
 

Τηον κερνάει, Τηον πίνει.  Αρκετά. 

Το χρονικό και θ ανάγκθ διακοπισ μίασ ςυνεχιηόμενθσ παγκόςμιασ εκμετάλλευςθσ 

 

Αγαπθτζ κφριε Τηον, 

είμαι εκείνοσ ο φτωχόσ, που αποκαλείσ ανιψιό ςου, από τθν Ελλάδα, 

εκείνοσ που τείνει να γίνει γραφικόσ, κάκε φορά που ςου κυμίηει ότι δεν είναι 

ανιψιόσ, αλλά προπάππουσ ςου. 

Τθν επιςτολι αυτι, αν και τθν απευκφνω ςε εςζνα, ςτθν πραγματικότθτα, τθν 

ζγραψα για εμζνα.  Είμαι απολφτωσ βζβαιοσ ότι τόςο εςφ, όςο και οι υπόλοιποι 

βολεμζνοι και κοινωνικά απολίτιςτοι ςυμπατριϊτεσ ςου αποκλείεται να 

αςχολθκοφν, πόςο μάλλον να τθν καταλάβουν.  Κι εδϊ υπάρχει μία προφανισ 

εξιγθςθ.  Δεν επικυμοφν να αςχολθκοφν και να καταλάβουν γιατί δεν τουσ 

ςυμφζρει. 

Όμωσ, ταυτόχρονα, είμαι και απολφτωσ βζβαιοσ ότι και αρκετοί από τουσ δικοφσ 

μου ςυμπατριϊτεσ αποκλείεται να αςχολθκοφν, πόςο μάλλον να καταλάβουν.  Κι 

εδϊ δεν υπάρχει προφανισ εξιγθςθ.  Είναι παράλογο να μθν επικυμείσ καταρχιν 

να ακοφςεισ και να κατανοιςεισ τθν εκμετάλλευςθ που δζχεςαι.  Η μθ προφανισ, 

αλλά δυςτυχϊσ παραδεκτι από τθν ανκρϊπινθ ψυχολογία εξιγθςθ βαςίηεται ςτο 

φόβο τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ και ομολογίασ μιασ εκμετάλλευςθσ που όλοι λίγο-πολφ 

ζχουμε διαιςκανκεί.  Τον φόβο μιασ ςυνειδθτοποίθςθσ που κα απαιτιςει αλλαγι 

νοοτροπίασ και τελικά ανάλθψθ προςωπικισ ευκφνθσ.  Και γιατί να φοβόμαςτε να 

αναλάβουμε τθν προςωπικι ευκφνθ; 

Διότι ζτςι μασ μάκαν οι δάςκαλοι και οι γονείσ μασ.  Να ςκφβουμε το κεφάλι. 

Και είναι οι ίδιοι αυτοί, δάςκαλοι και γονείσ, που μόλισ δουν κάποια προςπάκεια 

αντίδραςθσ από τθν υγιι πλευρά των νζων, οι οποίοι από τθ φφςθ τουσ 

παραμζνουν αγωνιςτικοί, δθλαδι ηωντανοί, κα διερωτθκοφν ειρωνικά:  

«Και τι προτείνεται δθλαδι εςείσ;» 

Η πρόταςθ δε δφναται να καταγράψει όλθ τθν πορεία εξόδου από τθν 

εκμετάλλευςθ, ωςτόςο μπορεί να προτείνει τα πρϊτα βιματα.  Κι αυτά δεν είναι 

ςίγουρα θ παραμονι ςτο βόλεμα του αδφνατου (αντίςτοιχο με το βόλεμα του 

δυνατοφ), οφτε ο εκφοβιςμόσ για τισ πικανζσ ςυνζπειεσ των προςπακειϊν αλλαγισ.  

Η υιοκζτθςθ τζτοιου είδουσ πακθτικϊν ςτάςεων μασ υποχρεϊνει ςε ακινθςία, 

υποβιβάηοντάσ μασ από υποκείμενα τθσ ηωισ μασ ςε αντικείμενα τθσ ηωισ των 

άλλων.    

