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Πώς ο πλούτος μειώνει την συμπόνοια

φτου ξελεφτερία

Προτείνουμε να έχουν όλοι οι ναοί wi-fi,
ώστε οι πιστοί να κάνουν check-in για το πού εκκλησιάστηκαν.
Μην τους το πείτε, ικανούς τους έχουμε!

ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ.

Εκτός από τα δίφραγκα υπάρχει κι η αγάπη (;)

Τ

ο ξέρουμε. Γνωρίσαμε δεκαετίες «προόδου» κι «ανάπτυξης». Δεκαετίες
που μετράγαμε την προκοπή μας με την καταναλωτική μας ευχέρεια.
Και τώρα τρόμος. Είναι μπλοκαρισμένες οι πιστωτικές μας, ρε γαμώ το.
Αλλά και πάλι δεν είναι ακριβώς η αδυναμία μας να πληρώσουμε τον λογαριασμό της υποτιθέμενης ευζωίας μας. Είναι που ανήμποροι παρακολουθούμε τον διαμελισμό μας. Στο σφυρί η πατρίδα. Μπιτ παρά οι ζωές μας.
Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Όλα αυτά δεν έγιναν και δεν γίνονται ερήμην μας. Δεν έχουν βεβαίως την ευλογία μας αλλά παραέχουν την ανοχή
μας. Ή ακριβέστερα την απροθυμία μας να αντισταθούμε σ’ ό,τι κι σε όσους
μας αφανίζουν.
Κι είμαστε απρόθυμοι σε χειρονομίες –έστω– αντίστασης γιατί στηρίξαμε
τις ζωές μας στα χαϊμαλιά της «προόδου». Φιλιώσαμε με την εξαγορά μας.

Ακόμη κι η όψιμη απελπισία μας κουτσουρεμένη είναι κι αυτή. Η Αγορά,
έχοντας καταπατήσει τα χωράφια της μεταφυσικής, από καιρό κανοναρχεί
τις ζωές μας. Διότι «η Αγορά ποτέ δεν πεθαίνει». Ό,τι κι αν γίνει οι δοσοληψίες θα συνεχίζονται. Θα διακονούνται από την φρούδα επιδίωξη της
εγωιστικής κατασφάλισης που θα ταΐζει τον πρωτογονισμό του ατομικισμού μας. Τι δίνω, τι μου δίνουν, και περισσεύει το άδικο; Αλλά εμείς είμαστε
πραγματιστές – έτσι δεν ονομάζουμε την προσαρμογή μας στην θανατίλα;
Για ν’ αντισταθείς όμως στο προδιαγεγραμμένο ιστορικό τέλος, πρέπει
να έχεις να υπερασπιστείς κάτι περισσότερο από το φουσκωμένο σου παγώνι.
Εμείς ως κοινωνία, τι ακριβώς έχουμε αγαπήσει περισσότερο από αυτό;
Θεόδωρος Ε. Παντούλας
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Φιλανθρωπία με λινκ

ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Ο

λύκος κι αν εγέρασε κι
άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη
γνώμη άλλαξε μήτε την κεφαλήν
του! Η Τουρκία βάζει πόδι στο
Αιγαίο, όσο εμείς περί άλλων
τυρβάζουμε.

Πέσαμε από τα σύννεφα! Ώστε
δεν είναι ανεξάρτητη η ελληνική
δικαιοσύνη;
Οι Έλληνες δεν είμαστε
ρατσιστές – να τα λέμε κι αυτά.
Απόδειξη ότι σ’ ένα από τα
πολλά άχρηστα επαγγέλματα
της νεωτερικότητας, αυτό του
«σεκιουριτά» προσλαμβάνονται,
σχεδόν αποκλειστικώς, χαμηλουψείς κι υπέρβαροι.
Μόνο ως κακοήθεια μπορούμε
να εκλάβουμε την πληροφορία ότι
στο Μαξίμου τα πρωινά βλέπουν
την συντρόφισσα Μενεγάκη.
Και να το ξέρετε: διόλου δεν
μας σκανδαλίζει η πρόσληψη του
σερβιτόρου ως πρωθυπουργικού
συμβούλου. Τόσοι και τόσοι
ανεπάγγελτοι κι αγράμματοι έχουν
σημαντικότερες του συμβούλου
θέσεις – και δεν εννοούμε μόνο
τον πρωθυπουργό.
Θυμάστε εκείνο το «κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»; Ε, να
το ξεχάσετε.
Θα είναι κατόρθωμα του
ΣΥΡΙΖΑ η επιστροφή της ΝΔ
– και του Μητσοτάκη βεβαίως,
βεβαίως.
Και η επιστροφή της Φώφης!
Διότι ο παλαιοκομματισμός εν

Ελλάδι είναι όπως οι... κατσαρίδες.
Επιβιώνει παντός πολιτικού
καιρού και καιροσκόπου.

Το ευτύχημα πάντως είναι ότι
με «μένουμε Ευρώπη».
Να

προσέχουμε
όμως
μην σκίσουμε τίποτα με τόσα
συρματοπλέγματα που μας
περιβάλλουν!
Μ.Ν.

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι
αὐτοὶ παρακληθήσονται. Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ
κληρονομήσουσι τὴν γῆν. Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. Μακάριοι οἱ
καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. Μακάριοι
οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. Μακάριοι
οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Η

Διαρκής Ιερά Σύνοδος μοίρασε τρόφιμα στους
πρόσφυγες στον Πειραιά. Καλή και άγια πράξη,
όμως διαβάζουμε: την αντιπροσωπία υποδέχθηκε ο δήμαρχος του Πειραιά και στις φωτογραφίες βλέπουμε τους μητροπολίτες με την φιλάνθρωπο
Μαριάννα Βαρδινογιάννη και τον ψυχοπονιάρη Σάκη
Ρουβά.
Η Εκκλησία μας είναι πια τόσο μακριά απ’ την πραγματικότητα που κάνει φτηνές –ίνα μη είπωμεν φτηνιάρικες– δημόσιες σχέσεις σ’ ένα θέμα που βρίσκεται
στο επίκεντρο τη δημοσιότητας;
Προφανώς, ναι. Αλλά, ευκαιρίας δοθείσης, να

