλληνες αλλά δεν ήταν πολίτες; 
 
Μήπως δεν κρατάω από τον Αριστοτέλη, ούτε τον Περικλή, αλλά από κάποιον 
από τους Έλληνες δούλους που ήταν και οι πιο πολυπληθείς; 
 
Μήπως κρατάω απ αυτούς τους Έλληνες που πούλαγαν και αγόραζαν οι πολίτες 
Έλληνες των Αθηνών; 
Απ αυτούς που τους έβαζαν να κάνουν τις παρακατιανές και επικίνδυνες 
δουλειές για να μπορούν οι πολίτες Έλληνες να ασχολούνται με τον πολιτισμό; 
 
Στατιστικά η εκδοχή αυτή είναι η πιο πιθανή. 
 
Ή, μήπως, πάλιν, να κρατάω από τους Λακεδαιμονίους Έλληνες, μιας και 
γεννήθηκα προς τα κει μεριά; 
Άραγε, να κρατάω από τους καθαρόαιμους ή από αυτούς που πέταγαν στον 
Καιάδα; 
 
Μέρες που είναι, θυμήθηκα τον ταλαίπωρο τον Χίτλερ. 
Ασθενικός (φυματικός), αποτυχημένος καλλιτέχνης και κρυφοεβραίος, 
απεχθανόταν την αδυναμία, την κουλτούρα και τους Εβραίους. 
 
Επειδή δεν έχω έφεση στην καλλιέργεια της σωματικής ρώμης και βρίσκω 
ιδιαίτερα καλαίσθητο ένα εμψυχωμένο ασθενικό ή λειψό σώμα, συμπεραίνω ότι, 
μάλλον, ο πρόγονός μου δεν θα ήταν καχεκτικός και «ελαττωματικός», απ 
αυτούς που πέταγαν στον Καιάδα οι αρτιμελείς και οι ρωμαλέοι Λακεδαιμόνιοι. 
 
Επειδή, όμως, δεν είμαι καθόλου δεκτικός σε καταστάσεις εντολών και 
καθοδήγησης, σαν να μου φαίνεται ότι ο πρόγονος θα είχε μπουχτίσει στις 
εντολές και, μάλλον, θα ήταν δούλος. 
 
Αν έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω ότι περισσότερα με συνδέουν με τον Χασάν, 
τον Καμράν, την Κούνεβα και τους αδικημένους και εξεγερμένους του κόσμου 
τούτου. 



296 
 

Το να είναι απλά κάποιος πολιτογραφημένος Έλληνας δεν τον κάνει κατ 
ανάγκην και πιο συγγενικό μου. 
 
Γι αυτό, οι περιφρονημένοι από τα σοβαρά ΜΜΕ χθεσινοί οκτώ νεκροί Αφγανοί 
και οι δύο αγνοούμενοι που ταξίδευαν με το ξύλινο σαπιοκάραβο που βυθίστηκε 
στα ανοιχτά της Μυτιλήνης δεν είναι για μένα μικρότερη απώλεια απ΄αυτήν 
οκτώ νεκρών Ελλήνων και δύο αγνοούμενων Ελλήνων Μυτιλήνη: Οκτώ νεκροί 
σε βύθιση πλοιάριου που μετέφερε μετανάστες. 
 
Εσείς, ποιανού Έλληνα είστε απόγονος; 
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Μετανάστες και "Λαθρομετανάστες "- Διακήρυξη των Επτά 
Φτωχότερων Χωρών 

Για χρόνια παρακολουθούμε διάφορες χώρες να τίθενται στο στόχαστρο των 
«μεγάλων» και να δεινοπαθούν. 
Τις παρακολουθούμε να τις αποτελειώνουν και λέμε είναι μακριά, τι μας νοιάζει 
εμάς. 
Σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στο στόχαστρο τέθηκε η Ελλάδα. 
 
Τον Ιούλιο του 1994, 
- ο Manuel Nimer Sanchez από τους Chiapas του Μεξικού, 
- ο Ana de Souza Pinto, ακτήμονας της Βραζιλίας, 
- ο Sentinath Sarangi, θύμα από την Ινδία (1), 
- ο Alvaro Tombe, αγρότης Κολομβίας, 
- ο Edison Casadore, Απάτσι ΗΠΑ, 
- ο Vermati Heerra, από τη Νότιο Αφρική και 
- ο Μohamed Aden, υπουργός υγείας της Σομαλίας 
. 
συνέταξαν τη "Διακήρυξη των Επτά πιο Φτωχών Χωρών" και την παρέδωσαν 
στους G7 στη συνάντησή τους στη Νάπολι της Ιταλίας. 

Τόσα χρόνια μετά τη σύνταξή της εξακολουθεί σήμερα να είναι όσο ποτέ 
επίκαιρη.  
Παρατίθεται παρακάτω σε μετάφραση του Παναγιώτη Ανδριόπουλου από παλιό 
τεύχος του φοιτητικού περιοδικού Amanita Muscaria.  

"Μας αποκαλούν τους φτωχότερους του κόσμου. Τους μικρότερους του 
κόσμου. Οι πολυάριθμοι ειδικοί σας θα σας πουν πως δεν είμαστε φτωχοί ή 
μικροί λόγω θεϊκής βούλησης. 

Προερχόμαστε από τις γηραιότερες και μεγαλύτερες ηπείρους της γης 

Παρ όλη τη λεηλασία των αγαθών μας για περισσότερα από 500 χρόνια, οι 
χώρες μας είναι ακόμη πλούσιες. Και οι πληθυσμοί μας οι οποίοι υπέστησαν 
για περισσότερα από 500 χρόνια όλες τις μορφές σκλαβιάς, γενοκτονίας, 
αποικιοκρατίας και καταταναγκαστικής εργασίας είναι ακόμη ενεργοί και 
δεν αποκηρύσσουμε τον αγώνα για έλεγχο του μέλλοντός μας. 

Στα τέλεια σχέδιά σας πάντα κρύβατε χονδροειδείς εκπλήξεις. 
Μας θεωρείτε ανέκαθεν λειτουργικές οντότητες της δικής σας τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της συσσώρευσης πλούτου από τις βιομηχανίες και τις εταιρίες 
σας..... 

Η ανεξαρτησία μας το μόνο που κατάφερε ήταν να εδραιώσει 
την εξάρτησή μας. 

Πολλοί από τους ηγέτες και κυβερνήσεις στις χώρες μας ήταν ή 
έγιναν φερέφωνά σας. 

Η ανάγκη να είμαστε άνθρωποι απλοί, ευθείς και προσπελάσιμοι αναστέλλεται 
από μυριάδες διεθνών δομών που έχουν περιεχόμενο και  χρησιμοποιούν  
γλώσσες που μόνον εσείς κατανοείτε: 
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΅Wolrd Bank, International Monetary Fund, United Nations, Gatt, Forein Aid,.
Third World Debt, Sustainable Development... 

Όλα αυτά είναι τμήματα ενός μωσαϊκού σχεδιασμένου να πνίξει ολόκληρους 
πληθυσμούς και ηπείρους οι οποίες δυστυχώς δεν κατάλαβαν 
πως βρίσκονται σε ένα φονικό πόλεμο. 

Οι χρήσεις της τεχνολογίας οδήγησαν σε εκατοντάδες Bhopals (1).  

Για το δικό σας κέρδος φανήκατε γενναιόδωροι μόνον όταν επρόκειτο για την 
επιβολή και τη διατήρηση βίαιων δικτατοριών στις χώρες μας  προμηθεύοντας 
 όπλα και εκπαίδευση.  

Το αποτέλεσμα το βλέπει  καθένας: Ρουάντα, Σομαλία, Καμπότζη, Λιβερία, 
Αϊτή, Γουατεμάλα.  

Άλλες, όπως το Μεξικό, η Βραζιλία και η Κολομβία, είναι υποδουλωμένες στη 
βαρβαρότητα των εταιριών σας και δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στους 
πληθυσμούς τους εκτός από μιζέρια και θάνατο. 

Δεν ξεχνούμε τους κατοίκους του Αμαζονίου, τα παιδιά του Ρίο, τη μάχη για 
επιβίωση των ιθαγενών κατοίκων της Chiapas και των αυτόχθονων κατοίκων 
και γεωργών της Κολομβίας που ξεριζώθηκαν και φονεύθηκαν με 
τη δικαιολογία του πολέμου κατά των ναρκωτικών- όλα αυτά με τη σιωπηρή 
σας επιδοκιμασία. 

Και ενώ οι διάφοροι δικτάτορες χρησιμοποιούν τα όπλα σας εναντίον των 
ίδιων των λαών τους τους συντηρείτε πολιτικά και οικονομικά. 

Παράλληλα, εξαιτίας του αδυσώπητου αγώνα σας για μια αδύνατη και 
απροσδιόριστη ανάπτυξη ,υποκλέπτετε και καταστρέφετε ό,τι είναι για μας 
αιώνιο και αδιαίρετο: το οξυγόνο, το δάσος, τη στοιβάδα του όζοντος. 

Με την παράλογη και αφύσικη ενεργειακή σας πολιτική, με την τεχνολογία 
σας να βασίζεται στην αδιάκριτη χρήση καυσίμων και πυρηνικής 
ενέργειας, αντί φυσικών ανανεώσιμων πηγών, καταστρέφετε τον πλανήτη 
χωρίς τη συμφωνία μας, χωρίς καν τη συνεργασία μας. 
 

__________________________________ 
. 
(1)  Στις 3 Δεκεμβρίου 1984 από το εργοστάσιο της αμερικανικής εταιρείας 
χημικών «Γιούνιον Καρμπάιντ», στο Μπόπαλ της Ινδίας, διέρρευσαν στην 
ατμόσφαιρα 45 τόνοι ενός φοβερά τοξικού αερίου (μεθυλικό ισοκυάνιο), με 
άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο 3.800 ατόμων. 

Σε αυτά τα θύματα προστέθηκαν αργότερα άλλοι 16.000 νεκροί και 50.000 
ανάπηροι από δηλητηριάσεις και άλλα ιατρικά προβλήματα. Η χρηματική 
αποτίμηση της ανθρώπινης ύπαρξης ήταν προκλητικά εξευτελιστική: μια... 
χούφτα δολάρια. Γύρω στα 3.300 δολάρια ο νεκρός και στα 800 δολάρια ο 
ανάπηρος. 

Η τραγωδία προέκυψε γιατί η εταιρία για να μεγιστοποιήσει το κέρδος της 
περιέκοψε τα κονδύλια για την ασφάλεια. 
Για την υπόθεση αυτή εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το 1992 για τον 
υπεύθυνο της εταιρίας, ο οποίος διαμένει σε γνωστή πολιτεία της Αμερικής. 

Oι αρχές τον θεωρούν αγνώστου διαμονής, μολονότι η Greenpeace τον εντόπισε 
και πληροφόρησε τις αρχές για την πολυτελή έπαυλη στην οποία διαμένει. 
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Και όλα αυτά μόνον και μόνον για να αποκτήσουν μικρά τμήματα του 
πληθυσμού σας περισσότερο πλούτο που σημαίνει περισσότερα ψυγεία, 
δεύτερα σπίτια και ένα μεγαλύτερο γιωτ.... 

Γνωρίζουμε ότι δεν αντιπροσωπεύετε τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των 
πολιτών σας. 

 Γνωρίζουμε τη διαφορετική  αντιμετώπιση  που  επιφυλάσσετε  στις  
διαφορετικές τάξεις, όπου οι φτωχότεροι πληρώνουν υψηλότερους φόρους 
για την ανάπτυξη αυτή. 