 

Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν από το πρϊτο δυνατό και αναγκαίο βιμα. 

Ασ ςυνειδθτοποιιςουμε και ασ ομολογιςουμε τθν αλικεια, χωρίσ φόβο, μζςω τθσ 

αναφοράσ δφο ςυγγενικϊν καταςτάςεων ςτον διεκνι και ςτον ελλαδικό χϊρο. 

 

 



 

Ο κφριοσ Τηον και οι διαχρονικοί ειρθνευτικοί πόλεμοί του 

 

Είναι πρωί. 

Όπωσ κάκε ςχολικι μζρα, ανεβαίνω βαριεςτθμζνοσ τα ςκαλιά. 

Ζνασ βλάκασ ςυμμακθτισ μου με προφταίνει και μου λζει:  «Είδεσ τουσ 

βομβαρδιςμοφσ;  Τουσ διαλφςαμε.  Απίςτευτθ θ Αμερικανικι υπερδφναμθ!». 

Αναφζρεται ςτουσ Αμερικανικοφσ (υπό το προςωπείο δυτικισ ςυμμαχίασ) 

βομβαρδιςμοφσ ςτο Ιράκ, το 1991.  Όλο το βράδυ θ τθλεόραςθ μετζδιδε «ηωντανά» 

το υπερκζαμα τθσ δφναμθσ, κλείνοντάσ ςου το μάτι και παράλλθλα τθν κρίςθ: 

«Βλζπεισ!... Καλφτερα να είμαςτε φίλοι τουσ…» 

Όςθ ϊρα ανεβαίνουμε, ο βλάκασ ςυνεχίηει. 

Μιλάει με φφοσ αδικαιολόγθτθσ εκνικισ υπερθφάνειασ. 

Κάτι δε μου κολλάει… 

Γιατί «εκνικισ»; 

Από πότε θ ταφτιςθ με τουσ μακρινοφσ γεωγραφικά, πολιτιςτικά και ιςτορικά 

αμερικανόφωνουσ αλλοεκνείσ; 

Από πότε το δεδομζνο κοινό ςυμφζρον και δίκαιο; 

Γιατί «υπερθφάνειασ»; 

Από πότε θ καταςτροφι μίασ χϊρασ αποτελεί τζτοιο λόγο; 

Από πότε ο κφριοσ Τηον από απατεϊνασ και γκάνγκςτερ μασ προζκυψε 

ανκρωπιςτισ; 

Από ποφ θ αποβλάκωςθ; 

Το κουδοφνι κτυπάει και ο κακθγθτισ αναφζρεται με τρόπο παρόμοιο με τουσ 

γονείσ μασ…  Απολφτωσ κατευκυνόμενο και ςυντθρθτικό. 

Από εκεί θ αποβλάκωςθ. 

Παρόλα αυτά, ιταν θ πρϊτθ φορά που ζβλεπα αυτό το διεκνζσ ζργο και δεν 

μποροφςα να πιςτζψω ςτο δίκιο τθσ αίςκθςισ μου, που διζφερε από το ςφνολο.  

Αφθνόμουν κι εγϊ ςτθ βολικι κεϊρθςθ τθσ ςωτθρίασ από ζναν παγκόςμιο κίνδυνο, 

που τότε λεγόταν Σαντάμ, από τον καλό κφριο Τηον.  

 

Μετά από λίγεσ εβδομάδεσ, θ καταςτροφι είχε ολοκλθρωκεί.  Μία καλοςτθμζνθ 

γιορτι πολζμου, υπό ειρινθσ πρόςχθμα.  Πόλεισ ολόκλθρεσ είχαν μεταβλθκεί ςε 

ςωροφσ ερειπίων.  Ερθμωμζνεσ.  Νεκρζσ.   

