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Μια κριτική ματιά στη σημερινή πραγματικότητα του ανθρώπου
και της κοινωνίας,
την καθημερινότητα, τα αδιέξοδά της και τις κρυμμένες όψεις
της, την εκπαίδευση, την πολιτική, τη δικαιοσύνη,
τη μετανάστευση.
Σκέψεις για ένα άλλο πλαίσιο αναφοράς.

Τα κείμενα είχαν παρατεθεί παλιότερα στο ιστολόγιο:
http://agisgios2.blogspot.gr/ στις θεματικές ενότητες Στάση ζωής –
Επίφαση Θεσμών-Σύγχρονες Αντιστροφές –Εκπαίδευση-ΔικαιοσύνηΜετανάστευση.
(1)
Τα κείμενα των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του ιστολογίου
αποτελούν το περιεχόμενο άλλων συλλογών κειμένων. (2)
Οι τίτλοι των κειμένων αντιστοιχούν στους τίτλους των αντίστοιχων
κειμένων στο ιστολόγιο.
Η ημερομηνία η προτασσόμενη σε κάθε κείμενο αντιστοιχεί στην
ημερομηνία δημοσίευσής του στο ιστολόγιο.
H εικόνα στο εξώφυλλο είναι φωτογραφία από ζωγραφιά του Άγη
Γήου (λάδι σε μουσαμά)

____________________________
(1) Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και σταμάτησε να
ανανεώνεται τον Ιούλιο του 2012
(2) Τις υπόλοιπες συλλογές κειμένων μπορεί να δει κανείς στο τέλος
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«Και στη σιγαλιά του δειλινού,
μετά τη δουλειά της ημέρας,
όταν κάθομαι στο λιβάδι μπροστά
στο σπίτι,
ακούγοντας την ανάσα της φύσης,
φθάνει στα αυτιά μου μια
μελωδία, η μελωδία του
μέλλοντος.
«Εκατομύρια άνθρωποι, εσάς, σας
αγκαλιάζω, μ΄ ένα φιλί για όλο
τον κόσμο».
Τότε νοιώθω τη φλογερή επιθυμία
να μάθει κάποτε η ζωή να
διεκδικεί τα δικαιώματά της και
να αλλάζει η νοοτροπία των
σκληρών και δειλών ψυχών
που κάνουν τα κανόνια να
βροντούν.
Το κάνουν αυτό μόνο και μόνο
επειδή η ζωή τους ξέφυγε
μεσ΄απ΄τα χέρια.
Και αγκαλιάζω τον γυιό μου που
με ρωτάει:
«Πατέρα, ο ήλιος έφυγε. Πού
πήγε; Θα ξαναγυρίσει γρήγορα;»
Και του απαντώ:
«Ναι, γιέ μου, θα ξανάρθει
γρήγορα για να μας ζεστάνει».
Άκου Ανθρωπάκο» Βίλχεμ Ράϊχ
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ΕΙ ΣΑΓ ΩΓ Η

«Εμείς που ζήσαμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
μπορούμε να θυμηθούμε τους ανθρώπους που
πηγαινοέρχονταν στις καλύβες παρηγορώντας τους
άλλους δίνοντάς τους το τελευταίο κομμάτι τους
ψωμί.
Μπορεί να ήταν λίγοι στον αριθμό, αλλά
προσφέρουν επαρκή απόδειξη ότι από έναν
άνθρωπο μπορούν να παρθούν τα πάντα εκτός
από ένα πράγμα, το τελευταίο από τις
ανθρώπινες ελευθερίες:
Να επιλέγει τη στάση του σε κάθε περίσταση, να
επιλέγει το δρόμο του».
Victor Frankl
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11.6.11

1. Τέλος Εποχής – Ερωτήματα
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.
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 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.
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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 φαίνεται να βρίσκεται στο τέλος
της.
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 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,
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- μπορεί 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 ανασκόπησή 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 που συνήθως είναι ασύγκριτα πιο
ουσιαστικό, όπως για παράδειγμα τα παρακάτω:
- 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 κακοποίηση παιδιών, την
εκμετάλλευση των μεταναστών, την πλύση εγκεφάλου, τον
πόλεμο, τα μονοπώλια, την ένδεια, την έλλειψη στέγης, τη
ρύπανση, την πείνα, κ.λπ;
- 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 πλειονότητας
των ανθρώπων από τις εκάστοτε εξουσίες στο βωμό των
συμφερόντων των μεγάλων εταιρειών, ακόμη κι όταν
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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.
- 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;
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;
Γιατί δεν αναγνωρίζεται ως αιτία ότι δεν πενθήσαμε τους
εσταυρωμένους του παρελθόντος και του παρόντος της
εταιρικής λαίλαπας;
- Γιατί κανείς από τους εξουσιοδοτημένους φορείς δεν θέτει ποτέ
πολύ απλά προφανή ερωτήματα, όπως για παράδειγμα:


Γιατί δεν τίθεται το δικαίωμα της στέγης ως φυσική
κληρονομιά όλων των ανθρώπων πάνω στη γη;



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;
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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;
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 στο βιβλίο του με
τίτλο: «Ο Πόλεμος Είναι Κομπίνα», το προφανές:
 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).
 Να νομοθετηθεί ότι σε περιόδους πολέμων και
οικονομικών κρίσεων τα 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;
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21.8.11

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 το 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.
Είναι φυσικό 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
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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 μηχανών και μπορούν να ειδωθούν
ως η έκπτωση των αριθμών, ως η έκπτωση της ποιότητας σε
ποσότητα, βλ. Τόμος 2, κεφ.21: Τα Νούμερα.
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.
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.
- Η τεχνολογία δεν είναι στην υπηρεσία της ευημερίας των
πολιτών, αλλά των εταιρικών κολοσσών.
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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.
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, βλ. κεφ. 46.
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;
Μήπως η τεχνολογική ανάπτυξη ως υποκατάστατο της εσωτερικής
ανάπτυξης του ανθρώπου δεν τον ωφελεί πια;
• 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
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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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11.3.12

3. 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
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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.
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 ώστε να αποκτήσουμε επίγνωση της
στάση μας για αυτοεπιβεβαίωση
και να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε τα δεσμά της;
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Μήπως θα πρεπε να σταθούμε το ίδιο κριτικά και με μας τους
ίδιους όπως με όσους κρίνουμε;
Μήπως 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,
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.
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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 έκτακτες
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 γύρω μας και μέσα 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.
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Φαίνεται να απαιτεί μόχθο και θυσίες.
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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4.4.12

4. Τα Δομήσαμε Ανάποδα. Θα τα Μετασχηματίσουμε
επίσης Ανάποδα;
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.
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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 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.
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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.
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.
Ζούμε σε εποχή γενικής αστάθειας και, γι αυτό, αυξημένων
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δυνατοτήτων για αλλαγή.
Ήδη, έχουν φανεί τα πρόδρομα σημάδια.
Η παλιά δομή αποκαλύπτεται σ όλη της την "αίγλη" και
αμφισβητείται από τόσους πολλούς.
O εκφυλισμός όλων των θεσμών της κοινωνίας μας και η
παραίτηση, συμμόρφωση και ενσωμάτωση του ανθρώπου στον
εκφυλισμό αυτό αναγνωρίζονται σχεδόν από όλους.
Η διαπίστωση αυτή συνοδεύεται με απαισιοδοξία,
αλληλοκατηγορίες και διχασμό.
Πολλές φορές 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 ειδωθεί 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
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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".
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 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.
Ας εστιάσουμε την ενέργειά μας στην εικόνα του νέου ανθρώπου
που οραματιζόμαστε που θα συνθέσει και τη νέα εικόνα της
κοινωνίας που οραματιζόμαστε.
.
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12.12.11

5. 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.
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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.

 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,
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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.

 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 βίαιη,
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.
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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.

 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
32

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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Άνθρωποι δεινοπαθούν
από ανθρώπους, άτομα και θεσμούς
Πένονται και λιμοκτονούν
Κτίσματα, κομμάτια γης και τιμαλφή
με τη γέννηση κληρονομούμε μερικοί
Φορτωνόμαστε από νωρίς
Ξεχνάμε ότι ήμασταν γυμνοί
Μεγαλώνουμε και είμαστε επικριτικοί
γι αυτούς που δεν έχουν προκοπή
Κτίσματα, κομμάτια γης και τιμαλφή
με τη γέννηση δεν κληρονόμησαν αυτοί
Δεν τους τα απέδωσε κανείς
Παρέμειναν γυμνοί
Θύματα νόμιμης κλοπής
Τη φυσική κληρονομιά τους
σφετεριστήκαμε αφειδώς
Δεν το ενθυμούμαστε αυτό
Ξεχάσαμε τους άλλους ξεχάσαμε και μας
Θυμόμαστε τα μικρά ξεχάσαμε τα βασικά
Ξεχάσαμε ότι είμαστε θνητοί
περαστικοί απ αυτή τη γη
Λήθη όλη μας η ζωή
Στη λήθη αυτή
χτίστηκε ο πολιτισμός
Στα θεμέλια στο χτίσμα αυτό
αμέτρητοι αυτοί που έχουν θαφτεί
Αίμα, δάκρυα, ιδρώτας
του χτίσματος η ύλη η συνδετική
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Δεν μπορείς να πεις ότι ο πολιτισμός
δεν προοδεύει,
αφού σε κάθε πόλεμο μπορούν να σε
σκοτώσουν με διαφορετικό τρόπο»
Will Roges
αμερικανός κωμικός
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6. 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) 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 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.
_____________________
(1) http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
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Το ίδιο συμβαίνει και με την αφή μας. Όπως έδειξε ο Νομπελίστας
βιολόγος Georg von Békésy, το δέρμα μας αντιδρά, επίσης, σε
συχνότητες.
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.
________________
(1) http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/saishin-e.html
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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.
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:
Τι 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.
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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.

________________
(1) http://web.mit.edu/persci/gaz/gaz-teaching/index.html
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7. 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.
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται
ο εγκέφαλος ενός φοιτητή μαθηματικών
στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ με πολλά
βραβεία και διακρίσεις και δείκτη
νοημοσύνης 126.
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,
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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 του έναντι των άλλων ζώων.
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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8. H Αυτοαιχμαλωσία του Ανθρώπου
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, δίδυμα 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;
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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 μας κουμαντάρει.
Άνθρωποι με ειδικές αντιληπτικές ευαισθησίες, εκ γενετής, ή λόγω
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;
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
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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»;
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9. 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.
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 ειδωθεί 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,
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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,
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
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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.
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
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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.
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.
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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.
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
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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 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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ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ
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.
Αντουάν Εξυπερύ «Ο Mικρός Πρίγκιπας»
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10. 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.
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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 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, δεν κάνει να περιμένεις άλλο εδώ.
Εμείς είμαστε επικίνδυνοι άνθρωποι.
Θα 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.
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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11. 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
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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,
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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12. 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
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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 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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13. 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 το 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.
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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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14. Οφθαλμόν αντί Οφθαλμού;
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
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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.
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.
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15. 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.
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.
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
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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.
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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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16. Όταν Αγαπάς Αυτό που Κάνεις – Λόγια ή Έργα;
«Ο κόσμος χωρίζεται σε ανθρώπους που κάνουν
πράγματα και σε ανθρώπους που πληρώνονται γι αυτά.
Προσπάθησε να είσαι στην πρώτη κατηγορία.
Υπάρχει λιγότερος συνωστισμός εκεί.»
Ιντιρα Γκάντι
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.
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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.
Για παράδειγμα:
Την εποχή του φιάσκου με τη λεγόμενη νέα γρίπη,
κάποια μαχητική κίνηση πολιτών με ιδιαίτερα έντονη την κριτική
στους κυβερνώντες,
μετά το Ομόφωνο Ψήφισμα της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου να ερευνηθεί το σκάνδαλο της «Πανδημίας Γρίπης» και
οι διασυνδέσεις του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας),
είχε γνωστοποιήσει σε δημοφιλές ιστολόγιο 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 ξενύχτισα να τα συνθέσω για 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. (1)
_________________________________________

(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%C
E%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%C
E%B1/
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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.
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17. 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 είναι απαλλαγμένοι από πρότυπα.
Είναι 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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18. 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.
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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 αρχίσει να γίνεται λόγος για τις μεγάλες
ανισότητες μεταξύ των εργαζόμενων και να αναπτύσσονται
αντιπαλότητες μεταξύ τους.
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.
Οι διακρίσεις, όμως, 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.
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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 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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19. 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 αιτιολογήσουν αυτό 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
________________________
(1) http://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU

72

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.
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.
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
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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,
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
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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.
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. (1) (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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20. 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 τον 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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21. Ποιος Αμείβεται 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 ήταν παιδί και να δηλώνει
ότι τη θεωρούσε ως την πιο πλούσια και ευτυχή περίοδο της ζωής
της.
Ζούσε με την πολυμελή (δεκαμελή) οικογένειά της σε σπίτι με ένα
μόνο δωμάτιο και μεγάλη φτώχεια, αλλά με πολλή αγάπη.
Τον Φεβρουάριο του 2006 στο φεστιβάλ Βερολίνου για ταινίες
μικρού μήκους με θέμα το φαγητό και την πείνα προβλήθηκε και
βραβεύτηκε 6λεπτη ταινίαμε τίτλο: Chicken-a-la-Carte. (1)
Η ταινία δείχνει μια πολυμελή οικογένεια να τρέφεται με τα
αποφάγια ενός ταχυφαγείου.
___________________________
(1) http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte
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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 χρόνια. Ζει καλύτερα σε
βάρος αυτών που δεν ζουν καθόλου καλύτερα»
γράφει στο εξαιρετικό άρθρο του στην Ελευθεροτυπία ο Γ.
Παπαδόπουλος-Τετράδης (1)
«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.
___________________________
(1) http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=117305
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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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22. 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;
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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 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;
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23. 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 στη 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.
Αν εναντιωθούμε στις καταστάσεις που αντιστοιχούν σ αυτά τα
κάτω μας, θεωρώντας τες ανεπιθύμητες, ότι πρέπει αμέσως να
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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 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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24. 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 εστίαση της σκέψης 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.
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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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25. 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.
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.
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Το 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.
Ίσως να είναι κι αυτό μια φάση, να έχει κι αυτό τη θέση του, την
άρνησή του και τη σύνθεσή του.
Αυτές οι σκέψεις μου δημιουργήθηκαν διαβάζοντας
- για τον πολυσυζητούμενο θάνατο του ιδρυτή της Apple,
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
- ένα άρθρο για τον πόλεμο στη Λιβύη από μια βραβευμένη
δημοσιογράφο με τίτλο: Ε και Ο, όπως Ενθουσιώδεις
Οδοκαθαριστές. (1)
Δεν θα σχολιάσω το άρθρο. Θα σας παραθέσω μια ιστορία. (2)
Θα σας κάνει να γελάσετε πολύ και το χρειαζόμαστε αυτό πολλοί
Είναι, μου φαίνεται, πολύ πιο σημαντική απ αυτά που είχα να σας
πω για το άρθρο της δημοσιογράφου 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.
____________________________
(1) http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=316041
(2) http://urbansurvival.com/week.htm
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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».
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26. H Νέα Εκκλησία 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
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 που γιορτάζεται
το Πάσχα.
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,
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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 ειδωθεί 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.
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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27. H Ψευδωνυμία ως Αμφισβήτηση του Κατεστημένου
Τελευταία γίνεται πολύς λόγος στο διαδίκτυο για την ανωνυμία
των ιστολογίων.
Απ΄όσο γνωρίζω στα ιστολόγισ υπάρχει ψευδωνυμία όχι
ανωνυμία.
Ανώνυμοι είναι μόνον μερικοί μη ιστολόγοι σχολιαστές των
αναρτήσεων των ιστολογίων.
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,
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
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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 την κατάσταση της επωνυμίας,
στην κατάσταση της μη διαμορφωμένης ξεχωριστής οντότητας,
του μέλους ομάδας, ή
στην κατάσταση της ενότητας των πάντων,
στην κατάσταση του κανενός.
Η δεύτερη κατάσταση ανθρώπου δεν νομίζω ότι υπάρχει στον
κόσμο αυτό, ή και να υπάρχει σίγουρα δεν αντιστοιχεί σε κάποιο
ιστολόγο ή σχολιαστή ιστολογίου.
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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33. 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.
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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 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
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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 (Σύρτη Λιβύης) 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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Ο άνθρωπος γεννιέται, ζει και πεθαίνει
Επιστρέφει από κει που ήρθε
Άλλοι λένε στην ανυπαρξία, άλλοι σε άλλη διάσταση ζωής
Κανείς δεν γνωρίζει, μόνον πιστεύει
Το πριν συναντά το μετά
Το πριν τη γέννηση και το μετά το θάνατο γίνονται ένα
Γεννήτορας το πριν, δάσκαλος το μετά
Η ζωή, το παιδί μαθητής, τους γεφυρώνει
Γέννηση, ζωή, θάνατος
Το ένα χωρίς το άλλο δεν υπάρχει
Γιατί να χαίρεται κανείς με το ένα και να θλίβεται με το άλλο;
Ο γεννήτορας και ο δάσκαλος διακρίσεις δεν κάνουν
Το παιδί είναι παιδί και τίποτα άλλο
Ο μαθητής είναι μαθητής και τίποτα άλλο
Άλλο το ένα παιδί και άλλο το άλλο παιδί
Να τα συγκρίνει δεν μπορεί
Δεν βαθμολογεί το μαθητή
Άλλα τα μαθήματα του ενός και άλλα του άλλου
Γιατί να ξεχωρίζει κανείς το ένα παιδί από τ άλλο;
Γιατί να τιμά τον ένα μαθητή και όχι τον άλλο;
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ΠΙ ΣΩ ΑΠΟ
ΤΙ Σ Ε ΜΦ ΑΝΙ ΣΕΙ Σ

«Η απάτη δεν μπορεί να επιτύχει εν καιρώ
πολέμου αν δεν καλλιεργηθεί και θεσμοθετηθεί εν
καιρώ ειρήνης»
Έκθεση του Αμερικανικού Πενταγώνου, βλ.
Pentagon calls for 'Office of Strategic Deception

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η FDA (Αμερικανικός
Οργανισμός Υγείας) τους προστατεύει. Αυτό που
κάνει η FDA και αυτό που πιστεύει το κοινό ότι
κάνει διαφέρουν όσο η νύχτα από την ημέρα»
Dr Herbert Ley, τέως επίτροπος της FDA
(ενώπιον της Γερουσίας)
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29. Ο Κόσμος Σήμερα και η Σκοτεινή Πλευρά του
Φεγγαριού
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» (1)
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.
(2)
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.
(3)
Πίσω από την ιστορία των διεθνών οργανισμών ως φορέων
________________________
(1) http://archive.enet.gr/online/c=110,dt=13.12.2003,id=63293972,87434644

(2) http://www.wnd.com/2008/03/59405/
(3) http://www.ourcivilisation.com/medicine/usamed.htm
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επίλυσης των προβλημάτων του κόσμου, υπάρχει μια άλλη
ιστορίαπου τόσο εύστοχα είχε περιγράψει από το 1935 ο
αμερικανός αρχιστράτηγος Smedley Butler λέγοντας: (1)
«Στο παρασκήνιο όλων αυτών των διεθνών διασκέψεων
βρίσκονται οι αχρείοι πράκτορες αυτών που επωφελούνται».
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.
(2)
Με το φιάσκο της λεγόμενης πανδημίας γρίπης 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.
_______________________
(1) www.WantToKnow.info/warinformation

(2) http://www.constitution.org/pub/swinton_press.htm
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30. Η Φαρσοκωμωδία του Κόσμου – Τρομοκρατικό
Χτύπημα 9/11, η Βοήθεια στην Αϊτή και
η Επανάσταση στη Λίβύη
Ο κόσμος είναι θέατρο έχουν πει. Και εμείς 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.
Είναι η σύγχρονη φαρσοκωμωδία σε δύο εκτελέσεις
ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Τίτλος: Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας – Ανθρωπιστικές
Επεμβάσεις - Διεθνείς θεσμοί και Οργανώσεις
Στο Προσκήνιο:
Χάρτα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κυρώσεις στους Παραβάτες,
Διεθνείς Διαβουλεύσεις, Καταπολέμηση Τρομοκρατών, Ασφάλεια
Πολιτών, Κυνήγι Κακών, Προστασία Αμάχων …
Τάξη, Δικαιοσύνη, Ελευθερία !
Στο Παρασκήνιο:
Νόμος της Ζούγκλας: «Όποιος δεν υποτάσσεται σε μας θα
εξοντώνεται», Υπονόμευση Αντιπάλων, Συνάξεις Συμφερόντων,
Εκπαίδευση Τρομοκρατών, Παραβίαση Δικαιωμάτων Πολιτών, Κυνήγι
Ανυπότακτων, Βομβαρδισμοί Αμάχων ….
Ζούγκλα !
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Τίτλος: Δυτικός Πολιτισμός και ο Κυρίαρχος λαός.
Από τη μία:
Εκλογές, δημοψηφίσματα, διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου,
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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.
- Απόλυτη μυστικότητα και μυστικά κονδύλια για πολυδάπανα
πειράματα και προγράμματα ελέγχου και συμμόρφωσης του
κυρίαρχου λαού.
Όλα στο σκότος.
Πλήρης Απολυταρχία!