Οι ιθαγενείς κάτοικοι της αμερικής, οι άθλιες συνθήκες που συστηματικά  
κρατούνται οι μετανάστες ώστε να αγνοούνται από τους νόμους και να 
¨διαγράφονται" από τις συνειδήσεις των ντόπιων πληθυσμών.... 

Κρατήστε τον πλούτο σας, απολαύστε τον καταναλωτικό πολιτισμό σας. 
Αποσύρατε τελείως τα συμφέροντά σας, τις εταιρίες, τις επενδύσεις, τα 
τουριστικά θέρετρα και τις καλές σας ανθρωπιστικές προθέσεις μακριά από τις 
χώρες μας. 
 
Αφήστε να αντιμετωπίσουμε τους εαυτούς μας και να βρεθούμε μπροστά στις 
δικές μας πολιτιστικές αξίες.  

Αφήστε μας να ακολουθήσουμε το δικό μας μοναχικό δρόμο της 
 αυτοανάπτυξης. Αλλά θα είναι οι δικές μας επιλογές που θα 
τον διαμορφώσουν. και δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε τους 
εαυτούς μας χειρότερα απ ό,τι σήμερα. 
 
Σας ικετεύουμε να είστε περισσότερο ταπεινοί. 
Αφήστε τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τα εγωιστικά 
τους καβούκια, από τους εθνικισμούς, τις τυπολατρείες..... " 

 

Σήμερα που παίρνουμε μια μικρή γεύση πως είναι να σε αδικούν κατάφωρα και 
να σε εμπαίζουν κι από πάνω, 
ίσως, είναι καιρός να ξαναδούμε τη στάση μας προς αυτούς τους ανθρώπους. 

Ίσως είναι καιρός να ασχοληθούμε με την αδικία που έχουμε επιτρέψει να 
γίνεται σε βάρος τους στο όνομά μας και με τα λεφτά μας χρηματοδοτώντας 
μέσω των φόρων μας τη συμμαχία των μεγάλων.  
. 
Ίσως τώρα που οι νέοι μας προβληματίζονται και ετοιμάζονται να γίνουν 
μετανάστες για ένα καλύτερο αύριο (σε ποια χώρα θα βρουν αυτό το καλύτερο 
αύριο είναι μάλλον αναπάντητο ερώτημα) 
θα πρεπε να ξαναδούμε το θέμα των μεταναστών στην Ελλάδα υπό άλλο 
πρίσμα. 

Ίσως θα πρεπε να το ξανασκεφτούμε κάθε φορά που διαβάζουμε ή ακούμε για 
λαθρομετανάστες". 

Το λαθραίος προκύπτει από το λανθάνω, λέει στο λεξικό. 
Αποκαλούμε ανθρώπους ως λάθος ανθρώπους, αδήλωτους, αδήλωτο 
εμπόρευμα, όπως τα λαθραία τσιγάρα. Πρέπει να κρύβονται για να μην τους 
κατάσχουν.. 

Δεν είναι σαν και μας, τους σωστούς, τους δηλωμένους. 
Και αρκετοί από μας τους το δείχνουμε σε κάθε τους βήμα.  
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Είναι παρακατιανοί. 
. 
Μόνο που πολλοί απ αυτούς τους παρακατιανούς έχουν ταξιδέψει μέσα σε 
σαπιοκάραβα, έχουν ρισκάρει στη ζωή τους όσο κανείς, ίσως, από μας. 

Έχουν ταξιδέψει στο άγνωστο. Το αντέχουν το άγνωστο. 

Έχουν παίξει τη ζωή τους κορώνα – γράμματα. Έχουν τολμήσει. Είναι 
ανυπότακτοι. 

Στα προπύλαια κάνουν απεργία πείνας και έραψαν τα στόματά τους.. 
Στις παλιές εποχές θα τους εκθείαζαν ως ήρωες. 
Θα ήταν το πρότυπο του ανθρώπου με τη σπίθα της εξερεύνησης, τη σπίθα 
της προόδου.  
. 
Μήπως κατά βάθος, ασυνείδητα, τους ζηλεύουμε;  

Γιατί είναι ανυπότακτοι. 
Γιατί είναι θαρραλέοι. Γιατί δεν έχουν τίποτα και μπορούν και επιβιώνουν. 
 
Μήπως κατά βάθος τους υποτιμάμε γιατί αντικαθρεφτίζουν τη δική μας 
υποταγή, τη δική μας παθητικότητα;. 

Μήπως, γιατί ξανασταυρώνουμε τον απεσταλμένο του θεού μας και δεν θέλουμε 
να το δούμε;  
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Ψυχή Βαθιά – Oι Έλληνες και οι Βάρβαροι 
. 
Δεν θα σχολιάσω την ταινία «Ψυχή βαθιά» του Παντελή Βούλγαρη. Δεν την έχω 
δει ακόμη. 
 
Θα αναφερθώ σε ένα σύγχρονο άνθρωπο, έναν απλό άνθρωπο με ψυχή βαθιά.  
Τον αδελφό του Μοχάμεντ Καμράν. 
Θα αναφερθώ στη συνέντευξή του για έναν άλλο μεγάλο απλό άνθρωπο, τον 
αδελφό του, τον Μοχάμεντ που θανατώθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα από 
αστυνομικούς.  
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στην Αυγή της Κυριακής. 

 
Φαντάζομαι ότι σε τέτοιους ανθρώπους θα αναφέρεται η ταινία του Βούλγαρη. 
Σε αυτούς τους ανθρώπους θα αναγνώρισε ψυχή βαθιά 

Σε ανθρώπους που επιβιώνουν μέσα σε κακουχία, μέσα σε ανασφάλεια, μέσα σε 
κλίμα βίας και κατάφωρης αδικίας και παραμένουν αλώβητοι. 
 
«Δάχτυλο κομμένο είχε ο αδελφός μου, που είχε ένα ατύχημα στη δουλειά του» 
λέει ο αδελφός. 

Και, όμως, οι απλοί αυτοί άνθρωποι δεν μνησικακούν, δεν κλαίγονται δεν 
ζητούν τίποτα. 

Μας υπηρέτησαν, μας δούλεψαν τριπλοβάρδιες και απέτισαν φόρο αίματος στη 
μπετονιάδα της υπέρλαμπρης ολυμπιάδας μας με τους δεκατρείς νεκρούς τους, 
μας δούλεψαν και στοίχειωσαν με τους νεκρούς τους το καλαίσθητο μετρό μας 
και εμείς δεν τους συγκολλήσαμε ούτε το δάχτυλο για αντάλλαγμα. 
 
«Στο νοσοκομείο δεν μπορούσαμε να τον πάμε, από φόβο. Δεν είχαμε κανένας 
μας χαρτιά. Μετά δεν ξέραμε αν θα τον έπιαναν και εκεί» συνεχίζει ο αδελφός 
και περιγράφει τους «έλληνες που φιλοξενούν σαν βάρβαροι». 
 
Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγάλοι κι ας μην τους εξήρε ο Τσόρτσιλ.  
Έχουν το ψυχικό ανάστημα, το ψυχικό βάθος, να συγχωρούν. 
Έχουν τον ψυχικό χώρο να χωρούν ακόμη και τους βασανιστές τους. 
 
«Φοβηθήκαμε πολύ, αλλά μας έδινε κουράγιο. Θα φύγει, έλεγε, ο πόνος από το 
ηλεκτροσόκ και θα γίνω καλά», έτσι έλεγε ο βαθύψυχος νεκρός αδελφός. 
 
‘Εχουν το ψυχικό βάθος να χωρούν ακόμη και τον φονιά του δικού τους 
ανθρώπου. 
 
«Δεν θέλω τίποτα από 'δώ και στο εξής. Ούτε και έχω μίσος μέσα μου. Έτσι το 
είχε γράψει ο Θεός (!), να φύγει νωρίς», λέει ο αδελφός. 
 
Έτσι λέει ο απροστάτευτος μικρός αδελφός του νεκρού και μπροστά του 
ωχριούν έθνη ολόκληρα που περιφέρουν τους νεκρούς τους και μακελεύουν 
ολόκληρους λαούς στο όνομά τους. 
 
Δεν ζητούν εξωτερική δικαίωση, τη βρίσκουν μέσα τους. Γι αυτό είναι μεγάλοι. 
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Είναι αυτάρκεις κι ας είναι χτυπημένοι όσο δεν παίρνει. Κι ας είναι στερημένοι 
όσο δεν παίρνει. 
«Ήρθε από την Γερμανία ένας θείος μας και πλήρωσε τα έξοδα για τη μεταφορά 
της σορού του στην πατρίδα. Εμείς δεν είχαμε λεφτά» ομολογεί ο αδελφός. 
 
Ζητούν μόνον σεβασμό του νεκρού τους, σεβασμό της μνήμης του, 
αποκατάσταση της αλήθειας του θανάτου τους. 
«Μα δεν θέλω να λένε ότι πέθανε από μόνος του. Τον σκότωσαν τον αδελφό μου», λέει 
μόνον ο αδελφός. 
 
Στους ανθρώπους αυτούς υποκλίνομαι. 
 
Και μαζί με αυτούς και σ όλους εκείνους τους αθόρυβους, ανώνυμους, απλούς 
μεγάλους ανθρώπους, δηλωμένους και αδήλωτους, νόμιμους και «λαθραίους», 
που μέσα στο σημερινό κόσμο της κονόμας, των εκκωφαντικών κενοστομιών 
και της μόστρας, παραμένουν αυτάρκεις, αθόρυβοι, αθέατοι και άνθρωποι. 
 
Υποκλίνομαι στον Μοχάμεντ Καμράν, τον αδελφό του που δεν μάθαμε το όνομά 
του, την Κωνσταντίνα Κούνεβα.... Στους ανθρώπους που στις χωρίς αντίκρισμα 
μεγαλοστομίες των επώνυμων, αντιπαραθέτουν τις άγραφες δηλώσεις της 
στάσης της ζωής τους. 
 
Στους ανθρώπους που δεν θα γράψει τίποτα γι αυτούς η ιστορία. 
Γιατί, όπως λένε, την ιστορία την γράφουν οι νικητές. Και αυτοί είναι 
ηττημένοι.  
 
Γνωρίζω υψηλά ιστάμενους στη δουλειά μου που τη βιογραφία τους αλλιώς θα 
την έγραφα εγώ και αλλιώς θα μείνει στην ιστορία. 

Γι αυτό και γω διαβάζω τη δική μου ιστορία.  
Αυτή που τη βλέπω να αναβιώνει γύρω μου στην καθημερινότητά μου και 
αυτήν σας παρουσιάζω. 
 
Για τους ανθρώπους αυτούς που τους θεωρώ μεγάλους. απευθύνω, μέρες που 
είναι, ένα ερώτημα: 
Γιατί η πολιτεία που τιμά και αποκαθιστά τους πεσόντες στα πεδία του 
πολέμου δεν τιμά και δεν αποκαθιστά τους πεσόντες στα πεδία της ειρήνης; 
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Για μια Δίκαιη Λύση του Μεταναστευτικού Προβλήματος 
Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο οι «μεγάλοι» υποχρέωσαν τη Γερμανία να δεχτεί 
μετανάστες και να πληρώσει αποζημιώσεις. 

Μέχρι σήμερα καταβάλλει αποζημιώσεις σε ελληνικά χωριά. 

