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Βύρφλ Γ. Ποιύδφρας
Καηάγεηαη από ηελ Οξεηλή Οιπκπία. Έρεη έλα γην
θαη δύν δίδπκεο θόξεο. Γηθεγόξνο παξ’ Αξείσ
Πάγσ. Έθεδξνο αμησκαηηθόο.
Ξεθίλεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία από ηελ
ΟΝΝΔΓ, 1976. Βνπιεπηήο ΝΓ, Β΄ Αζελώλ,
εθιεγόκελνο ζπλερώο ζε δέθα ηξεηο αλακεηξήζεηο,
από ην 1981 κέρξη θαη ην 2012 (Μάηνο θαη Ινύληνο),
δηαηειέζαο
πιεηζηάθηο
Κνηλνβνπιεπηηθόο
Δθπξόζσπνο ηεο ΝΓ θαη ππεύζπλνο Σνκέσλ
Δμσηεξηθώλ θαη Δζληθήο Άκπλαο, Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ, Γεκ. Γηνίθεζεο, Γεκ. Σάμεο θαη
Γηθαηνζύλεο. ηελ Βνπιή πνπ πξνέθπςε από ηηο
εθινγέο ηεο 6-5-12 (ΙΓ΄ ΠΔΡΙΟΓΟ) εμειέγε
Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο κε δηαθνκκαηηθή ππεξςήθηζε
179 ςήθσλ. ηηο 4-10-09 είρε εθιεγεί Αληηπξόεδξνο
ηεο Βνπιήο κε δηαθνκκαηηθή ππεξςήθηζε 232
ςήθσλ. Γηεηέιεζε Τθππνπξγόο Πξνεδξίαο θαη
Κπβεξλεηηθόο Δθπξόζσπνο, Τθππνπξγόο Παηδείαο,
Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ, Τπνπξγόο Γεκνζίαο
Σάμεσο. Σν 1997 έζεζε επηζήκσο ππνςεθηόηεηα γηα
ηελ πξνεδξία ηεο ΝΓ.
πνύδαζε Ννκηθά ζηε Ννκηθή Αζελώλ. Πνιηηηθέο
Δπηζηήκεο ζηηο ΗΠΑ. Γηεζλέο Γίθαην ζηελ
Αθαδεκία Γηεζλνύο Γηθαίνπ ηεο Υάγεο. Αλζξώπηλα
Γηθαηώκαηα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηξαζβνύξγνπ.
Γηεζλή Οηθνλνκηθά ζην άιηζκπνπξγθ ηεο
Απζηξίαο. Τπόηξνθνο ηνπ Ιδξύκαηνο Φνπικπξάτη.

Σηκήζεθε κε ην βξαβείν Fontana di Roma ηεο
Ιηαιηθήο Αθαδεκίαο (1992), κε ην αλώηαην
παξάζεκν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ
Μαθαξίνπ ηνπ Γ’ (1993), κε ην βξαβείν
Διιελνηνπξθηθήο θηιίαο «Ιπεθηζί» (1995), κε ην
βξαβείν ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μεηαθξαζηώλ
Λνγνηερλίαο, γηα ην έξγν ηνπ «Σελ παξακνλή ηεο
Αγίαο Αγλήο» ηνπ Σδνλ Κεηο (1998), κε έπαηλν ηεο
Αθαδεκίαο Αζελώλ γηα ην βηβιίν ηνπ «Μείδσλ
Αζήλα» (2002), κε ηνλ «Υξπζό ηαπξό» ηεο
Αλσηάηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δθέδξσλ
Αμησκαηηθώλ (2006).
Έρεη ζπγγξάςεη πεξηζζόηεξα από 30 βηβιία, κεηαμύ
ησλ νπνίσλ, «ηα Ιδενινγηθά Υαξαθώκαηα», «Πεξί
Αμηνθξαηίαο», «Πνιηηηθή θαη Σέρλε», «Θεηηθόο
Λόγνο», «Δξσηήζεηο, Παξαηεξήζεηο, ρόιηα»,
«Μπνπζίλην: Ο Κώδηθαο ησλ ακνπξάη», «Μείδσλ
Αζήλα», «Πνιηηηθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα: Από ην
Γόγκα Σξνύκαλ κέρξη ζήκεξα», «Αζηπλνκία: Ο
Αέλανο Πιαησληθόο Φύιαθαο», «Γηα κηα Nέα
Ιδενινγία», «Έιιελ ιόγνο, ν Δπξσπατθόο ιόγνο»,
«Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε», «Πεξί ηεθάλνπ» ηνπ
Γεκνζζέλνπο θαη άιια.

ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ
ηαλ καζαίλακε γξάκκαηα (απηά πνπ κεηά καλίαο
απεγόξεπζαλ θαη θαηήξγεζαλ, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ
ζρεδίνπ ηνπο πεξί αθειιεληζκνύ, νη εμαθνινπζεηηθνί
«κεηαξξπζκηζηέο» ηεο δύζκνηξεο παηδείαο καο)
δηδαρζήθακε ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνλ πεξίθεκν «Υπέξ
Αδπλάηνπ»

ιόγν

ηνπ

Αζελαίνπ

ξήηνξα

θαη

ινγνγξάθνπ Λπζία. Θπκάκαη πώο άξρηδε: «Οπ
πνιινύ δέσ ράξηλ έρεηλ, σ βνπιή, ησ θαηεγόξσ, όηη
κνη παξεζθεύαζε ηνλ αγώλα ηνπηνλί…» («Δελ απέρσ
πνιύ από ηνπ λα ρξσζηώ ράξε ζηνλ θαηήγνξό κνπ γηαηί
κνπ πξνπαξεζθεύαζε απηόλ εδώ ηνλ (πνιηηηθόδηθαζηηθό) αγώλα…»).
Έηζη θη εγώ ζήκεξα, κπνξώ λα επαλαιάβσ ηα ιόγηα
ηνπ Λπζία, εθθξάδνληαο ηελ «επγλσκνζύλε» κνπ
πξνο ηνπο ζξαζύδεηινπο ππνθξηηέο θαη άλαλδξνπο
δηώθηεο κνπ, πνπ κε ρηππνύλ γηαηί δήζελ «δηόξηζα»,
σο κεηαθιεηή, δειαδή σο πξνζσξηλή θαη όρη
κόληκε, ηε ζπγαηέξα κνπ Μαξγαξίηα ζηε Βνπιή!
Θπκίδσ πσο ηελ είρα πξνζιάβεη σο κεηαθιεηή
ζπλεξγάηηδά κνπ

θαη

όηαλ ήκνπλ Τπνπξγόο
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Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο.
Γηαηί ηόζνο πόιεκνο ηώξα; Έθαλα θάηη θξπθά; Ή
παξάλνκα; Μήπσο γηαηί θάπνηνη δελ ρώλεςαλ αθόκε
ην γεγνλόο όηη εμειέγελ Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο κε
179 ςήθνπο, όηαλ ην θόκκα κνπ είρε κόλνλ 108
ςήθνπο ζηε Βνπιή; Γη΄απηό θαη καο πιεξνθνξνύλ
όηη ππήξμα Πξόεδξνο κηαο εκέξαο ή νιίγσλ σξώλ;
Η ηζηνξία όκσο έγξαςε πσο Πξόεδξνο ηεο ΙΓ΄
Πεξηόδνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ππήξμε ν
Βύξσλ Γ. Πνιύδσξαο. Δίηε ην ζέινπλ είηε όρη. Δδώ
έλαο βνπιεπηήο ηνπ θόκκαηόο κνπ, πνπ αξέζθεηαη
λα θσηνγξαθίδεηαη ζε ξσκατθέο πόδεο κε πεηζέηεο
ζην ινπηξό ηνπ, απείρε ηόηε επηδεηθηηθά ηεο
ςεθνθνξίαο. Πξνθαλώο θαη επηπρώο (πνπ δελ έρσ
ηέηνηνπο θίινπο) κε απεδνθίκαζε. Αιιά εκείο δελ
είκαζηε
δπζθνιίεο

αληρλεπηέο
ηεο

θζόλνπ.

πνιηηηθήο.

Γλσξίδνπκε

Μέζα

από

ηηο
απηέο

πνξεπζήθακε θνληά ζαξάληα ρξόληα ηώξα. Καη
ληθήζακε. Υσξίο λα δειέςνπκε θακκία εύλνηα θαη
ρσξίο λα πξνζρσξήζνπκε νύηε ζηηγκή ζηηο κεζόδνπο
ησλ «ζπληξνθηθώλ καραηξσκάησλ». Πνηέ.
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Σα «κνξκνιύθεηα» ηεο δεκνζηνγξαθίαο ζε γεληθή
επηζηξάηεπζε, καδί κε ηα δηαηεηαγκέλα απνζπάζκαηα
ησλ bloggers, νξγάλσζαλ θαη επξαγκαηνπνίεζαλ ηε
κεγαιύηεξε θαη γεκάηε ρνιή θαη θαθεληξέρεηα
ζπθνθαληηθή

εθζηξαηεία

ελαληίνλ

κνπ.