Οι εικόνεσ κακιςτοφςαν επιβεβλθμζνθ μία νζα «ανκρωπιςτικι» επζμβαςθ. 

Το ζργο τθσ ανακαταςκευισ, όπωσ αποδείχκθκε, είχε προμελετθκεί των 

βομβαρδιςμϊν και τθσ καταςτροφισ.   

Και φυςικά, φοβερά και δικαιολογθμζνα πλζον, κάτι δε μου κόλλαγε… 

Οι Αμερικανικζσ εταιρείεσ ανακαταςκευισ ζδιναν προςφορζσ, μαχόμενεσ για τθν 

ανάλθψθ του ςυνολικοφ ζργου, που μάλιςτα μακροπρόκεςμα, μζςω των απολφτωσ 



γνωςτϊν ςε εμάσ δανειοδοτιςεων -χρόνιων υποδουλϊςεων-, κα καλοφνταν να 

πλθρϊςει ο Ιρακινόσ λαόσ. 

Καταλαβαίνετε δθλαδι το βάκοσ του προςχεδιαςμζνου και τακτικά εφαρμοηόμενου 

κόλπου; 

Με κάποια υπαρκτά ι ανφπαρκτα ςτοιχεία, κεωρϊ ότι κινδυνεφει θ παγκόςμια 

ειρινθ από κάποιον ςχιηοφρενι θγζτθ, που κυβερνά τον τόπο ςου. 

Για να τον αντιμετωπίςω, κάνω τθ χϊρα ςου ςμπαράλια. 

Στθ ςυνζχεια, ζρχομαι και ςου επιβάλλω να με πλθρϊςεισ για να ςου ξαναχτίςω 

πόλεισ όμορφεσ, εγϊ που τισ γκρζμιςα (διότι κατά βάκοσ δεν είμαι γκάνγκςτερ, 

αλλά νοιάηομαι για το καλό ςου). 

Όπωσ κα ζλεγε και θ δικι μασ παροιμία: 

Τηον κερνάει, Τηον πίνει. 

 

Παρόλα αυτά, βλζποντασ για πρϊτθ φορά το ζργο και μθ κζλοντασ να ομολογιςω 

τθ μοναξιά ςτθν οποία ολοζνα με οδθγοφςε θ προφανισ τφφλωςθ των γφρω μου, 

είχα τθν ελπίδα ότι θ αίςκθςι μου κα αποδεικνφονταν εςφαλμζνθ.   

Μάταια όμωσ. 

Μάταια περίμενα τισ επόμενεσ εβδομάδεσ, μινεσ, χρόνια ότι ο καλόσ κφριοσ Τηον 

και θ παρζα του, ζχοντασ ακρωτθριάςει τα άρρωςτα και επικίνδυνα μζλθ, κα 

παρζδιδαν τθ διακυβζρνθςθ ςτο υγιζσ εναπομζνον Ιρανικό ςϊμα. 

Σε εκείνο το ςθμείο επιτεφχκθκε και αποκαλφφκθκε ο βακφτεροσ ςτόχοσ του 

ειρθνευτικοφ αυτοφ πολεμικοφ παιχνιδιοφ. 

«Προςωρινι διακυβζρνθςθ» (με διάφορεσ μορφζσ, ελεγχόμενθ πάντα από τον 

κφριο Τηον), μζχρι να εξομαλυνκεί θ κατάςταςθ.   

«Προςωρινι διακυβζρνθςθ», με απόλυτο ζλεγχο των ςθμαντικϊν κεμάτων. 

Κι ζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα για τον κφριο Τηον ιταν θ εξάλειψθ του 

άμεςου κινδφνου διακοπισ τθσ πετρελαϊκισ τροφοδοςίασ τθσ δφςθσ, που είχε προ 

των βομβαρδιςμϊν χρθςιμοποιθκεί ωσ εκβιαςτικό μζςο από το Ιράν. 