Επανειλημμένα ακούμε για έλληνες μετανάστες που είναι παράγοντες της 
κοινωνικής ζωής στη Γερμανία, όπως πρόσφατα για τον πρόεδρο του 
συνδικάτου χημικών, με ένα εκατ. μέλη παλιότερα και σήμερα με 700 χιλιάδες 
μέλη, που είναι γιος έλληνα μετανάστη εργάτη. 

Οι σημερινοί μετανάστες του λεγόμενου τρίτου κόσμου είναι αποτέλεσμα του 
παλιότερου αποικιακού πολέμου του πρώτου κόσμου, του σύγχρονου πολέμου 
Αμερικανών και συμμάχων και των κερδοσκοπικών οργανισμών τους 
που τζογάρουν ακόμη και με τα τρόφιμα, ανεβοκατεβάζοντας τις τιμές, 
παίζοντας με το θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε 
τροφή. 

Είναι δίκαιο να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους δυτικούς, την ίδια 
αντιμετώπιση με τους έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. 

Ας παραχωρηθεί και σ αυτούς μια περιοχή ή περιοχές του πλανήτη να ζήσουν 
και να προκόψουν. 
Φυσικά, όχι σε βάρος χωρών που τίποτα δεν τους οφείλουν, όπως έγινε με 
τους εβραίους. 
 
Ας τους παραχωρήσουν περιοχές τους οι πρωτεργάτες της συμφοράς τους 
Αμερικανοί και Βρετανοί και ας τους υποστηρίξουν να τις οικοδομήσουν οι 
πολυεθνικές τους που τους ξεζούμισαν την πλούσια γη τους, που τους 
κατέστρεψαν την κοινωνική τους δομή με τους στρατιωτικούς και οικονομικούς 
εκτελεστές τους. 

Οι πολυεθνικές δεν θα φτωχύνουν. Πολλές απ αυτές έχουν εισόδημα 
μεγαλύτερο απ αυτό αρκετών χωρών μαζί. 
Πολλές απ αυτές την εποχή που οι λαοί αποδεκατίζονταν και ζούσαν στην 
ανέχεια και στον εφιάλτη του πολέμου αυτές θησαύριζαν. 

Μόνον η Βρετανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου τους 
πλήρωνε 4 εκατ. λίρες την ημέρα, δηλ. 2,5 τρις ευρώ την 
ημέρα (βλ. Μουσολίνι: ήταν πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών). 

Ας εφαρμόσουν οι «μεγάλοι» το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης για να απονείμουν δίκαιο. 

Ας δώσουν τη δυνατότητα στα θύματα του δικού τους κατακτητικού πολέμου να 
δημιουργήσουν κι αυτοί την Αμερική τους, χωρίς να ξεκληρίσουν. φυσικά. τους 
ιθαγενείς όπως οι ευρωπαίοι τυχοδιώκτες που κουμαντάρουν σήμερα τον 
κόσμο. 

Να είμαστε σίγουροι ότι οι σημερινοί μετανάστες του λεγόμενου τρίτου κόσμου 
που ταξιδεύουν με σαπιοκάραβα, που διανύουν απίστευτες αποστάσεις πεζοί, 
που περνούν μέσα από νάρκες και μπλόκα, που επιβιώνουν χωρίς δραχμή, 
θα μεγαλουργήσουν. 
Τους το οφείλουμε. 
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Στη Μνήμη του Καμράν 
. 
Χθες υπέκυψε στα τραύματά του ένας άνθρωπος. 
Το όνομά του: Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ. 
Κάτοικος Νίκαιας καταγόμενος από το Πακιστάν. 
 
Βασανίστηκε από την ελληνική αστυνομία. 
Συνελήφθη για ανυπόστατη καταγγελία στις 26 Σεπτέμβρη, 01.30 το βράδυ. 
Δράστες 15 αστυνομικοί. 
 
Ο αδελφός του αναγκάστηκε και παραπλανήθηκε να δηλώσει δεν είχε τραύματα 
όταν έφυγε από το αστυνομικό τμήμα. 
Δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο γιατί δεν είχε χαρτιά. 
 
Αυτή είναι η είδηση από το TVXS: Αστυνομική κτηνωδία με νεκρό μετανάστη. 
 
«Τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον χτυπούσαν με ρόπαλα, ενώ στη συνέχεια του 
έκαναν ηλεκτροσόκ, με καλώδια στα χέρια και στα γόνατα», λέει η οικογένεια 
του η οποία επίσης ξυλοκοπήθηκε. 
 
«Τον έβγαλαν σερνόμενο, σχεδόν λιπόθυμο, έξω από το σπίτι του με 
αποτέλεσμα το κεφάλι να χτυπάει στα σκαλοπάτια», λένε οι γείτονες. 
 
"Αλήθεια αν τον Καμράν, τον λέγαν "Αλέξη", θα καθόμασταν ακόμη μπροστά στις 
οθόνες μας, μπας και ακούσουμε περί εξοστρακισμού κεφαλιού στα 
σκαλοπάτια"; διερωτάται ο κανένας στα σχόλια της είδησης 
 
και λέει σύντομα όσα ήθελα να πω. 
 
Στη μνήμη του ανθρώπου που τον έλεγαν Καμράν 
παραθέτω άσμα της Πηνελόπης Πασπαλιάς με τίτλο:«Τα χρήματα της ξενιτειάς 
είναι χρήματα αίματος» που παρέθεσε στο άρθρο του ο Τάκης Μίχας στην 
«Ελευθεροτυπία» 8-9-2004: 
 
Δεν έχω επιθυμία να τραγουδήσω, όμως θέλω να σας πω αυτήν την ιστορία. 
Δεν τραγουδάω απλά με το συνηθισμένο τρόπο, 
κλαίμε για τα βάσανα του κουρμπετιού (ξενιτιάς). 
 
Πολλοί έχουν υποφέρει στη δουλεία και πληρώθηκαν τόσα λίγα. 
Ο πρόσφυγας θα πρέπει να πάρει αυτά που αξίζει. 
Τα χρήματα του κουρμπετιού είναι χρήματα αίματος. 
 
Στους πρόσφυγες στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλη αδικία. 
Βασανίζονται σε σκληρή δουλειά, 
δεν τους πλήρωσαν ποτέ τον ιδρώτα του μετώπου τους. 
 
Ενας απ' αυτούς έγραψε ιστορία πολεμώντας για τον ιδρώτα του, 
ζητώντας τον ιδρώτα του μετώπου του. 
Ο Φλαμούρ Πίσλι, η καρδιά ενός καθαρού Αλβανού. 
Μιλάμε με δάκρυα στα μάτια, αναμνήσεις με πολλή νοσταλγία. 
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Είμαστε όλοι ακόμα λυπημένοι για τον Φλαμούρ Πίσλι από το χωριό Πατίν. 
 
Ηταν το έτος ενενήντα οχτώ, 
είχε πάρει τα χαρτιά του ο φτωχός Φλαμούρ, 
έσκισαν τα χαρτιά του και τον έβαλαν φυλακή. 
 
Του αρνήθηκαν τον ιδρώτα του μετώπου του. 
Εμεινε στη φυλακή περίπου ένα μήνα, 
εκεί υπέφερε πολλά βασανιστήρια. 
 
Από μαχαίρια και ψαλίδια του έκαναν δώδεκα πληγές.  
 
Ο φουκαράς ο Φλαμούρ είχε άγχος. 
«Η ζωή», έλεγε, «δεν θέλω να ζήσω άλλο. 
Με βασάνισαν για τον ιδρώτα μου. 
Δεν συνηθίζουμε να μην είμαστε άνδρες». 
 
Ποτέ μη βιάζεσαι. 
Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο για ένα κομμάτι ψωμί. 
Ο λόγος (besa) κάποιου είναι το καλύτερο πράγμα. 
 
Ο άνθρωπος ζει μόνο για το καθαρό του μέτωπο. 
. 
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Αφγανικής Καταγωγής 
.  
Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός, 
η αναγγελία του θανάτου σου, 
αφγανικής καταγωγής, το όνομά σου 
 
Παράπλευρη απώλεια στο διάβα σου από γη σε γη 
σου επεφύλαξαν μεγάλοι και μικροί 
στην παράπλευρη ζωή 
 
Αναπαύσου 
Οι τελευταίοι έσονται πρώτοι έχει αναγγελθεί 
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Είμαστε Όλοι Μετανάστες: Η Αστυφιλική, Τουριστική και Πολεμική 
Μετανάστευση 
. 
Πριν μερικές δεκαετίες, λόγω επαγγελματικής χρεωκοπίας, η οικογένειά μου 
εγκατέλειψε την κωμόπολη στην οποία ζούσαμε και ήρθαμε στην πρωτεύουσα 
για λόγους επιβίωσης. 

«Χωριάτες γυρίστε στα χωριά σας», «η Αθήνα ανήκει στους Αθηναίους» και 
άλλα παρόμοια γραμμένα στους τοίχους πολυκατοικιών ήταν το πρώτο 
καλωσόρισμα που θυμάμαι στο νέο μου τόπο. 
Κάποια χρόνια αργότερα στους ίδιους τοίχους διάβαζα «Το Αιγαίο ανήκει 
στα ψάρια του» και αναθάρρυνα. 

Τα τελευταία χρόνια διαβάζω «Έξω οι μετανάστες από την Ελλάδα» και πιο 
πέρα «Είμαστε όλοι μετανάστες». 
 
Χθες διάβασα στο http://nefestoras1.blogspot.gr/2009/09/blog-post.html για 
την Τουριστική μονοκαλλιέργεια και τα τέρατα που δημιουργεί. 

Πριν καιρό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή μίλαγαν για την αγανάκτηση κατοίκων 
μικρού ήσυχου νησιού για τις ορδές των τουριστών που ξεχύνονταν στην πόλη 
τους και κυριολεκτικά τους εκτόπιζαν με κάθε άφιξη κρουαζιερόπλοιου στο 
νησί τους. 
 
Στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 έδειξαν παιδιά στη Fallujah που 
γεννιούνται παραμορφωμένα από το απεμπλουτισμένο ουράνιο και τις 
βόμβες φωσφόρου που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι. 

Γιορτή στήνουν οι ταλαίπωροι γονείς τους όταν γεννιέται παιδί χωρίς 
παραμορφωμένο κορμί, ανακούφιση για τους μήνες αγωνίας με κάθε νέα 
εγκυμοσύνη. 

Η Fallujah είναι η πιο ήσυχη πόλη καυχιούνται οι Αμερικανοί μαζί με τον 
αρχηγό τους που συνεχάρη τους ηρωικούς πολεμιστές του για 
το επίτευγμα αυτό.  

Πριν μέρες στο ντοκιμαντέρ Ιράκ: η χαμένη γενιά  έδειξαν κάποια άλλα παιδιά 
σε νοσοκομεία της ξενιτιάς στη Συρία, αναλωμένα από τις βόμβες που 
πυρπόλησαν τους γονείς τους, τα αδέλφια τους και τα κορμιά τους. 
Παιδιά που δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν καν τη λέξη σπίτι, που είχαν μία 
και μόνη εικόνα στα όνειρά τους: φωτιές να καίνε τους γονείς τους και 
στρατιώτες να τα καταδιώκουν να τα σκοτώσουν. 

Άλλα θυμωμένα παιδιά ξενιτεμένα και παράνομα στην Ιορδανία να λένε: 

«Τί θέλουν; Γιατί ήρθανε στη χώρα μας; Να μας σκοτώσουν; Αυτό βλέπω να 
κάνουν. Τί τους κάναμε; Θέλουν το πετρέλαιό μας; Να το πάρουν και να 
φύγουν». 
 