Σνπο

«επραξηζηώ» γηαηί κνπ δίλνπλ έηζη ηελ επθαηξία λα
κηιήζσ γηα ην πώο θαηάληεζε ε πνιηηηθή θαη πώο
απηή δηεμάγεηαη ζήκεξα, ζηα «ρξόληα ηεο ρνιέξαο».
Να κηιήζσ γηα ην ξόιν ησλ εγθάζεησλ θαη
θεθξαθηώλ δεκνζηνγξάθσλ αθ’ ελόο, θαζώο θαη γηα
ηνπο

«ππνβνιείο»,

εκθύιηνπο

θαηά

ηεθκήξην

αληηπάινπο κνπ, νη νπνίνη ηνπο αλαζέηνπλ ηελ
«εθηέιεζε ζπκβνιαίσλ», αθ’ εηέξνπ. Οη ηειεπηαίνη
κέλνπλ ζην ζθνηάδη. Καπρώληαη κάιηζηα θαη
θακαξώλνληαη κεηαμύ ηνπο όηη είλαη νη πην ζθνηεηλνί
ηύπνη πνπ πέξαζαλ πνηέ από ηελ πνιηηηθή. Καη έηζη
πνξεύνληαη. πθνθαληώληαο, ξαδηνπξγώληαο,
ξνπθηαλεύνληαο. Πάληνηε ζην ζθνηάδη.
Μνπ δίλεηαη ε επθαηξία αθόκε λα κηιήζσ θαη γηα
ηνλ εαπηό κνπ. Καη λα πσ αλνηρηά πσο απηνί πνπ κε
ρηύπεζαλ - ρηππνύλ έθνςαλ απηή ηε θνξά ηηο γέθπξεο.
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Γελ άθεζαλ πεξηζώξηα «ζπκθηιίσζεο». θόησζαλ
ηελ κεγαζπκία κνπ απέλαληί ηνπο. Γηαηί ρηύπεζαλ
ηνλ ππξήλα ηεο νληόηεηάο κνπ. Δκέλα, σο παηέξα,
θαη ην παηδί κνπ. Γειαδή, ό,ηη πην ηεξό. Έιαβα ην
ζήκα.
Γελ ππήξμα πνηέ ζηε δσή κνπ ζπλσκόηεο. Ούηε
πξνδόηεο. Ούηε ξίςαζπηο θαη ιηπνηάθηεο. Άιινη
ππήξμαλ ηέηνηνη. πσο εθείλνη πνπ κε ρηππνύλ
ζήκεξα. Με ηελ άζιηα ζηόρεπζε λα κε ηαπεηλώζνπλ.
Μαηαηνπνλνύλ. Γελ είπα όηη δελ ππνθέξσ. Τπνθέξσ
αιιά αληέρσ. Αληιώ δύλακε από ην δίθην κνπ. Καη
από ηελ πξνζεπρή κνπ ζηνλ Θεό. Έρεη ζπκβεί
πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ. Με εγνήηεπε πάληα ε
αλνηρηή αγνξά ηνπ δεκόζηνπ βίνπ. Δθεί κηινύζα.
Δθεί δξνύζα. Δθεί αλέηξεθα ηα παηδηά κνπ. Δθεί
έζαβα ηνπο λεθξνύο κνπ. Γελ θξύθηεθα πνηέ πίζσ
από θάπνην πξνπέηαζκα θαπλνύ ή πίζσ από
θάπνηνπο άιινπο, νη νπνίνη ηάρα ζα έθηαηγαλ θαη
εγώ ζα εζσδόκνπλ θξππηόκελνο. Απηό ην «ρνύη»
άιινη ην έρνπλ θαη ην ηεξνύλ. Δγώ πάιεςα αλνηρηά.
Αληηκάρεζα αλνηρηά. Καη απεθόκηζα ηελ αλαγλώξηζε
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θαη ηνλ ζεβαζκό από όινπο, θίινπο θαη αληηπάινπο.
Βέβαηα ν ζεβαζκόο δελ είλαη έλλνηα απαηηεηή θαη
αγώγηκε. Αθνξά πεξηζζόηεξν εθείλνλ πνπ ηνλ
απνηίεη παξά εθείλνλ πνπ ηνλ εηζπξάηηεη. ηελ
πεξίπησζε ησλ δησθηώλ κνπ, απιά, δελ έρνπλ
εθείλε ηελ εζσηεξηθή εζηθή νπζία πνπ παξάγεη
ζεβαζκό θαη εθηίκεζε. Δίλαη ζέκα ςπρηθήο πγείαο.
Σα άηνκα είλαη άξξσζηα.
Μαηαηνπνλνύλ νη δηώθηεο κνπ γηαηί ππεξηίκεζαλ ηηο
ζπλσκνηηθέο θαη ζπκκνξηαθέο ηθαλόηεηέο ηνπο.
Νόκηζαλ πσο ην «θξάμηκό» ηνπο είλαη ππεξόπιν.
Δλώ απιά είλαη ην «ήζνο» ηνπο θαη ε ηαπηόηεηά
ηνπο. Γελ ηνπο είρα θαη γηα θάηη θαιύηεξν. Καη
ππνηίκεζαλ ηα ζηνηρεία ηνπ δηθνύ κνπ ραξαθηήξα
θαη ηεο δηθήο κνπ ηζηνξίαο. Με πξώην όηη δελ ηνπο
θνβάκαη. Δίλαη άιισζηε αλίθαλνη θαη ζην λα κνπ
πξνθαιέζνπλ θόβν. Μόλνλ αεδία θαη ζηραζηά κνπ
πξνθαινύλ. Γελ ηνπο ινγάξηαζα πνηέ. Δίρα πάληα
ην δηθό κνπ εηθνλνζηάζη. Δθεί άλαβα θεξί. ηελ
παηξίδα κνπ πάλσ απ’ όια, ζηελ ηζηνξία ηεο
Διιάδαο, ζηε γιώζζα κνπ ηελ Διιεληθή, ζηελ
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νηθνγέλεηα θαη ζηελ πνιηηηζκηθή καο παξάδνζε,
ζηελ Διιελνξζνδνμία κ’ έλα ιόγν πξνζθπλνύζα.
Καη εηιηθξηλά ραίξνκαη όηαλ βιέπσ πσο νη δηθέο κνπ
επηινγέο, ηνπο πξνθαινύλ ηέηνηεο αληηδξάζεηο ζαλ
απηέο

πνπ

λνηώζνπλ

θαη

εθδειώλνπλ

νη

δαηκνληζκέλνη ζηε ζέα ηνπ ηαπξνύ. Καη αλ κνπ
πνπλ, όπσο κνπ είπαλ, πσο ε Μαξγαξίηα κνπ είλαη
… ππαίηηα ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ή ζηνλ
Δπξσπατθό Νόην θαη πσο απηή πξνθάιεζε … ηελ
εζληθή θαη παγθόζκηα λνκηζκαηνπηζησηηθή θξίζε(!)
κάιηζηα θάπνηνη κνπ ζπκίδνπλ θαη ην ιαηηληθό, πσο
«ε γπλαίθα ηνπ Καίζαξα δελ αξθεί λα είλαη ηίκηα
αιιά θαη λα θαίλεηαη ηίκηα» ή πσο πξνθαιεί(!) κε
ηελ πξόζιεςή ηεο σο κεηαθιεηήο ππαιιήινπ γηαηί
«όια είλαη δηαρείξηζε ζπκβόισλ» θαη άιιεο παξόκνηεο
κπαξνύθεο, ηνπο απαληώ. Απηά κνπ ζπκίδνπλ ηνλ
Αηζώπεην κύζν ηνπ ιύθνπ κε ην αξλάθη, θαηά ηνλ
νπνίν ν ιύθνο πνπ ήζειε λα θάεη ην αξλάθη, αιιά
έςαρλε γηα θάπνην πξόζρεκα, ηνπ έιεγε λα θύγεη
από ηελ ζέζε ηνπ γηαηί ηνπ ζόισλε ην λεξό, παξά ην
γεγνλόο όηη ην επγελέο ζειαζηηθό πνπ πίλεη σο
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γλσζηόλ κε ηε κέγηζηε δηαθξηηηθόηεηα, κόιηο πνπ
άγγηδε κε ηα ρείιε ηνπ ην ξένλ ύδσξ θαη, αθόκε
ρεηξόηεξα, ήηαλ ζε θαηώηεξν ζεκείν ζηε ξνή ηνπ
κηθξνύ ξπαθηνύ, ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ ιύθνπ.
Απηά δηδάζθεη ν Αίζσπνο γηα λα καο δείμεη ην
παξάδνμν ζην θαηαδηθαζηέν δόγκα ηεο ππνθξηζίαο:
πξνθάζεηο ελ ακαξηίαηο. Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζή
κνπ. Φάρλνπλ γηα πξνθάζεηο. Δπεξίζζεπζε ν
ιατθηζκόο θαη ε ππνθξηζία. Καη εγώ εξσηώ, αλ ήηαλ
κηα άιιε κεηαθιεηή θαη όρη ε ζπγαηέξα κνπ ηόηε ζα
ήηαλ εληάμεη ε εζληθή θαη παγθόζκηα πνιηηηθή θαη
εζηθή

ηάμε;

Η

επηιεθηηθή

επίθιεζε

ηέηνησλ

επηρεηξεκάησλ κόλνλ θαζηζηηθή λννηξνπία δείρλεη. Γηαηί
όηαλ βηάδνπλ ηε ινγηθή κε ηα ηξειιά θαη απηαξρηθά
επηρεηξήκαηα ησλ «αξρόλησλ» θαη ηειε-εηζαγγειέσλ,
ηόηε ην επόκελν βήκα είλαη λα ππνρξεώζνπλ όζνπο
απνδέρνληαη ηελ ηξειιή ινγηθή λα πεξπαηνύλ ζηα
γόλαηα. Γελ πξνηίζεκαη λα γνλαηίζσ. Γηαηί όπσο
ιέεη ν αγέξσρνο Φσηεηλόο (ηνπ Βαιασξίηε) ζην
θενπδάξρε Σδώξηδε Γξαηδηάλν, «… ζάηαλ κέγα θξίκα
ηηκή λα ζάςσ θη΄όλνκα κέζα ζ΄απηό ην κλήκα!».
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Καη κηα θαη ηόθεξε ε θνπβέληα, πώο θαη δελ ράιαζε
ε εζληθή θαη παγθόζκηα ηάμε θαη εζηθή όηαλ ην
2009 ππνπξγνί θαη κάιηζηα έλαο «επαίζζεηνο»
ππνπξγόο ζε επαίζζεην θαη ιεπηό ππνπξγείν δηόξηδε
κνλίκνπο