της υπενθυμίσουμε: «Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην,
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ
ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ρύμαις,
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω
ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος
ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ,
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει
σοι ἐν τῷ φανερῷ.» (Μτθ. 6, 2-4)
Αυτά τα ολίγα για την Εκκλησία.
Για όλους τους υπόλοιπους, όλα τα παραπάνω γίνονται για να παιχτούν στο δελτίο του μεγάλου καναλιού που κατ’ αποκλειστικότητα προβάλει την δράση
της γνωστής οικογένειας. Κάποιοι αρκούνται σε ρόλο
κομπάρσου. Κι οι ενδεείς –θέλοντας και μη– γίνονται
ντεκόρ μιας «φιλανθρωπίας» που χρειάζεται φώτα,
κάμερες κι απελπισία για να πραγματοποιηθεί.
Μας παρηγορούν ωστόσο οι λιγοστοί που δεν θεωρούν ότι πρέπει να φωτογραφίσουν την προσφορά
τους. Αυτοί οου, συνήθως, προσφέρουν από το περίσσευμά της καρδιάς τους κι όχι από τα περισσεύματα της τσέπης τους.

φτου

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

ξελεφτερία

Ιδιοκτησία - έκδοση - διεύθυνση και χαμαλίκι: Θεόδωρος Ε. Παντούλας

Για συνδρομές στήριξης
Εθνική Τράπεζα: 266/759582-48

Αλληλογραφία: Σισμανογλείου 10 & Τροίας, Βριλήσσια, 152 35, Ηλεκτρονική διεύθυνση: magmanifesto@gmail.com
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Τ

ώρα, στη εποχή της (δήθεν) αποκαθήλωσης ΣΥΡΙΖΑ ακούμε πολλά
και διάφορα. Για προδοσίες και προδότες, για απατεωνίσκους και
λαϊκιστές, για τυχάρπαστους άμαθους. Αφήνω κατά μέρος το γεγονός ότι αυτοί που εξαπολύουν αυτού του είδους τις κριτικές είναι συνήθως οι ίδιοι που έτρεχαν στις κινητοποιήσεις το 2011 ή κάποιοι που,
βασιζόμενοι σε αυτή την κριτική, βιάζονται να φέρουν το νεοφιλελεύθερο
υβρίδιο της ΝΔ στην εξουσία μία ώρα αρχύτερα.
Το σημαντικό είναι ότι η εν λόγω κριτική είναι έντονα αυτιστική και εγωκεντρική. Άσχετα με τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πολλά, επικεντρώνεται
σε ένα πλαίσιο στο οποίο απουσιάζει οποιαδήποτε γεωπολιτική ανάλυση.
Στοιχεία της (λεγόμενης) γεωπολιτικής όπως το δημογραφικό και οι περιφερειακές συμμαχίες «θολώνουν» μπροστά στο ότι ο Τσίπρας δεν ήταν (έγινε)
ο Τσε Γκεβάρα που θέλαμε να είναι. Η απογοήτευση δεν είναι η απογοήτευση της χώρας και των εαυτών μας, αλλά η απογοήτευση ότι ο εντολοδόχος
δεν τήρησε την «ανάθεση» που του κάναμε. Κάτι σαν επανάσταση από το
σαλόνι και την τηλεόραση. Κάτι σαν τους σπασμούς ενός ψυχωτικού που
δεν θέλει να βλέπει το είδωλό του αποκομμένο από τον εαυτό του.
Όταν κάνει κάποιος αναφορά στο ότι τα όποια αριστερά πειράματα ανά
τον κόσμο «πέτυχαν» (Βιετνάμ, Κούβα, Γιουγκοσλαβία του Τίτο), αυτό είχε
να κάνει με ένα διαφορετικό διεθνές πλαίσιο, το οποίο επέτρεπε «ρωγμές»,
όταν κάνεις λόγο για μπλοκ συμμαχιών που κάποτε υπήρχαν και τώρα δεν
υπάρχουν –αρκεί κανείς να θυμηθεί τις περιβόητες αγορές όπλων από την
Αν. Ευρώπη από τον Μακάριο, όπως και την παρέμβαση των Σοβιετικών
στην κρίση στο νησί τη δεκαετία του 1960–, όταν μιλάς για δημογραφική
υστέρηση, ευκολία στη διαδικασία μετανάστευσης, αδυναμία οποιασδήποτε ουσιαστικής βούλησης να μείνω σ’ αυτό τον τόπο και να παλέψω, σε
κοιτούν βουβοί ή κάνουν παρομοιώσεις πολέμων και καταστροφών. Τη

στιγμή μάλιστα, που εκτός από δεκάδες ταλαίπωρους συμπολίτες μας που
υποφέρουν άνεργοι και άστεγοι, η μεγάλη μάζα του κόσμου –μετά από έξι
χρόνια σκληρού Μνημονίου– εξακολουθεί να κάνει εκδρομές με την πρώτη
ευκαιρία και να ζει ωσάν να μην άλλαξαν και πολλά.
Βέβαια, ο Τσίπρας φταίει όπως έφταιγε και ο Σαμαράς. Ο μέσος Έλληνας έχει μία αντίληψη για την Ελλάδα ως κάποια περιφερειακή (τουλάχιστον) υπερδύναμη, που την εποφθαλμιούν όλοι και θέλουν να την εξαφανίσουν. Και ακόμη χειρότερα. Αυτό το ψέμα ούτε καν είναι πρόθυμοι να
το υπηρετήσουν. Οπότε όταν προκύπτει ο (κάθε) Τσίπρας που μέσα στις
δεδομένες συντεταγμένες κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, τότε εγείρεται
ο μέσος πολίτης της «υπερδύναμης» και κατηγορεί που δεν βγήκαμε από
την Ευρώπη, που δεν κάναμε συμφωνίες με τους Ρώσους, που δεν κλείσαμε εμείς τα σύνορα, που δεν γυρίσαμε στην «δραχμή» – την ίδια ώρα
που γελά με τα ανδρείκελα της Βόρειας Κορέας και περνά στα ψιλά την
ακύρωση πολύ πιο εύρωστων αριστερών οραμάτων στην Λατινική Αμερική (περίπτωση Βενεζουέλας).
Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Και φυσικά αυτή η έλλειψη σοβαρότητας
είναι η καλύτερη εγγύηση για τα εκάστοτε πολιτικά «αφεντικά» να εξακολουθούν εύκολα να μας «δουλεύουν». Όταν ο λαός έχει σιωπηρά ή ψιθυριστά αποδεχθεί ότι είναι «της πλάκας», δεν μπορεί να περιμένει κάτι
από τους άλλους.
Οι Βιετναμέζοι νίκησαν τους Αμερικανούς γιατί αποφάσισαν ως λαός
να ζουν σε τρώγλες και να τρων μία κούπα ρύζι για χρόνια, ενώ κονβόι
με όπλα και πυρομαχικά από την γειτονική Κίνα έφθαναν κάθε μέρα στο
Βόρειο Βιετνάμ. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό σήμερα. Οπότε περισσεύει
η κάθε αυταπάτη.
Μανώλης Γ. Βαρδής
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Η φενάκη της

