
Παγκοσμιοποιημένοι σκλάβοι
Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό.

Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Γ΄, 16 Απρίλη 1934 - 14 Δεκέμβρη 1940, Ίκαρος, Αθήνα 1984, σ. 33

Σε λίγες ημέρες θα είναι η επέτειος του μαρτυρικού θανάτου του Γρηγόρη 
Αυξεντίου. Ένας άνθρωπος είκοσι εννιά ετών επέλεξε τον θάνατο από την 

ατίμωση της κατεχόμενης ζωής. Και μαζί του ένας ολόκληρος λαός, που δεν 
είχε δεύτερο βρακί να φορέσει αλλά που δεν έσκυψε την κεφαλή του.

Τα θυμόμαστε όλα αυτά αναλογιζόμενοι ότι μόλις πριν από λίγες δεκα-
ετίες δεν ήμασταν καθόλου φρόνιμοι αλλά ήμασταν έμπλεοι φρονήματος. 
Γι’ αυτό και μπορούσαμε να τα βάζουμε με αυτοκρατορίες, ενώ σήμερα μας 
αρκεί μια «καλύτερη διαπραγμάτευση». Διότι αυτό είναι το πολιτικό μας αι-
τούμενο: η διεθνής επαιτεία. Να υποθηκευτούμε εν νέου αλλά με καλύτερους 
όρους αυτή τη φορά. Με τι όρους δεν μας πολυνοιάζει. Προσερχόμαστε με-
τονομάζοντας την κατάντια της επιτροπείας σε διαπραγμάτευση. Κι ας μην 
γνωρίζουμε τι χρωστάμε, σε ποιους τα χρωστάμε, από πού τα χρωστάμε και 
πώς θα τα αποπληρώσουμε. Σημασία, για τα ομολογημένα ή ανομολόγητα 

συμπλέγματά μας, έχει να διατηρήσουμε τα εύσημα ευρωπαϊκότητας ενός οι-
κονομικού συνασπισμού που τον μπερδεύουμε με την Ευρώπη. Δεν βαριέσαι. 
Η πράσινη γραμμή δεν σκανδαλίζει ούτε τους τραπεζίτες ούτε τους πελάτες 
τους. Σημασία έχει να κρύβουμε την γύμνια μας με τα ευρωπαϊκά ξέφτια.

Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι πλέον έχουμε πολλά βρακιά και τα αλλάζουμε 
με μεγάλη συχνότητα, πιστεύοντας ότι το μετάξι τους αρμόζει στους επιδέ-
ξιους κώλους μας. Γι’ αυτό κι οι κουτσαβακισμοί περί μιας αξιοπρέπειας που 
λησμονά ότι οι επιδέξιοι πισινοί μας είναι διά βίου ενεχυριασμένοι.

Οι Έλληνες της Κύπρου πριν από μισό αιώνα αποφάσισαν ότι «την Ελλάδα 
θέλομεν κι ας τρώγωμεν πέτρες». Εμείς, με τα ευαίσθητα στομάχια μας, απο-
φασίσαμε ότι θέλουμε να τρώμε τις ευρωπαϊκές κονσέρβες μας.

Ας μην είμαστε όμως τόσο βέβαιοι ότι όλοι κι όλα χωνεύονται ευκολότερα 
από τις πέτρες.

Καλή χώνεψη κωλοέλληνες
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Όχι άλλο
Μνημόνιο

«3 στα 10 νοικοκυριά στο κέντρο 
της Αθήνας περνούν τον χειμώνα 
χωρίς θέρμανση, κάποια ακόμη και 
χωρίς ζεστό νερό. Μία στις πέντε 
οικογένειες έχει κλείσει το καλο-
ριφέρ της πολυκατοικίας εδώ και 
πέντε χρόνια, μία στις τέσσερις 
παλεύει με τη ρύθμιση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών για να διατηρήσει 
το ρεύμα στο σπίτι και μία στις πέ-
ντε έχει περάσει τις πιο δύσκολες 
μέρες της τρώγοντας στα συσσίτια 
της εκκλησίας ή του δήμου».

Όλα αυτά μας τα θυμίζει η εφη-
μερίδα Καθημερινή (31/1/2016), η 
ναυαρχίδα, δηλαδή, του μνημονι-
ακού τύπου. Γίνεται πασίδηλο ότι 
η ακολουθούμενη πολιτική των 
Μνημονίων οδηγεί στην εξαθλίωση 
το μεγαλύτερο μέρος των συναν-
θρώπων μας. Του χρόνου θα έχουν 
αυξηθεί αυτοί που αδυνατούν να 
ζεστάνουν τα σπίτια τους και αυτοί 
που αδυνατούν να τα ηλεκτροδο-
τήσουν. Θα έχουν αυξηθεί αυτοί 
που αναζητούν τροφή στα απο-
φάγια αυτών που ακόμη μπορούν 
να διατρέφονται! Το επόμενο βήμα 
είναι να αλλάξουμε πολιτική −και 
πολιτικό προσωπικό.

Αν δεν το κάνουμε εγκαίρως όχι 
μόνο θα πολλαπλασιαστούν αυτοί 
που αδυνατούν να ζήσουν, αλλά 
θα έχει χαθεί και κάθε δυνατότη-
τα αξιοπρεπούς διαβίωσης στην 
χώρα, η οποία θα έχει μετατραπεί 
σε μια αποικία που θα στεγάζει την 
ανθρώπινη δυστυχία της περιοχής 
υπό την επιστασία της Τουρκίας.

Η νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου, από άποψη ποιό-
τητας, αναδείχθηκε ως η μακράν χειρότερη όλης 

της Μεταπολίτευσης, που, παρά τα θρυλούμενα, μα-
κροημερεύει αλλάζοντας περισσότερο προσωπεία 
παρά πρόσωπα.

Όσοι εκλογείς συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές 
με ευκολία αμνήστευσαν την εξόφθαλμη ανακολουθία 
της κυβέρνησης, δίνοντάς της μια δεύτερη ευκαιρία, 
στην οποία κατ’ ουσίαν θα πρέπει να διαψεύσει τον 
πρότερο εαυτό της και να υπηρετήσει πολιτικές που 
μέχρι προχθές κατήγγειλε ως νεοφιλελεύθερες.

Η κουρασμένη Ν.Δ. συγκράτησε μετά κόπων ένα 
μέρος της πελατείας της και καρπώθηκε μεγάλο μέρος 
από την δυσφορία των εκλογέων έναντι της κυβέρνη-
σης. Πιστεύει –αφελέστατα– ότι η αλλαγή αρχηγού κι 
όχι πολιτικών μπορεί να την επαναφέρει στις παλαιό-
τερες εκλογικές της επιδόσεις.

Η Χ.Α. αναδείχθηκε σε τρίτο κόμμα, επιβεβαιώνο-
ντας ότι ο αποκλεισμός της από τα Μ.Μ.Ε. αντί να την 
εκθέτει, την καταξιώνει ως αντισυστημική δύναμη στα 
μάτια των ψηφοφόρων της, που θεωρούν τον προ-
πολιτικό πρωτογονισμό σαν απάντηση στην μεταπο-
λιτική ευτέλεια.

