
Το ξυράφι του Οκκαμ 
Mormegil, Παρασκευη 17 Ιουλίου 2009

Το ξυράφι του Όκαμ (Occam's Razor, εναλλακτική 
ορθογραφία Το Ξυράφι του Όκκαμ, αποδίδεται και ως 
Λεπίδα του Όκαμ), είναι επιστημονική αρχή, η οποία 
αποδίδεται στον Άγγλο φιλόσοφο Λογικής και 
φραγκισκανό μοναχό του 14ου αιώνα, Γουλιέλμο του 
Όκαμ. Η αρχή αυτή αποτελεί την βάση της 
μεθοδολογικής απαγωγής και αποκαλείται επίσης αρχή 
της οικονομίας.

Στην απλούστερη διατύπωσή του, το Ξυράφι του Όκαμ 
εκφράζεται ως εξής: «Κανείς δεν θα πρέπει να 
προβαίνει σε περισσότερες εικασίες από όσες είναι 
απαραίτητες».

Στα λατινικά διατυπώνεται ως:

Pluralitas non est ponenda sine necessitate 
Η φράση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί πολύ ελεύθερα 
ως εξής: Όταν δύο θεωρίες παρέχουν εξίσου ακριβείς 
προβλέψεις, πάντα επιλέγουμε την απλούστερη.

Παράδειγμα: 
Παρατηρούμε ότι ένα 
δέντρο έχει πέσει 
μετά από μια θύελλα. 
Βάσει του δεδομένου 
της θύελλας 
συνδυασμένου με 
αυτό του πεσμένου 
δέντρου, μία λογική 
εικασία θα ήταν να 
υποθέσουμε ότι η 
ισχύς της θύελλας 
ξερίζωσε και έριξε 
κάτω το δέντρο. Αυτή 
η υπόθεση δεν 
προσβάλλει την 
κριτική μας σκέψη, 
καθότι υπάρχουν 
ισχυροί λογικοί 
δεσμοί μεταξύ αυτού 
που ήδη γνωρίζουμε 
και αυτού που 
υποθέτουμε ότι έγινε 
(δηλ. το ότι βλέπουμε 
και ακούμε τις 
θύελλες αποτελεί 
ισχυρή απόδειξη για την ύπαρξή τους και για το ότι 
είναι ικανές να ξεριζώσουν και να ρίξουν κάτω 
δέντρα). Μία εναλλακτική υπόθεση θα ήταν ότι ένας 
γιγάντιος εξωγήινος ξερίζωσε το δέντρο. Αυτή η 
υπόθεση, ωστόσο, προϋποθέτει αρκετές περαιτέρω 
εικασίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διάφορες 
λογικές αδυναμίες που προκύπτουν από ασυνέπειες με 
τα όσα ήδη γνωρίζουμε (αναφορικά με την ύπαρξη των 
εξωγήινων, την ικανότητα και την πρόθεσή τους να 
εκτελούν διαστρικά ταξίδια, την ικανότητα και την 
πρόθεσή τους να ξεριζώνουν δέντρα?είτε επίτηδες είτε 
όχι?καθώς και την ύπαρξη εξωγήινης βιολογίας που 
τους επιτρέπει να έχουν 200 μέτρα ύψος παρά την 
βαρύτητα της γης), πράγμα που την καθιστά 
απορριπτέα.

Παρακάτω θα δούμε τις επιστημονικές λειτουργίες 
του.

ΥΓ. Σημείωση ότι το κείμενο ειναι παρμένο απο τη Βικιπεδία. 
Το λινκ ειναι http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%...BA%CE
%B1%CE%BC 

Το Ξυράφι του Όκκαμ: Στην Επιστήμη 

Το Ξυράφι του Όκαμ αποτελεί θεμελιώδη αρχή για 
όσους ακολουθούν την επιστημονική μεθοδολογία. 
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί, ότι το Ξυράφι αποτελεί 
ευρετικό επιχείρημα και ότι δεν αποδίδει απαραιτήτως 
ορθά αποτελέσματα. Είναι, στην ουσία, μία πυξίδα που 
δείχνει προς την γενική κατεύθυνση η οποία πρέπει να 
ακολουθηθεί προκειμένου να επιλεγεί η επιστημονική 
υπόθεση που (επί του παρόντος) περιέχει τον μικρότερο 
αριθμό μη αποδεδειγμένων εικασιών. Συχνά, πολλές 
θεωρίες είναι εξίσου «απλές», με αποτέλεσμα το 
Ξυράφι του Όκαμ να μην παρέχει καμία διαφοροποίηση.