Ο

αγώνας αξίζει περισσότερο από το αποτέλεσμα. Έτσι μας μάθαιναν
στο σχολείο, ότι το ταξίδι της προσπάθειας είναι εκείνο που μετρά
πάντοτε. Εν προκειμένω, εδώ και ένα χρόνο με την νέα, επαναστατική κυβέρνηση που μοίρασε την ελπίδα αφειδώς, ανενδοίαστα και αγόγγυστα, ακόμη και ο τελευταίος νοήμων Έλληνας έχει αντιληφθεί ότι όχι
μόνο δεν υπάρχει στον ήλιο μοίρα αλλά ούτε και στο φεγγάρι. Η αισχρή
κατάσταση του οιονεί μας κράτους, ύστερα από τις κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών, φοβάμαι ότι προσεγγίζει το μη αναστρέψιμο. Και αυτό, διότι πολύ απλά ο πόλεμος έχει χαθεί και πλέον οι υποτυπώδεις μάχες γίνονται για την τιμή των άσφαιρων όπλων. Τα πράγματα
δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο σαφή: «Pacta sunt servanda», λέμε
στην Νομική, ή αλλιώς: «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».
Η παραπάνω αρχή του Διεθνούς Δικαίου σε συνδυασμό με την αδιάσπαστη συνέχεια του κράτους, ανεξαρτήτως του εκάστοτε κόμματος που
βρίσκεται στην εξουσία, δεσμεύει τους κυβερνώντες να υπακούσουν σε
όσα έχουν δεσμευτεί. Λογικό αλλά όχι δεδομένο στις μέρες μας, καθώς
χρειάστηκαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα για το
μεγάλο «όχι» και στο τέλος για την δουλική υπογραφή τρίτου προγράμματος στήριξης. Ερωτάται, λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση «δικαιούται»
να εντέλλεται αυτόνομα και ανεξάρτητα κράτη-μέλη της να εκτελέσουν
αποφάσεις που βαίνουν κόντρα σε βασικά ατομικά δικαιώματα, κατοχυρωμένα από το Σύνταγμά τους. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην
έλλειψη καθαρής και ουσιαστικής νομιμοποίησης του υβριδικού μορφώματος της Ένωσης να νομοθετεί. Από πού αντλεί την εντολή; Από το
ενιαίο εκλογικό σώμα της ευρωπαϊκής ηπείρου αρχικά, θα ’λεγε κανείς.
Ενώ, πράγματι, έχει αυτή την υπερεξουσία και αρμοδιότητα, οι λαοί της
Ευρώπης, μέσω των έμμεσων εκλογών (έμμεσων, καθώς δεν υπάρχουν
ψηφοδέλτια των ευρωπαϊκών δυνάμεων και συσχετισμών, αλλά οι εκλογές γίνονται στο εσωτερικό του κάθε κράτους), δίνουν ψήφο αντιπροσώπευσης σε εκλεγμένους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, του οποίου οι
εξουσίες είναι προδήλως περιορισμένες σε σχέση με αυτές της συζυγίας
Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Συμβουλίου. Συνταγματικό ζήτημα δεν τίθεται καθώς με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος οι έξωθεν νομοθετικές εντολές
ενσωματώνονται πλήρως στο εθνικό νομοπαρασκευστικό σώμα και στη
συνέχεια γίνονται νόμοι του κράτους, αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες
κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Η βραδυκίνητη αντίληψη της αντίδρασης
και αντίστασης των λαών των χωρών για μια πιο άμεση, δημοκρατική και
κοινωνική Ευρώπη έχει κοστίσει μέχρι τώρα τεράστια απώλεια περιουσι-