Το εναπομείναν ΠΑ.ΣΟ.Κ. (γιατί το μεγαλύτερο μέ-
ρος του έχει ήδη μετακομίσει στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) αύξησε 
κατά τι την δύναμή του, δείχνοντας όχι μόνον τις γε-
ρές του ρίζες στην νεοελληνική κοινωνία αλλά ότι στο 
εκλογικό σώμα υπάρχει μερίδα που συγκινείται από 
τις αφόρητες κοινοτοπίες με τις οποίες αδέξια πολι-
τεύεται.

Το Κ.Κ.Ε., παρά την ευνοϊκή συγκυρία, δεν αύξησε 
την εκλογική δύναμή του, αφού ο ξύλινος λόγος του 
δεν μπορεί να βρει ανταπόκριση στους νέους, κυρίως, 
ψηφοφόρους.

Εκλογική έκπληξη η επιβίωση των Αν.Ελλ., που πα-
ρότι διέψευσαν τον λόγο ύπαρξής τους, συνεχίζουν να 
σταδιοδρομούν ως τσιράκια του συστήματος Τσίπρα.

Ο Βασίλης Λεβέντης, μετά από αμέτρητες εκλογι-
κές αποτυχίες, μπήκε στο Κοινοβούλιο πιστοποιώντας 
την ανικανότητα της ελληνικής κοινωνίας να συγκρο-
τήσει ένα πολιτικό πρόταγμα που να υπερβαίνει τον 
πατροπαράδοτο χαβαλέ.

Η ΛΑ.Ε. δεν τα κατάφερε να φτάσει το 3% και να 
εκλέξει βουλευτές, όχι μόνο λόγω της βραχείας προε-
κλογικής περιόδου αλλά, κυρίως, εξαιτίας της ανεπάρ-
κειας του στελεχιακού της δυναμικού και της πολιτικά 
θολής της πρότασης. Έτσι ο αντιμνημονιακός-αντι-
αποικιακός λόγος ξέμεινε εκτός Κοινοβουλίου, αφού 
Κ.Κ.Ε. και Χ.Α. παραμένουν, για διαφορετικούς λόγους, 
στον χώρο της ανυποληψίας και της γραφικότητας. 
Με άλλα λόγια, όσοι αντιτίθενται στις μνημονιακές 
πολιτικές, εκτός από ανεκπροσώπητοι, είναι πλέον 
στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο!

Κοντολογίς, οι εκλογές του Σεπτεμβρίου έγιναν για 
να απαλλαγεί ο νέος ΣΥ.ΡΙΖ.Α. από τον προηγούμενο 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και για να μπει στην Βουλή ο Β. Λεβέντης!

Τελειώνοντας, καταλαβαίνουμε πόσο λάθος είναι 
ο τίτλος μας. Δεν νίκησε η ανακολουθία στις εκλογές 
αλλά η παραίτηση και η απελπισία του εκλογικού σώ-
ματος. Αθροίζοντας την αποχή, τα άκυρα και τα λευ-
κά έχουμε ένα ωραιότατο 46 %!

Ωστόσο, επειδή τα χειρότερα έρχονται, η απόσταση 
από όσα γίνονται ερήμην μας σίγουρα δεν είναι ο ασφα-
λέστερος τρόπος για να τα αποφύγουμε ή, έστω, να τα 
αντιμετωπίσουμε. Με λίγα λόγια η συγκρότηση ενός σο-
βαρού πολιτικού υποκειμένου είναι μονόδρομος.

Το ερώτημα που επείγει όμως να απαντηθεί είναι 
εάν υπάρχει ακροατήριο για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Νίκησε η ανακολουθία
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Κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα στο διαδίκτυο. Για τους μερακλήδες της
τυπογραφίας κυκλοφορεί ανά μήνα περιορισμένος αριθμός αντιτύπων.

Ιδιοκτησία - έκδοση - διεύθυνση και χαμαλίκι: Θεόδωρος Ε. Παντούλας
Αλληλογραφία: Σισμανογλείου 10 & Τροίας, Βριλήσσια, 152 35, Ηλεκτρονική διεύθυνση: magmanifesto@gmail.com
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Για συνδρομές στήριξης
Εθνική Τράπεζα: 266/759582-48



Πιθανώς η πολιτική σταδιοδρομία του απροσχημάτιστα ανακόλου-
θου Αλ. Τσίπρα (του πολιτικού απατεώνα που έναν χρόνο πριν 
κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος να διώξει την Τρόικα και που εν 

συνεχεία ζήτησε από το εκλογικό σώμα να συναινέσει σε ό,τι ο ίδιος δεν 
είχε τον πολιτικό ανδρισμό να αρνηθεί) να τελειώσει σύντομα. 
Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει παρά μόνον τους οικείους του.

Αυτό που επίσης δεν πρέπει να ενδιαφέρει είναι ότι ο 
Αλ. Τσίπρας (επικουρούμενος από τον παλαιοκομματι-
κό συρφετό, που τα σκάτωσε ήδη με τα προηγούμενα 
μνημόνια) έφερε μια συμφωνία πολύ χειρότερη από 
αυτήν που απέρριψαν προηγουμένως οι πολίτες.

Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι η 
(αυτονόητη!!!) βία και βιά με την οποία δρομολο-
γούνται ερήμην μας οι εξελίξεις. Όχι μόνο ο οικονο-
μοτεχνικός αλλά και ο ηθικός εκβιασμός. Διότι εκτός 
από την βία των συμβατικών όπλων έχουμε και μια 
όψιμη χάι-τεκ βία, που περιφρονώντας την πολιτική 
και τους πολίτες αποστερεί, με την συνδρομή των πο-
λιτικών ανδράποδων, εκτός από την αξιοπρέπεια, και τα 
ίδια τα μέσα ζωής ενός λαού, που αρνείται (άκου πράγμα-
τα) να συναινέσει στον αφανισμό του (αλλά ποιος νοιάζεται γι’ 
αυτά όταν πρωταρχική μέριμνα της κυβερνώσας «αριστεράς» είναι η 
σωτηρία των τραπεζών;)!

Δεν πρόκειται απλώς για μια μικρόψυχη εκδίκηση από μέρους των 
«εταίρων» αλλά για ένα ύπουλο «φρονηματισμό» που απευθύνεται στους 
απείθαρχους της χρηματοπιστωτικής μαφίας όλου του κόσμου.

Ένα σύστημα εξουσίας βασισμένο σε ένα νόμισμα, (που το ελέγχουν 

λίγοι ανεξέλεγκτοι ιδιώτες), δανείζει ζητώντας εκ των προτέρων την δέ-
σμευση περιουσιακών στοιχείων ενός «κυρίαρχου» κράτους! Δεν πρόκει-
ται μόνο για μια πρωτοφανή πρακτική αλλά για μια ανομολόγητη κατά-

σχεση, αφού είναι πασίγνωστο ότι το χρέος (το οποίο παραμένει εισέτι 
μυστήριο από πού προκύπτει και πώς αυγαταίνει) δεν πρόκειται 

να αποπληρωθεί ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. 
Για την ώρα, πρόκειται για 50 δισεκατομμύρια ευρά, που 

για μια χώρα σαν την δική μας σημαίνει, με ευρωπαϊκή 
ορολογία βεβαίως, βεβαίως «sold out».