Κι όλα αυτά μζχρι να εξομαλφνονταν θ κατάςταςθ… 

Μα, πότε κα γίνονταν αυτό; 

Πωσ; 

Ποιοσ κα το ζκρινε; 

Ποιοσ κα επζτρεπε ςτθν κατάςταςθ να εξομαλυνκεί; 

Διότι και ςε αυτιν και ςε όλεσ τισ άλλεσ αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ, οι ζντεχνεσ 

ενιςχφςεισ των διαταραχϊν (με τθν πρόφαςθ πάντοτε τθσ ενίςχυςθσ των 

φιλειρθνικϊν δυνάμεων) ςυνεχίηονται επ’ άπειρο, κεςμοκετϊντασ άτυπα αλλά 

ουςιαςτικά τθ μονιμότθτα μίασ προςωρινισ διακυβζρνθςθσ. 

Με αυτά και με αυτά, ο πόλεμοσ ςτον Κόλπο κράτθςε δφο δεκαετίεσ. 

Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί ότι μονάχα κατά τθν πρϊτθ του φάςθ, από τα 61,1 

διςεκατομμφρια κόςτουσ, οι Αμερικάνοι κατζβαλαν μόλισ τα 9, ενϊ οι ςυμμαχικζσ 

δυνάμεισ τα υπόλοιπα.  



Αυτό το διεκνζσ ζργο, το ζχουμε δει να ανεβαίνει ςτθν παγκόςμια πολιτικι ςκθνι 

πάμπολλεσ φορζσ.  Το φοβερό είναι ότι οι καταςτάςεισ και οι κάνατοι δεν είναι 

απλϊσ κεατρικοί, αλλά πραγματικοί.  Τθν ίδια ςτιγμι που ο βλάκασ ςυμμακθτισ 

μου καφμαηε ςτθν αγκαλιά του πατζρα του τουσ ζνδοξουσ και φωταυγείσ 

αμερικάνικουσ βομβαρδιςμοφσ, κάποια άλλα παιδιά ζβριςκαν τον κάνατο, 

τρζμοντασ ςτθν αγκαλιά του δικοφ τουσ πατζρα και ακολουκϊντασ το ςκοτάδι τθσ 

μοίρασ τουσ.  Μιασ μοίρασ που τουσ γζννθςε ςε τόπο εφπορο και επικυμθτό. 

Αυτό το ατζρμονο ζργο, το ζχουμε δει να ανεβαίνει ςε πολλά διαφορετικά μζρθ, 

τθρϊντασ πάντοτε το ίδιο προςχεδιαςμζνο ςενάριο.  Ο κφριοσ Τηον, ςε ρόλο 

ςκθνοκζτθ, βρίςκει ζναν πρωταγωνιςτι για τον ρόλο του κακοφ.  Εάν δυςκολευτεί 

να τον βρει, εν ανάγκθ τον καταςκευάηει.  Όλωσ τυχαίωσ, θ πολιτικογεωγραφικι 

κζςθ που εδρεφει ο εκάςτοτε κακόσ είναι πάντοτε τεράςτιασ πολιτικοοικονομικισ 

ςθμαςίασ.  Φςτερα ςπζρνει ςτον άβουλο πολυπλθκι χορό τον τρόμο, μζςω τθσ 

χειραγϊγθςθσ των απολφτωσ ελεγχόμενων μζςων παραπλθροφόρθςθσ.  Η 

κορφφωςθ του ζργου ζρχεται με τθν επζμβαςθ του κφριου Τηον, που ςε ρόλο από 

μθχανισ Θεοφ ςϊηει τον πλανιτθ.  Στθ ςυνζχεια, ο ςωτιρασ αυτοαποκαλείται 

κυβερνιτθσ και βεβαίωσ πλανθτάρχθσ και finito la musica.  Πάμε για άλλα. 

Ζκτοτε, ςτον ρόλο του κακοφ ζχουν πρωταγωνιςτιςει με απόλυτθ επιτυχία οι 

Σαντάμ, Καντάφι, Μπιν Λάντεν ι όπωσ αλλιϊσ τουσ ονόμαςαν. 