κάιηζηα

ππαιιήινπο

κε

απόιπηε

«αμηνθξαηία», νη νπνίνη είραλ κεηαμύ ηνπο έλα θνηλό
«αμηνθξαηηθό» ραξαθηεξηζηηθό, όηη θαηήγνλην από
ηνλ ηόπν εθινγήο ηνπ «αδηάθζνξνπ» ππνπξγνύ; Γελ
ήηαλ ηόηε θξίζε; Ή ην 2012, όηαλ δηόξηζε δεθαπέληε
ή θαη πεξηζζόηεξνπο κεηαθιεηνύο ζηε Βνπιή κε ηα
απηά πξνζόληα θαηαγσγήο, ν ίδηνο «αληηθαύινο»
πνιηηηθόο, ππό άιιελ ηδηόηεηα ηώξα; Γελ είλαη γη’
απηνύο ηνπο δηνξηζκνύο θξίζε θαη αλεξγία ζηε
ρώξα; Μόλνλ γηα εκέλα θαη ηε ζπγαηέξα κνπ;
Γελ παξηζηάλσ ηνλ Αγακέκλνλα, νύηε δηαλννύκαη
λα ζπζηάζσ ηε Μαξγαξίηα κνπ. Γελ έθαλα ηίπνηα
παξάλνκν θαη ηίπνηα αλήζηθν. Γελ ζπζηάδσ ηελ άμηα
ζπλεξγάηηδά κνπ. Γελ γίλνκαη «ζπζηαζηήο» ηεο
ζπγαηέξαο κνπ γηα νπνηνπζδήπνηε ιόγνπο. Μάιηζηα
γηα έλαλ απόπινπ ακθίβνιν νύησο ή άιισο. Γηα λα
δείμσ έκπξαθηε κεηάλνηα γηα ην θαθό πνπ δελ
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έθαλα;

Ή

γηα

λα

ελνρνπνηήζσ

αδίθσο

ηελ

Μαξγαξίηα κνπ πνπ πνηέ θαη θαλέλαλ δελ
πξνθάιεζε

παξά

κόλν

ηνπο

αζπάιαθεο

ησλ

θαηαγσγίσλ θαη ηνύην γηαηί είλαη θόξε κνπ; Αιιά
θαη πξνπαληόο δελ ηε ζπζηάδσ, γηαηί «έθηπζα αίκα»
γηα λα αλαζξέςσ ηα παηδηά κνπ. Καη δελ έρσ ζηνλ
θώδηθά κνπ εγώ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά κνπ
ζαλ θάηη ην ζεσξεηηθό θαη θνζκηθό. Σελ έρσ ζαλ
ζξεζθεία. αλ θάηη ηεξό. Καη αθόκε, γηαηί δελ επηηξέπσ
ζηνλ εαπηό κνπ λα ππνθύςεη ζηηο επηηαγέο-πξνζηαγέο
ησλ θαύισλ ππνθξηηώλ θαη θελζόξσλ. Γελ ζα ήηαλ
κόλνλ ήηηα. Θα ήηαλ παξαίηεζε θαη παξάδνζε
ζηνπο άηηκνπο γηα λα ζώζσ… ηελ ηηκή κνπ. Κάηη
ζαλ εθνύζηνο βηαζκόο. ρη! Τπάξρεη θαη έλαο ζηίρνο
πνπ κε εκπλέεη θαη κε θαζνδεγεί:
«Όζν είλ’ ν θιέθηεο δσληαλόο Τνύξθν δελ πξνζθπλάεη.
Κη αλ πέζεη ην θεθάιη ηνπ δελ κπαίλεη ζε ηαγάξη.
Τν παίξλνπλ νη ζηαπξαεηνί λα ζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο,
λα θάλνπλ πήρεο ηα θηεξά θαη ζπηζακέο ην λύρη». –
Β.Γ.Π.
14.ΙΥ.2012
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ΚΑΣΑ ΚΗΝΟΡΩΝ
Απάληεζε ζηοσς ζύγτρολοσς
«βσρζοδέυες» ηφλ Αζελώλ:
«Ση ζη’ αιήζεηα ζσκβαίλεη; Σης πηαίεη;»
(Αλάισζε τφρίς θόβο θαη πάζος. Προπαληός
τφρίς θόβο!)
ηοσ Βύρφλα Γ. Ποιύδφρα

Ήξζαλ ληπκέλνη θίινη
ακέηξεηεο θνξέο νη ερζξνί κνπ…
Οδπζζέαο Διύηεο, «Άμηνλ εζηί».

Οη λέοη θήλζορες
Η ηειενπηηθή «δεκνθξαηία» θαη ηα «κπινγθνκάγαδά»
ηεο δείρλνπλ ηα δόληηα ηνπο, ηα θαηά, ιεηςά θαη
θνύθηα. αλ «γθνινπκληθνί» ηύπνη ζε ηαηλίεο
ζξίιεξ. Με επηθνηλσληαθά ηερλάζκαηα, ρνλδξνεηδή
θαη άμεζηα, επηρεηξνύλ λα επηβάινπλ ηε δηθή ηνπο



Ήταν το επάγγελμα του διαβόητου δημαγωγοφ Κλζωνα,
αντιπάλου του Περικλή, ςτην αρχαία Αθήνα, που τόςα δεινά
προκάλεςε ςτην πόλη του.
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δηθαηνζύλε θαη, ην ρεηξόηεξν, ηε δηθή ηνπο εζηθή.
Σνλ λόκν ηνπ Λπληο θαη ηεο Κνπ-Κινπμ-Κιαλ.
Νηειάιεδεο πξσηόγνλνη. Ούηε θαλ πξνπαγαλδηζηέο.
Υπδαίνη

πβξηζηέο.

Απηνί

θαη

ηέηνηνη

είλαη.

Σειενπηηθό ιπληζάξηζκα θαη θαλληβαιηζκόο. Απηή
είλαη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξόνδνο ηνπ 21νπ
αηώλα! Οη πνηθηιώλπκεο ζπκκνξίεο, ζε ηππηθή ή
άηππε νξγαλσηηθή ζύληαμε, επηρεηξνύλ ηνλ έιεγρν
ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Οη κέγηζηνη
δηαθηλεηέο ησλ πάλησλ αλαιακβάλνπλ ζαλ νκάδεο
ελόπισλ λα «εθηεινύλ ζπκβόιαηα». Οη πνιηηηθνί,
όρη θπζηθά όινη, αιιά νη ζπγθξνηνύληεο ηηο εγεζίεο
θαη νη πξνβεβιεκέλνη ή δηαζέηνληεο ηζρπξνύο
πξνζηάηεο, από ηηο αβεβαηόηεηεο θαη αλαζθάιεηέο
ηνπο παξά ηαύηα θηλνύκελνη, ζπκκαρνύλ καδί ηνπο
θαη δέρνληαη ή κηζζώλνπλ ηηο αζέκηηεο ππεξεζίεο
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμνληώζνπλ ηνπο ππαξθηνύο ή
θαληαζηηθνύο

αληηπάινπο

ηνπο.