Από την άλλη μεριά, χωρίς το Ξυράφι του Όκαμ 
επιστήμη δεν υφίσταται. Η πρωταρχική πράξη της 
επιστήμης, αυτή της σύνθεσης θεωριών και της 
επιλογής της πλέον αξιόλογης θεωρίας με βάση την 
συλλογική ανάλυση των δεδομένων, θα ήταν αδύνατη 
δίχως κάποια μεθοδολογία επιλογής μεταξύ των 
θεωριών που εκφράζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Αυτό οφείλεται στο ότι για κάθε σύνολο δεδομένων 
αντιστοιχεί άπειρος αριθμός θεωριών που είναι 

συνεπείς ως προς τα εν λόγω 
δεδομένα (αυτό είναι γνωστό ως 
το Πρόβλημα του 
Υποπροσδιορισμού). Έστω, για 
παράδειγμα ότι κάποιος ερευνά 
την περίφημη θεωρία του Ισαάκ 
Νεύτωνα περί του ότι κάθε 
δράση έχει μία ίση αντίδραση. 
Είναι πολύ εύκολο να επινοηθούν 
εναλλακτικές θεωρίες οι οποίες 
εξηγούν τα δεδομένα εξίσου 
αποτελεσματικά. Μία τέτοια 
θεωρία θα μπορούσε να 
υποστηρίζει ότι για κάθε δράση 
υπάρχει μία αντίδραση κατά το 
ήμισυ της αρχικής, ενώ 
ταυτόχρονα καλοπροαίρετα 
αόρατα πλάσματα ενισχύουν την 
αντίδραση με δική τους 
ενέργεια, ώστε η αντίδραση να 
γίνεται ίση με την δράση. Όλα 
αυτά τα πλάσματα θα πεθάνουν 
το έτος 2055 και τότε η φύση 
του παρατηρήσιμου σύμπαντος 
θα αλλάξει. Αυτή η θεωρία 
περιγράφει εξίσου καλά τις 

παρατηρήσεις μας όσο και η θεωρία του Νεύτωνα. 
Επιπλέον, δεν μας είναι δυνατόν να επιλέξουμε μέσω 
άμεσων αποδείξεων οποιαδήποτε θεωρία μέχρι το 
2055. Επειδή η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι τα εν 
λόγω πλάσματα είναι αόρατα και μη ανιχνεύσιμα, δεν 
μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των δύο 
θεωριών μέχρι το 2055. Από την άλλη μεριά, κάθε 
θεωρία έχει εξαιρετικά μεγάλη επιρροή όσον αφορά το 
τι προσδοκούμε για το μέλλον (για παράδειγμα, ίσως 
επιλέξουμε να ζήσουμε διαφορετικά τις ζωές μας, εάν 
γνωρίζουμε ότι ο κόσμος όπως τον ξέρουμε θα πάψει 
να υπάρχει το 2055). Τελικά, διαφαίνεται επίσης ότι 
δημιουργείται άπειρος αριθμός παρόμοιων θεωριών, 
απλώς και μόνον αλλάζοντας το έτος. Με το έτος 2056 
δημιουργείται νέα θεωρία. Το 2057 ορίζει άλλη μία, και 
ούτω καθεξής. Επειδή υπάρχει ένας άπειρος αριθμός 
θεωριών οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σύνολο 
παρατηρήσεων εξίσου καλά και οι προβλέψεις της 
καθεμίας είναι εξίσου πρωτότυπες, εάν η επιστήμη 
είναι ανίκανη να επιλέξει μεταξύ τους, τότε ποτέ δεν 
θα κατορθώσει να καθορίσει την χρήσιμη θεωρία. 
Μέχρι τώρα, ο μόνος γνωστός τρόπος για να 
επιλέγεται η χρήσιμη θεωρία μεταξύ των απείρων 



θεωριών που αντιστοιχούν σε ένα σύνολο 
παρατηρήσεων είναι το Ξυράφι του Όκαμ. Για αυτόν 
τον λόγο, το Ξυράφι του Όκαμ αποτελεί απαραίτητο 
στοιχείο της επιστήμης, χωρίς το οποίο η επιστήμη 
παύει να λειτουργεί.