Το πραγματικά φοβερό είναι ότι το ίδιο ζργο πρόκειται να ξανανζβει άμεςα ςτθν 

παγκόςμια ςκθνι.  Ο κφριοσ Τηον ζχει ξαναβρεί ζναν εξαιρετικό πρωταγωνιςτι για 

τον ρόλο του κακοφ.  Είναι ο Κιμ Γιόνγκ Ουν, ανϊτατοσ θγζτθσ και δικτάτορασ τθσ 

Βόρειασ Κορζασ.  Τα μζςα παραπλθροφόρθςθσ ζχουν πιάςει από καιρό δουλειά: 

«Ο κακόσ ο Κιμ.  Ο παρανοϊκόσ ο Κιμ. 

Αν δεν τον φάμε, κα μασ φάει». 

 

Μα ποιον να φάμε και ποιοσ να μασ φάει; 

Και τι να φάει δθλαδι από εμάσ εδϊ ςτθν Ελλάδα, που δεν ζχουμε να φάμε; 

Και κάπωσ ζτςι μετά τον εντοπιςμό τθσ εκμετάλλευςθσ μζςω τθσ αναφοράσ ςτθν 

διεκνι κατάςταςθ,  κα ιταν καλό να τθν ςυνειδθτοποιιςουμε και ςτο δικό μασ 

τόπο.  

Το F 16 και το παιδιατρικό νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ 

 

Περίπου τθν ίδια εποχι που ανζβαινα τισ ςκάλεσ του ςχολείου, αρχζσ του 1991, 

είχα ακοφςει ότι θ ςυμπρωτεφουςα Θεςςαλονίκθ δεν είχε παιδιατρικό νοςοκομείο.  

Αυτιν βεβαίωσ τθν τραγικι πραγματικότθτα που ζβαηε ςε πολφ μεγαλφτερο 

κίνδυνο τα ελλθνόπουλα απ’ ότι ο Σαντάμ ελάχιςτα τθν πρόβαλλαν τα ελλθνικά 

μζςα παραπλθροφόρθςθσ.  Παρόλα αυτά, είχε γίνει γνωςτό ζνα αναλυτικό ςχζδιο 

καταςκευισ παιδιατρικοφ νοςοκομείου, του οποίου ο προχπολογιςμόσ ζφτανε τα 

73 εκατομμφρια ευρϊ.  Από τότε, πζραςαν 26 χρόνια, πολλά εκ των οποίων 

χαρακτθρίςτθκαν ιδιαίτερα ανκθρά οικονομικά και παρότι θ χϊρα μασ είδε μεγάλεσ 



καταςκευζσ να υψϊνονται, από ςτζγαςτρα Καλατράβα και ποδθλατοδρόμια, μζχρι 

μετρό, αεροδρόμια και Αττικζσ οδοφσ, δεν ςτάκθκε δυνατι θ εφρεςθ των 

αναγκαίων πόρων για τθν ανζγερςθ ενόσ τόςο ςθμαντικοφ, λειτουργικοφ  και 

ανκρϊπινου ζργου.  Και αυτό ςυνζβθ γιατί θ ςειρά υλοποίθςθσ ζργων ακολουκεί το 

βάροσ των ςυμφερόντων και όχι των αναγκϊν.  Μόλισ ςτισ μζρεσ μασ διάβαςα ςε 

μία εφθμερίδα ότι ζγινε γνωςτό πωσ το ζργο κα προχωριςει τελικά -μετά από 26 

χρόνια!- με δωρεά του Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ…   

Σε άλλο άρκρο του ίδιου φφλλου γίνονταν αναφορά και ςε μία διαφορετικοφ τφπου 

οικονομικι διαχείριςθ.  Ο τίτλοσ ιταν «Αναβάκμιςθ των F 16» και ςτθν ανάλυςθ 

αναφζρονταν θ ανάγκθ άμεςου πολεμικοφ αεροπορικοφ εξοπλιςμοφ, διότι «ο 

Τοφρκοσ ζχει πάρει πιο ςφγχρονα αεροπλάνα από τα δικά μασ και εάν δεν 

αναβακμιςτοφμε κα κελιςει να μασ ςουβλίςει και εάν δε κελιςει, κα τον βάλει ο 

κφριοσ Τηον για να μασ τιμωριςει που δεν του δϊςαμε τα λεφτά που δεν ζχουμε…» 