Παρακάτω δύο χαρακτηριστικές παραλλαγές της παράστασης:
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τίτλος: Τρομοκρατικό

Χτύπημα στις ΗΠΑ 9/11/2001

Σκηνές από το έργο:


Η Αφασία Προέδρου και Υπηρεσιών Ασφαλείας

Ενόσω κατέρρεαν οι πύργοι, ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είχε το
γενικό πρόσταγμα σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων,
σε μια επίδειξη μοναδικού σθένους και εγκαρτέρησης,
δεν ακύρωσε επίσκεψή του σε παρακείμενο δημοτικό σχολείο,
όπου παρέμεινε ως το τέλος πληροφορούμενος τα καθέκαστα εν
μέσω της παρακολούθησής του μαθήματος περί... κατσίκας. (1)
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος και την εθιμοτυπική
φωτογράφιση, αποχώρησε χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε μιαν
άλλη επίδειξη θάρρους, μη φοβούμενος ότι θα μπορούσε να καταστεί
________________________
(1) http://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE&feature=fvw
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στόχος καθώς η επίσκεψη είχε αναγγελθεί και ήταν γνωστή.
Μαζί με τον πρόεδρο και οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας
επέδειξαν την ίδια στάση αφοβίας και εγκαρτέρησης.
Τα αεροπλάνα έκαναν το έργο τους ανενόχλητα καθώς οι αρμόδιες
για την αναχαίτισή τους υπηρεσίες πήραν εντολή να μην
εμπλακούν.
Όλες οι υπηρεσίες και τα συστήματα ασφάλειας της χώρας
παρακολουθούσαν στωικά την εκτύλιξη του εγχειρήματος.


Το Θαυματουργό Έργο των Υπηρεσιών Αμέσως
Μετά

Η επισταμένη και απερίσπαστη παρακολούθηση του συμβάντος από
τις αρμόδιες υπηρεσίες ενόσω συνέβαινε,
απέφερε τους καρπούς της αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το συμβάν.
Κατάλαβαν αμέσως ποιοι ήταν.
Και το ανακοίνωσαν από τα κανάλια πριν καλά καλά κατακάτσει η
σκόνη από τους πύργους.
Οι κακοί ήταν Σαουδάραβες νεανίες και ο εγκέφαλος πίσω απ αυτούς
ήταν πλούσιος Σαουδάραβας με μακριά γενειάδα.
Γι αυτό, αμέσως εμφανίστηκε ο πρόεδρος στα κανάλια και κήρυξε τον
πόλεμο στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ως γνωστόν, δεν ήταν η Σαουδαραβία,
αλλά, όπως είπε μετά ο πρόεδρος και μας το μετέφεραν τα ΜΜΕ, είχε
θεϊκή έμπνευση γι αυτό.
Η θεϊκή αυτή φώτιση πρέπει να συνέβη πριν το συμβάν γιατί τους
πολέμους αυτούς τους είχε σχεδιάσει πολύ πριν:
- για το Ιράκ βλ.
http://www.informationclearinghouse.info/article1221.htm
(Bush Planned Iraq 'Regime Change' Before Becoming President)

κι αυτό το γνώριζαν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, βλ.
http://www.informationclearinghouse.info/article9111.htm
(Ministers Were Told Of Need For Gulf War ‘Excuse).

- για το Αφγανιστάν βλ.
http://whatreallyhappened.com/content/flashback-afghanistan-war-wasplanned-months-911-attacks (The Afghanistan War was Planned Months
Before the 9/11 Attacks)
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Ώρες μετά την επίθεση στο Πεντάγωνο, ο Donald Rumsfeld
απαίτησε τον βομβαρδισμό του Ιράκ.

Θεϊκή, πάλι, εμπνεύσει ο πρόεδρος διακήρυξε επίσης:
«όποιος δεν είναι με μας είναι εναντίον μας και όποιος είναι
εναντίον μας είναι ο κακός».
Γι αυτό, οι καλοί έσπευσαν να δηλώσουν ότι είναι μαζί να αποφύγουν
τη ρετσινιά.
Έτσι, όλοι οι καλοί μαζί ανέλαβαν σταυροφορία να εξαφανίσουν τους
κακούς από προσώπου γης.
Από τότε ο κόσμος άλλαξε.
Αυτό το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας.


Η Αμφισβήτηση των Θαυμάτων

Δέκα χρόνια τώρα οι συγγενείς των θυμάτων και πάρα πολλοί άλλοι,
ανάμεσά τους και εκατοντάδες ειδικοί τόσο στονκατασκευαστικό
τομέα όσο και περί τα αεροπορικά,
αμφισβητούν την παραπάνω επίσημη εκδοχή και ζητούν επανεξέταση
του τι συνέβη
(με κόστος τον δια παντός αποκλεισμό τους από κρατικές θέσεις και
κρατικούς διαγωνισμούς).
Δέκα χρόνια τώρα η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση των ΗΠΑ
αρνείται πεισματικά αυτή την επανεξέταση.
Αμφισβήτηση της επίσημης εκδοχής και αίτημα για επανεξέταση
εγείρουν
και πολλοί πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης και πρώην μέλη των
μυστικών υπηρεσιών της.


Η Kατηγορηματική Διάψευση του Κακού με τη
Μακριά Γενειάδα και η Επιβεβαιωση από το FBI

Ο κακός με τη μεγάλη γενειάδα την επόμενη του χτυπήματος σε
συνέντευξή του σε μεγάλη Πακιστανική εφημερίδα αρνείται
κατηγορηματικά ότι έχει σχέση με το χτύπημα.
Λέει χαρακτηριστικά:
«Έχω ήδη πει ότι δεν εμπλέκομαι στις επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως μουσουλμάνος,
προσπαθώ όσο μπορώ να αποφεύγω να λέω ψέματα.
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Δεν είχα καμία γνώση για αυτές τις επιθέσεις, ούτε θεωρώ τη
δολοφονία αθώων γυναικών, παιδιών και άλλων ανθρώπων ως
σώφρονα ενέργεια.
Το Ισλάμ απαγορεύει ρητά να βλάπτονται αθώες γυναίκες, παιδιά
και άλλοι άνθρωποι.
Τέτοια πρακτική απαγορεύεται σε οποιαδήποτε περίσταση, ακόμη
και κατά τη διάρκεια μιας μάχης.
Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες επιδίδονται σε κακοποίηση
γυναικών, παιδιών και απλών ανθρώπων άλλων θρησκειών,
ιδιαίτερα πιστών του Ισλάμ.
Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη τους τελευταίους 11
μήνες είναι αρκετά για να προκαλέσουν την οργή του Θεού πάνω
στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Υπάρχει επίσης μια προειδοποίηση για εκείνες τις μουσουλμανικές
χώρες οι οποίες παρατηρούσαν όλα αυτά ως σιωπηλοί θεατές»
Βλ. http://www.globalresearch.ca/interview-with-osama-bin-ladendenies-his-involvement-in-9-11/24697

Στο πόστερ του FBI με τους «δέκα περισσότερο καταζητούμενους» ο
Μπιν Λάντεν αναφέρεται ότι καταζητείται για βόμβα στις Αμερικανικές
πρεσβείες της Τανζανίας και της Κένυας.
Δεν γίνεται καμία αναφορά για εμπλοκή του στο χτύπημα της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001.
Στις 5 Ιουνίου 2006, ο επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων του FBI
απαντά στον συγγραφέα Ed Haas που τον ρωτά σχετικά:
"Ο Μπιν Λάντεν δεν αναφέρεται στη λίστα με τους
καταζητούμενους για την 11η Σεπτεμβρίου, γιατί δεν υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις που να τον συνδέουν με τα γεγονότα", βλ.
http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/16-no-hardevidence-connecting-bin-laden-to-9-11/


Τα Ευτράπελα με την Επιτροπή Διερεύνησης

- Η εντολή για συγκρότηση της επιτροπής διερεύνησης δόθηκε
μετά από 411 ημέρες από την κατάρρευση των πύργων !!
- Επικεφαλής της έρευνας, ως εγγυητής φερεγγυότητας και
αντικειμενικότητας, ετέθη ο γνωστός Κίσινγκερ.
Μετά αντικαταστάθηκε, καθώς διέρρευσε ότι ήταν ο νομικός
σύμβουλος του μεγάλου κακού με τη γενειάδα.
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- Το αρχικό κονδύλι για την επιτροπή που θα ερευνούσε τα
γεγονότα ήταν κατά πολύ μικρότερο απ αυτό που διατέθηκε για την
εξιχνίαση της κηλίδας σπέρματος στο φόρεμα της γραμματέα του
πρώην προέδρου.
- Η εντολή στην επιτροπή ήταν να εξετάσει πώς θα αποτραπεί
παρόμοια επίθεση στο μέλλον, όχι να διερευνήσει ποιοι ενέχοντο.
Σύμφωνα με τους δύο προέδρους της επιτροπής «η επιτροπή
συστάθηκε για να αποτύχει».
Η εντολή που τους δόθηκε ήταν να μην προχωρήσουν σε βάθος.
Παραδέχθηκαν ότι τους είχε απαγορευθεί η πρόσβαση σε βασικούς
μάρτυρες, κάποια μέλη της αποχώρησαν λέγοντας ότι η επιτροπή
αποτελούσε συγκάλυψη.
Είναι σήμερα γνωστό ότι στελέχη της NORAD, του FBI και της CIA
είπαν όλοι ψέματα ή παραπλάνησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την
αλήθεια χωρίς καμιά επίπτωση.
Πρόσφατα, το 2009, βασικό μέλος της επιτροπής παραδέχθηκε ότι
η επιτροπή παραπλάνησε το κοινό.
Ο επικεφαλής της επιτροπής δήλωσε μετά ότι η έκθεση που
συνέταξαν δεν εξέφραζε την επιτροπή, βλ. http://www.salemnews.com/articles/september112009/911_truth_9-11-09.php (The 9/11
Commission Rejects own Report as Based on Government Lies).



Τα Αποδεικτικά Στοιχεία που Εξαφανίστηκαν

Βασικά αποδεικτικά στοιχεία εξαφανίστηκαν όπως:
- τα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων που φάνηκαν να χτύπησαν
τους πύργους και αυτού που είπαν ότι χτύπησε το πεντάγωνο,
- οι ταινίες καταγραφής των πολυάριθμων καμερών γύρω από το
Πεντάγωνο,
- τα συντρίμμια του αεροπλάνου στο Πεντάγωνο (ο Ράμσφελντ
στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση είχε μιλήσει για πύραυλο που
είχε χτυπήσει το Πεντάγωνο),
- τα μπάζα από τους πύργους που κατέρρευσαν
(ό,τι απέμεινε, καθώς σε μεγάλο μέρος οι πύργοι έγιναν σκόνη που
δεν μπορεί να εξηγηθεί από πυρκαγιά)
τα οποία απομακρύνθηκαν και πουλήθηκαν στο εξωτερικό ως
παλιοσίδερα χωρίς να προηγηθεί η εξέτασή τους από ειδικούς, βλ.
http://rememberbuilding7.org/destruction-of-evidence/
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Σημειωτέον ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι η FEMA, η υπηρεσία
αντιμετώπισης καταστροφών, ήταν στον τόπο της τραγωδίας από
το προηγούμενο βράδυ.

 Τα Ανεξήγητα...
Πολλά θαυμαστά συνέβησαν αμέσως μετά τα γεγονότα, όπως:
- οι ταυτότητες των δραστών που μόνον αυτές διασώθηκαν και ήταν
ανέπαφες (κάτι ανάλογο με τα ανέπαφα κουτιά βιάγκρα που βρήκαν
οι αντικαθεστωτικοί στη Λιβύη σε ολοσχερώς καμένα τανκ και γι αυτό
κινητοποιήθηκε τάχιστα το Διεθνές Π. Δικαστήριο),
- κάποιες από τις πτήσεις που ενέχονταν δεν είχαν πραγματοποιηθεί
(η ιστοσελίδα τους που ανήγγειλε τη ματαίωση κατέβηκε μέρες μετά
τα γεγονότα,)
- οι αεροπειρατές που κανείς τους δεν ήταν στις λίστες επιβατών των
πτήσεων που φέρεται ότι είχαν επιβιβαστεί,
- κάποιοι από τους δράστες που βρικολάκιασαν και εμφανίζονται με
διαφορετικό άνομα σε διάφορα μέρη του κόσμου,
- η πρωτοσέλιδη συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία την επόμενη των
γεγονότων του πατέρα του φερόμενου ως επικεφαλής των
αεροπειρατών (είχε και τη φωτογραφία του πατέρα) που δήλωνε ότι
τον πήρε ο γιος του και του είπε ότι είναι καλά αλλά δεν μπορεί να
του πει που είναι,
- οι τηλεφωνικές κλήσεις από τα αεροπλάνα (με βάση τις οποίες
στήθηκε το σενάριο περί αεροπειρατών) οι οποίες την εποχή εκείνη
δεν ήταν τεχνικά δυνατές
(στην τραγωδία με το κυπριακό αεροσκάφος Ήλιος ο Έλληνας που
ισχυρίζονταν στα κανάλια ότι είχε δεχθεί κλήση από το
αεροσκάφος διώχθηκε για δημόσια παραπλάνηση)
και τόσα άλλα.

 Και η Απίθανη Σύμπτωση...
Σημαδιακό ήταν, επίσης, που
- το Πεντάγωνο χτυπήθηκε στο σημείο που ήταν τα αρχεία της
εξεταστικής επιτροπής που είχε συσταθεί την προηγούμενη του
χτυπήματος για τρισεκατομμύρια δολάρια που έλειπαν από το
Πεντάγωνο τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει που πήγαν ο
ελεγκτής του Πενταγώνου, ραβίνος Dov Zakheim, συγγραφέας του
εγγράφου της PNAC για την αναδημιουργία της άμυνας της Αμερικής,
υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα ενός περιστατικού τύπου Pearl
Harbor για την κινητοποίηση της.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τίτλος: Ανθρωπιστική

βοήθεια στην Αϊτή

Σκηνές από το έργο:
- «Μας συμπεριφέρονται σαν σε ζώα». Στρατεύματα πυροβολούν
το πλήθος στην Αϊτή, βλ. 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», βλ. "The myth of Haiti's
lawless streetshttp://www.guardian.co.uk/
- «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»,βλ. 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» , βλ. 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», βλ.
"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», βλ. 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».
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Οι κρατούμενοι κρατούνται σε κλουβιά και υφίστανται τα ίδια
πειράματα, όπως στο Γκουαντάναμο, βλ. Pentagon Parks Secret
Prison Ship Off Haiti
- «Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι η προσπάθεια παροχής
βοήθειας στην Αϊτή είναι μια ακόμη επιχείρηση 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», βλ. CIA Flying Drone Over
Haiti και Report: US weapon test aimed at Iran caused Haiti
quake
- «Τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου, χρυσού και ιριδίου της
Αϊτής εξηγούν τη μετά το σεισμό κατοχή/εισβολή», βλ. Haiti's
Oil, Gold & Iridium Resources Explains the Post Earthquake
Occupation/Invasion...

ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τίτλος: EΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Η «Επανάσταση»

Στη Λιβύη όπως μας λένε τα ΜΜΕ έγινε 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.
Προσοχή χρειάζεται και τι όνομα θα πει κανείς γιατί αν ηχεί σαν
αυτά που είναι στη λίστα των προγραφών θα τον απελευθερώσουν
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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 γιός και όλη η οικογένεια του παλιού βασιλιά 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.


Η Γέννηση του Θείου Βρέφους της Δημοκρατίας
και οι Μάγοι

Από την επανάσταση αναμένεται να γεννηθεί η δημοκρατία.
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
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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/professorjust-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
- 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 σαραντα δύο 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.
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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 θεωρείς
άξιους για τη νέα Λιβύη αυτούς που τον υποστηρίζουν και
επιμένουν στην παλιά τους Jamahiriya.
Να πηγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι σε συνελεύσεις να εκλέγουν
επιτροπές και γραμματείες, να μιλάνε όλοι και να αποφασίζουν
όλοι!, βλ. http://www.informationclearinghouse.info/article28081.htm
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»,
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=63
293972,87434644

111

11.1.11

31. Σιαομπό, Βανούνου και Oσιέτζκυ
Η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να ειδωθεί 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.
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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».
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 για 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.

 Τι 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 και τις τελευταίες
ημέρες έχει προστεθεί και στο αντίστοιχο λήμμα της Wikipedia, βλ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu
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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.

 Δύο Ανησυχητικά Όμοιες Περιπτώσεις
Η απαγόρευση 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 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.
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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 στην αντιμετώπιση 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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32. Οι "Φτασμένοι" και τα Μυστικά τους
“Να συζητήσουμε αυτή τη γελοία παρανόηση και
μεγαλοποίηση του όρου πνευματικός άνθρωπος;
Τί είναι αυτός ο πνευματικός άνθρωπος που από
έναν πάσχοντα ξέρει περισσότερα;
Γιατί; Είναι έξυπνος; Έλυσε κανένα πρόβλημα
της χώρας του ο πνευματικός άνθρωπος;
Έχει καμία εξουσία; Ή μήπως γιατί βγαίνει
κάθε τόσο σε μια εφημερίδα ή σε ένα κανάλι
και αποφαίνεται; Δεν μπορώ να το δεχτώ.
Αυτό είναι ο ρατσισμός, να θεωρούμε
τους πνευματικούς ανθρώπους αξιότερους
να εκφράζονται και να επηρεάζουν
περισσότερο από ό,τι οι ίδιοι
οι δεινοπαθούντες” Κική Δημουλά
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 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.
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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.
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. κεφ. 8:
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.
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.
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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.

Α. 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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A. Από το μη έντυπα δημοσιευμένο μέρος
συνέντευξης της Κικής Δημουλά (1)
"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.
_______________
(1) http://buzz.reality-tape.com/story.php?title%CE%9A%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC
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33. Η Τέχνη στην Υπηρεσία της Χειραγώγησης –
Οι Ταινίες του Χόλυγουντ
Δεν έχω μαθητεύσει στην τέχνη. Κατά καιρούς ζωγράφιζα. Αλλά
χωρίς να έχω μαθητεύσει. Ούτε ένοιωσα την ανάγκη να μάθω
σχετικά.
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 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.
Σκέφτομαι ότι, ίσως, μερικοί θα θέλατε να μου απευθύνετε
διάφορα «καλλιτεχνικά» και δεν μπορείτε.
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.
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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, 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
μας 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.
Όπως λέει βλ. http://www.activistpost.com/2010/08/post-apocalypticpredictive-programming.html:

 "το Χόλυγουντ 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/ /Minority-Reporttechnology-used-by-police-to-predict-crimes.html)
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Αρκετές ταινίες είχαν θέμα παλιότερα τσιπάκι σε ανθρώπους.
Ήδη είναι πραγματικότητα, βλ. Ισραήλ: Το ‘πάρκο αναψυχής’ της
coca cola με τσιπάκι RFID -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 χολυγουντιανές 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.
Πιστή εφαρμογή της τεχνολογίας έτσι όπως την πρωτοείδαμε
στην ταινία Minority Report έχει ήδη ξεκινήσει στην έκτη
μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού, βλ. Big Brother: Eye-scanners
being installed across one Mexican city

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 βίντεο του ίδιου του Alan Watt, βλ.
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 το επιβεβαιώνει, βλ.
http://www.fas.org/:

122

• 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
‘Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα http://www.fas.org/
 Στις ΗΠΑ ο αριθμός των εφευρέσεων που απαγορεύεται να
δημοσιοποιηθούν με βάση τον Νόμο περί Απορρήτου των
Εφευρέσεων είναι 4.885 το 2005.
Επίσης 61 είναι μόνον για το 2005 αυτές που απαγορεύονται με
βάση τις εντολές “John Doe” (εντολές απορρήτου σε άτομα και
οργανισμούς που δεν χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση).