Πριν κανά μήνα στην ΕΤ1, πάλι, μια γιαγιά από το Αφγανιστάν  
μασούλαγε ηρωίνη γιατί είναι πιο φτηνή από κάθε άλλη τροφή. 
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Αυτή τη φτηνή τροφή ποτισμένη με ουράνιο και άλλα καλούδια φρόντισαν και 
εξασφάλισαν στη νεολαία του Αφγανιστάν οι ισχυροί που μετανάστευσαν έτσι 
θέλω εκεί για να οργανώσουν τις δυνάμεις τους. 

 Αστυφιλία, τουρισμός, πόλεμοι τρεις μορφές μετανάστευσης που 
συσσωρεύουν πλείστα κακά και αλλοιώνουν τις τοπικές κοινωνίες οι δύο 
πρώτες και η τρίτη με συνέπειες μεγατόνων. 
 
Και στις τρεις αυτές μορφές μετανάστευσης συμμετέχουμε σχεδόν όλοι 
μας, στις δύο πρώτες άμεσα και στην τρίτη έμμεσα χρηματοδοτώντας μέσω 
φόρων τα ελληνικά στρατεύματα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

 
Ηχεί οξύμωρο να επιχειρηματολογούν σε ιστολόγια για τους ανεπρόκοπους 
 μετανάστες που έρχονται και χαλάνε την ποιότητα της ζωής μας, παίρνουν τις 
δουλειές μας  

και ταυτόχρονα να δηλώνουν ότι είναι από φτωχικό χωριό της Ελλάδας που 
σπούδασαν στην Αθήνα και στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Αμερικής, πήγαν 
τουρίστες στην Αγγλία ή την Αμερική και πιθανότητα εκδράμουν κάθε τόσο και 
στα ελληνικά νησιά για αναψυχή. 
 
Αυτοί ξενιτεύτηκαν για να προκόψουν. 
Οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να προσπαθήσουν να προκόψουν και αυτοί; 
 
Είναι, όπως διαβάζω τελευταία σε ιστολόγια να διαμαρτύρονται που 
«γεννοβολάνε οι άχρηστοι Ασιάτες» και έχουμε υπερπληθυσμό. 

 Δικαιούμαστε, άραγε, εμείς που γεννηθήκαμε να εμποδίζουμε άλλους 
να γεννηθούν για τη σωτηρία του πλανήτη μας; 
 

 Είμαστε το ίδιο πρόθυμοι να απαλλάξουμε τον πλανήτη από τη δική 
μας παρουσία που από πλευράς συνεπειών στο οικοσύστημα, 
(κατανάλωση ενέργειας, τροφής και μόλυνσης) ισοδυναμούμε με δεκάδες 
(αν όχι με χιλιάδες κάποιοι από μας) πεινασμένους Ασιάτες και που στο 
κάτω - κάτω γευτήκαμε και κάτι από τα καλά του πλανήτη μέχρι τώρα; 

Τους κατηγορούμε ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να γεννοβολάνε. 
 
Ο άνθρωπος γεννήθηκε δημιουργός. 
Τί άλλες δυνατότητες δημιουργίας τους άφησε ο κατακτητικός πολιτισμός μας; 

 Είμαστε πρόθυμοι να απαλλάξουμε τον κόσμο από τα δικά μας τα 
πολιτισμένα γεννοβολήματα της πολεμικής μηχανής και 
της εκβαρβάρωσης της ζωής; 
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2 9 . 1 1 . 1 1  

H σύμπραξη των ΜΚΟ στον πόλεμο στη Λιβύη. Η ελληνική ΜΚΟ 
"Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι" που συμμετείχε 

 
"Οι ΜΚΟ είναι η προέκταση της 

 Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής"  
Μπους 

 
 
Λένε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) θα παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στα πράγματα του κόσμου στο μέλλον. 
Μερικοί μιλάνε για μελλοντική παγκόσμια κυβέρνηση του OHE μέσω των Μ.Κ.Ο. 
 
Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα πεπραγμένα τους μιλούν για το σκοτεινό ρόλο 
πολλών απ αυτές τις οργανώσεις,  
Υπάρχουν στοιχεία που τις διασυνδέουν με τις μεγάλες μυστικές υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα τη CIA. 
 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Μιχάλη Ιγνατίου «Οι ΜΚΟ παίζουν και 
«βρώμικα» παιχνίδια: 

«H Ρωσία, η Ινδία, η Βενεζουέλα και άλλες χώρες έχουν εκφράσει 
σφοδρά παράπονα για τη δράση αυτών των οργανώσεων και η μία μετά την 
άλλη λαμβάνουν μέτρα που σε μερικές περιπτώσεις είναι απαγορευτικά 
για τη συνέχιση της δράσης των ΜΚΟ.  
 
Ο Ούγκο Τσάβες, π.χ., ξεπέρασε κάθε όριο με την εισαγωγή νόμου 
που εξαναγκάζει τις οργανώσεις να πληρώνουν διπλάσιο φόρο για τα 
ποσά που λαμβάνουν από ξένες χώρες.Βέβαια, ο ίδιος ήταν θύμα αυτών 
των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται κατευθείαν από τις ΗΠΑ και 
αμερικανικά ιδρύματα, μερικά εκ των οποίων «έβαλαν πλάτη» και στην 
εναντίον του απόπειρα πραξικοπήματος που σχεδιάστηκε στην Ουάσιγκτον» 
(1) 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση Αμερικανού διπλωμάτη ο οποίος, όπως 
αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, έλεγε πως πριν από τα δημοψηφίσματα στην 
Κύπρο «ανοίξαμε μία τρύπα και ρίχναμε μέσα δολάρια» 
εννοώντας τη χρηματοδότηση μέσω της Αμερικανικής USAID (Υπηρεσίαs των 

Η.Π.Α. για τη Διεθνή Ανάπτυξη) και της οργάνωσης UNOPS (The United Nations Office 

for Project Services ) του ΟΗΕ χιλιάδων μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 
Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία για την προώθηση του σχεδίου Ανάν. 
 
Όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο:  

«Έξι χρόνια μετά η αμερικανική κυβέρνηση και ο ΟΗΕ αρνούνται να 
δημοσιοποιήσουν τους αποδέκτες της «αμερικανικής βοήθειας».  
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Αρνούνται επίσης να απαντήσουν στο πιο απλό ερώτημα: εάν όσοι έλαβαν 
χρήματα έδωσαν αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα 
χρησιμοποίησαν, πολεμώντας με όλα τα μέσα τους ερευνητές που ζητούν 
μέσω της νομίμου οδού να αποχαρακτηρίσουν τον κατάλογο των 
αποδεκτών των αμερικανικών δολαρίων". 

Τέτοια είναι η διαφάνεια των ΜΚΟ οι οποίες ακμάζουν ιδιαίτερα και στην 
Ελλάδα. 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο Η φάμπρικα των ΜΚΟ  
(http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=251835) στην Ελλάδα 
υπολογίζονται γύρω στις 30.000 εκ των οποίων οι 4.500 δρουν στο όνομα των 
μεταναστών, των ναρκωτικών και των κακοποιημένων γυναικών.  
Όπως εκτιμάται στο άρθρο αν τα χρήματα που διοχετεύονται ανεξέλεγκτα 
στις εν λόγω οργανώσεις πήγαιναν πράγματι για τις ευπαθείς ομάδες, δεν θα 
υπήρχαν ευπαθείς! (2) 

 
 Ο Ρόλος των ΜΚΟ ως Δούρειων Ίππων σε Πολεμικές 

Επιχειρήσεις  
 

Οι στρατηγικές διείσδυσης ύποπτων ΜΚΟ σε διάφορες χώρες για πολιτική ή 
άλλη δολιοφθορά, τα τελευταία χρόνια με τις λεγόμενες πορτοκαλί 
επαναστάσεις έχουν γίνει λίγο - πολύ γνωστές,  
 
Το παλιό σκάνδαλο της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών, της σημαντικότερης 
ομάδας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποδείχθηκε παράρτημα της 
CIA άνοιξε τα μάτια σε πολλούς. 
 
Εν πολλοίς άγνωστες παραμένουν κάποιες άλλες διεισδύσεις και συμπράξεις 
των οργανώσεων αυτών: αυτές στις πολεμικές συγκρούσεις. 
Μερικοί μιλούν για ρόλο Δούρειου ίππου που παίζουν κάποιες από τις ΜΚΟ για 
την προώθηση των πολεμικών σχεδίων αυτών που τις κινούν παρασκηνιακά. 
Έχουν αναφερθεί ακόμη και περιπτώσεις που οχήματα ακόμη και 
ασθενοφόρα τέτοιων οργανώσεων χρησιμοποιούνται ως καμουφλάζ για 
μεταφορά πρακτόρων ακόμη και όπλων. 
 
Έναν τέτοιο ρόλο Δούρειου Ίππου έπαιξαν μια σειρά τέτοιων οργανώσεων και 
στην περίπτωση του πολέμου στη Λιβύη. 
 
Για όσους παρακολούθησαν από κοντά τα γεγονότα γνωρίζουν ότι αυτό που 
συνέβη στη Λιβύη ήταν πόλεμος ΗΠΑ και Κρατών της Ε.Ε με το καμουφλάζ 
και τη συνδρομή Λίβυων ανταρτών και όχι το αντίστροφο, όπως εμφανίζεται 
στα ΜΜΕ. 
 
Στον ρόλο αυτό των ΜΚΟ θα αναφερθούμε παρακάτω. 
 
Ο ρόλος αυτός ήταν σε δύο επίπεδα: 
 
- Αφ ενός να αποκρυβεί ότι επρόκειτο για έναν από τους πιο απάνθρωπους 
πολέμους των τελευταίων χρόνων και 
-  αφετέρου να του προσδοθεί ανθρωπιστικό προσωπείο. 
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 Ο Ρόλος των ΜΚΟ κατά τη Διάρκεια του Πολέμου στη Λιβύη 

 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παντελής σιωπή των διεθνών ανθρωπιστικών 
οργανώσεων για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το ΝΑΤΟ κατά τη 
διάρκεια του πολέμου αυτού. 
 
Το ίδιο και η σιωπή των ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα στην οποία 
έχουμε αναφερθεί και παλιότερα. 
 
Χάρις στην αποσιώπηση αυτή διαβάζαμε τους λίγους αρθρογράφους στην 
Ελλάδα που ασχολήθηκαν μια-δυο φορές με το θέμα να μιλούν για χειρουργικά 
χτυπήματα του ΝΑΤΟ και αναίμακτο πόλεμο,  
την ώρα που βομβαρδίζονταν νοσοκομεία, ιδρύματα ανάπηρων παιδιών, 
κατοικίες, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών μην αναφέροντας απολύτως 
τίποτα ούτε για το λουτρό αίματος στην Τρίπολη  
όταν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ πυροβολούσαν 
κάθε τι που εκινείτο στο δρόμο για να εξασφαλίζουν πρόσβαση στους 
Καταριανούς και άλλους μισθοφόρους τους και τα αιμοβόρα τάγματα της 
Μισράτα (αυτά που είδαμε στις οθόνες μας πριν ένα μήνα να επιδεικνύουν τα 
επανασταστικά τους ιδεώδη στην πράξη) κατά την εισβολή τους στην πόλη για 
να την «απελευθερώσουν». 
 
Στην ετήσια έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από καθεστωτικούς και αντικαθεστωτικούς, αλλά μιλιά, ούτε μια 
αράδα, για τις παραβιάσεις από το ΝΑΤΟ. 
 