Τεχνικϊσ, το άρκρο ζμοιαηε άριςτα ενθμερωμζνο και θ ανάλυςθ ιταν ςωςτι. 

Όμωσ, με αυτά και με αυτά τα αναλυτικοτεχνικά, χάνουμε το ανκρϊπινο. 

Επί του παρόντοσ και επί του πρακτζου, θ ιδθ ειλθμμζνθ απόφαςθ αναβάκμιςθσ 

των δικϊν μασ αεροςκαφϊν κα κοςτίςει 1,7 διςεκατομμφρια ευρϊ (δθλαδι κάτι 

περιςςότερο από τθν ανζγερςθ 23ων παιδιατρικϊν νοςοκομείων!…), τθν ίδια εποχι 

που Ζλλθνεσ υποφζρουν και κάποιοι πεκαίνουν από αςιτία… 

Κι αν τολμιςουμε, ασ μθν ακολουκιςουμε αυτόν τον εκβιαςμό που ο κφριοσ Τηον 

και θ παρζα του επιβάλλουν παγκοςμίωσ.      

 

Κακϊσ αναφζρω τα παραπάνω, βλζπω ιδθ ζνα μζροσ μου να ενϊνεται με τον 

ςυντθρθτιςμό και τθ φοβία των πολλϊν και να βολεφεται, διερωτοφμενο: 

Και τι κεσ να κάνουμε;  Θα πάμε εμείσ κόντρα; 

Ζχει δίκιο το άρκρο.  Θα μασ φάνε… 

Πϊσ να αντιδράςουμε δθλαδι, κτυπϊντασ τθ γροκιά ςτο μαχαίρι; 

 

Υπάρχουν πολλϊν τφπων αντιδράςεισ. 

Από εκείνθ τθσ προςπάκειασ εξεφρεςθσ μίασ λιγότερο κακιάσ πολιτικισ λφςθσ, που 

κα ςζβεται περιςςότερο τθ λαϊκι αξιοπρζπεια, μζχρι τθν επιλογι τθσ ατομικισ 

αντίδραςθσ, μζςω τθσ ζνταξθσ ςε αντίςτοιχεσ ομάδεσ, που διεξάγουν το ςεβαςτό 

και αποδοτικό αντάρτικο.  Σεβαςτό διότι απαιτεί κάρροσ και αποδοτικό κυρίωσ διότι 

καταφζρνει να αφυπνίςει. 

Όλοι οι τφποι αντίδραςθσ είναι κεμιτοί, διότι επικυμοφν και επιδιϊκουν τθν ζξοδο.  

Άλλοι με τακτικά και νόμιμα βιματα και άλλοι με κυμωμζνα άλματα. 

Δεν είμαι ςε κζςθ (λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων και κάρρουσ) να εντοπίςω -πόςο 

μάλλον να προτείνω- τον καλφτερο τφπο.  Υποκζτω ότι δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ 

ςυνταγι και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρειάηονται όλεσ οι πικανζσ 

αντιδράςεισ, όμωσ είμαι βζβαιοσ ότι το αναγκαίο πρϊτο βιμα εξόδου από μία 



νοςθρι κατάςταςθ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ νοςθρότθτασ.  Το δεφτερο είναι θ 

επικυμίασ εξόδου και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ. 