Σε ντοκιμαντέρ του Αljazeera με τίτλο «Αυτοκρατορία» εξετάζεται
η συμβιωτική σχέση μεταξύ κινηματογραφικής αυτοκρατορίας και
πολεμικο-βιομηχανικού συμπλέγματος, βλ.
http://www.youtube.com/watch?v=v66HM5ILiwk
Όπως σχολιάζεται σε σχετικό άρθρο του aljazeera.net με
τίτλο «Χόλυγουντ και η πολεμική μηχανή», βλ.Hollywood and
the war machine :
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«Ο πόλεμος είναι κόλαση, αλλά για το Χόλυγουντ είναι θεόσταλτος
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;»

.
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34. Η Κλίμακα και τα Σκαλοπάτια της Ζωής –
Η Παύση, το Κενό και η Τεχνοεπιστημονική 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 ειδωθεί 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.
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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.
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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35. Το Σύνδρομο του Υποτακτικού στους
Μορφωμένους Κύκλους
 Η Επιλεκτική Στάση των Μορφωμένων Κύκλων
ανάλογα με την Ισχύ
Στον πρόσφατο πόλεμο στη Λιβύη γράφτηκαν λίβελλοι για τον Λίβυο
ηγέτη.
Κανένας από τους λεγόμενους μορφωμένους κύκλους δεν εξέφρασε
τον αποτροπιασμό του
για τη Νατοϊκή βομβαρδιστική εκτέλεση ενός εντελώς αμέτοχου γιού
του (φοιτητή στη Γερμανία) και τριών ανηψιών του (μικρών παιδιών)
ούτε για τις σκηνές του λιντσαρίσματός του και του σοδομισμού του
και της βεβήλωσης του πτώματός του που προβάλλονταν για μέρες
από τις Τιβί.
Αν όσα συνέβαιναν στη Λιβύη συνέβαιναν σε μια άλλη από τις
χώρες της ΗΠΑΝΑΤΟ η στάση τους θα ήταν ίδια;
Προφανώς όχι.
Φάνηκε με πλήρη ευκρίνεια με τα γεγονότα στη Βρετανία την ίδια
εποχή.
Τον Αύγουστο του 2011 η Βρετανία αντιμετώπισε κύμα εκτεταμένων
διαδηλώσεων από νέους που διαμαρτύρονταν για την ανέχεια και την
περιθωριοποίησή τους.
Η κυβέρνηση της Βρετανίας τις κινητοποιήσεις αυτές τις κατέστειλε με
πρωτοφανή βία.
Έστησε δημόσια γιγαντοοθόνες με φωτογραφίες καταζητούμενων
διαδηλωτών,
βλέπαμε αστυνομικούς πάνω σε άλογα και εκπαιδευμένους σκύλους
να κυνηγούν τους διαδηλωτές,
ακούγαμε τον υπουργό εξωτερικών να μιλάει για ποντικούς που
μαγάριζαν την πόλη
και γίνονταν συσκέψεις για να επιληφθεί της κατάστασης ο στρατός.
Δεν ακούσαμε τότε να επιχειρηματολογεί κανείς από τους
προοδευτικούς και μορφωμένους κύκλους ότι:
 θα έπρεπε η κυβέρνηση της Βρετανίας να παραιτηθεί γιατί το

ζητούσαν οι διαδηλωτές,
 χρειάζονταν εξωτερική επέμβαση για την προστασία των

διαδηλωτών που καταδιώκονταν
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όπως τόσο πολλοί ζήτησαν για τη Λιβύη.
Πολύ περισσότερο που:


Οι εξεγερμένοι στη Βρετανία ήταν πραγματικά άοπλοι,
ενώ αυτοί στη Λιβύη (στα σύνορα της Λιβύης) ήταν οπλισμένοι.



Οι εξεγερμένοι στη Βρετανία επιδόθηκαν μόνο σε λεηλασίες
καταστημάτων και σπιτιών,
ενώ αυτοί στη Λιβύη πυρπόλησαν στρατιωτικές αποθήκες
πυρομαχικών και αστυνομικά τμήματα, σκότωσαν δεκάδες
αστυνομικούς και πήραν όπλα, απελευθέρωσαν και
προσεταιρίστηκαν ποινικούς κρατούμενους, αποκεφάλισαν και
λίντσαραν πολίτες κ.α.



Η βασίλισσα της Βρετανίας είναι μακροβιότερη, έχει απείρως πιο
πολλές δικαιοδοσίες απ΄ό,τι είχε ο Καντάφι
Ζει σε βάρος του λαού με απίστευτη πολυτέλεια ενώ είναι ο
μεγαλύτερος γαιοκτήμονας του κόσμου και ενέχεται σε
πλήθος επιβουλών κατά άλλων



Στη Βρετανία ορκίζονται στο θρόνο, στη Λιβύη στη Δημοκρατία
του λαού.

Φάνηκε από τη στάση έναντι των ΗΠΑ.
Την ίδια εποχή με τα γεγονότα στη Λιβύη γινόταν γνωστό ότι ο
πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής επιχείρησης εξωδικαστικών
εκτελέσεων παντού στον κόσμο, ότι εκτελούντο άμαχοι και και
παιδιά, 1
ότι στη λίστα των εκτελέσεων που υπέγραφε ο πρόεδρος (τιμηθείς
με νόμπελ ειρήνης) υπαγόταν κανείς και χωρίς να είναι το όνομά του,
αρκεί να βρισκόταν σε ύποπτη περιοχή στην οποία
παρατηρούνταν ύποπτα «πρότυπα συμπεριφοράς». 2
Την ίδια εποχή. στις ΗΠΑ ο νεαρός Αμερικανός στρατιωτικός
Mάννινγκ εκρατείτο και συνεχίζει να κρατείται σε απομόνωση
υποβαλλόμενος σε ψυχολογικά βασανιστήρια αντιμετωπίζοντας
μόνος και ήδη ξεχασμένος από τα ΜΜΕ την κατηγορία για εσχάτη
προδοσία και ήδη κάποιοι έχουν ζητήσει τη θανατική του ποινή,
επειδή φέρεται ως αυτός που απεκάλυψε «στιγμιότυπα» από την
«ανθρωπιστική» δράση των ΗΠΑ στις άλλες εισβολές της.

1

http://www.thebureauinvestigates.com/2012/02/04/obama-terror-drones-ciatactics-in-pakistan-include-targeting-rescuers-and-funerals/
2
http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-alqaeda.html

128

Δεν κατηγορείται ότι ψεύδεται. Κατηγορείται γιατί τα ομολόγησε.
Δεν τιμωρούνται αυτοί που ενέχονται σε εγκλήματα πολέμου, αλλά
αυτοί που μιλάνε γι αυτά.
Δεν ακούσαμε να μίλησε κανείς για τη στάση αυτή των ΗΠΑ και να
ζήτησε να της επιβληθούν κυρώσεις.
Oύτε έθεσε κανείς θέμα παραπομπής των ΗΠΑ κάθε φορά που
έρχονται στο φως οι δολοφονίες της CIA.
Κάθε φορά παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ για τα κακώς κείμενα και
τις επιπτώσεις των οικονομικών μοντέλων στο λεγόμενο τρίτο
κόσμο ή σε μικρές ευρωπαϊκές χώρες.
Ποτέ στις ΗΠΑ με το 80% των πολιτών της να κατέχουν μόλις το 7%
του πλούτου (από έρευνα του Χάρβαντ) 3 με τις πόλεις τους με τέντες
αντί με σπίτια, με πάνω από το ένα έβδομο των κατοίκων τους σε
συσσίτια και χωρίς στέγη.
Κάθε φορά παρακολουθούμε εκπροσώπους ανθρωπίνων
δικαιωμάτων να καταφέρονται για την παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και
στις χώρες του «άξονα του κακού» των ΗΠΑ.
Ποτέ δεν αρθρογραφούν για τις κατάφωρες παραβιάσεις στις ΗΠΑ,
αλλά και στους προστατευόμενους της, όπως για παράδειγμα στη
Σαουδική Αραβία.
Δεν βρέθηκε κανείς να απορήσει για τη συμμετοχή της Σαουδικής
Αραβίας στον πόλεμο εξάπλωσης της δημοκρατίας στη Λιβύη.
Στη Σαουδική Αραβία εξάχρονα παιδιά κατακρεουργούνται αφού πριν
βιάζονται και ο βιαστής και φονιάς που είναι ο πατέρας τιμωρείται
μόνον να αποζημιώσει τη μητέρα χρηματικά,
γιατί ισχυρίζεται ότι η κόρη του των έξι ετών δεν ήταν παρθένα.
Αντιθέτως,νέοι οι οποίοι όταν ήταν ανήλικοι έκαναν ληστείες χωρίς
να σκοτώσουν κανέναν αποκεφαλίζονται. 4 5
Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αυτή την επιλεκτική στάση;
Πώς να μην διακρίνει κανείς τι υπόκειται της στάσης αυτής;

3

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=502909
http://www.defence-point.gr/news/?p=71293
5
http://www.defence-point.gr/news/?p=70827
4
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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, τουλάχιστον, χρόνους 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.


Η Μετάλλαξή τους σε Φανερούς Εξολοθρευτές με
Νομική Βούλα

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς αυτοί απαγωγείς και βασανιστές
άλλαξαν ρότα.
Δεν καθυστερούν να απαγαγάγουν και να βασανίζουν.
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.
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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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.
Συνήργησε 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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ΘΕ ΣΜΟΙ

«Το να σου λένε τι πρέπει να κάνεις είναι
ανακουφιστικό, εξασφαλίζει μια αίσθηση σιγουριάς.
Παλιά αυτό προσέκρουε στην ηθική απαξία της σχέσης
αφέντη/δούλου, ο άνθρωπος υπέφερε το ζυγό μέχρι
ενός ορίου.
Όμως, σήμερα εκείνος που υπαγορεύει τις
κατευθύνσεις δεν υπάρχει ούτε σαν πρόσωπο, ούτε σαν
θεσμός.
Υπεράνω κάθε κριτικής οι εντολές είναι διάχυτες
παντού ως κάτι φυσικό, όπως ο Νόμος του Νεύτωνα.
Συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που συμπεριφέρονται
όλοι, π..χ. καταναλώνεις, ή μετακινείσαι, ή
τηλεφωνάς, επειδή απλούστατα το αντίθετο θα ήταν
αδιανόητο.
Η φυλακή είναι χτισμένη πάνω σε μια ψευδαίσθηση
ελευθερίας.
Η αντιστροφή αυτή αποτελεί το ιδεολογικό υπόβαθρο
του μοντέρνου κόσμου».
Ευγένιος Αρανίτσης
«Ελευθεροτυπία»
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36. 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
Οι διάφοροι θεσμοί, όπως οι θεσμοί της εκπαίδευσης, της
έρευνας, της ιατρικής περίθαλψης καθώς και οι γενικότεροι θεσμοί
της κοινωνίας, π.χ. κυβέρνηση, νόμοι, χρήμα, κλπ, 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 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.
Οποιοσδήποτε θεσμός δε δηλώνει παρά τη σχέση μεταξύ των
ανθρώπων που διαχειρίζονται το θεσμό και των ανθρώπων που
υπόκεινται σ αυτόν.
Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων είναι δύο ειδών:
- σχέσεις ελευθερίας ή
- σχέσεις υποτέλειας.
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Δεν έχει σημασία πόσες διαφορετικές ετικέτες τοποθετούνται.
Στη βάση, στη ρίζα όλων των θεσμών είναι μόνον οι δύο
παραπάνω εκδοχές.
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.
Η διάκριση των δύο περιπτώσεων δεν είναι εύκολη.
Υπάρχουν θεσμοί που μπορεί να φαίνονται σε όσους δεν τους
έχουν υποστεί, σε όσους δεν τους γνωρίζουν άμεσα, ότι εμπίπτουν
στην πρώτη περίπτωση, αυτήν των σχέσεων ελευθερίας.
Στην πραγματικότητα, όμως, οι θεσμοί αυτοί μπορεί να είναι από
τους πιο καταπιεστικούς.
Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι ο θεσμός της έρευνας.
Αποκαλυπτικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από την ιστοσελίδα
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ το οποίο δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα Ελευθεροτυπία (10.7.2004) με τίτλο «Σχέσεις
Υποτέλειας»: (1)
« 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».
_________________________
(1) http://www.ntua.gr/posdeo/Actualities/index.htm
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37. 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
136

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.
Το στρατιωτικό προσωπικό είχε εντολές να απαντά στους
περίεργους ότι οι δοκιμές ήταν έρευνα για τον καιρό και την
ατμοσφαιρική μόλυνση.
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.

___________________________________
(1) http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/calscience?CMP=twt_gu
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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.
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.
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 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
Θα μπορούσε να αποδώσει κανείς τις αιτίες στους παρακάτω
παράγοντες:
-

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. κεφ. 8: 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.

Στον πρώτο παράγοντα, αυτόν 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.
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H αλήθεια αυτή, η επίγνωση της ανικανότητας αυτής, είναι η
βασική προϋπόθεση για την άρση της αυτοαιχμαλωσίας του.
Τον δεύτερο παράγοντα, αυτόν 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.
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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.
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38. 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.
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Σήμερα το στάδιο αυτό της σύνθεσης τείνει να εκτοπιστεί.
Η κατάτμηση και τα αποτελέσματά της δεν ακολουθούνται 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.
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 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.
Το ίδιο και οι εκλογές.
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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.
- 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 του δήμου, δηλαδή της κυριαρχίας των
πολιτών.
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39. Τα Πολιτικά Κόμματα και η «Δημο»κρατία (2)

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
ο 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,
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.
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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. 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? You don't want to know

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 λευκά κολάρα, αλλά δεν
κηρύσσουν κανένα αντιτρομοκρατικό.
Απεναντίας, η προστασία των τρομοκρατών αυτών είναι η πρώτη
προτεραιότητα παντού στη Δύση.
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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.
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
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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.
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 στο
προηγούμενο κεφάλαιο.


Ειδικότερα για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα

Στο debate πριν τις εκλογές του 2009 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.
Μετά, το κόμμα της λεγόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης
κατηγορούσε το κυβερνόν κόμμα για αντιλαϊκά μέτρα και
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας
τη στιγμή που το ίδιο απαιτούσε μηδενισμό του ελλείμματος
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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 καταφέρονταν κατά της
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.
Αδιαφορούσαν που θα δίνονταν με νέο δανεισμό. Ούτε
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,
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
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σταθεροποιημένου;
Μήπως η παράβλεψη είναι για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους
για τη σιωπή τους των τελευταίων ετών;
Το 2010 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 με το που
πήγε να δημοσιοποιηθεί εξαφανίστηκε εν ριπή οφθαλμού.1Δεν
αντελήφθηκα κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το
έφερε για συζήτηση στη βουλή.
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40. Περί Αξιοκρατίας και Σεβασμού στον Πολίτη
Αξιοκρατία και σεβασμός στον πολίτη ήταν για μια άλλη φορά το
μήνυμα του πρωθυπουργού 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;

151

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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41. Περί Διαφάνειας και Συμμετοχικότητας
Διαφάνεια, συμμετοχικότητα, αξιοκρατία και σεβασμός στον
πολίτη είναι τα μηνύματα της 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;
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
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της ατμόσφαιρας κ.α.
Πόσο ενημερωμένοι είμαστε για τις τεχνολογίες επηρεασμού
και χειραγώγησης των ανθρώπων, βλ. κεφ.34;
Πόσο ενημερωμένοι είμαστε γιατί στον σημερινό κόσμο της
αφθονίας και του υπερκαταναλωτισμού πεθαίνουν άνθρωποι από
πείνα με αυξανόμενο αριθμό;
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;
Πόσο ενημερωμένοι είμαστε γιατί 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, κλπ;
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;
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42. Η Ώρα Της Γης και το Συμβολικό Σκότος
.

«Ποιός είπε ότι οι ¨μεγάλο¨ δεν διαθέτουν αβροφροσύνη.
Ευχαρίστως παραχωρούν τη θέση τους στους «μικρούς»
όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά» Ανώνυμος
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-
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ϊδρύματά μας και τα άλλα ευαγή ιδρύματα ων 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;

Σημείωση
Για το σήμα της ειρήνης ως σύμβολο του ανάποδου σταυρού που
ήταν το σύμβολο του αντίχριστου τη δεκαετία του 1960 και το
χρησιμοποιούσαν 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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43. Τα Βραβεία Ειρήνης, τα Επιστημονικά Βραβεία
και η Αξιοκρατία
«Το μανιτάρι ήταν ακόμη πιο ζωντανό απ' ό,τι η στήλη,
κοχλάζοντας και βράζοντας σε μια κοινότοπη παραφορά
κρεμώδους αφρού, τσιτσιρίζοντας προς τα πάνω κι ύστερα
κατεβαίνοντας προς τη Γη,χίλιοι παλιοί πιστοί θερμοπίδακες
τυλιγμένοι σε έναν. Εξακολούθησε να παλεύει σε μια
στοιχειώδη παραφορά, σαν ένα πλάσμα που σπάζει
τα δεσμά που το κρατούσαν υποταγμένο.
Ενα δεύτερο μανιτάρι ξεπετάχτηκε κι άρχισε να
επιπλέει μέσα στο γαλάζιο, αλλάζοντας το σχήμα του
με αυτό ενός λουλουδιού, τα γιγάντια πέταλά του
γυριστά προς τα κάτω, κρεμώδες λευκό απέξω, ροζ από μέσα.»