Στη Λιβύη οι εισβολείς βομβάρδισαν το υδρευτικό δίκτυο της χώρας το οποίο 
είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στον κόσμο  
και στη συνέχεια βομβάρδισαν και το εργοστάσιο κατασκευής σωλήνων για 
να μην μπορεί να επισκευαστεί 
και καμία ανθρωπιστική οργάνωση όχι μόνον δεν το κατήγγειλε, αλλά ούτε 
καν το γνωστοποίησε. 
 
Έτσι μπορούσαν τα κανάλια να μιλούν για έλλειψη νερού στη Λιβύη λόγω 
δολιοφθοράς του δικτύου από τους «Κανταφικούς». 
 
Παιδιά σφάδαζαν αβοήθητα από τους πόνους στη Σύρτη, όταν ΝΑΤΟ και 
τάγματα της Μισράτα ισοπέδωναν σπίτια, νοσοκομεία, δίκτυα κοινής ωφέλειας 
και επί ένα μήνα είχαν αποκλείσει την πόλη από τροφή, φάρμακα, νερό, κ.α. 
και δεν βρέθηκε καμία ανθρωπιστική οργάνωση, καμία Unicef  να το 
καταγγείλει και να επιληφθεί. 

 
Ο Eρυθρός Σταυρός γνωστοποίησε την 
κατάσταση και δήλωσε απλά ότι δεν 
μπορούσε να μπει στην πόλη επειδή 
«υπήρχαν εκατέρωθεν πυρά».  

Η πόλη ισοπεδώθηκε.Στη φωτογραφία 
φαίνεται το αποτέλεσμα της «ανθρωπιστικής» επέμβασης για την «προστασία» 
των αμάχων στην πόλη της Σύρτης.  
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Η σιωπή των ανθρωπιστικών οργανώσεων συνεχίζεται και σήμερα που έχει 
τελειώσει ο πόλεμος. 
Η ζωή του γιου του Καντάφι τον οποίο δείξανε στα κανάλια πριν μια βδομάδα 
να κρατείται σε ιδιωτική φυλακή κινδυνεύει άμεσα εκτός των άλλων και από 
γάγγραινα και χρήζει άμεσης επέμβασης.  
Κάθε μέρα που περνάει μπορεί να αποβεί μοιραία.  
Δεν του παρέχεται καμία ιατρική φροντίδα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη 
δικηγόρου του και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί και να βασανίζεται. 

 Καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν επιλαμβάνεται. 
 
(Σημειωτέον ότι ο γιος αυτός είχε μεσολαβήσει πριν από τα γεγονότα για την 
αποφυλάκιση πολιτικών κρατούμενων οι οποίοι βαρύνονταν με κατηγορίες για 
προδοσία και δολοφονίες αστυνομικών και οι οποίοι μετά την αποφυλάκισή 
τους πρωτοστάτησαν στα γεγονότα που επέτρεψαν την εισβολή του ΝΑΤΟ). 

 Ο Ρόλος των ΜΚΟ στη Μεθόδευση για τον Πόλεμο στη Λιβύη 

Ο Προαποφασισμένος Πόλεμος 

Ο πόλεμος στη Λιβύη, όπως έχουμε αναφέρει από την αρχή των γεγονότων είχε 
αναγγελθεί το 2001 μαζί με αυτόν σε άλλες χώρες, βλ. Εδώ, επικαιροποιήθηκε 
το 2003, βλ. Εδώ και σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια ακόμα πιο παλιά, 
βλ. Εδώ. 
Χάρις στη σθεναρή αντίσταση σε δύο από τις χώρες αυτές, το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, ο πόλεμος στις άλλες χώρες που ήταν στη λίστα καθυστέρησε. 
 
Ήδη ο στόχος στο Ιράκ έχει επιτευχθεί, η χώρα έχει διαλυθεί, στο Αφγανιστάν 
έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, οπότε είχε έρθει η σειρά της Λιβύης. 
Τώρα που ο στόχος επετεύχθη και στη Λιβύη, η χώρα διαλύθηκε, όπως όλα 
δείχνουν έχει έρθει η σειρά της Συρίας και του Ιράν. 
 
Τη λίστα με τις χώρες σε αναμονή για εισβολή την είχε δημοσιοποιήσει ο 
γνωστός Αμερικανός στρατηγός Wesley Clark σε συνέντευξή του στη γνωστή 
δημοσιογράφο Amy Goodman από το Democracy Νοw τον Μάρτιο του 2007 
που ήταν στο προσκήνιο ο πόλεμος στη Σερβία, βλ. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9LTdx1nPu3k 

Καθώς το Democracy Νοw το παρακολουθούσαν πολλοί ξένοι αλλά και Έλληνες 
αναλυτές (ήταν μόνιμη αναφορά στην τηλεοπτική εκπομπή Inforwar) θα 
περίμενε κανείς ότι με την έναρξη των γεγονότων στη Λιβύη η συνέντευξη αυτή 
θα δημοσιοποιείτο ευρύτερα και θα κινητοποιούσε την αντίδραση στον πόλεμο 
αυτό. 
Κάτι τέτοιο, δυστυχώς δεν συνέβη. 
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Η Χρησιμοποίηση ΜΚΟ ως Πρόσχημα για τον Πόλεμο 
 
Η σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα ψηφίσματα για προστασία των 
αμάχων και δημιουργίας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων φάνηκε να είναι η 
ανταπόκριση του ΟΗΕ στην επείγουσα έκκληση από τον Λιβυκό Σύνδεσμο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον LLHR, με έδρα την Ελβετία και εβδομήντα 
(70) άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Η έκκληση αυτή έγινε μέσω επιστολής, 
βλ. http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&
b=1330815&ct=9135143 
που εστάλη και στην οποία καλείτο ο ΟΗΕ να προβεί στην ενεργοποίηση του 
άρθρου σχετικά με "την ευθύνη να προστατεύσει". 
Σ αυτήν ακριβώς την ενεργοποίηση προέβη ο ΟΗΕ. 
 
Με την ενέργεια αυτή άνοιξε η κερκόπορτα για να μπορεί να επεμβαίνει η 
αυτοκρατορία σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί υπό το ανθρωπιστικό 
πρόσχημα, και όπως, όλα δείχνουν προετοιμάζεται για την επόμενη χώρα στη 
λίστα, τη Συρία.  
 
Ποιες Είναι οι Πρωταγωνιστικές ΜΚΟ Δούρειοι Ίπποι 
 
Ανάμεσα στις οργανώσεις που συνυπέγραψαν ήταν 
βλ. http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&
b=1330815&ct=9135143 : 
 
- το Παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών (U.N.Watch), οργάνωση άσκησης 
πίεσης, το οποίο ιδρύθηκε (το 2001) και χρηματοδοτείται από την 
Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή, 
βλ. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=UN_Watch 
 
- το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Προώθηση της Δημοκρατίας (ΝΕD) το οποίο 
είναι γνωστό ότι χρηματοδοτεί κόμματα της αντιπολίτευσης σε διάφορες 
χώρες και παρέχει ειδική βοήθεια σε εξόριστους και αντιπάλους 
καθεστώτων που δεν είναι αρεστά στο State Department. 
Σύμφωνα με πολλούς λειτουργεί ως πράκτορας βοηθώντας τις μυστικές 
υπηρεσίες να ανατρέπουν αυτά τα καθεστώτα. 
 
- Ο Λιβυκός Σύνδεσμος LLHR που είχε την πρωτοβουλία της επείγουσας 
έκκλησης είχε άμεση διασύνδεση με τη Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Γαλλία, η οποία είναι επίσημος συνεργάτης με 
το Αμερικανικό Ίδρυμα Προώθησης της Δημοκρατίας. 
 
Ο Λιβυκός σύνδεσμος είχε επίσης ιδιαίτερες διασυνδέσεις με τα μέλη του 
μεταβατικού συμβουλίου της Λιβύης, πολλά από τα οποία ήταν μέλη του, 
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όπως παραδέχεται στο βίντεο: 
http://www.youtube.com/watch?v=MmahzMfw6T4&feature=related  
ο ίδιος ο εκπρόσωπός του με τα οποία είχε και προσωπική φιλία. 
 
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Sliman Bouchuiguir είναι σήμερα πρέσβης της 
νέας Λιβυκής κυβέρνησης στην Ελβετία.  
Για τις σπουδές του στις ΗΠΑ και τις διασυνδέσεις του με ανθρώπους 
Αμερικανοϊσραηλινών ενδιαφερόντων μπορεί κανείς να δει Εδώ 
 
Οι Υπόλοιπες ΜΚΟ 
 
Η πλειοψηφία των υπόλοιπων ΜΚΟ που υπέγραφαν ήταν ομάδων εξόριστων 
αντιφρονούντων, 
όπως το Διευθυντήριο για τη Δημοκρατία στην Κούβα και άλλες παρόμοιες στην 
Kούβα, Κίνα, Βενεζουέλα Σουδάν, Ρωσία, Λιβύη και άλλα κράτη μη αρεστά στις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ. 
Οι ομάδες αυτές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρηματοδοτούνται μέσω του 
ιδρύματος για την προώθηση της δημοκρατίας, (NED) από μυστικές 
υπηρεσίες. 
 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες απ αυτές τις MKO δεν έχουν καμιά 
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε στην ονομασία τους. 
 
Ενδεικτικές οργανώσεις από τη λίστα: 
- Παγκόσμια οργάνωση για την προώθηση του Προοδευτικού Εβραϊσμού 
- Καμπάνια του Ιωβηλαίου, Ελβετία 
- Ελβετικό Συμβούλιο της Ταμίλ Ιλάμ 
- Αμερικανικό κέντρο μελέτης του Ισλαμισμού 
- Αμερικανικό ίδρυμα για τις υποθέσεις του κόλπου (Gulf Affairs) 
- Αμερικανικό γραφείο Διεθνούς καθολικής επιμόρφωσης 
- Καταπράσινο τοπίο της Σιέρα Λεόνε 
- Ίδρυμα για την Κίνα του 21ου αιώνα 
- Διεθνής ένωση καταναλωτών Νεπάλ 
- Αναπτυξιακό κέντρο Καμερούν 
- Loksadhana για επαναδιαμόρφωση των χωριών στην Ινδία 
- Κέντρο εκπαίδευσης πολυμέσων στο Σουδάν 
- Ένωση γυναικών Ταϊλάνδης 
- Οργάνωση Biland Awdal (ποιότητα τροφίμων) Σομαλίας  
- Πολιτιστικό κέντρο Kwoto Σουδάν 
- Σουδανικό κέντρο εκπαίδευσης 
- Maghrebin Φόρουμ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του Μαρόκου 
- Μηχανικοί του κόσμου, κ,ο,κ,- 

Στους υπογράφοντες την επιστολή είναι επίσης και  
- οργανώσεις θυμάτων και συγγενών θυμάτων της δολιοφθοράς στο Λόκερμπι η 
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οποία αποδόθηκε σε Λίβυους τρομοκράτες, ενώ τελικά απεδείχθη ότι ήταν 
"δουλειά" της CIA (3) 
 
Τι Προέκυψε από Συνέντευξη του Έχοντος την Πρωτοβουλία 

Όπως προκύπτει από τα βίντεο με τίτλο:΅ 

- Ψέμματα πίσω από τον "ανθρωπιστικό Πόλεμο στη Λιβύη" - "Δεν υπάρχει 
ένδειξη !!!- Μέρος 1 

- Ψέμματα πίσω από τον "ανθρωπιστικό Πόλεμο στη Λιβύη" - "Δεν υπάρχει 
ένδειξη !!!- Μέρος 2 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.youtube.com/watch?v=MmahzMfw6T4&feature=related 

ο εκπρόσωπος του Λιβυκού Συνδέσμου Sliman Bouchuiguir, σε συνέντευξή του 
λίγες μέρες μετά την επείγουσα έκκληση του για κινητοποίηση κατά της Λιβυκής 
κυβέρνησης  
σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι θα χρειάστηκε πολύ χρόνο και κόπο για 
να ενημερώσει και να συντονίσει όλες τις ΜΚΟ που συνυπογράφουν την 
επιστολή απάντησε ότι  

δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνος και κόπος γι αυτό. Απλά οι οργανώσεις 
αυτές είχαν κληθεί στη συνεδρίαση του συμβουλίου και υπέγραψαν εκεί 
την επιστολή. 