 

Δεν είμαςτε και οφτε δθλϊνουμε πολιτικοί. Οφτε οικονομολόγοι, οφτε ςτρατιωτικοί. 

Μα αυτό μασ επιτρζπει να ςτακοφμε μακρφτερα από τισ τεχνικζσ αναλφςεισ και να 

κοιτάξουμε από υψθλοτζρα τθν ουςία τθσ ηωισ. 

Ο πολιτικόσ κα μιλιςει για πιζςεισ, ο οικονομολόγοσ για ζνα δικό του ςφμπαν και ο 

ςτρατιωτικόσ για ιςορροπίεσ… 

Και ο κακζνασ τουσ μπορεί να ζχει δίκιο μζςα ςτο δικό του ςτενό πλαίςιο ςκζψθσ. 

Μα θ αλικεια δεν εντοπίηεται από τθ μία ι τθν άλλθ οπτικι, αλλά από το ςφνολό 

τουσ. 

Μα θ αλικεια δεν εντοπίηεται κοιτϊντασ μζςα από τθ μία ι τθν άλλθ πλευρά ενόσ 

πρίςματοσ, αλλά κοιτϊντασ χωρίσ πρίςμα. 

Πρϊτιςτα, ο πολιτικόσ, ο οικονομολόγοσ και ο ςτρατιωτικόσ, όφειλαν να 

παραμζνουν άνκρωποι.   

Αυτό το πλεονζκτθμα ζχει θ δικι μασ ματιά. 

Μπορεί να μθν ζχει τθν τεχνικι ερμθνεία των καταςτάςεων, αλλά -ίςωσ και γι’ 

αυτόν το λόγο- επιτυγχάνει τθν υγιι, λογικι, ανκρϊπινθ και ανκρωποκεντρικι 

εκτίμθςθ των καταςτάςεων. 

Πϊσ να μθν ερμθνευτεί ωσ απάνκρωπθ θ εικόνα μίασ κοινωνίασ που αναγκάηεται να 

εξοπλιςτεί με μθχανζσ κανάτου, αντί να οικοδομιςει ςωτθρίεσ ηωϊν; 

Τι κα μπορζςει να πει ο πολιτικόσ, ο οικονομολόγοσ και ο ςτρατιωτικόσ ςε μια μάνα 

που ζχαςε το παιδάκι τθσ, ενϊ αυτό κα μποροφςε να ςωκεί με το 1/23ο  (ζνα 

εικοςτό τρίτο!) του κόςτουσ μίασ εκ των πάμπολλων πολεμικϊν εξοπλιςτικϊν 

αναβακμίςεων;   

 

Το άρκρο αυτό λοιπόν αν και δεν μπορεί να ορίςει - προτείνει ζναν ςυγκεκριμζνο 

τρόπο κακολικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ αναφερόμενθσ εκμετάλλευςθσ, επικυμεί να 

εκφράςει τθν βακειά πίςτθ ςτθ δυνατότθτα αντίδραςθσ και τελικά αλλαγισ. 

Εάν κζλουμε, μποροφμε. 

Και εάν οι πολλοί δεν κζλουνε, τουλάχιςτον οι λίγοι μποροφμε. 

Εκκινϊντασ από το μικρό τθσ μονάδασ μασ (ςυνειδθτοποίθςθ πραγματικότθτασ και 

προςωπικισ ευκφνθσ) και καταλιγοντασ ςτο όλον αυτισ (προςπάκεια αντίδραςθσ 

και ςταδιακοφ περιοριςμοφ τθσ εκμετάλλευςθσ). 

Το τι κα καταφζρουμε, λιγότερθ ςθμαςία ζχει. 

Αυτό που πρωτεφει είναι να ηιςουμε διακρίνοντασ τθν αλικεια και προςπακϊντασ 

για τθ βελτίωςι τθσ, 

δθλαδι να ηιςουμε αξιοπρεπϊσ, λζγοντασ: 

Κφριε Τηον, 

Αρκετά 

    Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ  