Όσο για τα προσχήματα, αυτά μετά βίας προσπα-
θούν να διασωθούν. Μετά πολλής και μασκαρεμέ-
νης βίας. Κι αν μας στενεύει το κοινοβουλευτικό 
κοστούμι, υπάρχουν πάντοτε οι πρόθυμοι τεχνο-
κράτες, που δεν υποκύπτουν σε κανέναν εκβιασμό, 
αφού είναι αυτοπροαίρετη η προσχώρησή τους στα 
κελεύσματα των Αγορών. (Κι όσοι δεν βλέπουν την 

Χ.Α. που έρχεται σ’ έναν δρόμο ανοιγμένο από την 
ολιγότητά τους, κρύβονται ανεπιτυχώς πίσω από το 

δάκτυλό τους).
Στο σημείο βεβαίως που βρισκόμαστε δεν ωφελούν και 

πολύ οι διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης και δεν αρκούν 
οι καλύτερες συμφωνίες με αυτούς που την ελέγχουν.
Έχουμε έναν χυδαίο κι άνανδρο πόλεμο αλλά χρειάζεται να τον παί-

ξουμε με δικούς μας όρους.
Ο ποιητής το είπε ξεκάθαρα: Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.
Μένει ν’ αποδειχθεί αν τις διαθέτουμε ή αν θα τελευτήσουμε την ιστο-

ρική μας διαδρομή ως ανδράποδα.

Ευτυχώς που είμαστε στο €υρώ
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Η αμερικανική εχθρότητα προς τη μετασοβιετική Ρωσία είναι ανάλογη εκεί-
νης που είχε επιφυλαχθεί στην Ε.Σ.Σ.Δ. Αυτό αρχικώς προκαλεί έκπληξη, με 
δεδομένη την επιθυμία των ηγετών της νέας Ρωσίας να ενταχθούν πλήρως 

στο δυτικό σύστημα. Το γεγονός αυτό όμως μπορεί να εξηγηθεί, αν λάβουμε υπό-
ψη μας ότι η ιδεολογία εν προκειμένω δε είναι κάτι περισσότερο από πρόσχημα 
για να καλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα των συμπεριφορών στις διακρατικές 
σχέσεις.

Στην πραγματικότητα, αυτό που η αγγλο-αμερικανική αυτοκρατορία φοβόταν 
δεν ήταν ο λεγόμενος κομμουνισμός. Οι τραπεζίτες, τα μονοπώλια, οι ηγέτες των 
μυστικών υπηρεσιών, δηλαδή εκείνοι που και γνωρίζουν και επηρεάζουν, ήξεραν 
ότι η γραφειοκρατικά δομημένη οικονομία της Ε.Σ.Σ.Δ. δεν θα άντεχε σε σύγκριση 
με τις δυναμικές της δυτικής Αγοράς. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η Κομμουνι-
στική Ε.Σ.Σ.Δ., το πρόβλημα ήταν ο έλεγχος της Ευρώπης και ως εκ τούτου ο φόβος 
ότι η Ρωσία, σοβιετική ή «δημοκρατική» αδιάφορο, θα αποκτούσε ηγεμονικό ρόλο 
παρά την οικονομική της ανεπάρκεια.

Το να απαγορευτεί σε μια δύναμη να ενοποιήσει την Ευρώπη ή να γίνει δύναμη 
–οδηγός της, ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη ανησυχία της Βρετανικής αυτοκρατορί-
ας. Η Ευρώπη, με τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, με το υψηλό εισόδημά 
της, με το βιομηχανικό και πολιτιστισμικό δυναμικό της, θα γινόταν αυτομάτως η 
πρώτη παγκόσμια δύναμη, εάν ένα από τα έθνη που την συγκροτούν ηγείτο ενός 
επαναστατικού κινήματος για την ενοποίηση της ηπείρου.

Η Μεγάλη Βρετανία μάλιστα κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα αγω-
νίστηκε πεισματικά να κρατήσει την ηπειρωτική Ευρώπη διαιρεμένη και ιδίως να 
αντιταχθεί σε μια δύναμη που ήταν σε θέση να υπερισχύσει των υπολοίπων στην 
ήπειρο. Αυτό εξηγεί τους πολέμους του 18ου αιώνα και του Ναπολέοντα, στους 
οποἰους η Βρετανία καταπολέμησε επιτυχώς τις ηγεμονικές βλέψεις της Γαλλίας. 
Στο δέκατο ένατο αιώνα, όταν η τσαρική Ρωσία απείλησε τα βρετανικά συμφέρο-

ντα, η Βρετανία δεν δίστασε, μαζί με τη Γαλλία, να ενωθούν με την 
μουσουλμανική τουρκική αυτοκρατορία για να αποτρέψει τους 
Ρώσους από την είσοδό τους στη Μεσόγειο, και ήταν ο Κριμαϊκός 
πόλεμος (προηγούμενη διατάραξη υπό το φως των σημερινών 
γεγονότων). Η Αγγλία ευνόησε επίσης την διαδικασία ενοποίησης 
της Ιταλίας, ενώ η Γαλλία ήθελε μια χερσόνησο χωρισμένη σε τρία 
κράτη, αφού μια ανεξάρτητη και ενωμένη Ιταλία θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντίβαρο της γαλλικής επιρροής στη νότια πλευρά της 
ηπείρου.

Μετά τον γαλλο-πρωσικό πόλεμο και την ενοποίηση της Γερ-
μανίας, το Ράιχ του Βερολίνου έγινε ο πρώτος εχθρός της Βρετανι-
κής Μεγαλειότητος. Ακολούθησαν οι δύο παγκόσμιοι πολέμοι.

Οι Η.Π.Α. με την σειρά τους έχουν κληρονομήσει το ίδιο στρα-
τηγικό όραμα από τους Άγγλους συγγενείς τους. Και για τους 
ενοικιαστές του Λευκού Οίκου το αποφασιστικό χαρτί για την πα-
γκόσμια κυριαρχία παραμένει ο έλεγχος της Ευρώπης. Γνωρίζουν 
επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να εξακολουθήσει να είναι διαιρεμένη 
ή να εξαρτάται από μια δύναμη υποταγμένη σε κάθε περίπτωση 
στην αγγλοσαξωνική Αυτοκρατορία. Μετά την ήττα της ναζιστι-
κής Γερμανίας, την τελευταία δύναμη που προσπάθησε να ενώσει 
την ευρωπαϊκή ήπειρο με τη δύναμη των όπλων και μια ιδεολο-
γία που είχε βρει συμπάθειες και συνεργασίες, παρά το εθνοτικό 
της αποτύπωμα, ο μεγάλος εχθρός, επίσης, βαριά οπλισμένος και 
φορέας μιας ιδεολογίας για πολλούς ελκυστικής, έγινε η Ε.Σ.Σ.Δ. Γι‘ 
αυτό, για το φόβο, δηλαδή, ότι ολόκληρη η ήπειρος θα περιέρχο-
νταν στη Σοβιετική τροχιά και όχι για την κομμουνιστική απειλή 
από μόνη της, η σύγκρουση ήταν για δεκαετίες σκληρή, μέχρι την 
κατάρρευση του ασθενέστερου.

Από ορισμένες απόψεις, παρά τη διάλυση αυτού που ήταν η 
Σοβιετική Ένωση, ή ίσως εξαιτίας αυτού, η νέα Ρωσία έγινε αμέσως 
αντιληπτή ως μια ανανεωμένη απειλή. Μια Ρωσία πιο ικανή οικο-
νομικά μετά την υιοθέτηση των κανόνων της αγοράς και εθνοτικά 
πιο συμπαγής, θα μπορούσε να φιλοδοξήσει να προσελκύσει στην 
τροχιά της μια Ευρώπη ενεργειακά εξαρτώμενη από αυτήν. Μια 
διαιρεμένη Ευρώπη σε πολλά κράτη-μέλη είναι αδύναμη έναντι 
της Ρωσίας. Για την αγγλο-αμερικανική αυτοκρατορία είναι προ-
τιμότερη μια ενωμένη Ευρώπη υπό την ηγεμονία της Γερμανίας με 
τη σειρά της υποκείμενη στη θέληση της Ουάσιγκτον.