ών και κυρίως ζωών στις μεσογειακές προπαντός χώρες.
Δεχόμενοι την έστω τυπική –και καθ’ όλα νόμιμη βέβαια– υπερεξουσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούμε στο στάδιο του τις πράγματι πταίει.
Μα ασφαλώς εκείνος που δεσμεύεται. Η ελευθερία των συμβάσεων ισχύει
και στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το κράτος αν θέλει, υπογράφει. Ως
επακόλουθο, δεσμεύεται. Αν δεν υπογράψει, δεν δεσμεύεται. Τα πακέτα
«στήριξης» και «τοκογλυφικής φιλανθρωπίας» μπορεί να συνοδεύονται
με χίλιους δυο επιθετικούς προσδιορισμούς από το πλούσιο ελληνικό
λεξιλόγιο, όμως δεν παύουν να αποτελούν προϊόντα διαπραγμάτευσης
των ελληνικών κυβερνήσεων. Θα σταθώ για λίγο στο 2010, όπου ο τότε
πρωθυπουργός όχι απλώς δεν τόλμησε να κρατήσει μια σκληρή στάση,
αλλά ούτε καν να διαπραγματευτεί με σθένος την ισχυρή τότε θέση της
χώρας. Ισχυρή για τον πολύ απλό λόγο: η Ευρώπη το 2010 ήταν πλήρως
απροετοίμαστη για μια έξοδο ενός κράτους-μέλους της από την ευρωζώνη, επομένως ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να πιέσει για ευνοϊκότερους
όρους στήριξης ή καλύτερα για όχι τόσο δυσβάσταχτους. Δεν θέλω να
υποκύψω στα διάφορα σενάρια συνωμοσίας ότι τάχα «συνέφερε» κάποιους η υπογραφή του μνημονίου και υποδούλωση της χώρας υπό τους
αναίσχυντους όρους. Εφόσον, λοιπόν, ο πρωθυπουργός υπέγραψε ένα
έτοιμο κείμενο χωρίς να αρθρώσει ένα ουσιαστικό «μα» (ίσως να άρθρωσε κάποιο «μα» διπλά επαναλαμβανόμενο μόλις αντίκρισε τη συμφωνία),
υποθήκευσε τη χώρα και το χειρότερο: υποθήκευσε τα όνειρα της νέας
γενιάς. Και όταν υποθηκεύονται τα όνειρα, ελευθερώνονται οι εφιάλτες.
Η ουσιαστικά αποτυχημένη διακυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων έδωσε τη δύναμη και την ευκαιρία σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας να
φουσκώσει σαν τσουρέκι του Πάσχα και να γίνει κόμμα εξουσίας, όντας
πλήρως απροετοίμαστο, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το γεγονός, άλλωστε, ότι το ίδιο το κυβερνών κόμμα ξεσηκώνει τον κόσμο
σε απεργία εναντίον του, δηλώνει εκ πρώτης όψεως την πλήρη άγνοια
του ρόλου του. (Γιατί εκ δευτέρας όψεως αποτελεί ένα αριστοτεχνικό επικοινωνιακό κόλπο, για να δείξει ο σαραντάχρονος πρωθυπουργός μας
–στον οποίο επιτρέπεται λόγω ηλικίας κατά τα λεγόμενά του να έχει την
ίωση της οίησης– ότι εφαρμόζει μέτρα που εξαναγκαστικά παίρνει και με
τα οποία δεν συμφωνεί). Το κυβερνών κόμμα είχε μία ξεκάθαρη άποψη
πίσω από τις δεκάδες προεκλογικές (πρώτος γύρος εκλογών – Ιανουάριος 2015) εξαγγελίες, που ανέδυαν από μακριά την οσμή του ψεύδους
τους: «Πάνω απ’ όλα η πορεία της χώρας εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.»
Έτσι είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, όπερ μεθερμηνευόμενον: Ευρώ
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κερδισμένης μάχης

με κάθε θυσία. Ο απλός ψηφοφόρος, όμως, συνεπαρμένος ακόμη από
το πανηγύρι για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, δεν έδωσε σημασία
ή δεν άκουσε καν τον κρότο της παραπάνω δήλωσης. Η αλήθεια είναι
ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί στα ευρωπαϊκά χρονικά κυβέρνηση να υπογράφει
συμφωνία χειρότερη από αυτή που αρνιόταν να υπογράψει και παρά το
βροντερό «όχι» του δημοψηφίσματος και με κλειστές τις τράπεζες να κατορθώνει να βγαίνει ξανά πρώτο κόμμα με διαφορά περίπου 8%! Μεγάλος νικητής η αποχή, αργυρό μετάλλιο στον νεαρό μας πρωθυπουργό με
ολίγη οίηση και με μεγάλο ηττημένο μέρος σύσσωμη την αντιπολίτευση,
που αντί να εκμεταλλευτεί την κυβερνητική φθορά, με την ανικανότητά
της, μείωσε κι άλλο τα ποσοστά της αφήνοντας το νεοναζιστικό κομματικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής να αλωνίζει ανενόχλητο στο Κοινοβούλιο.
Συμπέρασμα: Η απόγνωση του εκλογικού σώματος απέναντι στα παλιά
δύο μεγάλα κόμματα είναι τόσο μεγάλη, που αποφασίζει να δώσει ακόμη
μία ευκαιρία σε ένα πρωθυπουργοκεντρικό κόμμα, άφθαρτο σχετικά, μήπως ο τόπος δει κάποια καλύτερη μέρα.
Η ψυχολογία της μάζας έχει αναλυθεί ως θεωρία σε αμέτρητα πονήματα. Εδώ θα αναφερθεί μόνο το εξής: Οι πολίτες χρειάζονται μια ελπίδα. Όχι δύο. Έστω και μία. Αν δεν δοθεί αυτή, πρέπει η απογοήτευσή
τους και η οργή τους να διοχετευθούν σε άλλα κόμματα. Διέξοδος, όμως,
δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τα πάλαι ποτέ δύο μεγάλα έχουν βρεθεί στα
τάρταρα του θυμικού, το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος αρνείται να πει
«ναι» ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό, το Ποτάμι αρχίζει να στερεύει
και μάλλον θα μετατραπεί σε αρδευτικό κανάλι, οι ΑΝΕΛ ετοιμάζονται για
το μεγάλο «αντίο», ενώ ο συμπαθητικός κύριος Λεβέντης έκανε μία σύντομη εμφάνιση λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί, βλέποντας το όνειρό του να
γίνεται επιτέλους πραγματικότητα και να μιλά από το βήμα της Βουλής.
Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και οι κραδασμοί του πολιτικού θυμού
πρέπει από κάπου να απορροφηθούν. Δυστυχώς, δεν φαίνεται στον ορίζοντα άλλος δρόμος πέρα από μορφές συγκυβερνήσεων ή οικουμενικής
κυβέρνησης. Αυτό το επακόλουθο θεωρείται από πολλούς αναπόφευκτο, καθώς το ποσοστό της αποχής θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, όλο
και απογοητευτικότερο και τα ποσοστά της θετικής ψήφου θα μειωθούν
δραματικά. Η αποχή, όμως, δεν αντιστοιχεί σε τίποτε άλλο παρά σε φυγοπονία. Έτσι, δεν σώζεται ούτε ο λαός ούτε το κράτος.
Η τακτική, πλέον, της κυβέρνησης να ανακοινώνει ένα πολύ σκληρό
μέτρο, ώστε να το παρουσιάζει στη συνέχεια ηπιότερο και να φαίνεται