Με

θνύθηεο

θαηαγγειίεο, κε ρεηξηζκό ηεο κηζήο αιήζεηαο θαη ηεο
αζάθεηαο, κε ηερλάζκαηα ππνβνιήο, κε ηνπο ήρνπο
ησλ πνιεκηθώλ ηακπνύξισλ, κε επίθιεζε ηεο δήζελ
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ζπκκαρίαο ηνπο κε ηνλ πάζρνληα ιαό θαη ηνλ
δπζηπρνύληα άλεξγν ή ζπληαμηνύρνπ ππέξ ηνπ
νπνίνπ θόπηνληαη όηη ελεξγνύλ θαη κε ηελ επηζήκαλζε
ηνπ γεγνλόηνο όηη ν πνιηηηθόο «πξντζηάκελνο» ηνπ
θαηαγγειινκέλνπ, ν αγσληδόκελνο γηα ηε ζσηεξία ηνπ
έζλνπο θαη ηνπ ιανύ, έρεη ζθόδξα ελνριεζεί από ην
«έγθιεκα» πνπ έρεη δηαπξαρζεί, θαη ρσξίο λα
αθήλνπλ ρξόλν ζηνλ αθξναηή ή ηειεζεαηή λα
ζθεθζεί θαη λα πξνιάβεη λα θξίλεη, νη ηειε-εηζαγγειείο
ρηππνύλ. Ο «απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο» βξίζθεηαη ήδε
ηπηάκελνο ζην ράζκα ηνπ γθξεκνύ! Απηή είλαη ε
κέζνδνο «εθηειέζεσο».
Η δηαπιοθή κεηαιιάζζεηαη
Μεζνπξόζεζκα νη δηώθηεο είλαη επηπρηζκέλνη. Δλ ησ
κεηαμύ όκσο, γηγάληηεο βδέιιεο, εγρώξηεο θαη
δηεζλείο, αθαηκάζζνπλ ην αίκα ησλ θησρώλ
βηνπαιαηζηώλ-δεκηνπξγώλ. Αθαίκαμε δηζεθαηνκκπξίσλ
επξώ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηνλ ππεξπινπηηζκό ησλ
απιήζησλ ηεο ειίη από ηε κηα θαη ηε καδνπνίεζε ησλ
θνηλσληώλ θαη ηε δνπινπνίεζε ησλ ιαώλ από ηελ
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άιιε. ηελ πνξεία, νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί
παξάγνληεο πνπ θάλνπλ απηή ηελ εηδερζή ρξήζε ησλ
κέζσλ πνπ ειέγρνπλ ή πνπ κηζζώλνπλ γηα
«εθηέιεζε ζπκβνιαίσλ», – ην θαηλόκελν είρε
απνθιεζεί, πξν εηθνζαεηίαο, επγεληθά, αλώλπκα θαη
αλώδπλα, δηαπιοθή, αξγόηεξα απεδόζε πην ιατθά
κε ηνλ όξν «ληαβαηδήδεο», πέληε ηνλ αξηζκό
κάιηζηα – δηαπηζηώλνπλ πάληνηε κε έθπιεμή ηνπο
(!) όηη νη «καθηόδνη» δηαρεηξηζηέο θαη ζπλεξγάηεο
ηνπο, αθνύ εηζέπξαμαλ ηηο ακνηβέο ηνπο ζε ρξήκα
θαη ζε δνπιεηέο, ζπλήζσο θξαηηθέο δνπιεηέο θαη
άιιεο πάζεο θύζεσο άδεηεο θαη απαιιαγέο, έρνπλ
απηνλνκεζεί. Καη δνπιεύνπλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο.
Οη θξαηηθέο δνπιεηέο θαη πξνκήζεηεο δελ ηνπο
αξθνύλ πιένλ. Δρξεζηκνπνίεζαλ όζν ερξεηάδνλην
ηνπο πνιηηηθνύο, ηα δήζελ αθεληηθά ηνπο. Σώξα ή ζε
θάπνηα ζηηγκή ηνπ κέιινληνο παίδνπλ κόλνη ηνπο ην
power game, όπσο ην ζθελνζεηεί ν Μάξηηλ
θνξηζέδε ζηηο «Σπκκνξίεο ηεο Νέαο Υόξθεο». Γελ
δνπιεύνπλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εληνιήο θαη
εξγαζίαο. Γηαιέγνπλ «ζηόρνπο», επηιέγνπλ ηνλ
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θαηξό θαη ηα κέζα θαη ρηππνύλ. Η ζηνρνπνίεζε,
κέζσ ηνπ «θξαμίκαηνο», δελ είλαη ηπραία. Δίλαη
έλδνιε θαη πξνκειεηεκέλε πξάμε. ρη απιώο
πξνπαξαζθεπαζηηθή

πξάμε

εγθιήκαηνο.

Αιιά

θαζαξή εζηθή απηνπξγία ζε δπλεηηθό έγθιεκα. Γηαηί
όιν θαη θάπνηνο «αγαλαθηηζκέλνο» πνιίηεο ή
«ηδενιόγνο» αληηεμνπζηαζηήο, ηνπ νπνίνπ «νπιίδνπλ
ην ρέξη», ζα βξεζεί γηα λα επηβάιεη ηελ «θάζαξζε».
Έηζη ζθόησζαλ ηόηε, ην Καινθαίξη ηνπ 1821, θαη
ηνλ Αληώλην Οηθνλόκνπ νη πξόθξηηνη ηεο Όδξαο!
Οη ποιιαπιοί ζηότοη
πρλά εθαξκόδνπλ ηε κέζνδν ηνπ πνιιαπινύ,
δηπινύ ή ηξηπινύ ζηόρνπ ή ζθνπνύ. Έλας, ν ακέζσο
ζηνρνπνηνύκελνο θαη βαιιόκελνο, ν νπνίνο θαηά
θάπνηνλ ηξόπν θαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο είλαη γη’
απηνύο κία δπλεηηθή πνιηηηθή απεηιή πνπ πξέπεη λα
ηξνκνθξαηεζεί, λα απνδνκεζεί, λα εμνλησζεί. Καη
νπσζδήπνηε λα εμνπδεηεξσζεί. Άιιος, ν θιαζζηθόο
αληηπεξηζπαζκόο

ή

απνπξνζαλαηνιηζκόο.

Σν

ρηύπεκα ηνπ λνκηθνύ ή εζηθνύ «παξαβάηε»,
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ζύκθσλα πάληνηε κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα,
ζνξπβώδεο θαη ππό ηελ ηξνκνθξαηηθή κνπζηθή
ππόθξνπζε

ηεο

«έθηαθηεο

επηθαηξόηεηαο»,

εμππεξεηεί ηε ζηξνθή ηεο πξνζνρήο πξνο ην
«ζπκβάλ», αληί ηνπ πξαγκαηηθά κεγάινπ ζέκαηνο
πνπ πξέπεη λα θξπβεί, ζθεπαζζεί, απνζησπεζεί. Καη
ν «θνπξληαρηόο» από ηελ επίζεζε θαηά ησλ
«πηαηζκαηνπαξαβαηώλ», έζησ, ζθεπάδεη ηα πξαγκαηηθά
θαθνπξγεκαηηθά εγθιήκαηα ησλ πνιηηηθώλ θαη
θπξίσο ησλ νηθνλνκηθώλ αθεληηθώλ ηνπο. Δίδαηε
πνηέ θξηηηθή θαηά ηεο πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο
νηθνγελεηνθξαηίαο ηνπο; Ή κήπσο είδαηε θαη
βιέπεηε πάληα εκεηηθή δνπιηθόηεηα ζε άπεηξεο
παξαιιαγέο; Ή κήπσο δελ θαηαιαβαίλεηε θαη δελ
κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ
ιηβαληνύ ζηα ζπκηαηά ησλ ιηβαληζηώλ δεκνζηνγξάθσλ;
Θεία εκπλεύζεη ελεξγνύλ ή κήπσο γηαηί εληππσζηάδνληαη
από ηα «πξνζόληα» ησλ «γόλσλ» θαη ησλ ππεξεηώλ
ησλ

ρνξεγώλ

«δεκνζηνγξάθνη»

θαη

ηνπο

πξνβάιινπλ

ελεκεξώλνληαο

νη

ππεύζπλα,

αληηθεηκεληθά, αληδηνηειώο θαη άδνια ην θνηλό ηνπο;
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Ο δηνξηζκόο ελόο ή κηαο κεηαθιεηνύ ππαιιήινπ είλαη
ν νξηζκόο ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο; Χξαίν, έζησ θαη
«γθξνηέζθν» ηέρλαζκα απνπξνζαλαηνιηζκνύ!
Γηα λα μεράζνπκε έηζη ηνπο θνηδακπάζεδεο θαη ηνπο
Νελέθνπο θαη ηνπο αηώληνπο δσζίινγνπο πνπ είλαη
θαινθαζηζκέλνη θαη ακεηαθίλεηνη ζην ζβέξθν καο!
Δίδαηε κήπσο ηζνδύλακν πόιεκν θαηά ηεο ζηπγλήο
ηνθνγιπθίαο

ησλ

εγρσξίσλ

ηξαπεδηηώλ

γηα

παξάδεηγκα; Καηά ηεο ρνξεγήζεσο ησλ πάζεο
θύζεσο αδεηώλ θαη δαλείσλ; Δίδαηε ή αθνύζαηε
πνηέ

θακκηά πιεξνθνξία γηα ην ζε πνηνπο

ρνξεγήζεθαλ από ηνπο εληηκόηαηνπο ηξαπεδίηεο ηα
δάλεηα δεθάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ; Καη ηη ηύρε είραλ,
από ηελ άπνςε ηεο επελδπηηθήο ρξεζηκόηεηαο;
Αιήζεηα, ηη απέγηλε εθείλε ε θνβεξή έθζεζε ησλ
ειεγθηώλ ηεο «Black Rock»; Λέγαλε πσο είραλ βξεη
ζεκεία θαη ηέξαηα. Δίδαηε κήπσο θξηηηθή νπζίαο
θαηά ησλ «επηρεηξεκαηηθώλ» δξαζηεξηνηήησλ ησλ
ηδίσλ ή ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηεο «εγέηηδαο
ηάμεο» από ηνπο άηεγθηνπο, αζπκβίβαζηνπο θαη
αδηάθζνξνπο δεκνζηνγξάθνπο ή bloggers; Δίλαη
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κήπσο «λόκηκν θαη εζηθό» θαη εθηόο πάζεο θξηηηθήο
νη πελζεξνδηαβίσηνη θαη νη θάζε ινγήο θιεξνλόκνη;
Δίδαηε θακκηά θξηηηθή γηα ηα αγνξαζηά δηδαθηνξηθά
από ηνπο γόλνπο, απνγόλνπο, επηγόλνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα

γηα

ηελ

θαηάιεςε

επηιέθησλ

θαη

πνιύθεξλσλ, ελ είδεη πξνίθαο, ζέζεσλ; Ή κήπσο
αληηζέησο είδαηε ηνπο θήλζνξεο «δεκνζηνγξάθνπο»
λα

γιείθνπλ

απηνύο

ηνπο

«ήξσεο»