Έτσι, όλα γίνονται απολύτως κατανοητά: η σημασία της ΤΤΙΡ 
(Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας), της Συν-

θήκης που θα συνδέσει άρρηκτα την Ε.Ε. με τις Η.Π.Α., οι ελιγμοί με στόχο τον απε-
γκλωβισμό της Ε.Ε. από την ενεργειακή εξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, 
το πραξικόπημα στην Ουκρανία με τη συμμετοχή της Γερμανίας, (η οποία γίνεται 
οικονομικό προσάρτημά της), η επέκταση του ΝΑΤΟ ολοένα και πιο ανατολικά.

Ο κομμουνισμός δεν είχε τίποτα να κάνει με τη διαμάχη της «δημοκρατίας» 
εναντίον του ρωσικού «αυταρχισμού». Αυτό δεν είναι παρά η «ιδεολογία ως ψευ-
δής συνείδηση».

Σήμερα, όπως πάντα, η στρατηγική γραμμή της θαλάσσιας αγγλοαμερικανικής 
Αυτοκρατορίας είναι να έχει στο χέρι την ευρωπαϊκή ήπειρο, για να έχει την ηγεμο-
νία πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αδύναμο όμως σημείο αυτής της στρατηγι-
κής συνίσταται στο να αγκιστρωθεί στο κριτήριο της ευρωπαϊκής κεντρικότητας. 

Η Ευρώπη, πλημμυρισμένη από τις μάζες των μεταναστών, με γερασμένους 
τους γηγενείς πληθυσμούς της, βυθισμένη σε μια οικονομική κρίση κατά τα φαι-
νόμενα χωρίς άμεση λύση, με μια νεολαία αποπροσανατολισμένη και ξεριζωμένη, 
είναι σε πλήρη παρακμή. Η εξώθηση της Ρωσίας προς την Ασία θα μπορούσε να 
είναι αντιπαραγωγική, επειδή ένα μπλοκ ρωσο-κινεζικό εξαιτίας των στρατιωτι-
κών, ανθρώπινων και οικονομικών δυνάμεων θα αντιπροσώπευε έναν τρομερό 
ανταγωνιστή.

Τα πάντα είναι πολύ σαφή, πολύ συνεπή, πολύ ευανάγνωστα, αλλά και εξαι-
ρετικά αβέβαια στην τελική τους έκβαση. «Αβέβαια» γιατί η ακραία εγγύτητα των 
βάσεων του ΝΑΤΟ στα ρωσικά σύνορα κρέμεται στον πειρασμό του «πρώτου πυ-
ροβολισμού», από κάθε πλευρά, και δεν θα ήταν τίποτε άλλο από ένα νέο πυρη-
νικό πλήγμα.

ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΦΟΥΣΚΙΝΙ
απόδοση για το φτου ξελεφτερία:

Παναγιώτης Ψυρίλλος

Ελεγχόμενη Ευρώπη

φτου ξελεφτερία



Πολλοί εντοπίζουν την αρχή της παγκοσμιοποίησης στα 
1492, ημερομηνία ανακάλυψης της Αμερικής, όταν δηλαδή 
η Δύση άρχισε να επιβάλει τα «επιτεύγματά» της στον υπό-

λοιπο κόσμο. Άλλοι πάλι αναγνωρίζουν ως αρχή της παγκοσμιο-
ποίησης τη διάσκεψη του Βερολίνου και το διαμελισμό της Αφρι-
κής μεταξύ του 1885 και του 1887, ενώ κάποιοι άλλοι τοποθετούν 
τη γέννησή της στη δεκαετία του ‘30, του προηγούμενου αιώνα, 
όταν το Αμερικανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων συγκρότησε 
δομές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο που επίσημα γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1944, ή τον Μάιο 
του 1954, όταν άρχισαν οι συνεδριάσεις της ομάδας Bilderberg.

Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από τον 12ο και 13ο αιώ-
να, το μικρόβιο της παγκοσμιοποίησης είχε αρχίσει να αιωρείται 
πάνω από την Ευρώπη. Αρκεί να σκεφτούμε την Χανσεατική Ένω-
ση, τις μεγάλες εμπορικές εκθέσεις στη Βενετία και τα οικονομικά 
κέντρα της Γένοβας, της Λυών και της Μπεζανσόν, όλα όργανα 
μιας υπερεθνικής –αν όχι ήδη παγκόσμιας– αγοράς. Όμως μόνο 
στα μέσα του εικοστού αιώνα, άρχισε να παίρνει ολοκληρωμένη 
μορφή το έργο της παγκοσμιοποίησης, έτσι όπως την βιώνουμε 
σήμερα.

Ιδρυτική βάση της όλης διαδικασίας ήταν η μεταμόρφωση του 
κόσμου σε μια τεράστια οικονομική και χρηματοπιστωτική αγορά 
και του ανθρώπου σε έναν άπατρι καταναλωτή, στερημένο κάθε 
ταυτότητας, μεταμορφωμένο σε εμπόρευμα και, ως εκ τούτου 
(όπως τα εμπορεύματα), χωρίς δικαιώματα και ικανότητα λήψης 
αποφάσεων.

Παρά το ότι το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης παρουσιάστηκε 
ως αποτέλεσμα ενός διαφωτισμένου πολιτισμού, με επίκεντρο τη 
χειραφέτηση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
πλανητική αδελφότητα, την κοινωνική ισότητα και την αναδια-
νομή του πλούτου, στην πραγματικότητα πρόκειται για το ακρι-
βώς αντίθετο. Οι μόνοι πραγματικά ωφελημένοι από την πολιτική 
της παγκοσμιοποίησης είναι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι και γενικότερα όλοι εκείνοι που συ-
γκεντρώνουν στα χέρια τους ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου 
πλούτου, ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων, τόσο στο Νότο του 
κόσμου όσο και στην Δύση, γίνονται θύματα μιας περιδίνησης  
που τους μετέφερει όλο και πιο χαμηλά, στερώντας τους όχι μόνο 
τα δικαιώματά τους αλλά και την αξιοπρέπειά τους.

Το μοντέλο της αχαλίνωτης ανάπτυξης κατέστρεψε, με τρόπο 
συχνά ανεπανόρθωτο, το περιβάλλον, ρυπαίνοντας τον αέρα, τη 
γη και τις θάλασσες μέσω μιας προόδου τόσο ανόητης, όσο και απάνθρωπης, 
θυσιάζοντας και την ακεραιότητα ακόμη της βιόσφαιρας, χωρίς να ανησυχήσει 
κατ’ ελάχιστο, από την στιγμή που στον κόσμο-αγορά μετράνε αποκλειστικά οι 
οικονομικές επιδόσεις, αν μια τέτοια θυσία είναι ένα ακόμη προδρομικό σημάδι 
στο χρηματιστήριο της οικονομίας. 