Από το άρθρο του Ουίλιαμ Λόρενς του δημοσιογράφου που
παρακολούθησε το «Πανέμορφο Μανιτάρι» των Αμερικανών στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι από τον πυργίσκο του ιπτάμενου
υπερφρουρίου «Μεγάλος Καλλιτέχνης».
Τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ
για την προσφορά του στην έγκυρη ενημέρωση
Το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη απονεμήθηκε στον Ομπάμα.
Βραβεύοντας τον πρόεδρο ενός κράτους για τη δράση του ως
προέδρου στην πράξη βραβεύεται το ίδιο το κράτος, πολύ δε
μάλλον που η επιλογή του υποψηφίου δεν ήταν δυνατόν να γίνει
με βάση κάποια προσωπική του πρωτοβουλία, ούτε καν ως
πρόθεση, καθώς, όπως προκύπτει από την ημερομηνία λήξης των
υποψηφιοτήτων στοNobelPrize.org. η επιλογή του ως υποψηφίου
έγινε δύο μόνον εβδομάδες μετά την ανάληψη της προεδρίας.
Πριν τον Ομπάμα, οι ακαδημαϊκοί παράγοντες είχαν και στο
παρελθόν βραβεύσει επανειλημμένα μια σειρά προέδρων των ΗΠΑ
και τον απερίγραπτο Κίσσιγκερ.
Η πρόσφατη βράβευση επαναφέρει ξανά στο προσκήνιο το 1984
του Όργουελ και την προφητευόμενη νέα αντεστραμμένη γλώσσα
της νέας εποχής, όπου ειρήνη σημαίνει πόλεμος, ελευθερία
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σημαίνει υποδούλωση, άρνηση υποδούλωσης σημαίνει
τρομοκρατία, δολοφονία αμάχων σημαίνει παράπλευρες απώλειες
κ.λ.π.
Για άλλη μια φορά, οι ακαδημαϊκοί παράγοντες βράβευσαν ως
κράτος της ειρήνης τις ΗΠΑ, την πρώτη εξαγωγό οργάνων
βασανισμού, με τις αόρατες φυλακές, τους εξαπλάσιους
φυλακισμένους από το μέσο όρο στον κόσμο, τη χώρα των
οικονομικών εκτελεστών του λεγόμενου τρίτου κόσμου, τη χώρα
με τον ανεπίσημο τίτλο του διεθνούς χωροφύλακα και μακελάρη
του κόσμου με το ειρηνιστικό μανιφέστο:
"Όποιος δεν υποτάσσεται σε μας θα χτυπιέται" όπως επιμαρτυρεί
η Κύρα Αδάμ που ήταν αυτήκοος μάρτυς (Ελευθεροτυπία
13.12.2003).
Οι ακαδημαϊκοί παράγοντες έχουν, επίσης, βραβεύσει
επανειλημμένα με το Νόμπελ Ειρήνης και το άλλο φιλειρηνικό
κράτος του Ισραήλ, βραβεύοντας προέδρους του μεταξύ των
οποίων και τον Menachem Begin με τα γνωστά «ειρηνιστικά» του
μανιφέστα που είδαν το φως της δημοσιότητας κατά την εισβολή
του Ισραήλ στο Λίβανο.
Για άλλη μια φορά οι ακαδημαϊκοί παράγοντες έδωσαν το πράσινο
φως να συνεχιστεί ο πόλεμος ειρήνης στον οποίο επιδίδονται τα
δύο αυτά κράτη.
Παρόμοιες πολιτικές ακολουθούνται και στα βραβεία στον
επιστημονικό τομέα.
Στο βιβλίο του Robert Mart Friedman, καθηγητή και τέως
προέδρου του Πανεπιστημίου στο Οσλο με τίτλο “The Politics of
the Excellence", το οποίο εξαίρει στην κριτική του το διεθνούς
κύρους περιοδικό New Scientist στο τεύχος 2338, δίνονται
στοιχεία για τις μηχανορραφίες πίσω από τις μεθοδεύσεις για την
επιλογή των επιστημόνων στους οποίους απονέμονται τα βραβεία
Νόμπελ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται:
«Πίσω από τα Νόμπελ υπάρχει η δυνατότητα για την
εκτύλιξη κάθε είδους φαυλότητας, υπεροψίας, ρατσισμού,
σεξ και κάθε είδους ποταπών πράξεων και εμπλοκή κάθε
είδους ανθρώπων των παρασκηνίων».
Γνωστή, επίσης, είναι η βράβευση επιστημόνων για τους οποίους
ήταν γνωστό ότι είχαν σφετεριστεί την εργασία άλλων
επιστημόνων, όπως για παράδειγμα η περίπτωση των Francis
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Crick και John Watson που βραβεύτηκαν για τη διπλή έλικα του
DNA και του Selman Waksman που βραβεύτηκε για την ανακάλυψη
της στρεπτομυκίνης.
Ο Francis Crick και ο John Watson έκλεψαν την εργασία της
Franklin κατά την επίσκεψή τους στο εργαστήριό της όταν αυτή
έλειπε από την πόλη και έπεισαν τον προιστάμενό της να ρίξουν
μια ματιά στα στοιχεία της ερευνάς της, βλ.
library.thinkquest.org/20465/franklin.
Ο Waksman έκλεψε και εμπορεύτηκε την εργασία του Αλβέρτου
Schatz, μεταπτυχιακού σπουδαστή στο εργαστήριο του οποίου
ήταν προϊστάμενος.
Η επιτροπή Νόμπελ δεν είχε ποτέ ακούσει για τον Schatz, μολονότι
είχε γίνει γνωστός από το άρθρο του Frank Ryan στο περιοδικό
Actinomycetes με τίτλο:
«Tuberculosis:The Greatest Story Never Told. Albert Schatz "The
true story of the discovery of streptomycin"(Albert Schatz Obituaries, News - The Independent).
Αλλά οι πολιτικές αυτές δεν είναι αποκλειστικότητα μόνον των
βραβείων Νόμπελ.
Τις επιτροπές βραβείων στελεχώνουν επιφανείς ακαδημαϊκοί.
Και οι επιφανείς ακαδημαϊκοί έχουν παντού κοινά γνωρίσματα και
στάση.
Χαρακτηριστική είναι η απονομή του βραβείου Πούλιτζερ στον
δημοσιογράφο Ουίλιαμ Λόρενς για την προσφορά του στην
έγκυρη ενημέρωση η οποία πιστοποιήθηκε με το άρθρο του για
το «Πανέμορφο Μανιτάρι» των Αμερικανών στη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι τα οποία παρατηρούσε από τον πυργίσκο του
ιπτάμενου υπερφρουρίου «Μεγάλος Καλλιτέχνης».
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η βράβευση και τα αξιώματα, όπως
αυτά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και του επικεφαλής
της Ιαπωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που έτυχαν οι
«επιστήμονες» που είχαν αναλάβει κατά το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο να κατασκευάσουν βιολογικά όπλα στις αχανείς
εγκαταστάσεις του Ιαπωνικού αυτοκρατορικού στρατού στη
Μαντζουρία της Κίνας, στο γνωστό ως κολαστήριο της Μονάδας
731.
Στο κολαστήριο στο οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των
νοσοκόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν «καθημερινό
φαινόμενο» να ανατέμνονται ζωντανοί οι «πίθηκοι» (όπως κατ'
ευφημισμόν ονόμαζαν τους ανθρώπους-πειραματόζωα οι
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γιατροί), χωρίς τη χορήγηση αναισθητικού, για να διαπιστωθεί
το είδος της ζημιάς που είχαν υποστεί τα εσωτερικά τους όργανα
μετά τη χορήγηση των ερευνόμενων βακτηριδίων (από εκτενή
έκθεση του Β. Μπαμπούρη στο Βήμα 12.9.1999).
Είναι πλήθος τα παραδείγματα παρόμοιων αξιοκρατικών
κριτηρίων με βάση τα οποία αξιοκατατάσσουν και βραβεύουν οι
αξιοκρατούντες ακαδημαϊκοί των κριτικών επιτροπών.
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ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
«Το βλέμμα των ανθρώπων θολώνεται με
γνωστές επιπολαιότητες, όπως η περιουσία, το
εισόδημα, η πρωτιά.
Εφ' όσον αυτά παραμένουν ανέπαφα είναι
ικανοποιημένοι.
Στο μεταξύ έχουν βάλει μια νέα σχέση: μια ισχυρή
κοινωνική δύναμη τους κουμαντάρει»
Χίτλερ
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18. 7.09

44. 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.
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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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7.5.11

45. 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.
Υπήρχαν 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», βλ. επόμενο κεφάλαιο.
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.
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8.5.10

46. Για Ένα Άλλο Κοινωνικό Πλαίσιο Αναφοράς –
Αβλάβεια, Αυτοδιαχείριση και Συναίνεση
οι Άξονές του
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.
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;
Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που δείχνουν ότι η σημερινή
άσχημη κατάσταση δεν οφείλεται στην άσχημη ανθρώπινη
φύση μας, όπως ισχυρίζονται μερικοί.
Παρακάτω παρατίθενται ένα απ αυτά:

 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»
εκφράζοντας τρόμο στο ενδεχόμενο αν «προχωρημένα» όντα σαν
και μας ζουν σ άλλους πλανήτες και μας επισκεφτούν,
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γράφει για την «απολίτιστη» φυλή των Pawnees που έζησε 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.
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 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 μιλούσαν γι αυτό. Απλά συνέβαινε».
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25.5.12

47. Οι Kατηγοριοποιήσεις
«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 αποφθέγματακατηγοριοποιήσεις 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)

__________________
(1) Τη δίκη μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς διαδικτυακά στο
http://www.sgt.gr/gr/programme/event/688
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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, 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 ο
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.
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, βλ. και κεφ. 32.
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)
_________________
(2) http://gianniszelianaios.blogspot.gr/2008/04/blog-post.html
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«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.
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.
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«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 καθησυχάς..
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»,
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πρόσθεσε.
Ήταν η Τρίτη κατά σειρά έκπληξή μου.
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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48. 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, βλ. βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=OXHPWmnycno&feature=player_embed
ded με τον 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. ("Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα" οι ιαχές). (1)
Με τελετές, παράτες και επικλήσεις στους ήρωες οι δε.
Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
____________________________________________
(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-justsell-kidney-pay-student-loans
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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.
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.
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.
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49. 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
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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: «Αλίμονο στους λαούς που χρειάζονται
ήρωες».
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50. 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
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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.
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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51. 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 πολέμους 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 ο,τιδήποτε 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
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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.
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 σπίτι με θεμέλια γερά που θα μας επιτρέπει
να απολαμβάνουμε τη θέα, έως ότου δεν χρειαζόμαστε καν σπίτι.
Γιατί θα νοιώθουμε ότι το κουβαλάμε παντού.
Γιατί θα έχουμε γίνει οι ίδιοι το σπίτι αυτό
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52. 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.
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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.
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, που
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 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.
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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 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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53. Σύγχρονες Αντιφάσεις της Κοινωνικής Ζωής
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.
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54. Τα Πάθη που Δεν Θρηνήσαμε και οι Θυσίες
που Δεν Αναγνωρίσαμε
«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
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και περιφορά, δεν συνοδεύει κάποια άλλα πάθη και σταυρώσεις
σύγχρονων απλών συνανθρώπων μας που κοινοποιήθηκαν είτε
αποσιωπήθηκαν 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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55. 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.
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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56. 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
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σχίζανε το πουκάμισό τους για να δέσουν κάποιο τραύμα να
σταματήσει 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.
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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24.4.12

57. Η Εκούσια Επίσπευση και Παράταση
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 επισπεύδει 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;
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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.
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.
Προβληματίζει η ηρωοποίηση κάποιων θανάτων από πολιτικούς
χώρους και από συγγενείς.

190

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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8.4.12

58. 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.
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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.
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.
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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.
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,
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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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10.4.12

59. 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 ιδρώτα, δάκρυα και αρκετές φορές και αίμα
ανθρώπων που μπορεί να μην γνωρίζω, μπορεί να είναι σε μια
μακρινή χώρα.

196

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.
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 κάποιος
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;
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7.4.1Σ

60. 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 σχολιάστηκε στο κεφ. 8, 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.
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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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61. Ο Άνθρωπος ως Ανταλλασσόμενο Αγαθό
Η Παραδοσιακή και η Σύγχρονη Σκλαβιά
«Σε αντίθεση με τους 100.000 Βρετανούς πολίτες
κατοίκους του Ντουμπάϊ που ζουν μέσα στον πλούτο,
οι Ασιάτες εργάτες ζουν μέσα στην φτώχεια και την
αθλιότητητα. Συχνά πέφτουν θύματα των εργοδοτών τους και
υφίστανται κακοποίηση, ενίοτε και σεξουαλική.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε φωνή, ούτε δικαιώματα.
Αναγκάζονται να συναινέσουν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς δουλείας.
Τα δικαιώματά τους εξαφανίζονται στο αεροδρόμιο όπου τους
παίρνουν τα διαβατήρια και τις ταυτότητες.»

«ΤαΝέα», 5.3.2005

 Η Σύγχρονη Σκλαβιά με τη Βούλα της
Ευρωσυντάγματος
Ενώ σήμερα η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και από τον τροχό έχουμε
φθάσει σε καταπληκτικές δυνατότητες και σε υπεραφθονία αγαθών
και υπερκαταναλωτισμό,
όχι μόνον συνεχίζει η κατάσταση σκλαβιάς με την παραδοσιακή
έννοια για σημαντικό αριθμό ανθρώπων στον κόσμο,
αλλά έχει προστεθεί και νέα μορφή σκλαβιάς για την πλειοψηφία
των ανθρώπων.
Η σκλαβιά με την παραδοσιακή της έννοια της κατοχής ενός
ανθρώπου ως ιδιοκτησία,
αν και παράνομη στις λεγόμενες πολιτισμένες χώρες,
εξακολουθεί να υποθάλπεται καθώς κατεβάζει το κόστος και
επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεων των επιχειρήσεων.
Τα ρούχα που φοράμε, τα τρόφιμα που τρώμε, η θέρμανση που
απολαμβάνουμε μέχρι τα παιχνίδια των παιδιών και οι συσκευασίες
των καλλυντικών
κρύβουν πίσω από τα χρυσοποίκιλτα σελοφάν τους τον ιδρώτα,
την απόγνωση και ενδεχόμενα το αίμα αναρίθμητων ενήλικων και
παιδιών στο Πακιστάν, την Ινδία, την Καραβαϊκή, κ,α,
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μια σκλαβιά που θέλουμε να ξεχνάμε και να θεωρούμε ότι είναι μόνον
μια φρίκη του παρελθόντος.
 «Κάθε φορά που τρώτε σοκολάτα είναι σαν να τρώτε ένα
κομμάτι από τη σάρκα μου»
είναι η έκκληση ενός σκλαβου σε κακαοφυτεία που δημοσιεύτηκε
πριν χρόνια στην Ελευθεροτυπία σε σχετικό αφιέρωμα.
Στη σημερινή εποχή της υπεραφθονίας, άνθρωποι γίνονται στην
κυριολεξία βορά άλλων ανθρώπων, γιατρών, κλινικαρχών,
διπλωματών και άλλων της λεγόμενης ανώτερης κοινωνίας,
οι οποίοι με συναίσθηση της «ανωτερότητάς» τους απαγάγουν και
μαχαιρώνουν παιδιά και ενήλικες στην κερδοφόρα επιχείρηση
εμπορίας ανθρώπινων οργάνων.
 «Σε απόγνωση είναι άνθρωποι που ανακαλύπτουν ότι
φέρουν όργανα από ακρωτηριασμένα σώματα»
έγραφε ο τύπος στο Νέο Ζέρσευ της Αμερικής.
Αλλά σήμερα εμφανίζεται και μια νέα σκλαβιά, μια νόμιμη σκλαβιά,
η οποία προωθείται σαν εξέλιξη και πρόοδος.
 Σκλάβος είναι κάποιος αν έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής του
και εξουσιάζεται από κάποιον ή κάτι, το γνωρίζει ή δεν το
γνωρίζει.
Στα πλαίσια της σημερινής «ελευθερίας» στο εμπόριο και τις
επιχειρήσεις
 η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν γίνει μιας χρήσεως αγαθά
για τον πλουτισμό των λίγων, αναγκασμένοι να πουλάνε τα
χέρια και το νου τους μόνον και μόνον για να επιβιώσουν.
Ενδεικτικές του νέου ρόλου του ανθρώπου ως «μονάδας παραγωγής
κέρδους» στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελούν οι
παρακάτω διατάξεις από το Ευρωσύνταγμα :
 «Τα κράτη-μέλη προωθούν την ανταλλαγή εργαζόμενων νέων
(ΙΙΙ.20)....
 Για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων (ΙΙΙΙ.103)…
 Να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου, και
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού ανταποκρινόμενου
στις εξελίξεις της οικονομίας…
 Γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των
εργαζόμενων για την προσαρμογή τους στις μεταλλαγές της
βιομηχανίας (ΙΙΙ.103).
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Σε συνέντευξή του στην Barbara Spinelli της Λα Stampa στις 13
Ιουλίου 2000 ο Ιταλός πρωθυπουργός Guiliano Amato, ο οποίος
συμμετείχε στη σύνταξη του ευρωπαϊκού συντάγματος, παραδέχθηκε:
 «Το ευρωπαϊκό σύνταγμα είναι τολμηρό, αλλά για να
υπερνικήσει τα εμπόδια πρέπει να αποκρυβεί η πολιτική του.
Στην Ευρώπη πρέπει να ενεργήσει κανείς σαν αυτό που
επιδιώκεται να είναι μικρό, προκειμένου να επιτευχθεί το
μεγάλο, σαν τα κράτη να πρόκειται να παραμείνουν κυρίαρχα
για να πειστούν να παραχωρήσουν την κυριαρχία τους…
Χρειάζεται μεταμφίεση και κόλπο.
Η νέα οντότητα είναι απρόσωπη και εκείνοι που διοικούν δεν
μπορούν ούτε να απομακρυνθούν ούτε να εκλεχτούν...».

 Η Επαπειλούμενη Απανθρωποίηση:
Οι Άνθρωποι Μπαταρίες
Σκεπτικισμό και έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει ο συντελούμενος
σήμερα άκριτος (ή σκοπούμενος;) πειραματισμός ανάμιξης κυττάρων
ανθρώπων και ποντικιών. Σκεπτικισμός για το ενδεχόμενον μιας
μελλοντικής απανθρωποίησης των ανθρώπων.
Απαρατήρητη, όμως, από πολλούς είναι μια άλλη ήδη συντελούμενη
απανθρωποποίηση στο όνομα του ανταγωνισμού και της
«ελεύθερης» αγοράς.
 Μια απανθρωποποίηση υβριδοποίησης ανθρώπου και
υπολογιστή, όπως καταγγέλλεται, ήδη από το 2005, από τους
εργαζόμενους στις μονάδες χοντρικής διανομής εμπορευμάτων στα
σουπερμάκετ της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι εργαζόμενοι στις εταιρίες αυτές καλωδιώνονται στον βραχίονα ή
το δάχτυλο με υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τα τοπικά
ραδιοφωνικά δίκτυα.
Ο ρόλος των εργαζόμενων είναι να υπακούουν στις εντολές των
υπολογιστών οι οποίοι υπολογίζουν πόσος χρόνος χρειάζεται για να
πάει ο εργαζόμενος από μια θέση της αποθήκης σε μια άλλη, πότε και
για πόσο χρόνο θα πάει στην τουαλέτα, κ.α.
Έτσι:
 αντί οι υπολογιστές να είναι βοηθοί των ανθρώπων, οι
εργαζόμενοι έχουν γίνει βοηθοί των υπολογιστών με τους
ανθρώπους σε ρόλο μπαταριών για την φόρτιση των μηχανών,
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όπως προφητικά αναφερόταν στην κλασσική κινηματογραφική
ταινία Matrix.
Όπως καταγγέλεται από τους εργαζόμενους,
η μεθόδευση αυτή η οποία μεταφέρθηκε στην Βρετανία από την
Αμερική
εφαρμόζεται σε πάρα πολλές πόλεις όπως:
Aberdeen, Baskingstoke, Bellshill, Bichester, Birmingham, Bracmills,
Bristol, Daventry, Earlestown, Edinburgh, East Kilbride, Glasgow,
Hemel Hempstead, Leicester, Leeds, Livingstone, Lutterworth,
Maidstone, Milton Keynes, Neasden, North Fleet, Northampton,
Radlet, Reading, Runcorn, Salford, Scunthrope, Slough, Stroud,
Swindon, Telford, Thurrock και Wellingborough.
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Έντεκα κατηγορούμενοι Σομαλοί Πειρατές αποκάλυψαν σε
δικαστήριο των ΗΠΑ ότι η όλη επιχείρηση της πειρατείας
είναι θυγατρική του τραπεζικού γίγαντα Goldman Sachs.
Δήλωσαν ότι δουλεύουν για τον Lloyd Blankfein (τον
πρόεδρο της Goldman).
Ο πειρατής, ο οποίος δήλωσε ότι κέρδισε μπόνους 48 εκατ.
δολ, πέρυσι, εξήγησε ότι το δικό τους μέρος της δουλειάς
είναι να επιτίθενται στα πλοία που έχει ήδη σορτάρει η
Goldman.
«Λειτουργούμε ως επενδυτικοί τραπεζίτες», δήλωσε ο
επικεφαλής πειρατής.
"Συγχωνεύσαμε τις δραστηριότητές μας με την Goldman
στα τέλη του 2008 για να επωφεληθούμε από τους πιο
χαλαρούς κανονισμούς που διέπουν τους τραπεζίτες, σε
αντίθεση με τους πειρατές,
αλλά και για να πάρουμε το μερίδιό μας από τα χρήματα
της διάσωσης των τραπεζών".
Στον απόηχο αυτών των συγκλονιστικών αποκαλύψεων,
οι εισαγγελείς κατήγοροι έψαξαν μήπως εκκρεμεί καμιά
άλλη υπόθεση κατά των Σομαλών πειρατών, οι οποίοι
τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τραπεζίτες στα
μάτια του νόμου.
"Υπάρχουν πολλοί νόμοι που θα μπορούσαν να τους
κάνουν υπόδικους, αν ήταν, πράγματι, πειρατές, Αλλά αν
είναι τραπεζίτες, τα χέρια μας είναι δεμένα", » είπε
κυβερνητική πηγή.
Βλ. Somali Pirates Say They Are Subsidiary of Goldman
Sachs
http://www.truthdig.com/report/item/somali_pirates_say_they_
are_subsidiary_of_goldman_sachs_20100502/
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ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΗ
ΔΙ ΑΔΗΛ ΩΣΕΙ Σ
ΒΙ Α