ηνπ

θαηεζηεκέλνπ αξεηκαλίσο; Οη «αγηνγξάθνη» ησλ
media δελ πξνβάιινπλ απιώο ηνπο αξεζηνύο ηνπο.
Σνπο ππνβάιινπλ θαη ηνπο επηβάιινπλ ζηνπο
αθειείο ηειεζεαηέο ή αλαγλώζηεο. ε ιίγν ζα ηνπο
θάλνπλ λα πξνζθπλνύλ ζηε ζέα ησλ ηλδαικάησλκαξηνλεηώλ, ησλ πνιηηηθώλ θαη άιισλ αζηέξσλ.
Γηαθόπησ εδώ ηνλ θαηάινγν ησλ πξαγκαηηθά
θαθνπξγεκαηηθώλ θαη πξνδνηηθώλ πξάμεσλ, ησλ
απνζησπσκέλσλ θαη ππνζαιπνκέλσλ από ηνπο ίδηνπο
ηνπο ιαύξνπο ηεξνεμεηαζηέο, ηνπο εθηνμεύνληεο
κύδξνπο θαηά παξαγγειίαλ, ηνπο «γελλαίνπο» θαη
«αδηάθζνξνπο» δηώθηεο ηνπ… κεηαθιεηνύ ππαιιήινπ!
Δλδεηθηηθόο ήηαλ ν θαηάινγνο. Καη δεισηηθόο ηνπ όηη
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είλαη γλσζηόο πιένλ. ε πεξηζζόηεξνπο απ’ όζνπο
θαληάδνληαη. Καη όηη κε ηνπο αληηπεξηζπαζκνύο
ηνπο καηαηνπνλνύλ λα θξύςνπλ ηνλ θαηάινγν θαη
ηνπο ππαηηίνπο. Μνινλόηη αγσλίδνληαη λα κε ζαο
επηηξέςνπλ λα ηνλ δείηε. Ο αληηπεξηζπαζκόο ηνπο
είλαη θαη θαθό πξόζρεκα. Καη αθόκε ρεηξόηεξα
επίδεημε - «κπιόθα» δήζελ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο.
Ιδίσο

κεηά

ηελ

γελλαηόθξνλα

«θάζαξζε»

ησλ

θαθνπξγεκαηηώλ… κεηαθιεηώλ!!! Καη ν ηρίηος, ε
απνζύλζεζε ηνπ θνηλσληθνύ θαη εζληθνύ ηζηνύ.
Απηόο ν ηξίηνο ζηόρνο ζπλνδεύεηαη από ηα πην
εκθπιηνπνιεκηθά θαη αληηζπζηεκηθά ζεσξήκαηα ή
ζπλζήκαηα πνπ δπγίδνπλ ηόλνπο θζόλνπ, εκπάζεηαο
θαη κηζαιινδνμίαο. πλζήκαηα ακηγώο ηαμηθνύ
ραξαθηήξα, πνπ πξνβάιινληαη σο δήζελ αλαιπηηθά
θαη απνδεηθηηθά επηρεηξήκαηα κε επηδερόκελα
ακθηζβήηεζε. Ξερλνύλ όηη όπνηνο ξίρλεη ζηα ζεξία
θνκκάηηα θξέαο από ην δηθό ηνπ ζπίηη ζην ηέινο ζα
ππνρξεσζεί λα βξεζεί θαη ν ίδηνο ζηα δόληηα ηνπο.
Γελ ππάξρεη νδόο δηαθπγήο. Ο ηξίηνο ζηόρνο ζπρλά είλαη
δηεζλώλ δηαζπλδέζεσλ, σο πξνο ηνλ ζπληνληζκό, ηηο
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νκνηόηεηεο ζην modus operandi, θαη σο πξνο ηα
ελδεκνεπηδεκηθά θαηλόκελα πνπ επάγεηαη. ε ηξεηο
κήλεο γηα παξάδεηγκα ζπλεηειέζζε ε «Αξαβηθή
άλνημε». Έηζη μαθληθά θαη όισο απζνξκήησο. Καη
αθόκα ςάρλνληαη νη αλαιπηέο γηα ην πώο θαη ην γηαηί θαη
γηα ην πνύ πεγαίλεη ην πξάγκα! Δθηόο από ηηο ζθαγέο
πνπ ζπλερίδνληαη ζξεζθεπηηθν-ηδενινγηθά!
Σα κέζα θαη οη ηετληθές θαηά ηοσ θοηλοβοσιεσηηζκού
Η δεκαγσγία θαη ν θηελόο ιατθηζκόο ιεηηνπξγνύλ σο
«επηρεηξεζηαθά» κέζα πνιέκνπ ζε όιν ηνπο ην κεγαιείν.
Γελ ρατδεύνπλ νη δεκαγσγνί - ζπλζεκαηνιόγνη απιώο
ηα απηηά ηνπ ιανύ. Σνλ εξεζίδνπλ, ηνλ δηεγείξνπλ,
ηνλ ππνθηλνύλ (κε ηελ έλλνηα ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα)
θαη ηνπ μππλνύλ ηα πην δσώδε έλζηηθηα. Σνλ
θαζηζηνύλ ελ δπλάκεη θαλλίβαιν. Σν δόγκα ηνπ
πξώηκνπ Άγγινπ πνιηηηθνύ ζηνραζηή θαη κεγάινπ
Διιεληζηή Σόκαο Υνκπο (1588 – 1679) «homo hominis
lupus» («άλζξσπνο αλζξώπσ ιύθνο») επίθαηξν παξά
πνηέ.

Δπίθαηξν,

εθζπγρξνληζκέλν,

ειεθηξνληθό,

ςεθηαθό. Καη πάληα θαλληβαιηθό. Οη ειεθηξνληθνί
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δεκαγσγνί δελ ζέινπλ απιά λα εγεζνύλ. Απηό ήηαλ
έξγν θαη ζθνπόο ησλ παιηώλ παξαδνζηαθώλ
πνιηηηθώλ ηύπνπ Κιέσλα ηεο αξραίαο Αζήλαο, πνπ
ήζαλ ξήηνξεο θαη γεηεπηέο ιανπιάλνη, θάπσο ζαλ
εζνπνηνί ηεο όπεξαο ή ηεο νπεξέηαο, θακπνηίλνη
θάπνηε,

θαηαζηξνθείο

πάληνηε.

Οη

ζεκεξηλνί

δεκαγσγνί είλαη θαληάζκαηα ηνπ κεζαησληθνύ
δεκόζηνπ βίνπ. Με θπλήγη καγηζζώλ θαη κε
θπλεγνύο βαιηνύο από ηνπο πξνζσπάξρεο εθήκεξσλ
απιώλ. Με απηόθιεηνπο δεκνζίνπο θαηήγνξνπο,
ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπο δίθαην θαη κε ηε δηθή ηνπο
θαξηνπλίζηηθε εζηθή, «επηρεηξνύλ» κε ηηο δηθέο ηνπο
«αξρέο

λνκηκόηεηαο

θαη

αλαινγηθόηεηαο»,

δηπιίδνληαο ηνλ θώλσπα θαη θαηαπίλνληεο ηελ
θάκεινλ, όπσο θαηαγγέιιεη ηνπο αδίζηαθηνπο
Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνπο, ηνπο ππνθξηηέο, ν
Υξηζηόο καο. Η δηαπόκπεπζε θαη ν πξνπειαθηζκόο,
ε απνδόκεζε κ’ έλαλ ιόγν, ζπληεινύκελε ήδε από
ηελ

πξνδηθαζία,

είλαη

ην

«ππεξόπιν»

ηνπο.

Δμνπδεηεξώλεη θαη εμνληώλεη ην ζύκα-ζηόρν ηνπο,
πάληα αλαπνιόγεην, πξηλ απνδεηρζεί ε αζσόηεηα ή
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ε

ελνρή

ηνπ.

Δλλνείηαη

πσο

ε

βάζε

ηνπ

θαηεγνξεηεξίνπ είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ «δξάζηε» σο
κέινπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Σν νπνίν εκθαλίδεηαη σο
θσιεά ερηδλώλ. Καη σο άληξν θαθνπνηώλ. Καη σο
«νίθνο αλνρήο» πνπ πξέπεη λα θαεί, όπσο απαηηεί ζε
έκκεηξν ιόγν ε πνιεκηθή ηαρή ηεο «πιαηείαο»!
πσο ελλνείηαη,

όηη

ε ελνρή

είλαη

πιήξσο

«απνδεδεηγκέλε» άκα ηε εθδόζεη ηνπ ηειενπηηθνύ
ηνπο θαηεγνξεηεξίνπ! Η όπνηα δίθε έπεηαη ή
ζύξεηαη γνλαηηζηή ζηα πόδηα ηνπ ςεθηαθνύ αθέληε!
Νέα Γηθαηοζύλε θαη λέοη ηρόποη απολοκής ηες
Νένη ζεζκνί, λέα ήζε, λένη νξηζκνί. Κπξίσο ζηνλ
νξηζκό ηεο Γηθαηνζύλεο. Τπελζπκίδεηαη πσο ν
Πιάησλ ην κέγα έξγν ηνπ ην ηηηινθνξεί «Πνιηηεία ή
πεξί

Δηθαηνζύλεο».