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι 
κατηγορίες στην επιστολή του απάντησε μετά κάποιο διάστημα αμηχανίας ότι 
δεν υπάρχει κάποια ένδειξη γι αυτές. 
Απλά είναι αυτά που τον πληροφόρησαν γνωστοί του στη Λιβύη. 
 
Όπως απαντά σε άλλη ερώτηση του δημοσιογράφου μέλη του Λιβυκού 
συνδέσμου ήταν πολλά μέλη του μεταβατικού συμβουλίου και μερικά από 
αυτά και προσωπικοί του φίλοι. 

Στην πραγματικότητα τα μέλη αυτά του συνδέσμου έγιναν μέλη του μεταβατικού 
συμβουλίου αμέσως μετά την αποστολή της επιστολής στον ΟΗΕ. 

Ανάμεσα στα μέλη ήταν και ο Mahmoud Jibril που έγινε πρωθυπουργός και ο 
Ali Tarhouni.που έγινε υπουργός οικονομικών και πετρελαίων του 
μεταβατικού συμβουλίου, γνωστός ως ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον στη 
Λιβύη. 

Συμπερασματικά 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι  

 τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η μετέπειτα πολεμική 
επιχείρηση στηρίχθηκαν απλά σε ανεπιβεβαίωτες εικασίες και μάλιστα 
αυτών που είχαν συμφέρον για αρπαγή της εξουσίας στη Λιβύη. 
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Το ότι αυτά που καταλογίζονταν στην κυβέρνηση της Λιβύης ήταν 
ανυπόστατα κι ας προπαγανδίζονταν συνεχώς από τα ΜΜΕ καταδείχθηκαν 
από έρευνα ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανώσεων.  

Για σύντομη επισκόπηση των διαψεύσεων αυτών μπορεί να δει κανείς το 
σύντομο κατατοπιστικό άρθρο του Ν. Κατζηλάκη στην Ελευθεροτυπία,  
βλ. http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12/03/2011&id=258771 

Ο Καντάφι επανειλημμένα μίλαγε για την παραπληροφόρηση των ΜΜΕ και 
καλούσε τον ΟΗΕ να στείλει ανεξάρτητους παρατηρητές στη Λιβύη για να 
διαπιστώσει τα ψεύδη. 

Εντούτοις, ο ΟΗΕ αρνήθηκε. 

Προτίμησε να δώσει βάση στις ενστάσεις ατόμων και οργανώσεων που ήταν 
όλα και όλες εκτός της Λιβύης και μολονότι ο έχων την πρωτοβουλία δήλωνε 
επίσημα ότι οι κατηγορίες που επικαλείτο ήταν απλά εικασίες και οι 
υπόλοιποι υπέγραψαν επειδή απλά τους είπε να υπογράψουν. 
 
Η στάση αυτή του ΟΗΕ δεν θα πρεπε να προβληματίσει; 
 
Σημειωτέον ότι επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ είχε συντάξει 
έκθεση που εκθείαζε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Λιβύη και επρόκειτο να υπερψηφιστεί. Η υπερψήφισή της αναβλήθηκε λίγες 
μέρες πριν τα γεγονότα.  
Την έκθεση μπορεί να την δει κανείς στο 
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-
15.pdf 

Σε άρθρο των New York Times με τίτλο: "Η Υψηλή επίδοση της Λιβύης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα", βλ. 
http://www.nytimes.com/2011/03/06/weekinreview/06libya.html?_r=5& 
στο οποίο σχολιάζεται η έκθεση του ΟΗΕ επισημαίνονται και οι θετικές 
αντιδράσεις πολλών χωρών ανάμεσα σε αυτές και του Κατάρ, του σημερινού 
εισβολέα της Λιβύης. 
Όπως αναφέρεται: 

"το Κατάρ επαίνεσε  το νομικό πλαίσιο της χώρας για την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και τον ποινικό της κώδικα 
που τα εγγυάται" 

Ενδεικτικό είναι επίσης και το γεγονός ότι η Λιβύη είναι από τις χώρες με το 
μικρότερο ποσοστό φυλακισμένων σε αντίθεση με τον εισβολέα της, τις ΗΠΑ, 
οι οποίες: 

- είναι πρώτες στη λίστα, με έξι φορές μεγαλύτερο ποσοστό φυλακισμένων 
από τον μέσο όρο του κόσμου, βλ. 
http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-
23prison.12253738.html 
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- στις φυλακές τους έχουν συνθήκες Αμπού Γκράιμπ,, βλ. ντοκιμαντέρ του 

Channel 4 http://www.youtube.com/watch?v=7tJ9V_7mO-
E&feature=player_embedded 

- διατηρούν σχολή εκπαίδευσης βασανιστών στην οποία εκπαιδεύονται οι 
βασανιστές όλου του κόσμου, βλ.  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ISYVNDO4g
8A 

και αυτές τις ημέρες πληροφορούμαστε ότι το κογκρέσο πρόκειται να 
ψηφίσει νόμο που θα δίνει το δικαίωμα στο στρατό να συλλαμβάνει 
όποιoν θέλει σε όλο τον κόσμο και τις ΗΠΑ και να τον κρατά χωρίς να 
του απευθύνει κάποια κατηγορία και χωρίς κάποια εκδίκαση,  

βλ. http://www.washingtonsblog.com/2011/11/congress-to-vote-next-week-
on-explicitly-creating-a-police-state.html 

 Η Ελληνική ΜΚΟ που Συνυπέγραψε - Το "Παρατηρητήριο 
των Συμφωνιών του Ελσίνκι" 

Ανάμεσα σ αυτούς που συνυπέγραψαν την επιστολή για κινητοποίηση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν και ο Παναγιώτης Δημητράς, ως εκπρόσωπος του 
"Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι" (αρ. 48 στη λίστα των 
υπογραφών). 
Όπως και με τις άλλες οργανώσεις που υπέγραψαν και ο ρόλος αυτής της 
οργάνωσης φαίνεται αδιαφανής και προβληματικός. 
 
Μαζί με την οργάνωση "Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των 
Μειονοτήτων" της συζύγου του Ναυσικάς Παπανικολάτου, συνεπικουρούμενοι 
και από το Σκοπιανό ακροδεξιό κόμμα «ουράνιο τόξο» καταγγέλλουν συνεχώς 
το ελληνικό κράτος σε διεθνή συνέδρια και συσκέψεις και στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για φαινόμενα αντισημιτισμού και κατάφωρες παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Ελλάδα. 
 
Καρπός αυτών των άοκνων διεθνών καταγγελιών και παρεμβάσεων για τον 
αντισημιτισμό στην Ελλάδα φαίνεται να είναι το νομοσχέδιο ποινικοποίησης 
της γνώμης και της ιστορικής έρευνας που ήρθε στη δημοσιότητα τον 
περασμένο Μάρτιο..  
 
Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ οι δύο ΜΚΟ των δύο συζύγων έχουν ακριβώς ίδιο 
αντικείμενο όπως φαίνεται από την κοινή ιστοσελίδα τους, βλ. 
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/profile.html 

εμφανίζονται ως δύο διαφορετικές οργανώσεις στις διεθνείς 
καταγγελίες τους δημιουργώντας έτσι την ψευδή εντύπωση για ευρεία βάση 
των καταγγελιών αυτών.    Βλ. προσθήκη (α) 
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Από ό,τι φαίνεται από την ιστοσελίδα του, στο «Παρατηρητήριο» εκτός από τη 
σύζυγο του Παναγιώτη Δημητρά Ναυσικά Παπανικολάτου μέλος του 
"Παρατηρητηρίου" είναι ή ήταν και ο πατέρας του Ηλίας Δημητράς,  

(ο οποίος, όπως αναφέρεται στο http://antiaristera.pblogs.gr/2008/10/360085.html, 
 υπήρξε υπουργός επί Δικτατορίας και εκδιώχθηκε από την Πάντειο όπου ήταν καθηγητής 
γιατί παγίδεψε επιστημονικό του συνεργάτη, μέλος του Δημοκρατικού αγώνα, στο γραφείο 
του όπου τον περίμεναν άντρες της γενικής ασφάλειας και τον συνέλαβαν).  
Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν κι άλλα συγγενικά πρόσωπα ανάμεσα στα 
ονόματα που αναφέρονται ως μέλη της οργάνωσης.  
 
Οι μειονότητες τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζει το ελληνικό κράτος 
κατά το «ελληνικό παρατηρητήριο» είναι κυρίως η Μακεδονική, η Τουρκική 
και η Αλβανική.  
Ανάμεσα στις παραβιάσεις αυτές είναι και η παρεμπόδιση της διδασκαλίας της 
Μακεδονικής, Τουρκικής και Αλβανικής γλώσσας. 
 
Μολονότι τέτοιες μειονότητες δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος, 
αλλά ούτε και από άλλον διεθνή οργανισμό, η μόνη μειονότητα που 
αναγνωρίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης είναι η 
Μουσουλμανική (η οποία αντιπροσωπεύεται και στην ελληνική Βουλή),  
το Ελληνικό Παρατηρητήριο έχει κυκλοφορήσει πολυτελές βιβλίο με τίτλο 
«DENYING ETHNIC IDENTITY, the Macedonians of Greece (Μακεδόνες της 
Ελλάδος. Τους αρνούνται την εθνική τους ταυτότητα) 
στο οποίο εκθέτει την καταπίεση των μειονοτήτων αυτών και συντάσσει 
εκθέσεις παραβιάσεων οι οποίες υιοθετούνται μετέπειτα από το State 
Department, βλ.  

Ερωτήματα εγείρονται κατά πόσον ο "οίστρος" της οργάνωσης για τα θέματα 
αυτά είναι άσχετος με τα γνωστά σχέδια για κατακερματισμό των Bαλκανίων 
του βασικού χρηματοδότη της οργάνωσης και βασικού συντελεστή της μητρικής 
οργάνωσης του Διεθνούς Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι: του 
γνωστού κερδοσκόπου Σόρος. 
 
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης βασικός χρηματοδότης της 
είναι το Open Society Institute (ίδρυμα ανοιχτής κοινωνίας) του Σόρος.  
Ο ίδιος δε ο Σόρος συμπεριλαμβάνεται και στη μακρά λίστα αυτών που 
χρηματοδοτούν την διεθνή οργάνωση με πάνω από 100 χιλιάδες δολάρια.  