«Γνωρίζω τι πιστεύω, Θα συνεχίσω να
λέω τι πιστεύω ότι πιστεύω.
Πιστεύω ότι ό,τι πιστεύω είναι ορθό»
G. Bush

«Τι τύχη για τους κυβερνήτες που οι
άνθρωποι δεν σκέφτονται»
Α. Hilter
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62. Νηπιαγωγείο, η Άλλη Όψη της Πολιτικής μας
Δομής
«Το να σου λένε τι πρέπει να κάνεις είναι ανακουφιστικό,
εξασφαλίζει μια αίσθηση σιγουριάς.
Παλιά αυτό προσέκρουε στην ηθική απαξία της σχέσης
αφέντη/δούλου, ο άνθρωπος υπέφερε το ζυγό μέχρι ενός
ορίου».
Ευγένιος Αρανίτσης, «Ελευθεροτυπία»
Ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο οι πολίτες μιας χώρας
δημιουργούμε μια πολιτική δομή μπορεί να ειδωθεί 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 μας
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;
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63. Εκλογικοί Διχασμοί και το Ήθος των Έγκλειστων
Ανθρώπων
«Πού είναι η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση;
Πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στις πληροφορίες;»
Τ. S. Eliot
Παρατηρώντας στα κανάλια το μούδιασμα των νεοδημοκρατών και
το παραλήρημα των πασοκικών ψηφοφόρων με την αναγγελία
των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2009, 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 στην περίπτωση του κρατούμενου
Παναγιώτη Γεωργιάδη στον οποίο αναφέρεται το άρθρο με τίτλο:
«Το συνδικάτο της ανθρωπιάς» στο ιστολόγιο kiko.squat.gr.
Αυτό το ήθος των κρατούμενων εξέλειπεν 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, βλ.
και κεφ.47.
Οι έγκλειστοι πολίτες στις φυλακές της στέρησης των πολιτικών
δικαιωμάτων τους αποδεικνύονται ωριμότεροι των μη έγκλειστων
πολιτών.
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64. 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 παραπλάνησή του και την αποχαύνωσή
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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.
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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1.10.10

65. Απορίες για τους Πολιτικούς
Παρακολουθώντας 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 παραμονές τωφν δημοτικών εκλογών στους
κεντρικούς δρόμους στα Ιλίσια
παρατεταγμένα τα φορτηγά και τους εκσκαφείς του δήμου
να παραστέκονται στο ξήλωμα πλακών και κρασπέδων από τα
πεζοδρόμια και την αντικατάστασή τους με άλλα πιο περιωπής,
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
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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.
Ίσως, εκεί θα πρεπε να αναζητήσουμε τη βασική αιτία για την
τόσο προβληματική κατάσταση στον κόσμο μας σήμερα.
Τον κόσμο μας κουμαντάρουν διαταραγμένοι άνθρωποι.
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18.10.09

66. 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 έρχονταν στην επιφάνεια με την
δόνηση του σεισμού.
Άλλες ήταν μεν εμφανείς και πριν το σεισμό, αλλά δεν γίνονταν
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
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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.
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.
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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.
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
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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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25.11.10

67. Η Εξοργιστική Συμπεριφορά των Πολιτικών
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.
Κάνοντας μετά από καιρό ζάπινγκ στα κανάλια άκουσα
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/GeorgeW.-Bush-cant-fight-for-freedom-and-authorise-torture.html

216

Και ο τυπικά, τουλάχιστον, υπεύθυνος για τις κρίσεις αυτές, τι
λέει ο άνθρωπος !!!
Είναι αρκετές φορές τόσο εξοργιστική η συμπεριφορά των
πολιτικών!
Κι ας αναγνωρίζει κανείς 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.
Αμερικανοί πολίτες ζητούν οι πολιτικοί τους να αναγράφουν στα
ρούχα τους τους λογότυπους των εταιριών και τα ονόματα των
ατόμων που τους χρηματοδοτούν όπως κάνουν οι οδηγοί ράλι με
τους χορηγούς τους. (1)

Τα περισσότερα κράτη σήμερα 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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17.8.09

68. Είναι η Ενεργή Αντίσταση Λύση Σήμερα;
 Κατ Αρχήν Μια Δήλωση
Κάθε άνθρωπος εκφράζει μέσα από τα κείμενά του (ή όπως ορθότερα
παρατηρούν κάποιοι, κατεβάζει από την κοινή δεξαμενή ιδεών) αυτά που
αντιστοιχούν (στην ιδιοσυγκρασία του και) στις ιδιαίτερες συνθήκες
και εμπειρίες του στη ζωή.
Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι από τους καλοβολεμένους 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)
Αν όλοι όσοι αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο στα δημόσια
πράγματα, είτε καταλαμβάνοντας κάποια θέση είτε
______________________
(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 .....
(2) Για παράδειγμα:
- Οι κεντρικοί τραπεζίτες που δημιούργησαν την κρίση να υποδεικνύουν και
να επιβάλλουν στις κυβερνήσεις πώς να βγουν από την κρίση.
- 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.
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αθρογραφώντας, κατέθεταν κάποια δήλωση ότι η μέχρι τώρα
πολιτεία τους δεν αντιφάσκει με τα καθήκοντα της θέσης που
διεκδικούν ή
με τις θέσεις της αρθρογραφίας 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.
 Καταπονήσεις με τη μορφή επιβαλλόμενης παραμόρφωσης,
όπως είναι ο σεισμός και ο άνεμος.
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.
Στη δεύτερη περίπτωση της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης, η
κατασκευή εντείνεται λόγω της αντίστασής της.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίστασή 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, βλ. κεφ.9 και (1)
θα μπορούσαμε σχηματικά και σαν μια πρώτη απλουστευτική
________________________________________
(1) 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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προσέγγιση να διακρίνουμε δύο απειλές:
 Την απειλή την προερχόμενη από την ιδιοσυγκρασία μας και
τις δικές μας πράξεις.
 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.
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.
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

 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.
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Απέναντι στα παράσημα και τις περγαμηνές των στρατηγών τους
αντιπαρέθεσε τα κοσμήματα της καρδιάς του.
Ας αναζητήσουμε τα δικά μας κράνη και ασπίδες κι ας λάβουμε
θέσεις στην συνειδησιακή επανάσταση που αρχίζει να
διαφαίνεται.
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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69. Ο Αποπροσανατολισμός των Κινητοποιήσεων
“Θα ήταν αδύνατο για μας να αναπτύξουμε το σχέδιό μας
για τον κόσμο εάν έπεφταν επάνω μας τα φώτα της
δημοσιότητας όλα αυτά τα έτη. 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
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 με την κρίση της λεγόμενης πανδημίας γρίπης, 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, υπέκρυπτε μιαν
άλλη κρυφή ατζέντα που ήρθε στο φως χάρις στις αποκαλύψεις
μέσω αρκετών ιστολογίων.
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.
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70. O Aδιέξοδος Kύκλος Διαμαρτυρίας - Αστυνομικής
Βίας
Παρακολουθώντας κάθε φορά τα επεισόδια στις πορείες
διαμαρτυρίας κατά των κυβερνητικών,
μου δημιουργείται 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 ιστολόγια 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»
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 τους εξουσιαστικούς θεσμούς για την
επιχειρούμενη συμμόρφωσή μας και την αντιμετώπισή μας ως
αγέλη,
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.
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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 ξεπέταγαν,
κυκλοφόρησαν πριν κάμποσα χρόνια αφίσες που τους
παρομοίαζαν ως βρικόλακες εν δράσει.
Μολονότι μιλάμε για ελευθερία ιδεών και όχι χειροπέδες στη
σκέψη,
γελοιοποιούμε αυτούς 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 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.
(Στις ειδήσεις είπαν 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
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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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71. Η Βία και ο Αντικατοπτρισμός της
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 πόνος των ενήλικων αυτών με τη σημαδεμένη
παιδική ηλικία, αλλά και των παιδιών τους που νοιώθουν μετέωρα
εκτονώνεται αρκετές φορές με βία.
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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;
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72. Οι Μέθοδοι Υποβολής Βίας και η Υποκρισία
των Πανεπιστημιακών Πειραμάτων
Προχθές πέθανε αβοήθητος ένας άνθρωπος, ο Μοχάμεντ Καμράν
Ατίφ. 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.
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Στο πρώτο μάλιστα πείραμα αναγκάστηκαν οι ίδιοι οι εμπνευστές
του να το διακόψουν ενωρίτερα για να αποφύγουν μοιραίες μη
αντιστρέψιμες συνέπειες σε αυτούς με το ρόλο του βασανιζόμενου.
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 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.
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;
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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.
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
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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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Απόσπασμα από το βίντεο

«The Story of Your Enslavement»

(1)

«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.
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 θα επιτίθενται σε άλλες αγελάδες
που θα δείχνουν τη βία και την ανηθικότητα της
ιδιοκτησίας ανθρώπινων όντων".

______________________
(1) Μετάφραση στα Ελληνικά των υπότιτλων όλου του βίντεο
παρατίθεται στο Παράρτημα.
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ΖΩ Α Κ ΑΙ
ΑΝΘ ΡΩΠΟΙ
-MOOPHEUS: Τα μοσχαράκια χωρίζονται από τις
μητέρες τους με τη γέννηση τους.
Ταΐζονται με αντικατάστατο γάλακτος που
φτιάχνεται εν μέρει από αίμα αγελάδων.
-LEO: Δεν θες να πεις πως...
-MOOPHEUS: Ναι, Leo. Τα νεκρά ζώα
ταΐζονται πίσω στα ζωντανά.
.
THE MEATRIX
http://www.themeatrix.com/
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73. Ποντίκια και άνθρωποι


Τα Ποντίκια

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο 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 πείραμα 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.
_____________________________________
(1 ) http://www.rawstory.com/rs/2011/12/09/study-shows-lab-rats-wouldrather-free-a-friend-than-eat-chocolate/
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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.
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.
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,
απεκάλυπτε ότι από τους φακέλους των κρατουμένων είχε
προκύψει ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν για κάποια σχέση με
την Αλ Κάϊντα,
_________________________________________

(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
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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. (1)
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 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 (κατακρεούργηση του Καντάφι). (2)
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;

__________________________
(1) http://www.nytimes.com/2008/07/22/opinion/22herbert.html?partner=rssuserl
22,%20New%20York%20Times&_r=1&
(2) http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/w
atch%3Fv%3DZLGY5czS1XQ%26feature%3Dplayer_embedded
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74. 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 σκοτώνουν.
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
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πολιτισμένων, των ανθρώπων που κατασφάζονται κυριολεκτικά
και μεταφορικά στο βωμό του κέρδους και των ορέξεων του
πολιτισμένου κόσμου μας..
Τον Απρίλιο του 2009 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.
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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75. 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 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.
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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;
 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;
Ίσως θα πρεπε να το ξανασκεφτούμε. Σήμερα που η αλαζονεία
κάποιων επαπειλεί ολόκληρο τον πλανήτη.
Είμαστε άνθρωποι ή μέλη αγέλης;
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Φυσικά και υπάρχει πολλή γνώση στα
πανεπιστήμια.
Οι πρωτοετείς φέρνουν μερική,
οι τελειόφοιτοι δεν παίρνουν πολλή
και έτσι η γνώση συσσωρεύεται»
Abbott Lawrence Lowel

«Tο μόνο πράγμα που παρεμποδίζει τη
μάθησή μου είναι η εκπαίδευσή μου.
Παιδεία είναι αυτό που μένει όταν
ξεχάσεις όλα όσα έχεις μάθει στο
σχολείο»
Albert Einstein
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Ταιριάζει στην κοινωνία μας που το Βρετανικό εκπαιδευτικό
σύστημα εκτρέφει υποτακτικές εργάτριες μέλισσες…..
Το ότι οι μαθητές και οι σπουδαστές υποχρεώνονται να
πιστεύουν ότι το οικονομικό μέλλον τους εξαρτάται
ολοκληρωτικά από την εκπαιδευτική απόδοση, ενθαρρύνει
υποταγή και συμμόρφωση.
Η εκπαίδευση γίνεται διαδικασία για να σταματήσει τη
δημιουργικότητα και να καλλιεργήσει τυφλή υπακοή
στην εξουσία - χρήσιμα χαρακτηριστικά ενός εταιρικού
εργατικού δυναμικού.
Οι εταιρίες θέλουν τακτοποιημένο, καθαρό, υπάκουο λαό και οι λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την ακαδημαϊκή
και προσωπική απόδοσή τους στο σχολείο που
χρονολογείται από την ηλικία των πέντε είναι χρήσιμες
στην επιλογή τους…..
Αλλά ακόμα κι αν δέχεστε ότι η εκπαίδευση πρέπει να
εξυπηρετήσει το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης, αυτό
δεν είναι καθόλου προς το εθνικό συμφέρον μας.
Υπάρχουν πάντα μεγαλύτερες κυψέλες πιό υποχωρητικών,
λιγότερο αμειβόμενων εργατριών μελισσών στα
αναπτυσσόμενα έθνη.
Εάν δημιουργήσουμε ένα έθνος "ναι"- ανθρώπων, η
ικανότητά μας για καινοτομία θα εκλείψει...
Κοιτάξτε την Ιαπωνία. Το ανταγωνιστικό, εξεταστικό
σύστημά τους είναι αποκρουστικά αποτελεσματικό στην
καταστολή της φαντασίας και της δημιουργικότητας.
Τόσο αποτελεσματικό που ένας επιστημονικός τσαρλατάνος
πώλησε άπειρα αντίτυπα ενός βιβλίου στο οποίο
υποστηρίζει ότι η έλλειψη δημιουργικότητας οφείλεται σε
κάποια κρίσιμη έλλειψη στον ιαπωνικό εγκέφαλο (η
προφανής εναλλακτική εξήγηση - ότι οφειλόταν στο
καταστροφικό εκπαιδευτικό σύστημα - μόλις που
αναφερόταν».
Oliver James, www. The Observer
(28.11.2004)
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76. Οι Αντιστροφές στην Εκπαίδευση
«Η πιο θανάσιμη από όλες τις αμαρτίες
είναι ο ακρωτηριασμός του πνεύματος ενός παιδιού»
Erik Erikson
«Οι ελίτ ασκούν την εξουσία τους παραμυθιάζοντας
τους ανθρώπους ότι η κατεστημένη επιστήμη
είναι ο μόνος δρόμος για αληθινή γνώση»
Pouzzner

Η σημερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα:


αναβάθμισης του ρόλου των εργαζόμενων απελευθερώνοντάς
τους από την εξαρτημένη μονοδιάστατη μηχανιστική
εργασία-δουλειά-δουλεία, και



επαναπροσδιορισμού της εκπαίδευσης και ανάδειξης του
αρχικού της στόχου ως μέσου μόρφωσης και εξέλιξης του
ανθρώπου.

Οι παραπάνω δυνατότητες όχι μόνον δεν υλοποιήθηκαν, αλλά,
αντιθέτως, εντάθηκε και συνεχίζει να εντείνεται το επί σειράν ετών
μεθοδευόμενο μονοδιάστατο των σπουδών στο στόχο της
διασύνδεσης σπουδών και αγορών.
Μια αντιστροφή της σημερινής εποχής, ο άνθρωπος να τίθεται
στην υπηρεσία των αγορών τις οποίες υποτίθεται ότι
δημιούργησε για να τον υπηρετήσουν.
Η αντιστροφή αυτή συμπορεύεται με τη δίδυμή της αντιστροφή η
τεχνολογική πρόοδος αντί για την απελευθέρωση του χρόνου
των ανθρώπων και την αναβάθμιση της ζωής, να οδηγεί σε
εντατικοποίηση της εργασίας μερικούς και σε ανεργία τους
λοιπούς.
Οι καταλυτικές συνέπειες αυτής της αντιστροφής στην εκπαίδευση
έχουν γίνει αντικείμενο αρκετών άρθρων και βιβλίων με
δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον της κοινωνίας.
Ο καθηγητής στο Μονπελιέ Ζαν Κλωντ Μισεά στο βιβλίο του με
τίτλο: «Η Εκπαίδευση της Αμάθειας» που κυκλοφόρησε στα
ελληνικά εντοπίζει ότι:
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 Η παρακμή της κριτικής σκέψης δεν είναι κάποια αποτυχία
των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά πρωταρχικός
στόχος τους.
Διερωτάται:


Γιατί μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη οι παιδαγωγικές μέθοδοι των
δημόσιων σχολείων της Αμερικής που τα είχαν οδηγήσει, και το
γνώριζαν ολοι, στο χείλος της καταστροφής και αποκαλύπτει
ότι η μέθοδος «Δες και Πες» (Look and Say) ήταν μέθοδος για
κωφάλαλους που υιοθετήθηκε σε σχολεία μη κωφάλαλων.

Και καταλήγει:
 «Όταν οι οικολόγοι θέτουν το αγωνιώδες ερώτημα ποιον κόσμο
θα αφήσουμε στα παιδιά μας παραλείπουν να θέσουν ένα άλλο
βασικό ερώτημα:
Σε ποια παιδιά θα αφήσουμε τον κόσμο;»
Η παραπάνω αντιστροφή καταδεικνύεται συνεχώς από την διεθνή
ειδησεογραφία.
Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια αντί για φυτώρια αυτόνομων
υπεύθυνων ανθρώπων μεταλλάσσονται συνεχώς σε στρατόπεδα
δημιουργίας υποταγμένων ενήλικων.
Σε συνέντευξή του στην Daily Express ο διευθυντής του
μεγαλύτερου λυκείου στο Nagpur της Ινδίας, γνωστού ως Mahatma
Gandhi Centennial Sindhu High School ανακοίνωσε ότι, ήδη από το
2005 στο κολλέγιο έχουν εγκατασταθεί 250 κάμερες
παρακολούθησης.
Με υπερηφάνεια διευκρίνισε ότι υπάρχουν παντού: στις αίθουσες,
στους διαδρόμους, στις σκάλες, στις τουαλέτες, στους
περιβόλους, στα δωμάτια του προσωπικού, κ.α.
Παρόμοιες κάμερες παρακολούθησης λειτουργούν σε σχολεία σε
Αμερική και Μεγάλη Βρετανία.


Η Σχολή της Ζωής και τα Φροντιστήρια

Όπως ο θεσμός των φροντιστηρίων έχει υποκαταστήσει, εν
πολλοίς, το θεσμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
με τον ίδιο τρόπο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο ρόλο τους ως
φροντιστήρια-θερμοκήπια της μίας σχολής της ζωής
την έχουν υποκαταστήσει με διαφαινόμενη την πλήρη απαξίωσή
της,
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όπως προκύπτει από τον συνεχώς ενισχυόμενο θεσμό της δια βίου
εκπαίδευσης και το συναφή θεσμό των συνεχών μεταπτυχιακών
σπουδών.
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι, όπως όσο φθίνει η ποιότητα των τροφίμων
και των εμπορευμάτων τόσο πιο προσεγμένα και εντυπωσιακά
γίνονται τα περιτυλίγματά τους,
έτσι και καταστάσεις και προγράμματα υποβάθμισης της
ανθρώπινης ζωής πλασάρονται με εντυπωσιακούς,
προοδευτικούς επιστημονικοφανείς τίτλους.
Στο βιβλίο του με τίτλο «Καταφύγιο σε έναν Άκαρδο Κόσμο»
αποσπάσματα από το οποίο δίνονται στην ιστοσελίδα
http://www.cooperative/ individualism.org ,
ο Christofer Lash, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο
οξυδερκή πνεύματα του αιώνα μας,
περιγράφει τις διαδοχικές μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν και
οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση απαξίωσης της ανθρώπινης
ζωής:
«Η ιστορία της κοινωνίας είναι η ιστορία επιβολής κοινωνικού
ελέγχου σε δραστηριότητες που κάποτε ασκούσαν τα άτομα ή
οι οικογένειες.
Στο πρώτο στάδιο της βιομηχανικής επανάστασης οι
καπιταλιστές άρπαξαν την ιδιωτική παραγωγή των αγαθών και
την έθεσαν υπό την επιτήρησή τους στα εργοστάσια,
Στη συνέχεια, ως μανατζερς ιδιοποιήθηκαν τις δεξιότητες και
γνώσεις των ανθρώπων θέτοντάς τα υπό τον έλεγχό τους
Ως γιατροί, ψυχίατροι, δάσκαλοι, ειδικοί επαγγελματικού
προσανατολισμού επέκτειναν τον έλεγχό τους και στην
ιδιωτική ζωή των ανθρώπων.
'Αλλοι ειδικοί αφαίρεσαν από την οικογένεια την ανατροφή των
παιδιών και την επόπτευαν αυτό».
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77. Σκηνές από τις Σπουδές (1)
 Η Μυστηριακή Φύση των Συγγραμμάτων
Στο σχολείο οι μαθητές αγνοούν κατά κανόνα ότι τα βιβλία τα
έγραψαν κάποιοι
και ενδέχεται, τα παιδιά στο χωριό που γράφει το αναγνωστικό
ότι είναι ροδαλά και χοροπηδούν από τη χαρά μέσα στα καθάρια
τα νερά και ω! λαλά! να μην είναι και τόσο τραλαλά.
Αλλά, δεν πειράζει.
Αυτά είναι μικρά και τα παραμυθιάζουν οι μεγάλοι.
Μόλις μεγαλώσουν θα τα ενημερώσουν και θα διορθώσουν.
Μεγαλώνουν τα παιδιά και γίνονται φοιτητές.
Τώρα πια γνωρίζουν ότι τα βιβλία δεν κατήλθαν εξ ουρανού.
Αλλά συνεχίζουν να αγνοούν τις πηγές, τον τρόπο συναγωγής των
συμπερασμάτων, αν υπάρχουν άλλες οπτικές.
Είναι η αποκάλυψη στο χαρτί, σε γλώσσα συμβολική για να
προστατευτεί από τον αδαή.
Γι αυτό, σπανίως διαμαρτύρεται ο φοιτητής που δεν του είναι
προσιτά τα επτασφράγιστο μυστικά.
Του αρκεί που ανήκει στον κύκλο των εκλεκτών.
Τα κρατά ατσαλάκωτα και καθαρά και ως ανεξιχνίαστα εφέ τα
εκθέτει στη γωνιά.