Η παγκόσμια αγορά με την διαρκή παρουσία της απαίτησε την άρση όλων 
των εμποδίων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόοδο: τα εθνικά κράτη, 
τα σύνορα, τους τελωνειακούς δασμούς, αλλά την ίδια στιγμή είχε την ανάγκη 
της δημιουργίας του παγκόσμιου καταναλωτή και του παγκόσμιου εργαζόμε-
νου. Δύο φιγούρες από μόνες τους συμπληρωματικές, αρχικώς διαχωρισμένες, 
στη συνέχεια, σταδιακά συνυπάρχουσες μέσα στο ίδιο άτομο, που θα μπορούσα-
με να ονομάσουμε «παγκοσμιοποιημένο σκλάβο».

Ο παγκόσμιος καταναλωτής γεννήθηκε κατά το δεύτερο μισό του περασμέ-
νου αιώνα, κυρίως στη Δύση, όπου ο πληθυσμός με ένα αξιοπρεπές εισόδημα και 
συνθήκες εργασίας βελτιωμένες σε σύγκριση με το παρελθόν, γίνεται κυριολεκτι-
κά διάτρητος από εισαγόμενες βιομηχανικές ανάγκες (οι οποίες συχνά ανήκουν 
στη σφαίρα του περιττού) μέσω της διαφήμισης και της ένθερμη εργασίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι ανάγκες που προκαλούνται, οι οποίες μεταφέ-
ρονται μέσω της τηλεοπτικής οθόνης, αυξάνονται δραματικά, αναγκάζοντας 
το άτομο να εργάζεται όλο και περισσότερο για να ανταπεξέλθει, έως ότου να 
δανειστεί σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και αν το εισόδημα δεν αρκεί για να τις ικα-
νοποιήσει όλες.

Ταυτόχρονα στις χώρες που θεωρούνται υπανάπτυκτες, οργανισμοί όπως 
η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, εξάλειψαν μοντέλα ζωής που επέζησαν για 
αιώνες, βασισμένα στην κτηνοτροφία, την αλιεία και την πρωτογενή καλλιέρ-
γεια, αναγκάζοντας τούς πληθυσμούς τους να μετατραπούν σε μάζα κακοπλη-
ρωμένων εργαζόμενων στην υπηρεσία των πολυεθνικών, συγκαλύπτοντας τη 

βία τους με το πρόσχημα της αλληλεγγύης για τον τρίτο κόσμο.
Στις αρχές του νέου αιώνα ο καιρός για τη δημιουργία του «παγκόσμιου 

σκλάβου» ήταν ώριμος, σε έναν κόσμο που κυβερνιέται από μια κλειστή ομάδα 
υπερεθνικών οργανισμών, όπου οι εθνικές κυριαρχίες, τα σύνορα, οι παραδόσεις 
και οι ταυτότητες εξαφανίζονταν όλο και πιο γρήγορα. Ο πληθυσμός του τρίτου 
κόσμου μεταναστεύει μαζικά προς τη Δύση, γοητευμένος από το δέλεαρ μιας 
άνετης ζωή, συχνά προορισμένης να στεγαστεί μόνο μέσα στις οθόνες LCD, που 
την μετέδωσαν, δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής έκπτωσης, τόσο αγαπητές 
σε αυτούς που διοικούν το τσίρκο της παγκοσμιοποίησης. Ο δυτικός πληθυσμός, 
πνιγμένος από τα χρέη, αναγκασμένος να λογαριαστεί με τον περιορισμό των 
θέσεων εργασίας και ανίκανος να διατηρήσει το προηγούμενο βιοτικό επίπεδο, 
αναγκάζεται να εγκαταλείψει όλα τα δικαιώματά του και να προσαρμοστεί σε 
επισφαλείς θέσεις εργασίας ή να παραιτηθεί μεταναστεύοντας με την δική του 
σειρά.

Ο «παγκόσμιος σκλάβος» είναι πλέον μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, χω-
ρίς ιθαγένεια, χωρίς παραδόσεις, χωρίς ταυτότητα, συχνά και χωρίς οικογένεια. 
Δεν έχει κανένα δεσμό που τον εμποδίζει από το να εργάζεται (και να καταναλώ-
νει), όπου είναι αναγκαίο να το κάνει, είναι ένας πολίτης του κόσμου που μπορεί 
να φάει το ίδια χάμπουργκερ στο Μιλάνο, στο Λονδίνο, στο Πεκίνο, όπως και στη 
Νέα Υόρκη, αλλά χωρίς καν να συνειδητοποιεί ότι χάνει κάθε ίχνος ανθρωπιάς.

ΜΑΡΚΟ ΤΣΕΝΤΟΛΙΝ
απόδοση για το φτου ξελεφτερία:

Παναγιώτης Ψυρίλλος

Ο συγγραφέας Mάρκο Τσεντολίν (Τορίνο το 1963) είναι μελετητής της οικονομίας, του περιβάλλοντος και 
της επικοινωνίας. Ιδρυτικό μέλος  του Κινήματος για την Ευτυχή Αποανάπτυξη (Movimento per la Decrescita 
Felice) του Maurizio Pallante και τακτικός συνεργάτης των περιοδικών Il Consapevole και Terranauta.

Παγκοσμιοποιημένοι σκλάβοι 
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αναγνώσεις

Οι εκδόσεις Ψυχογιός τοποθε-
τούν τα βιβλία τους εκεί που νομί-
ζουν ότι τους αρμόζει. Δίπλα στα 
«νουνού» και παραπλεύρως των 
«τουμποφλό». Στον επόμενο διά-
δρομο βρίσκεται και το ενημερω-
μένο τμήμα χαρτικών με πλούσια 
συλλογή χαρτιών υγείας κ.λπ.

Κρίμα πάντως για τα (ελάχιστα) 
καλά βιβλία τους.

Η κρίση δεν άφησε ανέγγιχτη 
και την εκδοτική παραγωγή που 
όσο πάει και περιορίζεται. Περιο-
ρίζονται μαζί της και τα περιοδικά 
που ασχολούνται με τα του βιβλί-
ου, ενώ γνωρίζουν άνθιση τα ηλε-
κτρονικά «περιοδικά», των οποίων 
τα κριτήρια τα καθορίζουν, συνή-
θως, οι διαφημίσεις τους!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μια 
ακόμη απογοήτευση. Αυτή την 
φορά από τον Σωτήρη Δημητρίου 
και τη νέα συλλογή διηγημάτων 
του, που μας επιβεβαίωσε ότι η 
(οπωσδήποτε αξιέπαινη και σπά-
νια) γλωσσική φροντίδα δεν δημι-
ουργεί από μόνη της αξιανάγνω-
στα βιβλία. Επιπλέον νομίζουμε 
ότι είναι μεγάλο κρίμα ένας καλός 
πεζογράφος να ξοδεύεται σε τόση 
και τέτοια εκζήτηση. Κι εκτός από 

κρίμα είναι και φτηνιάρικο.

Να μην γκρινιάζουμε όμως γιατί 
υπάρχουν και κάποια βιβλία χωρίς 
ημερομηνία λήξης (δυστυχώς όχι 
πολλά) που η ανάγνωσή τους μας 
πλουτίζει. Ένα από αυτά είναι το 
Του χιονιού. Μια ανάγνωσή του αρ-
κεί αλλά δεν φτάνει. Όσοι το έχετε 
ήδη διαβάσει, ξαναδιαβάστε το. Οι 
υπόλοιποι (αν μας επιτρέπετε την 
προτροπή), ψάξτε το και θα απο-
ζημιωθείτε και με το παραπάνω.