Απηή

είλαη

κία

πνιιά

ζεκαίλνπζα εμίζσζε. κσο, αληί γηα ηελ απόδνζε
ηεο εμνπζίαο ζηνπο αξίζηνπο θαη ζηνπο θύιαθεο,
απηή παξαδίδεηαη ζήκεξα ζηνπο απζαίξεηνπο θαη
αλνκηκνπνίεηνπο θπζηθά ρεηξηζηέο ηεο ιεθηηθήο θαη
όρη κόλνλ βίαο. πσο ηόηε ζηηο θνηλσλίεο ησλ
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ζπειαίσλ θαη όπσο πάληα ζπκβαίλεη ζηηο επνρέο
θξίζεο,

δηραζκνύ

θαη

εκθπιίσλ

παζώλ

θαη

δηελέμεσλ, δειαδή ηεο βαζεηάο παξαθκήο ησλ
αλζξώπσλ θαη ηεο επνρήο ηνπ ζξηάκβνπ ησλ
δαηκόλσλ. Έλαο νξηζκόο ηεο πνιηηηθήο, πνζνηηθώλ
θαη όρη εζηθώλ θξηηεξίσλ, ιέεη: Πνιηηηθή είλαη έλα
δηαξθέο παηρλίδη εμνπζίαο, πνπ θνξπθώλεηαη κε ηε
ρξήζε βίαο. Βίαο είηε ηνπ ξνπάινπ είηε ηνπ κε
επαλδξσκέλνπ βνκβαξδηζηηθνύ, αλάινγα κε ηηο
επνρέο θαη ηηο πεξηζηάζεηο. Χζηόζν, όιε ε ηζηνξία
ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο αλζξσπόηεηαο δελ είλαη ηίπνη’ άιιν
παξά έλαο δηαξθήο αγώλαο γηα λα εθηνπηζζεί ε βία
από ηελ πνιηηηθή θαη ζηελ ζέζε ηεο λα κπεη ε
δηαιιαγή θαη ε ζπκθηιίσζε. πσο έιεγε έλαο άιινο
κεγάινο Βξεηαλόο πνιηηηθόο θηιόζνθνο, ν Έληκνπλη
Μπνπξθ (1729 – 1797), «ballots instead of bullets»
(«ςήθνη αληί γηα βόιηα»). Να αθπξσζεί, επάζρηζε ν
αηώληνο ινγηθόο άλζξσπνο, απηόο ν πνζνηηθόο
νξηζκόο ηεο πξσηόγνλεο πνιηηηθήο θαη ζηε ζέζε ηνπ
λα ηεζεί ν εζηθόο θαη αμηαθόο νξηζκόο ηεο. Πνπ
ζεκαίλεη ζπζπείξσζε ησλ κνξίσλ ηεο θνηλσλίαο
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γύξσ από ηηο αξρέο θαη αμίεο: α) Τνπ σθειέεηλ θαη
κε βιάπηεηλ (Ιππνθξάηεο), β) Σνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο
ηήξεζεο ηεο ππάξρνπζαο ζεζκηθήο ηάμεο θαη ησλ
λόκσλ

ηεο

παηξίδαο

(σθξάηεο),

γ)

Σεο

αμηνθξαηίαο, ήηνη γηα ηα δεκόζηα αμηώκαηα θαη ηηο
ηηκέο «απ’ αξεηήο πξνηηκάηαη» (Θνπθπδίδεο) θαη
«δνηήξ δε ηνύησλ κόλε ε αμηόηεο εθάζηνπ»
(Πνιίηεπκα ηεο Δπηδαύξνπ, 1822), δ) Σεο ελόηεηαο
ιόγνπ θαη πίζηεσο, θαη ηεο θηινπαηξίαο (όξθνο ηνπ
Αζελαίνπ εθήβνπ θαη ησλ εξώσλ ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ
ζην Γξαγαηζάλη), ε) Σεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
δεκνθξαηίαο κ’ έλα ιόγν.
δεκνθξαηίεο,

ηζρύεη

ην

ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο
πνιηηηθό

«ηεθκήξην

ειεπζεξίαο», ην αλάινγν δειαδή πξνο ην «ηεθκήξην
αζσόηεηαο» ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ. Πνπ ζεκαίλεη: Ο
θάζε πνιίηεο είλαη ειεύζεξνο λα πξάηηεη ηα πάληα
εθηόο από εθείλα πνπ ηνπ απαγνξεύεη ν λόκνο. Καη
όρη είλαη ειεύζεξνο λα πξάηηεη κόλνλ εθείλα πνπ ηνπ
επηηξέπεη ν λόκνο! Η δηαθνξά είλαη ηεξάζηηα. ηελ
πξώηε πεξίπησζε, είλαη ειεύζεξνο ν άλζξσπνο λα
θηλείηαη ζηνλ «Παξάδεηζν» ηεο Γεκνθξαηίαο, ελώ
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ζηε δεύηεξε είλαη δεκέλνο θαη θηλείηαη κόλνλ κέζα
ζηα όξηα, ζην ζηδεξέλην θινπβί, ηεο «Κόιαζεο» ησλ
θαζηζηηθώλ

θαη

αλειεύζεξσλ

πεξηνξηζκώλ.

Μηινύκε πάληα γηα ηνλ «δίθαην λόκν» ηεο
Γεκνθξαηίαο. Δθείλνλ πνπ είλαη ε αζπίδα ηνπ
ζσζηνύ θαη αδύλαηνπ πνιίηε θαη όρη γηα εθείλνλ πνπ
είλαη ε εκπαζήο θαη απζαίξεηε βνύιεζε ηνπ ηζρπξνύ
δπλάζηε πνπ αιιάδεη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, θαηά ηηο
επηζπκίεο ηνπ θαη θαηά ηηο ζθνπηκόηεηέο ηνπ.
Δθείλνλ ην λόκν πνπ εκπεξηέρεη απαξαηηήησο ηα
ζηνηρεία ηεο ζηαζεξόηεηαο, ηεο δηάξθεηαο, ηεο
αλαδξνκηθόηεηαο, ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηνπ
θπζηθνύ δηθαζηνύ. Αλ δελ έρεη απηά ηα ζηνηρεία
έλαο λόκνο δελ είλαη δίθαηνο λόκνο, αιιά λόκνο
νξέμεσλ, εηζηζειηζκώλ θαη γνύζηνπ. Γειαδή,
«κπινγθνλόκνο» ηνπ ζύγρξνλνπ «ηεξνεμεηαζηή»!
Σόηε, ζηνλ Μεζαίσλα, ηνπο αληηπάινπο ηνπο έθαηαλ
επί ηεο ππξάο. ήκεξα ηνπο ζθνηώλνπλ - εμνληώλνπλ
ξίρλνληάο ηνπο ζηελ ππξά ησλ «κπινγθο» πξνο
εμεπηειηζκό θαη δηαπόκπεπζε. Έηζη λνκίδνπλ.
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Πίζφ ζηης ζπειηές ηφλ πρφηόγολφλ εζώλ ηοσ
λόκοσ ηες δούγθιας
ηαλ «δηθάδεηαη» ν επηιεγείο ζηόρνο, κε ηα
θαηεγνξεηήξηα ηνπ δσώδνπο ελζηίθηνπ θαη ηεο
εκπάζεηαο,

όπσο πξνείπακε, νη άιινη, νη πνιινί,

πνιίηεο θαη πνιηηηθνί, ζπλήζσο ινπθάδνπλ θαη
θξππηόκελνη εύρνληαη ή θαη παξαδίδνληαη ζηνλ
αλαιαβόληα ηελ επηρείξεζε εμόλησζεο ηνπ ελόο, λα
κελ «ηνπο πάξνπλ ηα ζθάγηα». Κακκία αληίξξεζε ή
έλζηαζε δελ πξνβάιιεηαη πξνο ηνπο εθηειεζηέο ηνπ
νξγαλσκέλνπ

ζρεδίνπ.

Ξέραζαλ

όηη

«νπδείο

αλακάξηεηνο». Ή κάιινλ, ην ζπκνύληαη ππνθξηηηθά
σο απνινγία ηνπο ζηνπο δπλαηνύο θαη ην μερλνύλ
όηαλ μερεηιίδεη ν θζόλνο γηα λα μαλαρηππήζνπλ. Γελ
βιέπνπλ ηελ αδηθία πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ελόο
αζώνπ αλζξώπνπ, πιελ αζπκβίβαζηνπ αγσληζηή.
Απνδέρνληαη ηνπο ρπδαίνπο ηεξόζπινπο λα θάλνπλ
θεξύγκαηα εζηθνινγίαο θαη εμηιαζκνύ, πεξηκέλνληαο
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θνβηζκέλνη θαη άβνπινη ηε ζεηξά ηνπο. Καη νη
ηεξόζπινη ζπλερίδνπλ αθάζεθηνη. Δθείλνη πνπ δελ
έρνπλ ηεξό θαη όζην παξηζηάλνπλ ηνπο ηεξνθήξπθεο
θαη ηνπο εζηθνιόγνπο. Καη ρξεζηκνπνηνύλ ην
επηρείξεκα «λόκηκν θαη εζηθό» πνπ γελλήζεθε γηα
«λνκηκνπνίεζε» offshores πνπ ηηο αθήλνπλ άζηθηεο
θαη

αλεμεξεύλεηεο,

ζαλ

αληίβαξν

απύζκελεο

πνλεξίαο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθιεηήο
ζπγαηέξαο. Πνιύ ινγηθή θαη δίθαηε εμίζσζε!!!
Αμηνπνηνύλ ηα όπια ηεο «θνηλσληθήο δηθηύσζεο»
ζηξαηνινγώληαο

κέιε

ζε

γθξνύπεο

πνηθίιεο,

εηεξόθιεηεο θαη ςπραλώκαιεο. Ο θζόλνο είλαη ην
κόλν, ίζσο θπξίαξρν, «πλεπκαηηθό» θαη «ςπρηθό»
ηνπο εθόδην. Άιινη πξνζέξρνληαη ζην πάξηπ ηνπ
θαλληβαιηζκνύ

απηόθιεηνη,

απζνξκήησο.