 Η «Θαυμίνα» των Μυστικών και της Μεγάλης
Προσμονής
Στην αρχή μπορεί να του κακοφανεί του φοιτητή. Αλλά ελπίζει ότι
τα μυστικά θα του αποκαλυφθούν σταδιακά.
Άλλωστε αυτό δεν ισχύει και με όλες τις μυστηριακές σχολές;
Χρειάζονται μυήσεις σταδιακές.
Και αναμένει και προσμένει.
Μέχρι... κάποια στιγμή που του γίνονται όλα φανερά.
Να που το θαύμα έγινε σταδιακά.
Τώρα του είναι όλα κατανοητά. Αφού δεν έχει πια ερωτηματικά.
Πώς συνέβη η μετάλλαξη αυτή;
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Η «Θαυμίνα» είναι το νέο διάχυτο μυστικό. (1)
Όλα τα SOS μαζί, θεωρία και ασκήσεις, ερωτήσεις και
απαντήσεις και μεθοδολογία επίλυσης και ειδήσεις για τις
συνήθειες και τα καπρίτσια και τις ζαβολιές των μικρών και των
μεγάλων «θεών» και άλλα εμπιστευτικά.
Το μυστικό τους το ψιθύρισαν οι πρεσβύτεροι που τους είχε ήδη
αποκαλυφθεί.
Άραγε το επέτρεψαν ή «θεοί»; Ποιός ξέρει;
«Θαυμίνα» είναι ο ήχος που διατρέχει τις αίθουσες τη μια μετά
την άλλη.
Όλοι σ΄αναμονή για το σινιάλο πότε θα κυκλοφορήσει το νέο
φως στο θέμα που ανέθεσαν οι «θεοί» στους θνητούς για να τους
απασχολούν.
Και το φως κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι και εκπονούν ο ένας μετά
τον άλλο το θέμα των «θεών».

 Οι Παραστάσεις των Μαθημάτων και τα Ειδικά
Εφέ
Και οι αποκαλύψεις στο χαρτί παίρνουν σάρκα και οστά στις
παραδόσεις.
Και ενισχύεται το φως με διαγράμματα, καμπύλες, τύπους, σχέσεις
και άλλα οπτικά εφέ.
Και τα ηχητικά εφέ τα συνοδεύουν και τα επεξηγούν:
«Δες τε η καμπύλη αυτή γέρνει μπρος τα δω, εκείνη προς τα
κει, αυτή την έφτιαξε αυτός, εκείνη εκείνος»,
και ακούγονται συνεχώς ονόματα, ως επί το πλείστον ξενικά, σαν
αυτά που συνοδεύουν όλες τις μεγάλες παραστάσεις για
απαιτητικά κοινά.

 Τα Αμείληκτα Ερωτήματα των Φοιτητών
Και με το φως που διεκινήθη, ο φοιτητής είναι τώρα πια σε θέση
να εκφωνήσει τις πρώτες του ερωτήσεις.
Και με στεντόρεια φωνή ερωτά:
«Στις εξετάσεις θα γράψουμε με ανοιχτές σημειώσεις;»
Σημειώσεις είναι ο κωδικός για της «Θαυμίνας» το σωτήριο φως.
__________________
(1) *Θαυμίνα είναι με κάποιο αναγραμματισμό το όνομα φροντιστή, λαϊκού
ήρωα φοιτητών πολυτεχνικής σχολής
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Εξετάσεις είναι ο άλλος κωδικός για το βιβλίο στο οποίο
καταγράφει κανείς τις παρατηρήσεις του, τον ενθουσιασμό του ή
την απογοήτευσή του μετά το τέλος των μεγάλων παραστάσεων,
όπως το βιβλίο των επισκεπτών στα μουσεία και τις μεγάλες
εγκαταστάσεις.
Μόνο που και εδώ τα πράγματα εξακολουθούν να είναι
μυστηριακά.
Αντί να γράφει ο θεατής, που άλλωστε χρηματοδοτεί και τη
σκηνή, αν του άρεσε και τι αποκόμισε από τις παραστάσεις της
σεζόν,
γράφει στο βιβλίο ο των παραστάσεων ειδικός τις επιδόσεις του
θεατή σε παράσταση που τον υποχρεώνει να τον μιμηθεί.
Κι αν τύχει και η φιγούρα δεν είναι σαν αυτή που επεδείχθη στη
σκηνή, του δίνει την τιμή να ξαναδεί τα βήματα στις παραστάσεις
της επόμενης σαιζόν.
Και τα ερωτήματα των φοιτητών διαδέχονται το ένα τάλλο:
«Τα σχέδια θα τα κάνουμε με μολύβι ή σινική;»
Ερωτήματα μεστά, ερωτήματα αιχμής. Διατυπωμένα σταράτα και
κοφτά.
Χωρίς δισταγμούς και αβεβαιότητες, και σχετικότητες και
διαφορετικές οπτικές και όλα αυτά τα άσχετα που καμιά φορά
τους λένε στις παραστάσεις μερικοί, κατά κανόνα, παρακατιανοί
και φεύγει όλη η αίγλη από τη σκηνή.
Γιατί μόχθησαν τόσα χρόνια; Για να τους ζαλίζουν κάποιοι με το
πως και το γιατί και όλα τα συναφή.
Τούς αρκούν οι απαντήσεις που έδωσαν άλλοι σε ερωτήματα
που όρισαν κάποιοι άλλοι.
Φυσικά και υπάρχουν προβληματισμοί και αμφισβητήσεις
σοβαρές:
«Η προθεσμία για την παράδοση του θέματος να αναβληθεί»
ακούγεται ξανά και ξανά.
Και μετά από επανειλημμένες συζητήσεις και διαξιφισμούς και
τεκμηρίωση και εκατέρωθεν υποχωρήσεις, παίρνεται η απόφαση η
μεγάλη.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία και φοιτητική συμμετοχή στην κορυφή.
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 Τι Λένε οι Κανονισμοί: Η Επίτευξη των Σπουδών
και ο Μεγάλος Κλωνισμός
Αλλά η πραγματική κορύφωση συμβαίνει όταν, επιτέλους,
απαγγέλλονται διθυραμβικά οι κανονισμοί.
Οι διατάξεις η μία μετά την άλλη: «Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην
κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο .....».
Όλες οι εντολές λεπτομερώς.
Και επακριβώς: Όλα τα μεγέθη με τρία δεκαδικά. Και οι σανίδες
στο χιλιοστό. Και εσύ, κι΄αυτός και εκείνος και εδώ και εκεί και
αλλού.
Όλοι και παντού το ίδιο.
Τέρμα ο μόχθος, οι αβεβαιότητες και οι σκοτούρες. Και με τρόπο
απλό, ανέξοδο και γενικής αποδοχής, όπως όλοι οι μεγάλοι –ισμοί
που κάνουν τους πιστούς τους πανευτυχείς.
Και καθόλου επεμβατικό: ούτε εγκεφαλικές τομές, ούτε
γονιδιακές μεταβολές.
«ΝΕΚΟΣ»(Νέος Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος) είναι
τώρα το νέο διάχυτο μυστικό.
«Πότε θα φθάσουμε στους κανονι-σμούς;»
είναι η εναγώνια ερώτηση-διαμαρτυρία των πληροφορημένων
φοιτητών που δεν θέλουν τώρα πια να καθυστερούν στα
προκαταρκτικά.

 Διπλωματικές: Η Εκγύμναση των Μυών και των
Ποντικιών
Και όπως συμβαίνει μετά όλες τις κορυφώσεις, έτσι και εδώ μετά
το βάπτισμα στον κανονισμό ακολουθεί η διπλωματική.
Διπλωματική είναι ο νέος κωδικός για τη γύμναση των μυών
των φοιτητών και των ποντικιών των υπολογιστών.
Και η γύμναση είναι δωρεάν, ευγενική προσφορά των χορηγών,
των υπεύθυνων των διπλωματικών.
Τα αθλήματα πολλά. Υπάρχουν τα παραδοσιακά, όπως η άρση
βαρών, κοινώς κουβάλημα: δοκιμίων, μηχανών κ.λ.π.
Αλλά και νεωτεριστικά, όπως η παρακολούθηση του δείκτη ενός
οργάνου και επί δεκάλεπτο καταγραφή της ένδειξης.
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Και πολλά δημιουργικά, όπως παραγωγή δοκιμίων στη σειρά.
Διακρίνεται πένταθλο, δέκαθλο, αλλά και εκαντόνταθλο για
παραγωγή δοκιμίων ανά πεντάδες, δεκάδες, εκατοντάδες,
κ.λ.π.
Όλα ασμένως και αφιλοκερδώς. «Για την Έρευνα, ρε γαμώτο!»
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17.7.09

78. Σκηνές από τις Σπουδές (2)
Α. Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

 Νούμερα και Τύποι: Η Ιερή Μύηση των
Φοιτητών
Το ορθό νούμερο είναι ο τελικός στόχος των εφαρμοσμένων,
τουλάχιστον, μαθημάτων σχετικά με τις κατασκευές.
Και ο τρόπος είναι η αριθμητική εφαρμογή τύπων, η ορθή χρήση
πινάκων και νομογραφημάτων.
Ο έλεγχος της ικανότητας του φοιτητή για ορθή εφαρμογή είναι
και ο στόχος των εξετάσεων.
Η αναζήτηση παλιών θεμάτων εξετάσεων είναι το άθλημα και ο
πόθος όλων, σχεδόν, των φοιτητών.
Κάθε αλλαγή δεδομένων, για παράδειγμα, αλλαγή του στατικού
συστήματος, δηλαδή του τρόπου που στηρίζεται ένα δομικό
στοιχείο,
ή αλλαγή του είδους των φορτίων του στοιχείου,
ή ακόμη και αλλαγή του προσανατολισμού του,
εκλαμβάνεται κάθε φορά ως διαφορετικό αντικείμενο επίλυσης.
Με ευλάβεια περιμένουν οι φοιτητές στις ουρές στα
φωτοτυπάδικα τα σωτήρια φροντιστηριακά εκατοντασέλιδα που
περιέχουν πολλές από τις παραλλαγές αυτές,
στηρίζοντας μια ολόκληρη βιομηχανία συνεχώς αυξανόμενων και
αναβαθμιζόμενων φροντιστηρίων και φωτοτυπικών.
Και όπως λένε μερικοί φοιτητές:
«Οι φοιτητές με το που μπαίνουν στα Πολυτεχνεία πρέπει να
προικοδοτούνται και με ένα φωτοτυπικό».

 Το Πώς και το Γιατί: Ένας Ενοχλητικός
Αναχρονισμός
Θα διερωτηθεί, βέβαια, κανείς:
«και χρειάζονται πέντε χρόνια σπουδές για να γίνουν οι
φοιτητές μηχανές;»
γιατί, τί άλλο είναι κανείς, όταν απαντά σ΄ ό,τι ερωτηθεί και,
μάλιστα, με ψηφιακή μορφή.
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Αυτό δεν κάνει και ο υπολογιστής, αν κι αυτός καμιά φορά
αντιδρά και δεν απαντά, όταν η ερώτηση που του τεθεί δεν του
φανεί ορθή σύμφωνα μ΄αυτά που έχει προγραμματιστεί,
πράγμα που δεν είναι σε θέση ή δεν επιτρέπεται να κάνει ένας
φοιτητής, γιατί κινδυνεύει να μηδενιστεί.
Πόσο μάλλον να διανοηθεί να αμφισβητήσει την εντολή και τη
λογική που εξεταστή, π.χ. γιατί να κάνει υπολογισμούς, όταν η
κατασκευή έχει λάθος σχεδιαστεί, ή γιατί να είναι ο φορέας
προεντεταμένος αφού μπορεί να διαμορφωθεί με ασφαλέστερη
μορφή, κ.ο.κ.
Όλα αυτά είναι εκτός, δεν έχει δοθεί γι΄ αυτά προγραμματισμός.
Είναι όπως ο προγραμματισμός στο στρατό, όπως παραστατικά
αποτυπώθηκε σε συνέντευξη δημοσιογράφου και στρατιώτη στο
Ιράκ που μπορεί να δει κανείς κάπου στο διαδίκτυο:
«Τί ήρθες να κάνεις εδώ, τόσο μακριά;»
«Να πολεμήσω τον εχθρό»
«Ήσουνα και πριν εδώ. Σ΄έβλαψε κανείς;»
«Όχι, μόλις ήρθα»
«Και τότε, πώς ξέρεις πώς αυτός απέναντι είναι εχθρός»
«Τόπε ο δεκανέας»
«Και ο δεκανέας πώς τόμαθε;»
«Του τόπε ο αξιωματικός»
«Και ο αξιωματικός πώς τόμαθε;»
«Του τόπε ο στρατηγός»
«Και ο στρατηγός πώς τόμαθε;»
«Του τόπε ο πρόεδρος»
«Και του προέδρου ποιός του τόπε;»
«ε..... ο Θεός»
Με τον ίδιο τρόπο προγραμματίζεται και ο φοιτητής, μόνον που
εδώ πρόεδροι είναι οι διδάσκοντες, λοχίες και σμηνίτες οι
παρατρεχάμενοι λοιποί, και «θεός» ο ακαδημαϊκός
πρωταθλητισμός με όλα τα συναφή, δάφνες, μετάλλια, ‘κονόμα,
ταξίδια, δεξιώσεις και τα συναφή.
Και όπως οι πρόεδροι των αντιμαχόμενων μερών συνομιλούν,
ως γνωστόν, και οι δύο με το θεό και δεν μπορούμε παρά να
συμπεράνουμε ότι τελικά ερίζουν οι θεοί και την πληρώνουν οι
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θνητοί, επαληθεύοντας αυτό που έλεγαν οι Αιγύπτιοι παλιά:
«όπως πάνω έτσι και κάτω», έτσι συμβαίνει και στις σπουδές.
Ερίζουν υπό την καθοδήγηση των «θεών» οι καθηγητές, όπως
εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν παραστεί στις
συνελεύσεις κάποιων τομέων πολυτεχνικών σχολών και την
πληρώνουν οι φοιτητές.
Και εφαρμόζεται κι εδώ το αιγυπτιακό ρητό: όπως ερίζουν οι
καθηγητές, ερίζουν και οι φοιτητές:
«Γιατί στο άλλο τμήμα δεν κόπηκαν πολλοί και μπήκαν μεγάλοι
βαθμοί; Τί φταίμε εμείς που έχουμε αυστηρό καθηγητή;
Εμείς σχιστήκαμε στη δουλειά. Λύσαμε δέκα ασκήσεις για λοξό
εφελκυσμό. Είναι ο δικός μας πολύ απαιτητικός»
και φυσικά πού να διανοηθούν ότι στο άλλο τμήμα μπορεί να μην
σχίστηκαν στη δουλειά, αλλά να έγραψαν καλά, κι ας μην ήταν ο
δικός τους απαιτητικός, ούτε πρωταλθητικός. Γιατί απλά
κατάλαβαν τί είναι ο λοξός εφελκυσμός και δεν ρώταγαν δεξιά
αριστερά: « τί είναι αυτός ο λοξός; Πολύ στριφνός.»
Καλυτερεύει άραγε ο υπολογιστής με τη μεγάλη χρήση;
Απ΄ό,τι λένε καθυστερεί και κάποτε βραχυκυκλώνει.

 Στις Ασκήσεις Καλώς. Στην Πράξη Αλλιώς
Και έρχεται ο σεισμός και τελειόφοιτοι φοιτητές και νέοι μηχανικοί
στελεχώνουν κλιμάκια επιθεώρησης των ζημιών των κατασκευών.
Και αποφαίνονται, ως γνωστόν:
«Είναι το ισόγειο επικίνδυνο πολύ, έχει καταρηγματωθεί
και πρέπει να γκρεμιστεί, αλλά οι πιο πάνω όροφοι,
ευτυχώς, είναι ασφαλείς, μην ανησυχείτε εσείς».
Και διερωτάται κανείς, άραγε αν δεν είχαν οι φοιτητές πέντε
χρόνια σκληρών σπουδών, θάταν οι πιο πάνω όροφοι
ασφαλείς;
Η απάντηση είναι προφανής, όπως φάνηκε από τη θυμηδία στις
εφημερίδες της εποχής.
Αλλά θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ε, και πόσοι ήταν αυτοί,
μπορεί να βρέθηκαν και σε κακή στιγμή.
Και να, εκεί που είναι όλοι μαζί στις εξετάσεις για άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
Τους ρωτά η επιτροπή για αρχή:
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«Πόσο είναι το ειδικό βάρος του μπετόν;» και εκεί να δεις
σφίξιμο και κακό, όπως λέει κάποιος εξεταστής.
Κανά δυο, θα πεις, κακοί φοιτητές που ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί.
Κι, όμως, πάνω από 90%.
Το ερώτημα αυτό δεν τόχαν ξαναναδεί σε καμιά από τις
εξετάσεις στη Σχολή, και σίγουρα δεν ήταν στα SOS, αφού ούτε
η «Θαυμίνα τόχε στις σημειώσεις.
Βέβαια σ΄όλες τις ασκήσεις του μπετόν ανευρίσκεται το
νούμερο αυτό, αφού πριν τις επιλύσεις πρέπει το βάρος του
στοιχείου να υπολογίσεις.
Ναι, αλλά εκεί είναι ...αλλιώς. Είναι πώς λύνεις ασκήσεις.
Και φυσικά, δεν αποκρίνονται ούτε όταν τους ρωτάνε τελικά:
«Και καλά, ρε, παιδιά, είναι το ειδικό βάρος του σκυροδέματος
μεγαλύτερο ή μικρότερο από τη μονάδα;»
Ευτυχώς που όταν τους ρωτάνε τελικά : «Επιπλέει το μπετόν, ρε
παιδιά», απαντά ένα μεγάλο ποσοστό.

B. O ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ ΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

 Τα "Μπετονικά"
Και μετά από τα περιστατικά στα προηγούμενα θα διερωτηθεί
κανείς:
Και τί περισσότερο ξέρει τελικά ο αποφοιτήσας μηχανικός από
το σιδερά, τον καλουπατζή και τους άλλους τεχνίτες της
κατασκευής; (τί λιγότερο ξέρει δε χρειάζεται και μεγάλος σχολιασμός και
καλύτερα ας το αφήσουμε αυτό).