ότι κάτι κέρδισε στη διαπραγμάτευση γίνεται για καθαρά ψυχολογικούς
λόγους. Εξηγούμαι με το εξής παράδειγμα: Έχει συμφωνηθεί ο Λ (λαός) να
πληρώσει φόρο 100. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί. Ανακοινώνει, λοιπόν ότι
ο Λ θα πληρώσει φόρο 120, έτσι ώστε μετά τις αντιδράσεις από τον Λ να
μειωθεί ο φόρος στο συμφωνημένο 100 και να φανεί στον διαμαρτυρόμενο Λ ότι πέτυχε κάτι, ότι νίκησε έστω και σε μία μικρή μάχη μπροστά σε
έναν από καιρό χαμένο πόλεμο.
Όμως, μπορεί ένα κράτος να ανακάμψει, όταν τις ιστορικές πλάτες του
βαραίνει ένας ασήκωτος εμφύλιος πόλεμος και η διχόνοια; Πώς μπορεί
να πάει μπροστά, όσο μπορεί να πάει με τα σημερινά δεδομένα, μια χώρα
της οποίας οι κάτοικοι μπορούν να πιαστούν στα χέρια ακόμη και κατά
τη διάρκεια μιας διαδρομής με ταξί; Η κατάσταση χρειάζεται νηφαλιότητα και κυρίως αποχρωματισμό από φανατικές τακτικές που μας διχάζουν. Κανείς, βέβαια, δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι θα πετύχουν οι
όποιες υποχωρήσεις και οι συμβιβασμοί ενός λαού. Αρκεί, όμως, οι συμβιβασμοί αυτοί να είναι αξιοπρεπείς. Αρκεί τα όποια μέτρα να σέβονται ότι
η Ελλάδα και η κάθε Ελλάδα αποτελεί ανεξάρτητο και αυτόνομο κράτος
και όχι προτεκτοράτο ενός μορφώματος χωρίς άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση. Και το κυριότερο ότι οι οικονομικοί όροι έχουν να κάνουν με
ανθρώπινες ζωές και όχι με μαθηματικές εξισώσεις.
Η επόμενη μάχη που μένει να κερδηθεί είναι αυτή της υπομονής και
της επιμονής. Θα παραλλάξω το γνωστό προεκλογικό σύνθημα «Η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται» σε: «Η Ελλάδα αλλάζει, η Ευρώπη έρχεται»,
καθώς σπίτια αλλάζουν ιδιοκτήτες λόγω ανεξόφλητων δανείων και η Ευρώπη, ύστερα από το σόου του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη (προτιμώ τα
δύο νι, ένα για το όνομα και το άλλο για τη χάρη), επανέρχεται πιο θυμωμένη από ποτέ, διότι έχει να αντιμετωπίσει μια αφερέγγυα χώρα, που δεν
τιμά τα όσα έχει απερίσκεπτα και απαράδεκτα υπογράψει. Τα θεμέλια της
γηραιάς ηπείρου τρίζουν λόγω του προσφυγικού και του τρομοκρατικού
ζητήματος και ίσως η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας βοηθήσει στο
να της δοθεί το δηλητήριο σε περισσότερες δόσεις και όχι μια και καλή.
Αντίδοτο θα παραμείνουν από τη μια ο γερός θεσμός της οικογένειας
που αποκρούει τις δονήσεις από τους μετασεισμούς της κρίσης και από
την άλλη η βαριά μας ιστορία που υπενθυμίζει ότι κάπου, κάποτε θυμηθήκαμε να αντιδράσουμε με το κεφάλι ψηλά. Και σήμερα έχουμε ανάγκη
όσο τίποτε άλλο από κεφάλια ψηλά παρά από κεφάλια πεσμένα.
Κωνσταντίνος Απ. Λεϊμονής
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Ο ολοκληρωτισμός της τηλεόρασης

ε μια εποχή, που υποτίθεται ότι απολαμβάνουμε απρόσκοπτα τα αγαθά
της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, είμαστε έρμαια του πιο σκληρού και,
κυρίως, ανεπίγνωστου ολοκληρωτισμού.
Του ύπουλου ολοκληρωτισμού της τηλεόρασης.
Οι τηλεοράσεις είναι πανταχού παρούσες. Σε όλους τους χώρους, δημόσιους και
ιδιωτικούς. Όλες τις ώρες της ημέρας και
της νύχτας. Κι εμείς, την εποχή της αποθέωσης της επικοινωνίας, να συνομιλούμε
όλο και λιγότερο. Να παρακολουθούμε τηλεοπτικά προγράμματα όλο και περισσότερο. Ακόμη και στα καφενεία –απομεινάρια
ενός άλλου ήθους– οι άνθρωποι πλέον δεν
επικοινωνούν παρακολουθούν τα προγράμματα. Κι όλα τους είναι «δωρεάν»!
Δωρεάν; Όχι δα. Υπάρχει αντίτιμο και μάλιστα ακριβό. Η χειραγώγηση της κοινής γνώμης
–με μισές αλήθειες κι ολόκληρα ψέματα– είναι
μια ακριβοπληρωμένη δραστηριότητα. Την διεκπεραίωσή της αναλαμβάνουν ειδικοί επαγγελματίες. Είναι αυτοί που συστηματικά μας
εθίζουν στην τιποτολογία. Η εξουσία τους επιβάλλει πρότυπα, συμπεριφορές κι αξίες. Η εκπόρνευση ως κοινωνική κατάκτηση. Εξουσία
χωρίς κανέναν έλεγχο. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Ποιοι είναι οι εργοδότες τους; Πώς μοιράζουν «δωρεάν» ένα ακριβοπληρωμένο προϊόν, όταν ακόμη και για το κατούρημα υπάρχει
αντίτιμο;
Η τηλεόραση γεννά ερωτήσεις, που τις σκε-

πάζει όμως με την ακατάπαυστη φλυαρία της.
Ακόμα κι όταν δεν έχει κάτι να πει, μιλά. Μισεί
την σιωπή. Όπως μισεί εκτός από τις ερωτήσεις
και την φαντασία. Το σκίρτημα του έρωτα το
έχουμε παρακολουθήσει τόσες φορές από την
τηλεοπτική κλειδαρότρυπα, που δεν χρειάζεται πλέον να το ζήσουμε. Το αντιγράφουμε. Οι
αντιγραφές καθορίζουν τις ζωές μας. Αλλά οι
αντιγραφές έχουν τόση σχέση με το πρωτότυπο, όσο ο έρωτας με το ξεφύλλισμα πορνοπεριοδικών.
Η τηλεόραση δεν είναι μια απλή οικιακή συσκευή. Το φως της «φωτίζει» τις ζωές μας όλο
το 24ωρο. Υπάρχουν μάλιστα σπίτια με πολλές
συσκευές. Ο καθείς και η τηλεόρασή του. Ο καθείς και η μοναξιά του. Υπάρχουν παιδιά που οι