Γελ

ζέινπλ λα ιείςνπλ από ηε θνληθή όζν θαη βξώκηθε
δξάζε ηεο αγέιεο ησλ παηλώλ. Η ζύλζεζε ηεο
θνηλσλίαο από ηέηνηα άηνκα θαη ππνζύλνια δελ
είλαη ελσηηθή θαη ζπιινγηθή. Δίλαη a priori
δηαιπηηθή. Δίλαη ζαλ έλα ζπλνλζύιεπκα από ζέρηεο
άξξσζηεο άπνςεο θαη ηδενιεςίαο. Καη ην όρη
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παξάδνμν, νη ηδενιεςίεο ηνπο βξίζθνληαη ηόζν ζηηο
αλαξρναξηζηεξέο

κπξνζνύξεο

όζν

θαη

ζηα

θαζηζηηθά εγρεηξίδηα. Έηζη, αθπξώλεηαη ε νπζία ηεο
πνιηηηθήο θαη εηδηθά ηεο δεκνθξαηίαο. Πξνηείλεηαη
ηόηε κηα θνηλσληθή νξγάλσζε ρσξίο θαλόλεο, αιιά
κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο ηνπ
ειεθηξνληθνύ εθηειεζηή θαη «αξζξνγξάθνπ» θαηά
ην δνθνύλ, γηα ηελ εμόλησζε ηνπ αληηπάινπ ζηόρνπ
ν νπνίνο, λαη, ηπραίλεη λα είλαη αλππόηαθηνο,
δίθαηνο, άθνβνο θαη ειεύζεξνο. Οη θαθεληξερείο
θαηήγνξνη δηαθαηέρνληαη από έλα αίζζεκα έπαξζεο,
νίεζεο θαη αιαδνλείαο, επεηδή αλήθνπλ ζηε δπλαηή,
δήζελ, ζπκκαρία ησλ θνηλσληθώλ θελζόξσλ θαη
ηηκσξώλ, αιιά θαη αθόκε γηαηί δξνπλ ζπλήζσο
επ΄ακνηβή θαη κέζα ζε έλα πξνζηαηεπκέλν από
πςεινύο «πξνζηάηεο» πεξηβάιινλ, άλεπ αληηζηάζεσο,
αληηιόγνπ θαη νπζηώδνπο αληηδξάζεσο. Οη πνιινί
δεηιηάδνπλ θαη ίζσο πηπηιίδνπλ ζαλ θαξακέια ηε
ραηξεθαθία ηνπο. Οη ιίγνη «αγνξάδνπλ» ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Η ηξνκνθξαηία ησλ «εμπγηαληώλ» θαη κηζζνθόξσλ ησλ
ζπγθξνηεκάησλ δηθαηώλεηαη θαη ε αζπδνζία ηνπο
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θνξπθώλεηαη. Η παληέξκε θνηλσλία καο ρηππεκέλε
από ηελ ππαίηηα θξίζε θαη από ηνπο ππαίηηνπο ηεο
θξίζεο, πνπ είλαη νη ίδηνη νη εληνιείο θαη νξγαλσηέο
ησλ επηρεηξήζεσλ εμόλησζεο ησλ αληηπάισλ ηνπο,
όηαλ δελ ηα έρεη ρακέλα, αζθείηαη ςπρνινγηθά ζε
επηρεηξήζεηο κηζαιινδνμίαο θαη ζε επαλαζηαηηθέο
αζθήζεηο κε θιηκάθσζε ηεο βίαο, πάληα ππό ηελ
κπαγθέηα ηνπ «κεγάινπ

αδειθνύ», εγρώξηνπ ή

μέλνπ.
Δηδηθόηεροη ζηότοη γηα κηα λέα «εηαηρηθή» Βοσιή
Ο πόιεκνο θιηκαθώλεηαη. Η καδνπνίεζε επηηπγράλεηαη.
Πξνζσπηθόηεηεο, ειεύζεξεο, απηόγλσκεο θαη
αλεμάξηεηεο, δελ είλαη αλεθηέο. Δθηόο θη αλ είλαη
«πεξζόλεο» πνπ αλήθνπλ ζε πνηθηιώλπκεο ζηνέο θαη
ιέζρεο δηεζλώλ θπθισκάησλ θαη ινηπώλ αδειθνηήησλ ή
«αδειθάησλ». Δθείλεο αλαγλσξίδνληαη, δνμάδνληαη
θαη πξνσζνύληαη κε αιεμίζθαηξα ππνζπζηήκαηα
ζθνηεηλώλ

ζπλαξζξώζεσλ

ζηα

πιαίζηα

ηεο

παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ππεξήθαλνη αγσληζηέο ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπνπ
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ηίζεληαη εθηόο λόκνπ, σο ζιηβεξνί εθθξαζηέο
κεηνςεθηθώλ δήζελ ηδεώλ. Οη Νέξσλεο επηηίζεληαη.
Οη δησγκνί θαηά ησλ Υξηζηηαλώλ ζπλνδεύηεθαλ από
ηελ πξνβνθαηόξηθε αηηίαζε όηη απηνί έθαςαλ ηελ
Ρώκε, πξάγκα πνπ έθαλε ν ίδηνο, ν κέγαο
αξρηηέθησλ

θαη

πνιενδόκνο,

ν

ιπξάξεο,

ηερλνθξάηεο θαη νιπκπηνλίθεο Νέξσλ. Νόκηζε πσο
ήηαλ θνζκνθξάηνξαο θαη Θεόο, άξρνληαο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θαηξνύ ηνπ. Καη ζηελ αθκή
ηεο ληόηεο ηνπ. κσο ν γέξσλ ζηξαηεγόο Γάιβαο
ηνλ θαηελίθεζε, όπσο καο ζπκίδεη ν Καβάθεο.
Οπζηαζηηθά, ηνλ είραλ θαηαβάιεη ηα πάζε ηνπ. Σν
δίθαην πάληα ληθά. Μπνξεί λα πεξηπιαλάηαη, λα
αξγεί, λα ζακπώλεηαη, λα ράλεηαη πξνο ζηηγκήλ,
αιιά είλαη πάληα εθεί. Ο δησγκόο ελόο αζώνπ
γίλεηαη δπζηπρώο αηηκσηεηί ζήκεξα. Καη ζπλαληά
ηελ αδηαθνξία ηνπ ιανύ, όηαλ δελ παξαζύξεηαη από
ηνπο «αγθηηάηνξεο», νη νπνίνη κπνξεί κε ηε
κεγαιύηεξε επθνιία λα καο «πξνηείλνπλ» βνπιεπηέο
άκηζζνπο,

πξνεξρόκελνπο

απνθιεηζηηθά

από

πινύζηεο νηθνγέλεηεο ή βνπιεπηέο θαη ζεζκηθνύο
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αμησκαηνύρνπο εγθάζεηνπο ησλ ρνξεγώλ ηνπο, πνπ
ζα πξνζθέξνπλ «επγελώο», «αληδηνηειώο» θαη
«αθηινθεξδώο» ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ ιαό πνπ ζα
αλαθσλεί γνλππεηήο «αθεξίκ εθέληε κ’», ρσξίο
ζπλεξγάηεο,

κε

κεδέλ δειαδή

δεκνζηνλνκηθό

θόζηνο. Μπνξεί αθόκε λα καο πξνηείλνπλ θάπνην
πνιίηεπκα

ρσξίο

Βνπιή,

αιιά

κε

ιατθέο

ζπλειεύζεηο άκεζεο, δήζελ, δεκνθξαηίαο ή κε
ςεθηαθά

θνηλσληθά

δεκνςεθηζκαηηθέο,
πνιπδηαζπάζεηο

ησλ

δίθηπα,
δήζελ,
εζληθώλ

ππνβνιηκαίεο

απνθάζεηο,

κε

θνηλσληώλ

θαη

θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ θαη άιιεο ζύγρξνλεο
Ιαθσβίληθεο ιύζεηο, έζησ θαη αλ όιεο απηέο έρνπλ
θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα από ηελ Ιζηνξία. Ο ιαόο,
αθόκε δπζηπρέζηεξα, λνκίδεη πσο ην ζέκα ηεο
άδηθεο δηαπόκπεπζεο ελόο πνιηηηθνύ, δελ ηνλ
αθνξά. Μπνξεί κάιηζηα λα πηνζεηήζεη θαη ηα
ύπνπια επηρεηξήκαηα, όπσο «δεκόζην πξόζσπν
είλαη, θαιά λα πάζεη» ή «ηα έρεη απηά ε πνιηηηθή,
είλαη κέζα ζηνπο θηλδύλνπο ηνπ επαγγέικαηνο νη
θζνλεξέο θαηαγγειίεο» θαη άιια ζιηβεξά παξόκνηα.
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κσο δελ είλαη έηζη. Γηόηη επηρεηξείηαη ν πνιηηηθόο
ζάλαηνο ελόο δεκνθξάηε αγσληζηή πνπ κάρεηαη
έληηκα θαη θαζαξά όιε ηνπ ηε δσή γη’ απηόλ ηνλ ιαό
θαη γηα ηηο αμίεο ηνπ. ρη γηα ηα πνιππνιηηηζκηθά
παξαγγέικαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Γηόηη ρηππνύλ
ηνλ απηνδεκηνύξγεην, θαη όρη ηνλ γόλν ή ηνλ
ηεζέληα δνπιηθά ππό πξνζηαζία, ηνλ επηζηήκνλα,
ηνλ ιατθήο θαη ηαπεηλήο θαηαγσγήο πνπ πεξπαηνύζε
μππόιεηνο ρσξίο σζηόζν λα δειέςεη θαη λα
θζνλήζεη εθείλνπο πνπ θνξνύζαλ παπνύηζηα, θαη
πνπ

δελ

θόξεζε

θνπζηαλάθηα

όπσο

θσηνγξαθίδνληαλ ηα παηδηά ησλ αζηώλ πνιηηηθώλ.
Υηππνύλ ζηνλ ππξήλα ηεο ύπαξμήο ηνπ, ζε ό,ηη πην
ηεξό, ζην παηδί ηνπ. Υηππνύλ ηνλ πξαγκαηηθά
δεκνθηιή πνιηηηθό, όπσο θαίλεηαη από ην πόζεο
θνξέο έρεη εθιεγεί (13 θνξέο ζπλερώο), όρη ειέσ
νηθνγελεηαθνύ νλόκαηνο θαη λενθενπδαιηθνύ πινύηνπ,
ρσξίο εθινγηθά δαπαλήκαηα, ρσξίο νινζέιηδεο
θαηαρσξήζεηο