Ξέρει «Μπετονικά».
Είναι κι΄ αυτή μια γλώσσα όπως είναι τα γαλλικά, ιταλικά,
ισπανικά, κ.λ.π.
Έχει λέξεις, αυτό που λέμε ειδική ορολογία.
Όπως: ολκιμότητα, πλαστιμότητα, πλαστικότητα, κ.λ.π.
Και η γλώσσα αυτή έχει συνώνυμα πολλά.
Όλα τα παραπάνω εκφράζουν το ίδιο: την παραμορφωσιμότητα
ενός υλικού: η ολικιμότητα όταν το υλικό είναι ο χάλυβας, η
πλαστιμότητα, όταν το υλικό είναι σκυρόδεμα που έχει
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σκληρυνθεί, η πλαστικότητα όταν το υλικό είναι σκυρόδεμα που
είναι ακόμη νωπό.
Έχει και τη δική της γραφή.
Για παράδειγμα:
C20, S500, fck , fsk, Fck, Fsk, maxMsd, MRdu και άλλα πιο
εντυπωσιακά: fpt,o,1k, κ.λ.π.
Και τη δική της προφορά.
Για παράδειγμα: εφ σε κάπα, εφ ες κάπα, εφ σε κάπα, εφ ες
κάπα, μαξ μι ες ντε, μι ερ ντε ου , εφ πι ταυ μηδέν ένα κάπα είναι
η προφορά των παραπάνω συμβολισμών.
Φυσικά και εδώ υπάρχει πλουραρισμός:
- Όταν το εφ γράφεται μικρό, σημαίνει αντοχή και προκύπτει από τη
γερμανική λέξη festigkeit,
- όταν γράφεται κεφαλαίο σημαίνει δύναμη και προκύπτει από την αγγλική
λέξη force.
- Όταν το ες γράφεται μεγάλο σημαίνει χάλυβας και προκύπτει από τη
αγγλική λέξη steel ή τη γερμανική stahl,
- όταν γράφεται μικρό σημαίνει στο Fsk και στο fsk χάλυβα και προκύπτει
από τη λέξη steel,
ενώ στο Μsd σημαίνει δράση και προκύπτει από την αγγλική λέξη sustain,
κ.ο.κ.

Έχει και κάποια με ακραιφνή ελληνική γραφή, αλλά με τοπική
ισχύ: ΝΕΑΚ, ΝΕΚΟΣ, ΝΕΚΩΣ, ΕΑΚ, ΕΚΟΣ, ΕΚΩΣ,
που ερμηνεύονται ως εξής:
ΝΕΑΚ => νέος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός
ΝΕΚΟΣ => νέος ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυρ/τος
ΝΕΚΩΣ => νέος ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυ/τος
(ως γνωστόν το ω αντιστοιχεί σε δύο ο, εγκλείει δηλαδή
και τον αρχαιοελληνικό θαυμασμό)

ΕΑΚ =>

ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός

ΕΚΟΣ =>

ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυρ/τος

Και μη βιαστείτε να πείτε: Να, και κάτι νορμάλ.
Αυτά κι αν είναι μυστηριακά:
Ο ΝΕΑΚ και ο ΝΕΚΟΣ που ονομάζονται νέοι δεν είναι οι νέοι
κανονισμοί, αλλά οι παλιοί.
Είναι η δήλωση δια του αντιθέτου, στο κλίμα της εποχής.
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Αυτό που Κάνει τη Διαφορά

Τα «μπετονικά» δεν είναι, όπως φάνηκε, και τόσο απλά.
Έχουν βάθος πολύ.
Τι ξέρουν απ΄ αυτά οι τεχνίτες και οι λοιποί οι εκτός της
Σχολής;
Μπορεί να ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν ξέρουν να
μιλούν γι αυτή.
Μπορεί, για παράδειγμα, ο φοιτητής να σχεδιάσει τον οπλισμό
σ΄έναν πρόβολο χωρίς να τον αγκυρώσει.
Εφάρμοσε σωστά τις σχέσεις και βρήκε το σωστό νούμερο και
μάλιστα με τρία δεκαδικά.
Και τον τύπο για το μήκος αγκύρωσης, το lb,net (ελ μπε νετ), που
ήταν από τα SOS, τον απέδειξε ορθά.
Ξέρουν οι λοιποί το «ελ μπε νετ», ή το «εφ ες κάπα», και όλα
αυτά;
Απλά, ο σιδεράς τραβά τα σίδερα πιο μέσα στο δοκάρι για να
πακτωθεί ο εξώστης.
Γιατί καταλαβαίνει ότι αλλιώς θα ξεσύρουν οι ράβδοι και ο
εξώστης θα μπατάρει.
Είναι όπως με τις πρόκες ή τις βίδες που βάζεις για να στεριώσεις
μια κρεμάστρα.
Αν δεν τις μπήξεις στον τοίχο αρκετά, δεν θα πάνε κάτω τα παλτά;
Πώς γίνεται και ο φοιτητής να μην κάνει λάθος στην
κρεμάστρα, ενώ ακριβώς το ίδιο πράγμα να μην το κατανοεί
στην κατασκευή;
Μήπως, επειδή το πρώτο δεν το έχει διδαχθεί;
Και πώς γίνεται, άλλο παράδειγμα, να σχεδιάζει ο φοιτητής, που
είναι εξπέρ στο τάβλι, το σκάκι και τους υπολογιστές, ρωγμές στο
κάτω μέρος του εξώστη, ενώ ο αριστούχος της σχολής να τις
μεταθέτει για την επάνω ελεύθερη άκρη.
Αυτά τα είχε η «Θαυμίνα*» στις σημειώσεις, αλλά, δυστυχώς,
δεν ήταν στα SOS.

 Η Μαγική Δύναμη των Ορολογιών
Μπορεί στην πράξη να υστερούν οι φοιτητές και οι νέοι μηχανικοί,
αλλά γνωρίζουν πολλά θεωρητικά και μάλιστα πολύ στριφνά που
δεν γνωρίζουν οι λοιποί.
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Γνωρίζει ο καλουπατζής περί «τάσεων», «ροπών» και συναφών
δύσκολων εννοιών;
Στο παραπάνω παράδειγμα με τον εξώστη όλοι οι λοιποί, τεχνίτες
και μη,
θα σκεφτούν ότι αφού ο εξώστης θα γείρει προς τα κάτω η ρωγμή
θα εμφανιστεί επάνω και εκεί που ο εξώστης περισσότερο θα
αντισταθεί.
Αντιθέτως, ο φοιτητής θα προβληματιστεί με ροπές και τάσεις
και θα τα μπερδέψει.
Και διερωτάται κανείς: ο φοιτητής γνωρίζει καλύτερα τις ροπές
και τις τάσεις, ή οι λοιποί;
Αυτός που γνωρίζει τις λέξεις ή αυτός που αντιλαμβάνεται αυτά
στα οποία παραπέμπουν οι λέξεις;
Οι λοιποί αντιλαμβάνονται ότι η αντίσταση στη μεταβολή είναι
αυτή που θα εντείνει την κατασκευή. Απλά δεν γνωρίζουν ότι αυτό
δηλώνει ο όρος τάση.
Ο φοιτητής έχει διδαχθεί ότι η τάση είναι αυτό που προκύπτει από
έναν τύπο, για παράδειγμα: σ= P/A, όπου σ είναι η τάση, Ρ η
δύναμη και Α το εμβαδόν.
Αναμένεται δηλαδή και εδώ να συμβεί το μαγικό και με το που
ονοματίζεις και ορίζεις κάτι, αυτό να σου ανοίγει διάπλατα την
καρδιά.
Και το μαγικό όντως δουλεύει, αλλά, δυστυχώς, αντίστροφα
απ΄ό,τι αναμένεις. Αυτό το κάτι εξαφανίζεται διακριτικώς.
Ενδεχομένως δια παντός.
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη επενέργεια μαγική που ίσως είναι
πολύ πιο ανησυχητική.
Πρόκειται για μια πλήρη αντιστροφή.
Αυτοί που διατηρούν επαφή μ΄αυτό το κάτι το αγνοούν, γιατί
έχουν πειστεί πώς αν δεν μάθεις πώς να το ονομάζεις, αυτό δεν
υπάρχει.
Και προστρέχουν σε αυτούς που τόχουν χάσει για να τους πουν
πώς θα το βρουν ή τους εξουσιοδοτούν να το διαχειριστούν.
Και φυσικά τα μαγικά αυτά δεν είναι αποκλειστικότητα αυτών
στην περιοχή της κατασκευής.
Στην Ιατρική για παράδειγμα είναι στην κορυφή.
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Πόσα δεν πληρώνεις για να σου πει ο ειδικός ότι το πρόβλημα που
σε ταλαιπωρεί είναι «εμπύρετη κατάσταση», «ωτίτιδα»,
«ρινίτιδα», «ουλίτιδα» και τα συναφή.
Όλα αυτά βέβαια απλά σου λένε αυτό που εσύ ξέρεις καλύτερα
από τον ειδικό, αφού εσύ βιώνεις τον πυρετό ή τον πόνο στο αυτί,
ή στη μύτη κ.λ.π.
Αλλά, έχεις πειστεί ότι είναι άλλο «πόνος στο αυτί», «πόνος στη
μύτη», κ.λ.π, κι άλλο «ωτίτιδα», «ρινίτιδα», «ουλίτιδα», κ.λ.π,
Είναι αυτό το «τιδα» που κάνει την ακριβοπλήρωτη διαφορά.
Αν μάλιστα η διάγνωση ηχεί και πιο ξενική, όπως για παράδειγμα
«σύνδρομο Ηεσσινγ» και τα παρόμοια, ε, τότε αξίζει όλα τα
λεφτά.
Επιτέλους έμαθες τι σε ταλαιπωρεί.
Μέχρι τότε ήξερες ότι, για παράδειγμα, σου πονάει η μέση και
ξαφνικά σε πιάνουν σπασμοί.
Τώρα ξέρεις ότι είναι «Χέσσινγκ» που σημαίνει αυτό:
ότι σου πονάει η μέση και ξαφνικά σε πιάνουν σπασμοι και ο
Χέσσινγκ ήταν κάποιος που έγραψε γι αυτό.
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17.7.09

79. Η Χαμένη Απόλαυση και τα Στρατόπεδα
της Εκπαίδευσης
 H Πορεία από την Πολλαπλότητα στην
Πολυπλοκότητα
Με την προοδευτική εξειδίκευση των γνώσεων και των
δραστηριοτήτων του ανθρώπου στην υπηρεσία της με κάθε
κόστος τεχνολογικής ανάπτυξης σε αναπλήρωση της
προοδευτικά αυξανόμενης εσωτερικής αίσθησης ένδειας,
η πολλαπλότητα των εμφανίσεων εξέπεσε σε πολυπλοκότητα,
καθώς προοδευτικά εξέλειπεν η αίσθηση της κοινής βάσης.
Οι εικόνες, οι όψεις του ενός, εξέπεσαν σε ξεχωριστές,
εξειδικευμένες γνώσεις και δραστηριότητες οι οποίες επέτειναν
την αντίληψη περί απουσίας κοινής βάσης και οδήγησαν
σε υπερεξειδικευμένες γνώσεις και δραστηριότητες.


Η Πορεία Πρόσω Ολοταχώς και η
Οπισθοδρόμηση

Όπως οι αριθμητικές σχέσεις 5x2+3x+7=0, 6x2+2x=0. 9x+3=0, κ.ά,
μπορούν να θεωρηθούν διαφορετικά αντικείμενα επίλυσης,
αν δεν αναγνωριστούν ως αριθμητικές εφαρμογές της εξίσωσης
αx2+βx+γ=0,
με τον ίδιο τρόπο προέκυψαν αναρίθμητα γνωστικά αντικείμενα
και εξειδικεύσεις και εξειδικεύσεις των εξειδικεύσεων και η πορεία
πρόσω ολοταχώς με τη συνεχή απομάκρυνση και απώλεια μνήμης
της αρχικής εκκίνησης που συνεπάγεται αποδεικνύεται
οπισθοδρόμηση.
Με την αυξανόμενη αίσθηση ανεπάρκειας που τη συνοδεύει, το
αρχικό εγχείρημα αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου μέσω των
δημιουργημάτων του κατέληξε στο σύγχρονο πύργο της
Βαβέλ με τις πολλές γλώσσες και τις πολλές αντιστροφές
(όπως αυτές της «διαρκούς ελευθερίας», της «απεριόριστης δικαιοσύνης»
και της «απελευθέρωσης» κάποιων ηγεσιών)
και τις πολλές αναπληρώσεις εσωτερικών κενών (όπως αυτές των
παρασήμων και των περγαμηνών).
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Aπόρροια της πορείας αυτής είναι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα
των κανονισμών, η συνεχής επέκταση των σπουδών, η συνεχής
θεσμοθέτηση μεταπτυχιακών σπουδών
σε συμπόρευση με την αυξανόμενη εμπορευματοποίηση γης και
ουρανού,
την αυξανόμενη τάξη των υποταγμένων διεκπεραιωτών και των
περιθωριακών στους διάφορους κλάδους των τεχνοεπιστημών.

 Η Χαμένη Απόλαυση και τα Στρατόπεδα της
Εκπαίδευσης
Ως αποτέλεσμα της απώλειας της μνήμης της πρώτης εκκίνησης οι
δημιουργίες μας έγιναν αυτοσκοπός.
Σήμερα η κατάσταση τείνει να αντιστραφεί και τα δημιουργήματά
μας, οι κανονισμοί, οι νόμοι και οι άλλοι μηχανισμοί που
φτιάξαμε για να διευκολύνουμε και να αναβαθμίσουμε τη ζωή
μας,
με την άκριτη και άτοπη συλλογική υπερχρήση τους
τείνουν να αυτονομηθούν και να μας εξουσιάσουν και να
υποστρέψουν την εξέλιξή μας,
υποκαθιστώντας την κρίση μας και συρρικνώνοντας το πεδίον των
εμπειριών μας,
ποδηγετώντας με τον τρόπο αυτό τον μοχλό της εξέλιξής μας.
Εγκλωβιστήκαμε στα δημιουργήματά μας και η δημιουργία
μας μετεστράφη σε αντιδημιουργία.
Η χαρά και η απόλαυση της μάθησης μετεστράφη σε μόχθο και
ιδρώτα
και οι τόποι της μάθησης σε στρατόπεδα εκπαίδευσης με
αθλήματα την ταχύτητα, την απόδοση και τη συμμόρφωση
και όπλα βαθμούς, τιμωρίες και υποτροφίες.
Η διδασκαλία, παρένθεση ανάμεσα σε περιόδους εξεταστικές, στην
υπηρεσία της προκρούστειας κλίνης των εξετάσεων, της
«κορωνίδας» της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι φοιτητές, βλαστοί χωρίς μπουμπούκια, στην ανυδρία και
άπνοια των ιδρυμάτων του ανώτατου πνεύματος, αναλώσιμα
αγαθά και άλλοθι για την κίνηση των κονδυλίων, θεατές στην
παράσταση των παραδόσεων,
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εθισμένοι στο πνεύμα του φόβου,
«συνάδελφοι» εντελλόντων συνάδελφων και άμισθοι δουλευτές
στα προγράμματά τους.
Και στην άπνοια των θεωριών και των κάθε λογής βεβαιοτήτων
εμαράθηκε το άλας της αγνωσίας και χάθηκε η έκπληξη, η απορία
και ο θαυμασμός που τη συνόδευαν,
η ικανότητα να ζούμε με αμφιβολίες και αβεβαιότητες.
Ταυτίζοντας την ουσία των πραγμάτων με την εκδήλωσή τους, το
περιεχόμενο με το περιτύλιγμά του,
απωλέσαμε τη συναίσθηση του βάθους των πραγμάτων,
την απειρία των δυνατοτήτων τους, τη συναίσθηση της ψυχής
τους,
την ειδοποιό διαφορά ανθρώπου και μηχανής
διακινδυνεύοντας την υβριδοποίησή μας με τις μηχανές.

261

1.9.11

80. To Πανεπιστημιακό Άσυλο που δεν Υπήρχε και
Πρέπει να Θεσμοθετηθεί - Η Περίπτωση του
Πανεπιστημιακού Γιατρού Χάμερ
«Τα ακαδημαϊκά αξιώματα είναι ελκυστικά, καθώς συνοδεύονται
συνήθως από τον σεβασμό της κοινωνίας. Διαφεύγει όμως την
προσοχή όσων γοητεύονται από τη διεκδίκησή τους, ότι τα
πανεπιστήμια είναι χώροι έντονων προσωπικών
ανταγωνισμών και αδυσώπητων υπόγειων μεθοδεύσεων
φθοράς και αποδυνάμωσης της γοητείας που ασκεί ο μισητός
ομότεχνος. Όποιος πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν συνειδητοποίησε
εγκαίρως αυτήν την πικρή αλήθεια, τότε, στην έκταση που δεν
αποστραγγίστηκε από τον αυτοσεβασμό του,
γεύτηκε πολλές πικρίες».

Κ. Μπέης στην «Ελευθεροτυπία» ( 8-12-2004)
Ένα από τα θέματα στο χώρο της παιδείας στα οποία εγείρονται
πολλές διαφωνίες είναι ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου.
Εν γένει διατυπώνονται οι παρακάτω απόψεις:


Μερικοί τον θεωρούν αναχρονιστικό,
καθώς στις ημέρες μας υπάρχει ελευθερία ιδεών, καθώς λένε.



Η πλειοψηφία των φοιτητών και αρκετοί πανεπιστημιακοί τον
υπερασπίζονται και επιθυμούν να συνεχίσει ο θεσμός ως έχει.



Κάποιοι πανεπιστημιακοί καταφέρονται στο θεσμό από
παλιά, προβάλλοντας ως κυρίαρχο λόγο την οικονομική ζημιά
λόγω δολιοφθορών στις υποδομές και τα αναλώσιμα των
πανεπιστημίων από ταραξίες νεαρούς, όπως τους αποκαλούν,
που κατά καιρούς υποθάλπονταν στα πανεπιστήμια λόγω του
θεσμού αυτού.
Το επιχείρημα αυτό έχει ιδιαίτερη απήχηση ευρύτερα στην
κοινωνία και το επικαλούνται συνεχώς και διάφοροι
αρθρογράφοι, ανάμεσά τους και πανεπιστημιακοί.
Για τους έχοντες, όμως, γνώση των εσώτερων των
πανεπιστημίων, η οικονομική ζημιά από τις εκάστοτε
δολιοφθορές των νεαρών ταραξιών δεν συγκρίνεται στο
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ελάχιστο με την οικονομική ζημιά που προκύπτει σε
συστηματική βάση από τις «επιστημονικές» δολιοφθορές της
περιουσίας και των διαθεσίμων των πανεπιστημίων
από αρκετούς πανεπιστημιακούς μερικοί από τους οποίους
εμφανίζονται σφοδροί κατήγοροι του θεσμού λόγω της
οικονομικής ζημίας.
Όλη αυτή η διαμάχη σε μερικούς φαντάζει χωρίς νόημα.
Το πανεπιστημιακό άσυλο όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα
λίγη σημασία έχει αν θα συνεχίσει να ισχύει ή θα καταργηθεί.
Γιατί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, πραγματικό πανεπιστημιακό
άσυλο δεν υπήρχε.
Υπάρχει, όμως, ανάγκη να θεσμοθετηθεί.
Πράγματι, υπάρχουν θεσμοθετημένες ελευθερίες που
προστατεύονται συνταγματικά στις λεγόμενες δημοκρατικές
χώρες. Έχουμε ελευθερία ιδεών και στάσης ζωής.
Αρκεί, όμως, να συμμορφωνόμαστε με το κυρίαρχο μοντέλο
ζωής.
Όταν η ελευθερία να συμφωνούμε παραχωρήσει τη θέση της στην
ελευθερία να διαφωνούμε
και η διαφωνία αυτή δεν λειτουργεί για την ισχυροποίηση του
κυρίαρχου μοντέλου αλλά το απειλεί, τότε
αφού εξαντληθούν τα «πολιτισμένα» μέσα συμμόρφωσης ή
εξουδετέρωσης και αποτύχουν,
η «χάρτα» των ελευθεριών αλλάζει.
Αυτοί που αντιτίθενται με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουν ένα
πολύ διαφορετικό πρόσωπο των ελευθεριών αυτών.
Γίνονται οι απόβλητοι της κοινωνίας ή ανακηρύσσονται εν δυνάμει
κίνδυνος για τα ισχυρά μέλη της.
Μπορεί να μην είναι πολλοί, αλλά κι αυτοί δικαιούνται τη δική
τους θέση στον κόσμο.
Μια τέτοια θέση θάπρεπε να τους εξασφαλίζεται στους τόπους που
καταχωρούνται ως πνευματικοί, όπως είναι τα πανεπιστήμια.
Το πνεύμα είναι σύμβολο της απουσίας περιορισμών, της
αποδοχής των πάντων,
σε αντιδιαστολή με την ύλη η οποία είναι το σύμβολο των ορίων.
Άλλωστε, στους ανθρώπους αυτούς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
που η κοινωνία μας δεν μένει στάσιμη.
Η πλειοψηφία όσων έβρισκαν μέχρι σήμερα άσυλο στους
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πανεπιστημιακούς χώρους,
δεν νομίζω ότι ενέπιπταν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων.
Ούτε νομίζω ότι το άσυλο θάπρεπε να εξαντλείται στην προστασία
από σύλληψη από την αστυνομία.
Εκτός από τη συμβατική αστυνομία, υπάρχουν κι άλλες
αστυνομίες πιο επικίνδυνες καθώς δεν γίνονται αντιληπτές ως
τέτοιες.
Και όχι σπάνια οι αστυνομίες αυτές δραστηριοποιούνται μέσα
στους πανεπιστημιακούς χώρους.
Θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό πιο σαφές.