(Aλλοι χρηματοδότες στην κατηγορία αυτή είναι το ίδρυμα Rockefeller, το 
ίδρυμα Ford, ίδρυμα για το οποίο υπάρχουν κατηγορίες για παράνομη εμπορία 
αρχαιοτήτων (Levy and Shelby White), κάποιοι άλλοι που είναι και βασικοί 
χρηματοδότες του Human Rights Watch Ισραηλινών ενδιαφερόντων, κ.λ.π.), 
βλ. Εδώ. 
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Ο Σόρος είναι επίσης και ο βασικός συντελεστής της μητρικής οργάνωσης του 
Διεθνούς Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, το παρακλάδι του οποίου στη Ρωσία έχει 
επανειλημμένα επίσημα κατηγορηθεί για διασυνδέσεις με βρετανούς πράκτορες 
και χρηματοδότηση από τη Βρετανική πρεσβεία, βλ. Εδώ. 
 
Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση ενός άλλου χρηματοδότη του ελληνικού 
παρατηρητηρίου, η σκοπιανή οργάνωση «Macedonian Human Rights Movement 
of Canada» με πρόεδρο τον Bill Nicholov ο οποίος σε δημόσιο φόρουμ, 
βλ. Εδώ,  
υποστήριζε ότι "η  Ελλάδα θα χάσει την Μακεδονία του Αιγαίου από τους 
«Mακεδόνες», τη Θράκη και την Κύπρο από την Τουρκία και την Ήπειρο από 
την Αλβανία και ότι στους Έλληνες θα απομείνει ο μικρός βράχος που 
ονομάζεται Αθήνα, η οποία είναι 50% αλβανική». 
 
Η οργάνωση έχει κατηγορηθεί και για κατασκευή ψεύτικων ειδήσεων  
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους των χρηματοδοτών της. 
Όπως αναφέρεται http://www.tsantiri.gr/ethnika-themata/o-soros-
chrimatodoti-anthellinikes-mko-entos-tis-elladas.html 

«σε άρθρο του Ζιλ ντ’ Αϋμερί στο αμερικανικό διαδικτυακό περιοδικό Swans (Ο κύκλος 
της απάτης – Χαρτογραφώντας τα πλήθη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Βαλκάνια, 
23.7.2001),  
από μία ανώνυμη καταχώρηση μέσω της λίστας ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Balkan 
Human Rights του κ. Δημητρά, τον Μάιο του 2001, ξεκίνησε μία φήμη σχετικά με «την 
καταστροφή στοιχείων που αφορούσαν εγκλήματα εις βάρος Αλβανών του 
Κοσσυφοπεδίου.  
Η πληροφορία αυτή που διεσπάρη μέσω των συνδέσμων του Ελληνικού 
παρατηρητηρίου, αφορούσε την ανέλκυση από τον Δούναβη, στις Σιδηρές Πύλες κοντά 
στο Κλάδοβο της Σερβίας ενός παγωμένου φορτηγού γεμάτου από πτώματα, την 6η 
Απριλίου του 1999.  
Η πηγή του, έγραφε το μήνυμα, ήταν το Ανθρωπιστικό Νομικό Κέντρο (Humanitarian 
Law Center) του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι.  
Η επόμενη λογική κίνηση ήταν να επισκεφθεί κανείς την ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, η οποία αποτελεί τμήμα των ιστοσελίδων των Βαλκανικών 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί, η αναφορά παρέπεμπε πίσω στην Λίστα Βαλκανικών 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 από … τις ιστοσελίδες 
των Βαλκανικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)! " 

Αυτή είναι εν ολίγοις η ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση που υπέγραψε την 
επείγουσα έκκληση για επέμβαση στη Λιβύη επιβεβαιώνοντας αυτά που απλά 
της είπαν να επιβεβαιώσει. 
 
Στη μαρτυρία αυτής της ΜΚΟ και των άλλων των παρόμοιων με αυτήν 
στηρίχθηκαν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που οδήγησαν στον πόλεμο στη Λιβύη.  
 
Αυτή είναι η πραγματικότητα των λεγόμενων διεθνών οργανισμών, ΟΗΕ και 
λοιπών που κουμαντάρουν τον κόσμο σήμερα. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 30.11.11 
 
Τελικά οι ΜΚΟ με ίδιο αντικείμενο που ίδρυσε και εκπροσωπεί ο Π. Δημητράς 
δεν είναι μόνον δύο αλλά πέντε. Οι παρακάτω (βλ. Εδώ):  

- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)  
- Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) 
- Εταιρεία Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας (ΕΤΕΠΕ) της οποίας η 
δραστηριότητα είναι η διαχείριση των προγραμμάτων των παραπάνω ΜΚΟ 
- Το κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τις Μειονότητες στην 
Ευρώπη - Νοτιανατολική Ευρώπη (CEDIME-SE),  
- το Κονσόρτιουμ Πηγών Πληροφοριών για Μειονότητες (COMIR) 

 Αυτές οι πέντε ΜΚΟ υπογράφουν κατά κανόνα τις διεθνείς καταγγελίες 
για ρατσισμό και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην 
Ελλάδα παραπλανώντας ότι πρόκειται για πέντε διαφορετικές ομάδες.  
 
____________________________________ 
 

(1) Ποιοί επιλέγονται ως επικεφαλής μεγάλων διεθνών ΜΚΟ  
 
Για να υπηρετηθεί η μυστική ατζέντα πολλών απ αυτές τις οργανώσεις 
επικεφαλής τους τίθενται άνθρωποι «ιδιαίτερων» προσόντων. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του επικεφαλής της Unicef στον οποίο 
αναφερόμαστε στο επόμενο κείμενο.  
Με παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου επικεφαλής της Unicef ετέθη 
μέλος της οργάνωσης για την ηγεμονία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο 
οποίος είχε προταθεί ως επικεφαλής της CIA και είχε απορριφθεί για ηθικούς 
λόγους 
 
Φυσικά υπάρχουν και ΜΚΟ (όπως για παράδειγμα οι Γιατροί της καρδιάς) που 
τα κατά κανόνα αθόρυβα μέλη τους αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπηρεσία 
δεινοπαθούντων ανθρώπων.  
Οι άνθρωποι αυτοί επωμίζονται εν πολλοίς δικά μας ανομήματα και ευθύνες και 
διασώζουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου γένους. 
 
Δεν μπορεί, όμως να παραβλέψει κανείς το πρόβλημα της ηγεσίας πολλών 
άλλων απ αυτές τις οργανώσεις και να μην διερωτηθεί για την κρυφή ατζέντα 
που ενδέχεται να υπηρετούν εκμεταλλευόμενοι το έργο των απλών μελών με το 
οποίο εξασφαλίζουν το κύρος και την καλό όνομα της οργάνωσης στην οποία 
ηγεμονεύουν. 
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 (2) Που πηγαίνουν τα λεφτά των δωρεών 
 
Πέραν από τις κρυφές ή φανερές κρατικές χρηματοδοτήσεις τους μερικές από 
τις οργανώσεις αυτές κατηγορούνται και για κατασπατάληση των χρημάτων 
δωρητών. 
 
Κάποιοι ίσως να θυμούνται τη μεγάλη καμπάνια της ΜΚΟ Αλληλεγγύη της 
εκκλησίας της Ελλάδας για συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης 
για το Ιράκ την εποχή της εισβολής των Αμερικανών στην οποία υπήρχε 
γενναιόδωρη ανταπόκριση. 
Λίγοι μάλλον θα πληροφορήθηκαν για τα σάπια κοτόπουλα που βρέθηκαν στα 
ψυγεία της οργάνωσης που τα προόριζαν για το Ιράκ και ότι τελικά οι δωρεές 
τους δεν έφθασαν ποτέ στον προορισμό τους. 
 
Πολλοί θα θυμούνται την τηλεοπτική καμπάνια πριν τρία περίπου χρόνια της 
κρατικής τηλεόρασης στην οποία συμμετείχε και η Unicef για συγκέντρωση 
χρημάτων για να ξαναχτιστεί ένα από τα σχολεία στην Παλαιστίνη που είχαν 
ισοπεδώσει οι Ισραηλινοί.  
 
Λίγοι γνωρίζουν ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, 1,2 εκ. δεν έχουν 
αποδοθεί ακόμη  
(Στην αρχή είπαν ότι δεν υπέγραφε ο αρμόδιος υπουργός της ΝΔ. Μετά είπαν 
ότι τελικά υπέγραψε ο αρμόδιος του ΠΑΣΟΚ. Και μετά σιωπή), 
βλ. http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/2010/12/blog-post_6992.html 

Ενδεικτικές είναι και οι παρακάτω αναφορές: 
 
-  Μόνο ένα λεπτό πήγε στην Αϊτή από κάθε δολάριο βοήθειας για τους 
σεισμοπαθείς", βλ. 
http://www.informationclearinghouse.info/article24518.htm 

- Το 90% της ξένης βοήθειας στο Αφγανιστάν πηγαίνει στους δυτικούς των 
ξένων αποστολών  
οι οποίοι διάγουν βασιλική ζωή σε σπίτια με μηνιαίο ενοίκιο 15000 USD 
απαιτώντας ιδιαίτερο μπάνιο για κάθε δωμάτιο του σπιτιού  
(μολονότι 77% των Αφγανών δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό), 
κυκλοφορώντας με αυτοκίνητα των 60000 USD και αμειβόμενοι με 250,000 έως 
500,000 USD το χρόνο, βλ. http://www.globalresearch.ca/  
 
(3)  Όπως αναφέρεται σε άρθρο του γνωστού δημοσιογράφου Thierry Meyssan 
στο ανεξάρτητο δίκτυο Voltaire, 
βλ. http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/10/blog-post_513.html#.UQFf-
R1g8qM 

"Ή υπόθεση της επίθεσης του Λόκερμπι (21 Δεκέμβρη 1988, 270 θάνατοι): οι 
ερευνητές προσδιόρισαν τον ιδιοκτήτη της βαλίτσας που περιείχε τη βόμβα 
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και το μηχανισμό πυροδότησης μέσω της μαρτυρίας ενός Μαλτέζου εμπόρου 
που είχε πουλήσει το παντελόνι που βρισκόταν στην βαλίτσα-παγίδα.  
Η σκοτσέζικη δικαιοσύνη κατηγόρησε τότε δύο πράκτορες της Λιβύης, τον 
Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi και τον Al Amin Khalifa Fhimah. Το 
Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε κυρώσεις κατά της Λιβύης.  

Τελικά, για να αρθούν οι κυρώσεις, η Λιβύη συμφώνησε να εκδώσει τους 
δύο πράκτορες (ο πρώτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ο δεύτερος 
αθωώθηκε) και να πληρώσει αποζημίωση 2,7 δισ. δολάρια, ενώ συνέχιζε 
να διακηρύσσει τη πλήρη αθωότητά της. 
 
Tελικά, τον Αύγουστο του 2005,  
ένας από τους προϊσταμένους της σκωτσέζικης έρευνας δήλωσε ότι το 
κύριο αποδεικτικό στοιχείο, τον πυροκροτητή, τον είχε τοποθετήσει 
στον τόπο του ατυχήματος ένας πράκτορας της CIA.  
Στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας ο οποίος είχε αναλύσει το 
πυροκροτητή για λογαριασμό του δικαστηρίου παραδέχτηκε ότι ο ίδιος 
τον είχε κατασκευάσει πριν να τον τοποθετήσει η CIA στην περιοχή.  
Τέλος, ο Μαλτέζος καταστηματάρχης παραδέχθηκε ότι έλαβε 2 
εκατομμύρια δολάρια για την ψευδομαρτυρία.  
Οι αρχές της Σκωτίας αποφάσισαν να επαναλάβουν την δίκη, αλλά η υγεία 
του Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi δεν το επέτρεπε. 
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22. 7. 10 

Μια Ματιά στην Πίσω Πλευρά του Κόσμου - UNICEF και CIA 

"Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς τη ζημιά για τη χώρα μας αν τα έθνη 

στον τρίτο κόσμο καταλήξουν να πιστεύουν ότι η πρωτοβουλία μας της 

εξωτερικής βοήθειας δηλητηριάζει τα παιδιά τους. 