θαη

ππνζηήξημε

από

εηαηξείεο

δηαθεκηζηηθέο, δεκνζθνπηθέο θαη άιιεο, ρσξίο
θσηεηλέο γηγαληναθίζζεο ζηηο ζηάζεηο ησλ ηξόιιεπ,
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ρσξίο δηνξηζκό πξώηα ζηα ςεθνδέιηηα επηθξαηείαο
ή ηεο Δπξσβνπιήο θαη ύζηεξα κε ηε «ζξηακβηθή»
θάζνδν ζηηο εθινγέο. Γλσζηή θαη δνθηκαζκέλε
παηέληα ππέξ ησλ «εκεηέξσλ». Γηόηη απιά ρηππνύλ
ηνλ αζπκβίβαζην, πνπ δελ παξαζπόλδεζε νύηε
απηνκόιεζε από ηηο γξακκέο θαη ηηο ηάμεηο ηνπ πνηέ.
Καη πνπ αξλήζεθε ζπλεηδεηά ηελ ππαγσγή θαη
ελζσκάησζή ηνπ ζην θαηεζηεκέλν. Πνπ δελ ηνπο
πξνζθύλεζε, κ’ έλα ιόγν. Απηόο ν πνιηηηθόο είλαη
ερζξόο ηνπο εθ κόλνπ ηνπ ιόγνπ όηη ππάξρεη. Καη
δηαθέξεη. Γελ είλαη «ηξηκελίηεο», νύηε απηόο νύηε ν
γηνο ηνπ, αιιά έθεδξνη αμησκαηηθνί πνπ δελ
ππεξέηεζαλ ζηελ Κιαπζκώλνο ή ζηε Μεζνγείσλ,
αιιά ζηα ζύλνξα. Σνπο ραιάεη ινηπόλ ηελ πηάηζα.
Γελ είλαη επηπρώο όκνηόο ηνπο. Πξέπεη λα ππνζηεί
ηνλ κε αηίκσζε ζάλαην. Να ραζεί ην δείγκα. Να
απνδνκεζεί ν ίδηνο θαη λα απνλνκηκνπνηεζεί θαη
αθπξσζεί ν ιόγνο ηνπ, πνπ ππήξμε θαη είλαη πάληα
εζνπιαζηηθόο.
ππάξρνπλ

θαη

Πξέπεη
θάπνηνη

νπσζδήπνηε
κε

θαύινη

λα
θαη

κελ
κε

δηεθζαξκέλνη, αγθξνππάξηζηνη θαη όξζηνη, πνπ λα
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κπνξνύλ λα αξζξώζνπλ ιόγν ειεύζεξν, άθνβν,
επνηθνδνκεηηθό θαη δίθαην. Ιδνύ ε εμίζσζε κε ηελ
απόιπηε απαμίσζε ησλ πάλησλ! Απηόο είλαη ν
ζηόρνο ηνπο! Έηζη εμεγείηαη ην κέλνο ηνπο!
Οη θοηλφληθοποιηηηθές επηπηώζεης
Σν δήηεκα έηζη, κεηαηξέπεηαη απηνκάησο από
θαηλνκεληθά πξνζσπηθό θαη εηδηθό ζε γεληθό θαη
ζπιινγηθό. Γηαηί όπσο θπινύλ ηα πξάγκαηα είλαη
δήηεκα ρξόλνπ γηα ην πόηε ζα έξζεη ε ζεηξά ηνπ
απαζνύο θαη αδηάθνξνπ πνιίηε. Η άβνπιε κάδα,
όπσο ζέινπλ λα κεηαηξέςνπλ ην ιαό νη masters ησλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ηα «αόξαηα» ζρεδηαζηήξηα,
δελ κπνξεί ρσξίο ηνπο θπζηθνύο θαη ηίκηνπο εγέηεο
ηεο λα αληηζηαζεί. Υσξίο ηίκηα θαη αθηεξσκέλε
ζ’απηόλ πνιηηηθή εγεζία δελ κπνξεί λα ζσζεί θαη λα
παξακείλεη ελ δσή ν ιαόο θαη ε θνηλσλία σο
ζύλζεζε πξνζσπηθνηήησλ ζπλνιηθά. Καη ε θπζηθή,
ε εθιεγκέλε εγεζία δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί
από ηνπο παληνεηδείο θαη απηόθιεηνπο «πξνζηάηεο».
ια, θαη θαη’ εμνρήλ ην επεηζόδην πνπ in media res
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αλαιύνπκε

εδώ,

Γεκνθξαηίαο

είλαη

ππόζεζε

θιαζζηθήο,

δεκνθξαηίαο.

αληηπξνζσπεπηηθήο,

θνηλνβνπιεπηηθήο. Καη όρη ηειενπηηθήο, ειεθηξνληθήο
ή νκάδσλ δηαθόξσλ ζεσξεηηθώλ ή θαη πξαθηηθώλ
εθαξκνζηώλ ηεο βίαο ή ηηκσξώλ κε γηνύρα, κε
γηανύξηηα, κε ξόπαια, κε ζαξαληαπεληάξηα ή κε
θαιάζληθνθ, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη κε ηηο
επηινγέο ηνπο, νκάδσλ ινηπόλ, εμνζηξαθηζηώλ θαη
πάζεο θύζεσο απηνδηθνύλησλ. Απηό είλαη. Σίπνηα
πεξηζζόηεξν θαη ηίπνηα ιηγόηεξν. ηνπο εκπαζείο
θαη θαθεληξερείο αλαιπηέο, ππνθηλεηέο, ππνβνιείο
ηειε-εηζαγγειείο, θήλζνξεο θαη δηώθηεο ησλ επηιεγκέλσλ
καρεηώλ πνιηηηθώλ σο ζηόρσλ, ππελζπκίδεηαη ην
άξζξν 8 ηνπ πληάγκαηνο: «Κανένας δεν ζηερείηαι
τωρίς ηην θέληζή ηοσ ηο δικαζηή ποσ ηοσ έτει
ορίζει

ο

νόμος.

Δικαζηικές

επιηροπές

και

έκηακηα δικαζηήρια με οποιοδήποηε όνομα, δεν
επιηρέπεηαι να ζσζηαθούν».
πσο εύθνια δηαπηζηώλεη θαλείο, ε γξαθή εδώ είλαη πνλεκέλε
κελ, ςύρξαηκε δε. Άιινη σο πζηεξηθνί παξαιεξνύλ,
εζηθνινγνύληεο ελώ είλαη πνιύ πηζαλόλ λα κελ είλαη
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νη ίδηνη «αλακάξηεηνη», ζηελ απέιπηδα πξνζπάζεηά
ηνπο λα ζηήζνπλ ην αλππόζηαην θαηεγνξεηήξηό
ηνπο. Έλαο, γηα παξάδεηγκα, γλσζηόο πηόο γλσζηνύ
παηξόο,

αλαςνθνθθηληζκέλνο

θαη

αθξίδνληαο,

ξηζθάξεη λα πάζεη εγθεθαιηθό από ηειενξάζεσο
δήζελ ηδησηηθήο. Άιινο, γλώζηεο θαη δηαρεηξηζηήο
ηνπ «κπινγθνθεθαιαίνπ», αλήθσλ ζε γθξνύπα, (ν
αξρεγόο ηεο νπνίαο αζθείηαη ζε «Μεξθεινιεηρία»,
ελώ ηαπηόρξνλα βξίδεη ζαδηζηηθά θαη ρπδαία ηνλ
ειιεληθό ιαό), παξηζηάλεη ηνλ γελλαίν εζηθνιόγν
πνπ πεξηθξνλεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνύ θώδηθα
πεξί πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, πβξίδνληαο
θαη ζπθνθαληώληαο αζπζηόισο.
Καιώ ηνπο πνιίηεο λα θξίλνπλ. Αλ ηνπο αθήζνπλ
ειεύζεξνπο

πξνο

ηνύην.

Αλ

κπνξέζνπλ

λα

αληηζηαζνύλ ζηελ νξγαλσκέλε πιύζε εγθεθάινπ πνπ
ηνπο θάλνπλ. Καη αο θαηαδηθάζνπλ ηνλ γξάθνληα σο
«ππεύζπλν» ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο ηεο ρώξαο
θαη ηεο εζηθήο θαηάπησζεο ηεο θνηλσλίαο καο. Αλ
απηό είλαη ηίκην θαη εζηθό!
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Τζηερόγραθο 1: Σν θύηηαξν ηνπ γξάθνληνο δελ
θνβήζεθε ηνπο Σνύξθνπο ην 1821 θαη πξηλ, ηνπο
Βαπαξνύο ην 1834, ηνπο Σνύξθνπο μαλά ην 1920-22,
ηνπο Ιηαινύο ην 1940-41, ηνπο Γεξκαλνύο ην 194144. Ίζσο απηό ζεκαίλεη θάηη. Δδώ είκαζηε. Καη εδώ
ζα κείλνπκε.
Τζηερόγραθο 2: Ολόκαηα θαη δηεπζύλζεηο δελ
ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξηζζνύλ ηώξα, εδώ. Πξνο ην
παξόλ ηα αθήλσ ζηε θαληαζία θαη ηελ θνηλή πείξα
ησλ αλαγλσζηώλ.–
Β.Γ.Π.
15. VIII. 2012
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