Το ίδιο ισχύει και για την συλ-
λογή δοκιμίων του Νίκου Φωκά 
(Η μοναξιά της ποίησης, Νεφέλη). 
Εξαιρετικά κι εξαιρετικής νηφαλι-
ότητας κείμενα και πολλά μπρά-
βο σε όσους μας τα υπενθυμίζουν 
ή μας τα συστήνουν (περιέχονται 
και αδημοσίευτα κείμενα).

Πρώτη φορά τόσο και τόσα 
λαμπρά διηγήματα συνυπάρχουν 
σε δύο βιβλία. Αναφερόμαστε στα 
βιβλία της κ. Σκοπούλη Αυτές που 
γίναν ένα με τη γη (Δωδώνη) και 
το πιο πρόσφατο, Στ’ απόσκια της 
ιστορίας (το Ροδακιό).

Αλλά τα βιβλία αυτά πάνε πολύ 
πιο πέρα από την λογοτεχνία μας.

Διότι η κ. Γεωργία Σκοπούλη φι-

λοξένησε σε αυτά τις δεκάδες κα-
ταγραφές ολιγογράμματων ή και 
αγράμματων αλλά οπωσδήποτε 
σεβάσμιων Ανδρών και Γυναικών 
του τόπου μας.

Το κατόρθωμα είναι ότι μέσα 
σ’ σε αυτά τα βιβλία χώρεσε όλος 
ο 20ος αιώνας – και κάτι λίγα από 
τον 19ο. Κι αυτό είναι κάτι που 
δεν το κατόρθωσαν σε πολύτομα 
έργα τους πανεπιστήμονες ισοβίως 
μπλεγμένοι στις παραπομπές τους.

Η κ. Σκοπούλη με αυτά τα βιβλία 
μνημείωσε μια γλώσσα μισοχαμέ-
νη κι ένα ήθος οριστικά χαμένο.

Ας γνωρίζουμε, τουλάχιστον, ότι 
θα μείνουν ανεξόφλητες οι οφειλές 
μας και στην ίδια και στους αν-
θρώπους που την εμπιστεύθηκαν.

Νέα σειρά βιβλίων (δοκιμίου 
και μελετημάτων) από τις εκδόσεις 
Κουκούτσι με θεματικό άξονα την 
ελληνική γραμματεία και υπό τον 
τίτλο «Έρημος Βάρκα». Ποδαρικό 
με την πεζογραφία της Θεσσαλο-
νίκης του Κώστα Χατζηαντωνίου. 
Καλές θάλασσες.

Από το περιοδικό φρέαρ θα 
κυκλοφορήσει ένας σημαντικός 
τόμος για τον σπουδαίο Κώστα Ε. 
Τσιρόπουλο, που όσα και να γρα-

φτούν για το έργο του, μάλλον 
λίγα θα είναι. Αλλά αρκετά, ώστε 
να μας θυμίζουν την απόσταση 
που μας χωρίζει από την αρχοντιά 
κάποιων ανθρώπων. 

Κατά τα λοιπά οι «πνευματικοί» 
μας άνθρωποι περί άλλων τυρβά-
ζουν αλλά κουβέντα για την αποι-
κιοκρατία, για την εξάρτηση, για 
την απουσία γηγενούς παραγωγής. 
«Αγαπολογίες» πουλάκια, ηλιοβα-
σιλέματα κι εξυπνάδες. Ανώδυνα 
πράγματα. Μην κακοκαρδίσουν 
κανέναν.

Και συνεχίζουν να σταδιοδρο-
μούν σαν «πνευματικοί» άνθρωποι.

Στο τελευταίο τεύχος της Οδού 
Πανός διαβάσαμε ότι η Μαρία Τσά-
τσου βρέθηκε νεκρή σε χαρτόκου-
το. Στον υπόλοιπο τύπο (και στην 
φλυαρία του διαδικτύου) δεν πε-
ρίσσεψε ούτε μονόστηλο για αυτόν 
τον σπάνιας παιδείας, ευαισθησίας 
και γενναιοδωρίας άνθρωπο.

Ούτε οι συνάδελφοι, οι δημοσι-
ογράφοι, οι ποιητές, οι μεταφρα-
στές βρήκαν δυο λόγια για εκείνη. 
Είναι που η ευγένεια δεν έχει πέρα-
ση στα μικρόψυχα συνάφια.

Τ’ αδέσποτα πάντως δεν θα 
σταματήσουν ποτέ να την κλαίνε.
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Η Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας εγκαινίασε τον πολιτιστικό χώρο του «Fran-
cisco de Miranda»  (Χάρητος 6, Κολωνάκι), την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου.
Με την ευκαιρία των εγκαινίων του πολιτιστικού χώρου, οι καλλιτέχνες Πέγκυ Κούβαρη και Γιάννης Γίγας μας 
παρουσίασαν μια αποκλειστική ενότητα με πορτρέτα από ήρωες και κοινωνικούς ακτιβιστές της παγκόσμιας 
ιστορίας, με τον τίτλο «Αμύντορες Λαοφόροι: Το εικονοστάσι του αντιαποικιοκρατικού αγώνα».
Η Έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Μαρτίου και οι ώρες επισκέψεων είναι από 9.00 π.μ. έως 5.00 
μ.μ. καθημερινά. Να πάμε, ναι;



Οι δύο Ελλάδες

Δεν θέλουμε να κακοκαρδιζόμαστε αλλά, πράγ-
ματι, «υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτή που εξανα-
γκάζει και τους ίδιους τους υπηκόους της να κατα-
πονεί και σε έναν διεθνή χορό μεταμφιεσμένων να 
μετέχει με το φόρεμα της Ευρωπαίας (διάβαζε: Αμε-
ρικάνας).Και υπάρχει η άλλη, που εξακολουθεί να 
υπακούει στον Ηράκλειτο και στον Μακρυγιάννη. 
Η πρώτη μπορεί να καταλυθεί μια μέρα. Η δεύτερη, 
ακόμη και αν μείνει χωρίς υπόσταση, ποτέ» έγρα-
φε ο Ελύτης το 1982. Οι Γυναίκες της φωτογραφί-
ας κάνουν υπακοή στην δεύτερη Ελλάδα. Εμείς ας 
αποφασίσουμε μόνο αν είμαστε σπορά τους ή αν 
είμαστε περαστικοί από τον τ(ρ)όπο τους.

άσε μας ρε κυρα-φώφη

Δεν μας απασχολεί καθόλου που η κυρα-φώφη 
είναι κακόγουστη. Είπαμε, ο καθείς και τα ρούχα 
του. Αλλά μην μας παραδίδει μαθήματα πατριωτι-
σμού κι ευρωπαϊκότητας αυτή που από τα 36 της 
είναι –ελέω επιθέτου κι ενδημικής βλακείας– βου-
λευτής και πριν τα πενήντα της... συνταξιούχος!

Ας μας εγκαλέσουν αυτοί που έχουν δουλέψει 
πραγματικά στην ζωή τους κι όχι τα κομματικά σα-
πρόφυτα που την έβγαλαν μπέικα παρασιτώντας. 
Από φώφηδες και φώφηδους είμαστε κομπλέ.