Δεν είναι δύσκολο να προβλέψουμε 
πώς αυτό θα ερμηνευτεί από τους εχθρούς μας στο εξωτερικό." 

Robert F. Kennedy, June 2005 
http://www.globalresearch.ca/vaccinations-deadly-immunity/14510 

. 
"Τα εμβόλια υποτίθεται ότι μας κάνουν πιο υγιείς. Ωστόσο,  

στα είκοσι πέντε χρόνια που είμαι νοσοκόμα ποτέ δεν έχω  

δει τόσα πολλά άρρωστα παιδιά. 
Κάτι πολύ, πολύ λάθος συμβαίνει με τα παιδιά μας." 

Patti White προς κυβερνητική επιτροπή το 1999, 
αναφορά στην παραπάνω ομιλία του Kennedy 

 
«Στις αφρικανικές χώρες γινόμαστε μάρτυρες μιας καταστροφής 
που οφείλεται στη χρήση παλιότερων εμβολίων ζωντανών ιών 

πολιομυελίτιδας,εμβόλια τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει 
επιδημίες πολυομυελίτιδας» 

J. T. Jacob, 'Associated Paralytic Poliomyelitis.' WHO Bulletin 2004βλ.  

Helping or Harming The Third World - Vaccines Uncensored 
http://www.vaccinesuncensored.org/third.php 

 
Πίσω από κάθε επίσημη ιστορία βρίσκεται και μια άλλη, η αθέατη όψη της, η 
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, όπως λένε μερικοί. 

Είναι η ιστορία όλων αυτών που συμβαίνουν πίσω από τη σκηνή, στο 
παρασκήνιο, αυτά που δεν βλέπουν και δεν τα γνωρίζουν οι απλοί θεατές, αλλά 
και αυτά στο προσκήνιο που είναι έξω από τον κύκλο φωτός των προβολέων. 
 
Aυτές τις ημέρες προβάλλεται στα κανάλια διαφήμιση της UNICEF για μια νέα 
δράση της με τίτλο: «Γίνε και συ Νονός». 
Η δράση αυτή είναι μίμηση της κατά γενική ομολογία επιτυχημένης δράσης της 
ΑCΤΙΟΝ AID με τίτλο: «Γίνε Ανάδοχος ενός Παιδιού». 
 
Τα ΜΜΕ μας έχουν πείσει ότι η αναφορά στη Unicef και τους εράνους της 
παραπέμπει σε απόλυτη εμπιστοσύνη και διαφάνεια. 
Τα χρήματα δόθηκαν στη Unicef είναι η αποστομωτική απάντηση των 
παραγόντων του ΣΚΑΙ στην ερώτηση γιατί δεν κάνουν μια εκπομπή για το που 
διατέθηκε το σημαντικό ποσόν του 2.200.000 ευρώ που συγκεντρώθηκε στην 
καμπάνιά του για την Αϊτή μετά τον καταστρεπτικό σεισμό που την έπληξε. 
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.Η UNICEF στη νέα της καμπάνια αντί για ανάδοχο μιλάει για νονό. 
Η λέξη «νονός» πέραν από την έννοια του αναδόχου ενός παιδιού παραπέμπει 
και σε σκοτεινές υποθέσεις της νύχτας. 

Δυστυχώς, η σκοτεινή αυτή έννοια δε φαίνεται να είναι άσχετη με πτυχές του 
έργου της. 

 Ποιος Είναι ο Επικεφαλής της Οργάνωσης 

Αυτές τις ημέρες ήρθε στο φως μια άλλη σκοτεινή πτυχή. 

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki Moon διόρισε επικεφαλής της Unicef, 
κατόπιν υπόδειξης- απαίτησης του Ομπάμα, τον Anthony Lake, έμπιστο του 
Oμπάμα και σύμβουλό του εξωτερικών 
υποθέσεων, βλ. Tony Lake Picked as UNICEF Chief UNDispatch 
 
O άνθρωπος που διορίστηκε επικεφαλής της Unicef, αμερικανός που 
ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό, είναι πρώην υποψήφιος για την διοίκηση της CIA. 

Ο διορισμός του στη CIA δεν έγινε λόγω στοιχείων που διέρρευσαν για τη 
δράση του, ιδιαίτερα για τον επαίσχυντο ρόλο του στήριξης των Ερυθρών 
Χμερ να επικρατήσουν στην Καμπότζη και την κατακρεούργηση του λαού της 
που ακολούθησε,  βλ. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Intellibridge 

 Ο άνθρωπος που δεν κρίθηκε κατάλληλος για τη CIA για ηθικούς λόγους, 
κρίθηκε κατάλληλος για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση για τα 
παιδιά. 
 

 Μερικά από τα Άλλα Προσόντα του Επικεφαλής της 
Οργάνωσης 

Έχει χρηματίσει, (ενδεικτικά): 

- σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Κλίντον 
- σύμβουλος εθνικής ασφαλείας επί Κλίντον 
- επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα κατά της 

Κλίντον 
- έμπιστος και σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Ομπάμα, 
- βοηθός του πρέσβη Henry Cabot Lodge και μετά του Κίσσιγκερ 

στον πόλεμο του Βιετνάμ, 
- αποφασιστικός παράγοντας για τον πόλεμο στη Βοσνία, τη 

Βόρειο Κορέα, την Αϊτή, το Ιράκ, τη Σομαλία επεκτείνοντας 
τη "δημοκρατία" στον κόσμο, βλ.  
http://www.vaccinesuncensored.org/third.php 

-  
Είναι μέλος (ενδεικτικά): 
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- της ατλαντικής συμμαχίας των ΗΠΑ,  
βλ.www.acus.org/docs/newboardmemberbiosmarch1108.pdf 
 

- της οργάνωσης για την ηγεμονία των ΗΠΑ στη Μέση 
Ανατολή,  βλ. http://www.spongobongo.com/her9985.htm 

 
Ως σύμβουλος ασφαλείας του Κλίντον, 

 σιώπησε κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Ρουάντα, 
αναγκαζόμενος να παραδεχθεί ότι γνώριζε και να «εκφράσει τη 
λύπη του» που δεν έκανε τίποτα, όταν εκατοντάδες χιλιάδες 
γυναίκες και παιδιά κατακρεουργούνταν στην κεντρική Αφρική. 
 

 Το 2000 στήριξε και κατηύθυνε την εισβολή της Αιθιοπίας 
στην Ερυθραία αναγκάζοντας ενάμισυ εκατομμύριο γυναίκες 
και παιδιά της Ερυθραίας να φύγουν για να 
σωθούν, βλ. CIA toUNICEF, big aid has a very dirty secret 

 
 Κάποια Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι: 

 Για να ηγηθεί κανείς μιας μεγάλης ανθρωπιστικής οργάνωσης απαιτείται 
να έχει υπόβαθρο μυστικών υπηρεσιών, να είναι έμπιστος 
των κυβερνητικών και να βαρύνεται με εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας  

Όπως προκύπτει, όμως, και από τα παρακάτω στοιχεία χρειάζεται και κάτι 
άλλο: 
 Πρέπει να έχει θητεύσει και στα πεδία των  μεγαλοεταιριών και 

μεγαλοτραπεζών 
 

 Η Επιχειρηματική Δράση του Επικεφαλής και της 
Συζύγου του 

Ο επικεφαλής της UNICEF είναι συνιδρυτής των εταιριών  Newmarket  και  
Intellibridge στις οποίες είναι αντιπρόεδρος, βλ. Anthony Lake - SourceWatch 
 
Οι εταιρίες περιγράφονται ως πάροχοι διεθνών πληροφοριών και συμβουλών 
για τις αναδυόμενες αγορές του κόσμου. 
Είναι ένα είδος ιδιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών για μεγάλες εταιρίες, το 
στρατό των ΗΠΑ και χρηματοπιστωτικές εταιρίες. 

Ο συνεταίρος του ήταν πριν γενικός διευθυντής της  Kissinger Associates, Inc., 
 μιας συμβουλευτικής εταιρίας στα γεωπολιτικά με πρόεδρο τον γνωστό 
μας Henry Kissinger . 

Έχουν διατυπωθεί κατηγορίες ότι η Intellibridge στις δουλειές της αντλούσε 

πληροφορίες και βοήθεια πολλών πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων 
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συμπεριλαμβανομένων του Anthony Lake ως συμβούλου εθνικής ασφαλείας και 

του πρώην διευθυντή της CIA John Mark, ο οποίος είχε κατηγορηθεί το 2000 

για εσφαλμένο χειρισμό ευαίσθητων δεδομένων ενόσω υπηρετούσε στη CIA και 

προηγουμένως ως υφυπουργός στο Υπουργείο Άμυνας. 

 
Ο Anthony Lake είχε διασυνδέσεις με την ΕNRON και μαζί με τον τότε 
γραμματέα εμπορίου τη βοήθησε να κάνει συμβόλαια στη Μοζαμβίκη και την 
Ινδία, βλ. Αποδέκτες Εισφορών της Εnron. 

Ο ίδιος κατέβαλλε ιδιαίτερες προσπάθειες και έπεισε την πάμφτωχη και 
καταταλαιπωρημένη από τον πόλεμο Μοζαμβίκη να υπογράψει συμβόλαιο με 
την ENRON $770 εκατομμυρίων για ηλεκτρική 
ενέργεια, βλ. 50 Reasons Why TheDemocrats are Hypocrites 

 
Η σύζυγός του, Julie Katzman, η οποία του μετέδωσε την αφοσίωσή του στον 
Ιουδαϊσμό, ειδικός στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, τη 
συγκέντρωση των κεφαλαίων, καθώς και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, 
χρημάτισε επιτελικό στέλεχος της γνωστής Lehman Brothers, 
υπήρξε συνιδρυτής της τράπεζας επενδύσεων Violy Byorum & Partners (VB&P) 
στην Νέα Υόρκη και κορυφαίος σύμβουλος των μεγαλύτερων εταιριών 
και αντιπρόσωπος σε πολλές χώρες εταιριών και βιομηχανιών,  
συμπεριλαμβανομένων και των μεγαλύτερων εταιριών 
ΜΜΕ, βλ. Julie Katzman - Introduction & Summary. 
 
Λόγω των παραπάνω προσόντων τους, ο σύζυγος διορίστηκε επικεφαλής της 
UNICEF και η σύζυγός του γενικός διευθυντής μιας άλλης "ανθρωπιστικής" 
οργάνωσης, του Πολυμερούς Ταμείου Επενδύσεων ( MIF), μέλους της 
Παγκόσμιας Τράπεζας (με προηγούμενο πρόεδρο τον γνωστό 
 Paul Wolfowitz, τον αρχιτέκτονα της εισβολής στο Ιράκ) η οποία μαζί με το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ασκούν το "ευάρεστο" έργο τους στον κόσμο. 

 Κάποιοι Συνειρμοί 

Ίσως, οι παραπάνω πληροφορίες να εξηγούν και γιατί δεν ακούμε τίποτα 
από τη UNICEF για τα παιδιά της Γάζας και τα παιδιά του Ιράκ και του 
Αφγανιστάν. 
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