τηλεοπτικοί αστέρες τους είναι πιο
οικείοι από τους γονείς τους, όπως
υπάρχουν γονείς που γνωρίζουν λεπτομέρειες από την ζωή των τηλεοπτικών προσώπων αλλά αγνοούν
πώς πάνε στο σχολείο τα παιδιά
τους.
Η μεγάλη αγορά είναι εδώ. Οι
«όλοι ίδιοι», «όλοι μόνοι» είναι επίσης εδώ. Πανέτοιμοι να καταναλώσουν την πλασματική τους εικόνα.
Χαρούμενες νοικοκυρές, χορτάτοι
συνταξιούχοι, τρισευτυχισμένοι εργαζόμενοι, ανέμελα παιδιά. Κι όλα
αυτά τα θαυμαστά κατορθώνονται
με μια σερβιέτα, λίγο ουίσκι κι ένα
ακόμη δάνειο!
Η δυστυχία υπάρχει, αλλά υπάρχει ως θέαμα για την εκ του μακρόθεν ελεημοσύνη μας. Κανείς δεν φταίει! Στείλτε μήνυμα με
χρέωση κι όλα θα διορθωθούν. Όμορφος κόσμος τηλεοπτικά πλασμένος.
Η εικόνα είναι παντοδύναμη, τόσο παντοδύναμη που πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπονται
ανεπίγνωστα στον εκμαυλισμό της. Άνθρωποι
που παρακολουθούν την ζωή ως θεατές. Ο τηλεοπτικός μπαχτσές έχει για τους πάντες τα πάντα. Κι ο τηλεθεατής –θέλει δεν θέλει- καταπίνει
τα πάντα. Πλαστικά φαγητά, πλαστικές ιδέες,
πλαστικές ζωές.
Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει καλύτερη τηλεόραση. Σβηστή όμως μπορεί.
Θεόδωρος Ε. Παντούλας
Με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες
συνεντεύξεις (Μάικλ Γουόλτσερ,
Τομπάιας
Γουλφ,
Γιάννης
Κιουρτσάκης),
κείμενα
των
Μαρσέλ Γκωσέ (για το ισλάμ),
Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλου,
Κυριάκου
Χαραλαμπίδη,
Ηλία
Παπαγιαννόπουλου, π. Βασιλείου
Θερμού, με μικροδιηγήματα από
τον διαγωνισμό που διοργάνωσε
το περιοδικό, ποιήματα, πεζά,
κριτικές και σχόλια, το 14ο τεύχος
του περιοδικού Φρέαρ θυμίζει πως
ακόμα και στην εποχή της κρίσης οι
πνευματικές αξίες μπορεί να μένουν
σταθερά σημαντικές στη ζωή μας.
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Πώς ο πλούτος μειώνει την συμπόνοια

Π

οιος είναι πιο πιθανό να πει ψέματα, να εξαπατήσει και να κλέψει; Ο φτωχός ή ο πλούσιος;
Είναι αναμενόμενο να σκεφτεί κάποιος πως όσο
πιο πλούσιος είναι κανείς τόσο πιο πιθανό είναι να
φέρεται με δίκαιο τρόπο έναντι των άλλων. Άλλωστε η κοινή λογική λέει πως, όταν κάποιος έχει ήδη
καλύψει τις δικές του ανάγκες, είναι ευκολότερο να
σκεφτεί τον συνάνθρωπόβτου. Οι σχετικές έρευνες
όμως δείχνουν το αντίθετο: όσο υψηλότερα αναρριχάται κάποιος στην κοινωνική και οικονομική κλίμακα, τόσο τα αισθήματα συμπόνιας φθίνουν.
Οι ψυχολόγοι του Μπέρκλεϊ Πιφ και Κέλτνερ εξετάζουν κατά πόσο η κοινωνική τάξη (την οποία υπολογίζουν με βάση τον πλούτο, το επαγγελματικό γόητρο και το μορφωτικό επίπεδο) επηρεάζει το αν και
πόσο ενδιαφερόμαστε για τα αισθήματα των άλλων.
Σε μια από αυτές τις μελέτες παρατήρησαν τη συμπεριφορά των οδηγών σε μια διασταύρωση σε δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας. Παρατήρησαν λοιπόν ότι οι
οδηγοί πολυτελών αυτοκινήτων ήταν πιο πιθανό να
εμπλακούν σε ατυχήματα με μοτοσικλετιστές ή πεζούς εξαιτίας της απροθυμίας τους να περιμένουν τη
σειρά τους στην διασταύρωση ή πιο συχνά εξαιτίας
του ότι δεν σέβονταν την προτεραιότητα των πεζών. Σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί που ανήκουν
στην ανώτερη τάξη, άντρες και γυναίκες, ανεξάρτητα
από την κίνηση ή την ώρα, ακόμα και όταν ήδη είχαν
οπτική επαφή με τον πεζό προτιμούσαν να θέσουν σε
κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα παρά να μειώσουν ταχύτητα ή να σταματήσουν το όχημά τους.
Ο Πιφ και οι συνεργάτες του ήθελαν να διασαφηνίσουν αν η ιδιοτέλεια οδηγεί στον πλουτισμό ή αν
συμβαίνει το αντίστροφο. Ρώτησαν λοιπόν τους συμμετέχοντες στη μελέτη να συγκρίνουν τους εαυτούς