Τα παιδιά απ’την Κορώνη

Εδώ και μια τριετία το πολιτικό κατεστημένο 
συζητά –με όση σοβαροφάνεια του απόμεινε– εάν 
θα πρέπει να απολυθούν οι επίορκοι – έστω.

Στο μεταξύ έχουν μείνει άνεργοι ή απλήρωτοι 
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι (ή μήπως 1,5 
εκατομμύριο) του ιδιωτικού τομέα για τους οποίους 
δεν υπάρχει καμία μέριμνα. Αντιθέτως περισσεύει 
η σιωπή. Αυτούς μάλλον δεν τους γέννησε 
μάνα. Αυτοί μάλλον κατούρησαν στο πηγάδι. 
Αυτοί προφανώς δεν υπάρχουν, δεν τρώνε, δεν 

πληρώνουν νοίκι, δεν έχουν παιδιά που κοιτούν τ’ 
αδειανά τους  χέρια.

Η ταξική μας αλληλεγγύη φτάνει μέχρι τις 
κατακτήσεις της αυλής μας – όχι της αυλής του 
γείτονα.

Ναι, όλοι να έχουν δουλειά αλλά όσοι είναι 
λαθρεπιβάτες του ιδιωτικο-δημόσιου αμπελώνα 
δεν είναι εργαζόμενοι αλλά ανίψια ενός μπάρμπα 
από την Κορώνη που ‘χε και μεγάλο σόι.

Αυτοί δεν ψωμίζονται εργαζόμενοι αλλά 
κλέβοντας το ψωμί εκείνων που είναι από άλλα 
σόγια.

Η Αρχιεπισκοπή ξεπλένει τις τράπεζες

Εδώ κι ένα χρόνο η «Αποστολή», η… ΜΚΟ της 
Αρχιεπισκοπής (αυτή που αντικατέστησε την παλιά 
αμαρτωλή «Αλληλεγγύη» ντε) ξεπλένει την τράπεζα 
Πειραιώς, η οποία είναι «βασικός εταίρος» της φι-
λανθρωπικής της δράσης!

Το τι λεν οι Πατέρες για τον τόκο όλοι το μισο-
ξέρουν εκτός της Αρχιεπισκοπής που προτιμά την 
«φιλανθρωπία» με πρόσχημα ότι συνδράμει αυ-
τούς ακριβώς που ρήμαξαν οι τοκιστές.

Θα γράφαμε κάτι και για ντροπή αλλά ξέρουμε 
ότι αυτή είναι άγνωστη σε ορισμένους.

Ο τύπος ως περιτύλιγμα

Αφού κανείς δεν αγοράζει τις εφημερίδες για το 
περιεχόμενό τους, το έριξαν κι αυτές στις προσφο-
ρές. Όχι μόνο βιβλία ή σι-ντι αλλά και κουπόνια για 
μακαρόνια ή και βενζίνη. 35 ευρά κέρδος έχουν οι 
αναγνώστες του κομιστή! Ενώ οι αναγνώστες του 
Ν. Χατζηνικολάου μπορεί και να την κάνουν λαχείο 
κερδίζοντας και 10.000 ευρά! Αφού δεν μας διαβά-
ζουν, ας τζογάρουν! Κι ο μακαρίτης δώρο! Διότι 
δεν είναι να πεθάνει κανείς. Αμέσως κυκλοφορούν 
σε σι-ντι τις επιτυχίες του, τυλιγμένες με την εφημε-
ρίδα τους.

Όχι, απ’ ότι ξέρουμε η Γραμματεία Τύπου και η 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. όλα αυτά τα βρίσκουν φυσιολογικά. Το 
ερώτημα που ωστόσο δεν έχει απαντηθεί είναι αν η 
κρίση του Τύπου θεραπεύεται με τέτοια φερσίματα.

Τέρμα οι ρετσίνες! Κι η Αριστερά στο Μέγαρο!

Νομίζαμε ότι σε μια εποχή σαν την δική μας, 
μια εποχή κατά την οποία ο μισός πληθυσμός της 
χώρας δεν έχει λ.χ. πρόσβαση σε υπηρεσίες υγεί-
ας, κάθε λόγος για την περαιτέρω… στήριξη του 
Μεγάρου Μουσικής θα ήταν περιττός. Δεν είναι 
όμως έτσι. Όσοι μάλιστα υπεραμύνονται του κα-
ταχρεωμένου Μεγάρου, επικαλούμενοι τον εμβλη-
ματικό του χαρακτήρα για τον πολιτισμό μας, νο-
μίζουμε ότι σφάλλουν. Όχι μόνο επειδή οι επιλογές 
του Μεγάρου είναι αναντίστοιχες με τον πολιτισμό 
μας αλλά επειδή ο πολιτισμός μας δεν μπορεί να 
στεγάζεται σε ένα αυθαίρετο οικοδόμημα – εκτός 
κι αν το αυθαίρετο Μέγαρο συμβολίζει ακριβώς 
αυτό. Την προσχώρησή μας στην αυθαιρεσία.

Οι αόρατοι άνθρωποι

Κυκλοφορούν ανάμεσά μας οι αόρατοι 
άνθρωποι αλλά δεν τους βλέπουμε. Και δεν 
τους βλέπουμε, όχι επειδή είναι αόρατοι αλλά 
επειδή η όρασή μας είναι χαλασμένη – όπως οι 
καρδιές μας. Οι αόρατοι άνθρωποι κυκλοφορούν 
προσπαθώντας να κρύψουν την θλίψη και την 
απορία τους. Δεν απλώνουν το χέρι τους. Δεν 
σηκώνουν το βλέμμα τους. Κι έρχεται μια μέρα 
που οι αόρατοι γίνονται ορατοί, πηδώντας από 
ένα μπαλκόνι.

Μετά περνάνε στα ψιλά των εφημερίδων 
και του διαδικτύου. Η ζωή –για λίγο– σκοτίζεται 
αλλά, εντέλει... συνεχίζεται με μια αθεράπευτη 
κανονικότητα, παντελώς ανυποψίαστη, όχι για την 
θεραπεία της αλλά για την ίδια την αναπηρία της.

Τελικά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι 
άνθρωπος.

Πιπέρι στο στόμα 
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ο καλός,
ο λαμπρός άνθρωπος,

ο οικογενειάρχης,
ο πατριώτης

Η επιλογή του κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου για την προεδρία 
της Δημοκρατίας δεν ήταν μια 
κίνηση πολιτικής αβροφροσύ-
νης. Ο κ. Παυλόπουλος, πολύ 
φοβόμαστε και μακάρι να δι-
αψευσθούμε, θα μείνει στην 
ιστορία του τόπου μας ως αυ-
τός που απλώς νομιμοποίησε 
και μονιμοποίησε την εργασία 
εκατοντάδων χιλιάδων συναν-
θρώπων μας, που τρούπωσαν 
εγκαίρως από το παράθυρο 
στο άσυλο που καταχρηστικά, 
και για δυσεξήγητους οπωσδή-
ποτε, λόγους ακόμη αποκαλού-
με «δημόσιο», ενώ θα κυριολε-
κτούσαμε αν το αποκαλούσαμε 
κομματικό παρακράτος. Ο κ. 
Παυλόπουλος, δηλαδή, ήταν 
μια ξεκάθαρη επιλογή, που πι-
στοποιεί ότι η κακοχρονισμένη 
Μεταπολίτευση, όχι μόνον δεν 
τελεύτησε της βιωτή της αλλά 
ότι μακροημερεύει στην θέση 
της αλλάζοντας απλώς μαξιλά-
ρια. Κι από κοντά κι ο αείζωος 
επίσης παλαιοκομματισμός, που 
την γεννοβόλησε.