Ο Κοινωνικός Πόλεμος και ο
Ενδοπανεπιστημιακός και Επιστημονικός
Πόλεμος

Εκτός από το συμβατικό πόλεμο μεταξύ διαφορετικών κρατών,
υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος που γίνεται μέσα σε ένα κράτος,
ο κοινωνικός πόλεμος στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω.
Αυτό που δεν είναι γνωστό στην πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά
και στην συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, είναι ότι
ο κοινωνικός πόλεμος σήμερα είναι πολύ έντονος μέσα στα ίδια
τα πανεπιστήμια στα οποία εξ ορισμού δεν θάπρεπε να υπάρχει.
Για τα θύματα αυτού του πολέμου τα πανεπιστήμια δεν
αποτελούν τόπο ασύλου.
Απεναντίας τα θύματα εξοστρακίζονται απ΄αυτά.
Όσοι έχουν εργαστεί σε πανεπιστήμια για αρκετά χρόνια και όσοι
έχουν ασχοληθεί με το θέμα σε βάθος,
γνωρίζουν πλήθος περιπτώσεων εργαζόμενων στα πανεπιστήμια
που έχουν αναγκαστεί σε αποχώρηση με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο,
ακόμη και επειδή απλά τολμούσαν να εκφέρουν αντίρρηση και να
μην συμπράττουν σε κακώς κείμενα.
Μόνον όσοι γνωρίζουν και το άλλο πρόσωπο των
μεγαλοπαραγόντων στα πανεπιστήμια,
πέραν απ΄αυτό που εμφανίζουν δημόσια και στα αμφιθέατρα,
γνωρίζουν τις διασυνδέσεις τους και τις μεθοδεύσεις τους,
ιδιαίτερα στις σχολές με εργαστηριακές υποδομές και ισχυρές
διασυνδέσεις με εταιρίες,
όπως είναι οι ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές, βλ. στο τέλος του
κεφαλαίου, (1) (2)
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έχουν εικόνα για το μέγεθος και τη σφοδρότητα με την οποία
διεξάγεται αυτός ο ενδοπανεπιστημιακός πόλεμος.
Ο ενδοπανεπιστημιακός πόλεμος δεν είναι ιδιαιτερότητα της
Ελλάδας.
Μαίνεται σε όλα τα λεγόμενα πνευματικά ιδρύματα και σε κάποια
απ΄αυτά στις λεγόμενες πιο ανεπτυγμένες χώρες με μεγαλύτερη
σφοδρότητα.
Ίσως, να ακούγεται υπερβολικό να μιλάει κανείς για πόλεμο που
μαίνεται στα πανεπιστήμια.
Όπως και σε μένα που δεν γνωρίζω από τα μέσα τα μοναστηριακά
θα μου ακουγόταν υπερβολικό
ότι ο άλλος πνευματικός τόπος, το Άγιο όρος, είναι φορολογικός
παράδεισος για υπερπλούσιους και έδρα ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, βλ. http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2011/09/.html,
αν δεν είχαν προηγηθεί τα Βατοπαιδινά και δεν είχα ακουστά τα
συχνά «προσκυνήματα» των Ελλήνων εφοπλιστών.


Μια Χαρακτηριστική Περίπτωση – Ο
Εξοστρακισμός του Πανεπιστημιακού Ιατρού
Χάμερ

Χαρακτηριστική του ενδοπανεπιστημιακού και ευρύτερα του
επιστημονικού πολέμου των ημερών μας είναι η περίπτωση του
γιατρού Χάμερ,
ο οποίος εκδιώχθηκε από το πανεπιστήμιο στο οποίο δίδασκε
και ερευνούσε
και δεν βρήκε άσυλο σε κανένα άλλο πανεπιστήμιο του
δημοκρατικού ελεύθερου κόσμου.
Ο λόγος του εξοστρακισμού του: η ερευνητική του εργασία για
την ασθένεια του καρκίνου και η απειλή που συνιστούσε για την
απίστευτη κερδοφορία των φαρμακοβιομηχανιών από την
συμβατική θεραπεία της με χημειοθεραπείες,
τις οποίες οι πανεπιστημιακοί κι άλλοι γιατροί που τις επιβάλλουν
στους ασθενείς τους δηλώνουν ότι θα τις αρνιόντουσαν για τους
ίδιους και τους συγγενείς τους, βλ. τόμο 2, κεφ. 6.
Ο εξοστρακισμός του μεγάλου αυτού επιστήμονα και αγωνιστή
συνοδεύτηκε με απίστευτες συνεχείς διώξεις με μάρτυρες
κατηγορίας πανεπιστημιακούς «συναδέλφους» του.
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Σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, βρίσκεται ξανά στις φυλακές της
Γαλλίας καταδικασμένος σε φυλάκιση τριών ετών με κατηγορία
“παρότρυνση σε άσκηση ιατρικής αντίθετης με αυτήν
της Ιατρική Σχολής” επειδή κυκλοφόρησε βιβλίο για τις αρχές
της Νέας ατρικής, βλ.
http://dialogoi.enet.gr/post/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%CF%84
%CE%B7%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82

 Θεσμοθέτηση Κοινωνικού και Επιστημονικού
Ασύλου κατά τα Πρότυπα του Πολιτικού Ασύλου
Όπως σκοτώνονται, βασανίζονται, τραυματίζονται ή εξαφανίζονται
άνθρωποι σε ένα συμβατικό πόλεμο, το ίδιο συμβαίνει και στον
ευρύτερο κοινωνικό πόλεμο και ειδικότερα στον
ενδοπανεπιστημιακό και επιστημονικό πόλεμο.
Η εξαφάνιση ανθρώπων στον επιστημονικό πόλεμο μπορεί να είναι
κυριολεκτική, βλ. για παράδειγμα Dead Scientists And
Microbiologists - Master List, όταν πρόκειται για επιστημονικά
πεδία που σχετίζονται με κρατικές δραστηριότητες που πρέπει να
παραμείνουν μυστικές, ή η επιστημονική δραστηριότητά τους θέτει
σε κίνδυνο τα συμφέροντα κάποιου εταιρικού κολοσσού.
Οι εξαφανίσεις αυτές, κυριολεκτικές ή μεταφορικές, δεν γίνονται
συνήθως γνωστές,
καθώς δεν υπάρχουν οργανισμοί που να ασχολούνται με αυτές,
όπως οι αντίστοιχοι για έναν συμβατικό πόλεμο.
Όπως κάποιος μπορεί να ζητήσει άσυλο από ένα κράτος γιατί στη
χώρα του γίνεται πόλεμος και κινδυνεύει, ή διώκεται από το
κράτος της χώρας του για τα πολιτικά του φρονήματα,
έτσι θάπρεπε να μπορεί να ζητήσει κάποιος άσυλο και μέσα στη
χώρα του γιατί κινδυνεύει από τον κοινωνικό πόλεμο μέσα
σ΄αυτή.
Όπως ένας πολιτικός πρόσφυγας απευθύνεται για παροχή ασύλου
σε ένα πιο ελεύθερο κράτος και υποβάλει σχετική αίτηση,
εξετάζεται η περίπτωσή του και του απονέμεται ή όχι άσυλο,
λαμβάνοντας υπόψη και κατά πόσον αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα
υποδοχής,
έτσι και αυτός που κινδυνεύει λόγω του κοινωνικού πολέμου σε
ένα κράτος,
θάπρεπε να έχει τη δυνατότητα να καταφύγει σε έναν τόπο πιο
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ελεύθερο από την υπόλοιπη κοινωνία και να υποβάλλει αίτηση
ασύλου,
να εξεταστεί η περίπτωσή του και να του αποδοθεί ή όχι,
λαμβάνοντας υπόψη και κατά πόσον αποτελεί κίνδυνο γι αυτούς
μέσα στον ελεύθερο αυτό χώρο.
Και όπως ο πρόσφυγας από άλλο κράτος απολαμβάνει (ή θάπρεπε
να απολαμβάνει) δωρεάν νομικής υποστήριξης και άλλων
υπηρεσιών και διευκολύνσεων μέχρι την τελική τακτοποίησή του,
έτσι και ο ενδοκρατικός κοινωνικός πρόσφυγας θάπρεπε να
απολαμβάνει υπηρεσιών και διευκολύνσεων ώστε να μην
χρειάζεται κάποια στιγμή την προστασία του ασύλου.
_____________________________________________
(1) «Πολύ μικρό ποσοστό της φαρμακευτικής έρευνας γίνεται για να
απαντηθούν επιστημονικά ερωτήματα.
Οι υποτιθέμενες επιστημονικές μελέτες είναι στην ουσία επιχειρήσεις
προώθησης προϊόντων, σχεδιασμένες ώστε να βομβαρδίζουν τους κλινικούς
θεραπευτές με στοιχεία που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των
φαρμακοβιομηχανιών».
Από συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία (12-3-2006) του καθηγητή Ντέιβιντ Χίλι.
(2) « Eρευνητικές ομάδες» πυρηνικών διαφέντευαν σιδηροδρομικές μελέτες,
συμβούλευαν για προδιαγραφές κρίσιμων έργων που προκήρυσσε ο OΣE,
ανακάλυπταν πως θα φθάσουν εμπορεύματα με τον υπερσιβηρικό….
OI 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)».
Δημοσιογράφος Αριστέα Μπουγάτσου στην Καθημερινή
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81. Το Κοινό Γνώρισμα των Ανεξάρτητων Ανθρώπων
Σε αφιέρωμα της ΕΤ1 για τη Δέσπω Διαμαντίδου που προβλήθηκε
σε επανάληψη, 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, 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 εκλογές διαφάνηκε σ όλη της την αίγλη η τεράστια επιρροή
που άσκησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μηχανισμός
συμμόρφωσης των πολιτών. Ένα 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
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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.
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».
Για παράδειγμα στις πολυτεχνικές σχολές στις ασκήσεις που
συνοδεύουν τις παραδόσεις των μαθημάτων και στις εξετάσεις
οι φοιτητές καλούνται να λειτουργήσουν ως υπολογιστές.
Τα θέματα είναι διατυπωμένα στο δίπτυχο: Δίδονται - Ζητούνται.
Οι διδάσκοντες και εξεταστές δίνουν στους φοιτητές κάποια
δεδομένα και τους ζητούν με βάση αυτά να βρούν κάποια
αποτελέσματα.
Οι φοιτητές ακολουθούν μια μεθοδολογία - πρόγραμμα που έχουν
διδαχθεί και απαντούν στα ζητούμενα.
Όχι κάτι διαφορετικό απ αυτό που κάνει ένας υπολογιστής
Παράδειγμα άσκησης ή θέματος εξέτασης:
Δίνεται προεντεταμένη δοκός μήκους 15m, διατομής 0,3Χ1,0 m
και το φορτίο της q = 50 kN /m
Ζητείται η δύναμη προέντασης Ρ
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Δεν ρωτάται ο φοιτητής να αποφασίσει αν η δοκός θα είναι
προεντεταμένη ή είναι πιο πρόσφορη άλλη λύση.
Δεν του διδάσκεται ούτε του ζητείται το πρώτο βήμα που είναι
και το ουσιαστικό, το οποίο απαιτεί κρίση και ουσιαστική
γνώση του θέματος.
Δεν του ζητείται να θέσει αυτός τα δεδομένα, όπως δεν ζητείται
και από έναν υπολογιστή να θέσει αυτός τα δεδομένα με βάση
τα οποία θα τρέξει το πρόγραμμα.
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.
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ΔΙ Κ ΑΙ ΟΣΥΝΗ
« 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;»

Λάο Τσε
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82. Η Ανομία των Νόμων
"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)
«Ὁ μόνος ἀληθινὸς νόμος εἶναιὁ 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 στις ΗΠΑ
που εκτελούνται αν και γίνεται γνωστή η αθωότητά τους γιατί ο
νόμος δεν επιτρέπει την αναψηλάφηση της καταδικαστικής τους
απόφασης, ή
αυτήν των ανθρώπων που σαπίζουν στις φυλακές γιατί ο νόμος
απαιτεί να πληρώσουν για να αποδείξουν την αθωότητά τους.
Λίγοι επισημαίνουν την ανομία της καταστρατήγησης
και κατατρόπωσης του ίδιου του λόγου ύπαρξής των νόμων 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, συχνά, προστατεύουν
τους σφετεριστές της ελευθερίας των ανθρώπων από την άμυνα
των ανθρώπων απέναντι τους, επιβραβεύοντας και καλύπτοντας
τη νεοπειρατεία του σύγχρονου εταιρισμού,
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«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 αυθεντιώννομοθετών 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
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».
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 στο ομώνυμο βιβλίο του Bach, 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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30.9.11

83. Νόμοι - Η Iδιαιτερότητα των Nόμων 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.
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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
Μερικοί καταγίνονται να παρακάμψουν τον νόμο με το σώμα.
Mοχθούν 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.
Δεν 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.
Οι νόμοι είναι όπως τα δίχτυα: πιάνουν τα μικρά ψάρια, τα
μεγάλα απλά τρυπούν τα δίχτυα και ξεγλιστρούν, όπως είχε
παραδεχθεί ο Σκύθης ηγεμόνας Ανάχαρσις.
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.
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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.
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.


Υπέρβαση Νόμων 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
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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.


Υπέρβαση Νόμων 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.
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.


Υπέρβαση Νόμων στην Παιδεία

Το ίδιο βλέπουν και τους νόμους που αφορούν την παιδεία.
Γίνονται συνεχώς κινητοποιήσεις κατά του νέου νόμου.
Φοιτητές και καθηγητές λένε πόσο κακός είναι ο νόμος και
αναλώνουν τις δυνάμεις τους να μην ισχύσει.
Ένα από τα κακά του λένε ότι είναι ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
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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.
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.
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.
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.
Στο βίντεο από την ιστοσελίδα http://edopolytexneio.gr/
φοιτητής από τη Σχολή Τοπογράφων το επιμαρτυρεί για τη σχολή
του, βλ. και 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.
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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
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οι υπόλοιποι φοιτητές.
Τα φωτοτυπάδικα τα οποία θησαυρίζουν αποκλειστικά από τη
δραστηριότητα αυτή της αναπαραγωγής φροντιστηριακών
σημειώσεων (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 συμβάλλουν 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 νέο νόμο 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
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αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα
παρουσιάζονται ως κατηγορηματικές διατάξεις του νόμου, όπως
για παράδειγμα ο τριετής κύκλος σπουδών.
Και αυτός ο νόμος για κάποιους μπορεί να ειδωθεί 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 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.
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

84. Μια Ιστορική Απόφαση της
Διεθνούς Ένωσης Νομικών (Θα μπορούσε να ήταν)
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.
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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:
«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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11.7.09

85. 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

"Ανάθεμά 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

Οι βουλευτές και υπουργοί είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους
δικηγόροι.
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
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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 στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ υπό τον
αρχιδικαστή Morrison R. Waite
οι δικηγόροι της πέτυχαν να αναγνωριστεί η εταιρία ως
«πρόσωπο», βλ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_County_v._Southern_Pacific_Rai
lroad

Έκτοτε οι μεγαλοεταιρίες 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”, βλ.
http://www.conspiracy-channel.gr/media/44/Thecorporation%20%20μέρος%20πρώτο/
Η παγκόσμια κηδεμονία των ΗΠΑ δεν είναι άσχετη με τους
πολυπληθείς δικηγόρους της.
Οι ΗΠΑ που έχουν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν το
70% των 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.
Ο καθηγητής νομικής του Yale Fred Rodell, συγγραφέας του
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βιβλίου: «Ανάθεμα σε σας, δικηγόροι» που πρότεινε την
κατάργησή τους, 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".
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ΜΕ Τ ΑΝ ΑΣ ΤΕ Σ

«Εγώ το μόνο που κατάλαβα είναι ότι σε αυτόν τον
κόσμο υπήρχαν και υπάρχουν πάντα δυο
Φερδινάνδοι.
Εκείνος ο αρχιδούκας που σκότωσαν στο Σαράγεβο
και έτσι ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Και ο άλλος που ήξερε ο Σβέικ, ο Φερδινάνδος ο
Κοκόσκα, που την ίδια στιγμή μάζευε τα
σκυλοκούραδα στην Μποχεμία.
Αυτόν τον δεύτερο, ανεξάρτητα από το χρώμα του,
τον σταματούν πάντα οι αστυνομικοί για έλεγχο».
Αζίζ Τζαμίλ, «Nέα» 27-7-2004
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«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.
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».

Πηνελόπης Πασπαλιά
«Ελευθεροτυπία» 8-9-2004
.
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28.10.09

86. Ποιός Έλλην Είμαι Ακριβώς;
Ημέρα εθνικής περισυλλογής και ιστορικής αναδρομής 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.
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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.
Το να είναι απλά κάποιος πολιτογραφημένος Έλληνας δεν τον
κάνει κατ ανάγκην και πιο συγγενικό μου.
Εσείς, ποιανού Έλληνα είστε απόγονος;
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2.9.09

87. 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 ιστολόγιο http://nefestoras1.blogspot.gr/ 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 Φαλούτσια του Ιράκ 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 Φαλούτσια 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
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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.
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, βλ.
http://archive.enet.gr/online//c=110,dt=13.12.2003,id=63293972,87434644
 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
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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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26.1.11

88. 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.
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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:
΅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.
__________________________________
(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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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.
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
296

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.
Είναι παρακατιανοί.
Μόνο που πολλοί απ αυτούς τους παρακατιανούς έχουν ταξιδέψει
μέσα σε σαπιοκάραβα, έχουν ρισκάρει στη ζωή τους όσο κανείς,
ίσως, από μας.
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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;

29.3.10

89. 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

29.5.10

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΣΑΣ
Μετάφραση στα Ελληνικά των υπότιτλων του βίντεο
«The Story of Your Enslavement», βλ.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xbp6um
QT58A

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
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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.
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
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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 αυξανόμενο
πλούτο, αρχίζουν να διερωτώνται γιατί να χρειάζονται καθόλου
κυβερνήτες.
A, καλά. Κανείς δεν είπε ποτέ ότι να κουμαντάρεις φάρμες ανθρώπων
ήταν εύκολο.

301

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
εέγκλειστα 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
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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 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.

303

Συλλογές κειμένων

1. Πλανήτης ΦΕΥ – Σατυρικά Κείμενα
2. Τρεις Ιστορίες, ένα Πλάνο, μια Απορία και Στίχοι
3. Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο τις Καταστάσεις 1 – Για την
Καθημερινότητα και τα Αδιέξοδά της
4. Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο τις Καταστάσεις 2 – Για την Κρίση
στην Επιστήμη, την Υγεία και την Οικονομία
ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
5. Ι. Στο Παρασκήνιο του Πολέμου της Τρομοκρατίας
ΙΙ. Τρομοκρατικό Χτύπημα 9/11 - Αυτά που Δεν Έγιναν
Γνωστά
6. ΙΙΙ. Πόλεμος στη Λιβύη
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