τους με άτομα σε καλύτερη ή χειρότερη οικονομική
κατάσταση από αυτούς. Στη συνέχεια τους έδειξαν
ένα βάζο με καραμέλες και τους είπαν ότι μπορούσαν
να πάρουν όσες ήθελαν και ότι, όσες περίσσευαν, θα
τις έδιναν σε ένα κοντινό παιδικό εργαστήρι.
Το αποτέλεσμα; Οι συμμετέχοντες που πέρασαν
τον χρόνο αυτοαξιολόγησης με το να σκέφτονται
πόσο καλύτερα είναι από τους άλλους, στο τέλος
πήραν ένα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό καραμέλες
από το βάζο! Οι άλλοι που τοποθέτησαν τους εαυτούς τους σε λιγότερο προνομιακή θέση πήραν πολύ
λίγες καραμέλες ή και αθόλου!
Σε άλλες μελέτες ερευνήθηκε κατά πόσο η κοινωνική τάξη επηρεάζει τα αισθήματα συμπόνιας απέναντι σε άτομα που υποφέρουν. Οι έχοντες λιγότερα
εξέφραζαν σε καθημερινή βάση δηλώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης, ανεξάρτητα από άλλους
παράγοντες όπως φύλο, εθνικότητα, θρησκεία. Στο
ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και άλλες μελέτες: δυο
ομάδες ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικής οικονομικής κατάστασης τάξη παρακολουθούν το ίδιο
βίντεο, την εικόνα ενός ανθρώπου που υποφέρει. Οι
μετρήσεις που γίνονται στις σωματικές αντιδράσεις
(μεταβολές στην αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία) επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση. Όσοι
ανήκουν στην ανώτερη και ανώτατη οικονομική
τάξη έχουν δυσκολία τόσο στο να αναγνωρίσουν τα
αισθήματα των άλλων όσο και στο να δείξουν προσοχή και ενδιαφέρον.
Γιατί όμως ο πλούτος και το οικονομικοκοινωνικό στάτους επηρεάζουν αρνητικά τα αισθήματα συμπόνιας για τους άλλους; Δεν θα ήταν πιο λογικό και
αναμενόμενο να είναι ιδιοτελείς αυτοί που δεν έχουν
τα απαραίτητα;
Ο Πιφ καταλήγει στο εξης συμπέρασμα: η οικονο-

μική ευμάρεια, η αφθονία κατά κάποιο τρόπο, δίνουν
στον άνθρωπο που τα έχει μια αίσθηση ελευθερίας
και ανεξαρτησίας από τους άλλους. Όσο λιγότερο,
δηλαδή, πρέπει να βασιζόμαστε στους άλλους, τόσο
λιγότερο ενδιαφερόμαστε γι’ αυτούς και τα συναισθήματά τους. Αυτό μας οδηγεί στο να γινόμαστε
όλο και περισσότερο αυτοαναφορικοί.
Η άλλη πιθανή εξήγηση είναι η απληστία. Οι συμπεριφορές των οικονομικά εύρωστων είναι σταθερά προσανατολισμένες στην απληστία. Άλλωστε γι’
αυτούς η απληστία είναι κάτι αποδεκτό, δικαιολογημένο και ηθικά σωστό. Κι ενώ η απληστία είναι ένα
πανανθρώπινο αίσθημα έχει την μεγαλύτερη απήχηση στους ανθρώπους που έχουν ήδη πάρα πολλά!
Και η απληστία είναι η βάση για ανήθικες τακτικές
και συμπεριφορές.
Αν σκεφτούμε την ολοένα αυξανόμενη διαφορά
στις κοινωνικές τάξεις, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες
σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις
εξουσίας και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων προέρχονται κατά κύριο λόγο από τάξεις προνομιούχες
με υπόβαθρο συγκεκριμένου προσανατολισμού. Αν
λοιπόν η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτονται, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι οι αποφάσεις που θα πάρουν δεν θα
είναι προς συμφέρον των οικονομικά και κοινωνικά
ασθενών ομάδων. Από την μια γιατί δεν διαθέτουν
την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση που απαιτείται αλλά από την άλλη γιατί η απληστία και ο προσανατολισμός σε τακτικές πλουτισμού είναι βασική
προϋπόθεση του τρόπου σκέψης και εργασίας τους.
Ντέζυ Γκρίγουολ,
κοινωνική ψυχολόγος, American scientific
απόδοση για το φτου ξελεφτερία:
Ιωάννα Λιακοπούλου
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φτου ξελεφτερία

Μνημονιακό συναμφότερον

 Στην τελευταία του συνέντευξη στην Καθημερινή (29.02.2016, «Στέλιος Ράμφος περί παντός»,
Κατερίνα Μπακογιάννη) φανερώνεται η εσχάτη
κατάντια του Στέλιου Ράμφου, σε εξηκοστή όγδοη
πανελλήνια μετάδοση. Ιερά Εξέταση, γύρνα πίσω
ή έστω τηλεφώνα.
 Απόσπασμα verbatim: «Ποια είναι η σημασία της γραβάτας στην “Ερμηνεία των ονείρων”;»
με ρωτάει. Δεν απαντάω, όχι τόσο από σεμνοτυφία, αλλά επειδή η απάντηση μου φαίνεται προφανής. «Προσοχή», συνεχίζει ο Στέλιος Ράμφος. «Είναι
πολύ κρίσιμο. Διότι, εάν η γραβάτα συμβολίζει το
ανδρικό γεννητικό μόριο, το οποίο οι πετυχημένοι
γραβατωμένοι της ζωής ανεμίζουν ως ένδειξη ταυτότητας, ποια υπόθεση εργασίας θα μπορούσε
να γίνει για ανθρώπους που δεν θέλουν ποτέ να
φοράνε γραβάτα;» Ότι έχουν μειωμένο ανδρισμό;
«Ακριβώς! Το ασυνείδητο δηλαδή σου υποβάλλει
να προβάλλεις τον ελλειμματικό σου ανδρισμό
με τέτοια έμφαση, ώστε να νομίζεις ότι δείχνεις μη
συμβατικός τύπος.» Πολύ νόημα...
 Ο «εθνικός μας φιλόσοφος», γράφει η Καθημερινή. Δεν φταίει αυτή, κάποιοι την αγοράζουνε...
 «Και μου δίνει εξαιρετικό θάρρος το ότι κάποιοι με αντιμετωπίζουν αρνητικά. Τότε καταλαβαίνω ότι πάω καλά». Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν πάει
καλά...
 Το κοινό του Ράμφου, ενδεικτικά, από τη συνέντευξη: «Μια άλλη κυρία με σηκώνει από τη θέση που
είχα επιλέξει κοντά στην έξοδο, διότι “όλοι ξέρουν ότι
πάντα εκείνη κάθεται στη συγκεκριμένη θέση”.»
 Έτερο σπάραγμα: «Ενδιαφέρον έχουν τόσο
οι απόψεις του Στέλιου Ράμφου όσο και το ότι τις
υποστηρίζει αδιάκοπα από το 1974 που εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα.» Δεν είναι καμιά
αρετή το να μην αλλάζεις άποψη, τουναντίον,
αλλά το να λέει κανείς ότι «ο Ράμφος υποστηρίζει
αδιάκοπα τις ίδιες απόψεις από το 1974» αποτελεί
τραγωδία.