Για όσους αμφέβαλλαν ήρ-
θαν στο καπάκι τα περίφημα 
«τροφεία» των εργαζομένων 
στην ΔΕΗ για να βεβαιώσουν 
ότι η κυβερνητική Αριστερά δεν 
είναι στην πραγματική πραγμα-
τικότητας με τους αδύναμους 
αλλά με τους διορισμένους!

Γι’ αυτό και, αντί να συνδρά-
μει τους πρώτους, τους προσκα-
λούσε –το θυμάστε;– να σταδι-
οδρομήσουν part time κοντά 
στους δεύτερους ως φορολογι-
κοί ρουφιάνοι – αυτή δεν είναι 
η «αριστερή» πρόταση για την 
φοροδιαφυγή στην χώρα που 
κόβει και ράβει η Διαπλοκή πη-
γαινοφέρνοντας μαύρες σακού-
λες ή καταλάβαμε κάτι λάθος;

Κατά τα λοιπά 70% Μνημό-
νιο, 100% «θεσμοί», ταξιδάκια 
για διεθνή επαιτεία, νταηλίκια 
και απίστευτες λαϊφσταλιές, όσο 
η μείζων αντιπολίτευση σκιαμα-
χεί για τον ποιος είναι περισσό-
τερο μνημονιακός. Αναμενόμε-
να όλα αυτά;

Δυστυχώς, όχι. Αλλά όταν 
αντιστρατεύεσαι την αριστεία, 
επόμενο είναι να σε οδηγούν οι 
μέτριοι.

Από τα βράχια στον βυθό 
μιας επιφάνειας που ελέγχεται 
από το ΝΑΤΟ.

Από το «Όχι» στο «Ναι»  ένας ΣΥΡΙ-
ΖΑ δρόμος. Και μια τσογλανοπαρέα.

Βεβαίως πολυσύχναστος δρόμος, 
όπως πιστοποιούν οι συνεχείς διορι-
σμοί ανθρώπων που διακρίθηκαν για 
την κομματική τους ευήθεια.

Γιατί τι να την κάνεις τόση αριστε-
ροσύνη αν δεν βγαίνει και το μεροκά-
ματο;

Δεν τα γράφουμε με ειρωνική διά-
θεση όλα αυτά. 

Είναι, αν θέλετε, μια σημαντική 
συμβολή στον επαγγελματικό προσα-
νατολισμό των νέων μας οι καινοφα-
νείς στην αγορά εργασίας ειδικότητες 
«εγγόνι αντάρτη» και «γκόμενος σβί-
γκου».

Ζωή να έχουν οι άνθρωποι να μας 
θυμίζουν ότι η χυδαιότητα είναι σαν το 
βαρέλι. Δεν έχει πάτο.

Ήττα της παραδοσιακής (χικ) δε-
ξιάς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δι-
έγνωσαν ανυπόληπτοι πολιτικοί ανα-
λυτές που αγνοούν την πολύχρονη 
σχέση της οικογένειας με την κραταιά 
παράδοση του παλαιοκομματισμού.

Θεωρούμε ωστόσο ότι ο νέος αρ-
χηγός της της ΝΔ (που εξελέγη με την 
στήριξη του γιού του Τζιτζικώστα και 
του παραγιού του Καρατζαφέρη), έχει 
ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι 
όλων των προκατόχων του.

Ίσχυριζόμαστε μάλιστα ότι η ξεκά-
θαρες πολιτικές επιλογές του τον κα-
θιστούν μοναδικό. Ο άνθρωπος είναι 
αυτό ακριβώς που δηλώνει. Δεν έρχε-
ται ντυμένος φίλος.

Καλό βεβαίως δεν είναι η μνημο-
νιακή κυβέρνηση να έχει μνημονιακή 
αντιπολίτευση αλλά ας αναγνωρίσου-
με ότι η δεύτερη είναι πιο ειλικρινής 
από την πρώτη. 

Λέμε και καμιά καλή κουβέντα για 
το νέο πρόεδρο της ΝΔ, γιατί άλλο 
καλό από αυτόν  δεν πρόκειται να δού-
με. 

Μην σας σκανδαλίζει που την νίκη 
του πανηγύριζαν και κάποιοι πολιτικοί 
μαφιόζοι. Δεν είναι επιλήψιμο να τιμά 
κάποιος τις φιλίες του.

Να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο 
ότι Siemens είναι πάντοτε με τους κερ-
δισμένους.

Ξέρουμε ότι είναι πολιτική μικρο-
πρέπεια να μιλάμε για την Siemens, 
ενώ αν είσαι, ας πούμε, δωρολήπτης 
της, αυτό είναι ένδειξη πολιτικού εκ-

συγχρονισμού – κατά τις τρέχουσες 
πολιτικές αναλύσεις.

Όπως και να το δεις, όλα δείχνουν 
ότι ως εκλογείς θα κληθούμε, μάλλον 
σύντομα, να επιλέξουμε και πάλι μετα-
ξύ του κακού και του χειρότερου εαυ-
τού μας. 

Παρά τις συνεχείς διαψεύσεις μας,  
ως κοινωνία συνεχίζουμε με αυτοκτο-
νικές πολιτικές. 

Ρημάζοντας την μεσαία τάξη με το 
διαχρονικό πρόσχημα του «εκσυγχρο-
νισμού» και παραδίδοντας την χώρα 
σε πολυεθνικές συμμορίες.

Σε αυτή την ιστορία η μόνη που μέ-
νει αλώβητη είναι η τραπεζοκρατία.

Τι θα τα κάνουν άραγε όλα αυτά τα 
σπίτια που θα κατάσχουν;

Υπάρχει περίσσεια νεόπτωχων και 
άστεγων αλλά όλοι το καλοξέρουμε 
ότι δεν είναι τόσο ευγενή τα κίνητρά 
τους.

Φεύγουν πολλοί νέοι μας για το 
εξωτερικό, όμως ας μην τους αδικού-
με με τόση ευκολία. Δεν φυγομαχούν. 
Επιλέγουν, μάλλον σοφά, να μην βου-
λιάξουν στην εγχώριο λάσπη. 

Χρειάζεται να ξαναπούμε ότι ο τό-
πος κι οι ζωές μας χρειάζονται κάτι πε-
ρισσότερο από έξοδο στις αγορές; 

Ψέμα θα είναι να πούμε ότι δεν 
χρειάζεται κι ας διαγκωνιζόμαστε για 
την ώρα για το ποιος είναι καλύτερος 
διαχειριστής της αποικίας μας.

Ωσπου μια μέρα θα ξυπνήσουμε 
τραυλίζοντας σπασμένες λέξεις από 
ξένες γλώσσες.

Αλλά οπωσδήποτε ευρωπαϊκές λέ-
ξεις. Τρομάρα μας.

Μ.Ν.

ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Τυπική φάτσα αγρότη/φοροφυγά
φωτογραφία: Eurokinissi/ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΡΑΖΟΥΛΗΣ 

από το naftemporiki.gr
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«Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη έχουν χρόνο για 
χάσιμο» απεφάνθη η Όλγα Μπότοξ-Γεροβασίλη

φωτογραφία: από το naftemporiki.gr