«Και το κοινό του συνεχώς αυξάνεται, ενώ

ο ίδιος παραμένει εκτός συστήματος.» Ο Ράμφος
είναι εκτός συστήματος, και ο όμιλος ΣΚΑΙ-Καθημερινής επαναστατική οργάνωση στα Εξάρχεια.
Καλά, δεν ντρέπονται που τα γράφουν;
 Κάποιος πρέπει να κάνει στον Στέλιο Ράμφο
μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση του Στέλιου
Ράμφου.
 Στις άλλες μας ειδήσεις, σύσσωμο το πανΕΛλήνιον καταγγέλει την Εκκλησία ότι ανθίσταται στην
αποτέφρωση λόγω ασύλληπτων απολαβών από
την αισχρά κατάσταση των νεκροταφείων. Βέβαια,
όλες μα όλες τις απολαβές της αισχράς καταστάσεως των νεκροταφείων τις καρπούται ο εκάστοτε
Δήμος (ακόμα και τον καφετζή καθορίζει, ενώ ενίοτε ο ψάλτης είναι δημοτικός υπάλληλος...), ο οποίος τα διαχειρίζεται. Αλλά δε βαριέσαι, προκειμένου
να φωνάξουμε με λίγο τζάμπα αντικληρικαλισμό...

Το... ηθικό πλεονέκτημα της Γερμανίας: η
επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Γερμανίας ανακοίνωσε την παύση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε ελέγχου για την εμπλοκή και το σκάνδαλο
εμπλοκής της Deutsche Bank για το Libor και τα
commodities. Και γενικώς το διεθνές τραπεζικό
σύστημα προβαίνει σε πρωταθλητισμό απίθανης
ζογκλερικής για να συνεχίσει να υπάρχει ως έχει
παρά τις αντιφάσεις του. Κατά τα άλλα, φταίμε οι
βαλκάνιοι Έλληνες που δεν περάσαμε Διαφωτισμό
και δεν μπορούμε να τηρήσουμε τους αυτονόητους κανόνες...
 Εντάξει να μιλάμε οι ελευθέρας βοσκής, ή οι
ψηφοφόροι/στελέχη του ΚΚΕ ή ξέρω ‘γώ του Λεβέντη για τις σχεσεις Τσίπρα-Ψυχάρη. Αλλά όχι να
μιλάει και η ΝΔ, που έκανε τον γιο του Ψυχάρη, Ανδρέα, βουλευτή της! Επί Σαμαρά, εξυπακούεται...

Τώρα «σκάνε» και τα άθλια παραδικαστικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και εξαίφνης λαλίστατοι όσοι είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους τότε με τις
αποκαλύψεις για τις παρεμβάσεις Σαμαρά στον
«ψηλό τον παναθηναϊκάκια» εισαγγελέα.


Το να πεις οτι το δημογραφικό θα λυθεί με

την μετανάστευση (υπουργός Νίκος Ξυδάκης)
προϋποθέτει έναν συγκεκριμένο τύπο αφέλειας και
άγνοιας των πλέον στοιχειωδών της δημογραφίας. Ευτυχώς που μπήκαν οι πνευματικοί άνθρωποι
στην πολιτική...
 Mutatis mutandis, το «γιορτάζω Τσικνοπέμπτη
αλλά χωρίς να τηρώ την σαρακοστιανή νηστεία» είναι, κατ’ αναλογίαν, το τσιπραϊκό «θα μείνουμε στην
Ευρωζώνη αλλά απορρίπτοντας το Μνημόνιο».

Η κυβέρνηση στήνει «ομάδα επικοινωνιακής διαχείρισης» και ένα από τα διλήμματα που θα
προωθήσει είναι: «Ή θα κερδίσει ο ανθρωπισμός
ή η ακροδεξιά». Πρόσεχε αναγνώστη, «ανθρωπισμός» εδώ δεν είναι αυτό που συνήθως καταλαβαίνουμε με τη λέξη. «Ανθρωπισμός» εδώ είναι το
να μην φέρνεις αντίρρηση στον αλλοπρόσαλλο
κυβερνητικό χειρισμό μιας τεράστιας κρίσης. «Ανθρωπισμός» είναι να μη διαπιστώνεις δημοσίως
πως ο κυβερνητικός καραγκιοζμπερντές φέρνει
μόνο καταστροφή, και για τους πολίτες και για
τους νεήλυδες. Και εν τέλει, «ανθρωπισμός» σημαίνει το να καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση είναι οι
καλοί, the good guys, και όλοι οι άλλοι οι κακοί, ο
Μαύρος Πητ. Και νεκρούς να έχουμε, αυτοί πολιτικά θα το αξιοποιήσουν –ή κατ’ εξοχήν τότε.
 Εν τω μεταξύ, η Χρυσή Αυγή πασιφανώς τα
έχει πλακάκια με τον ΣΥΡΙΖΑ: πώς αλλιώς εξηγείται
η, mutatis mutandis, «απενεργοποίησή» της –και
δη σε επικαιρότητα της «ατζέντας» της. Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ μ’ έναν χίπη, ο φονιάς με το θύμα
αγκαλιά, [...] κι η παρθένα με τον Σατανά...
 «Τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πρότεινε για υπερυπουργό Μετανάστευσης ο Σταύρος Θεοδωράκης.» Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα.
Absolon Calliardeau