Το Ξυράφι του Όκαμ δεν σημαίνει «απλότητα ίσον 
τελειότητα». Ο Albert Einstein πιθανότατα αναφερόταν 
σε αυτό όταν έγραψε το 1933 ότι «ο υπέρτατος σκοπός 
κάθε θεωρίας είναι να καταστήσει τα ανεπίδεκτα 
μείωσης στοιχεία όσο απλά και λιγότερα είναι δυνατόν 
χωρίς να εγκαταλείπει την επαρκή παράσταση έστω 
και ενός εμπειρικού δεδομένου». Αυτό το σχόλιο συχνά 
παραφράζεται ως «Μία θεωρία πρέπει να είναι όσο 
απλή είναι δυνατόν, αλλά όχι απλούστερη». Συχνά, η 
πιο ενδεδειγμένη εξήγηση είναι πιο απλή από την 
απλούστερη δυνατή εξήγηση επειδή απαιτεί λιγότερες 
εικασίες. Το να διατυπώσει κανείς το Ξυράφι του Όκαμ 
ως «Η απλούστερη εξήγηση είναι και η καλύτερη (ή η 
αληθέστερη)» αποτελεί υπεραπλούστευση καθ' αυτό.

Στην ιστορία της επιστήμης, το Ξυράφι του Όκαμ 
χρησίμευσε με δύο τρόπους. Ο ένας ήταν η οντολογική 
παραγωγή δι' απαλοιφής και ο άλλος ο διαρητορικός 
συναγωνισμός. Ορισμένα παραδείγματα της πρώτης 
περίπτωσης: Η ορμή της αριστοτέλειας φυσικής, οι 
«αγγελικές» μηχανές της μεσαιωνικής επουράνιας 
μηχανικής, τα τέσσερα πνεύματα της αρχαίας και 
μεσαιωνικής ιατρικής, ο δαιμονισμός ως εξήγηση των 
διανοητικών παθήσεων, το «Φλογιστόν» της 
μεταμεσαιωνικής χημείας και τα ζωτικά πνεύματα της 
μεταμεσαιωνικής βιολογίας.

Στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε τρία παραδείγματα 
από την ιστορία της επιστήμης, όπου επιλέχθηκε η 
απλούστερη των δύο συναγωνιζόμενων θεωριών και όχι 
η οντολογική αντίπαλός της, παρά το ότι και οι δύο 
θεωρίες εξηγούσαν πλήρως τα φαινόμενα. Το πρώτο 
παράδειγμα είναι το ηλιοκεντρικό μοντέλο του 
Κοπέρνικου έναντι του γεωκεντρικού μοντέλου του 
Πτολεμαίου. Το δεύτερο είναι η μηχανική θεωρία της 
θερμότητας έναντι της Καλορικής θεωρίας. Τέλος, 
τρίτο είναι η θεωρία του Αινστάιν περί 
ηλεκτρομαγνητισμού έναντι της θεωρίας του 

φωσφόρου αιθέρα. Στην πρώτη περίπτωση, το μοντέλο 
του Κοπέρνικου επελέγη έναντι αυτού του Πτολεμαίου 
χάριν της απλότητάς του. Το μοντέλο του Πτολεμαίου, 
προκειμένου να εξηγήσει την φαινομενική 
οπισθοδρομική κίνηση του Ερμή σε σχέση με την 
Αφροδίτη, αιτούσε την ύπαρξη επικυκλίων στην τροχιά 
του Ερμή. Το μοντέλο του Κοπέρνικου (όπως 
διαμορφώθηκε από τον Κέπλερ) μπόρεσε να εξηγήσει 
αυτήν την κίνηση μεταθέτοντας την Γη από το κέντρο 
του ηλιακού συστήματος και αντικαθιστώντας την με 
τον Ήλιο ως κέντρο όλων των τροχιακών κινήσεων, 
ενώ ταυτόχρονα αντικατέστησε τις κυκλικές τροχιές 
του μοντέλου του Πτολεμαίου με ελλειπτικές. Επιπλέον, 
το μοντέλο του Κοπέρνικου δεν έκανε καμία αναφορά 
στις κρυστάλλινες σφαίρες στις οποίες υποτίθεται ότι 
περιέχονταν οι πλανήτες, σύμφωνα με το μοντέλο του 
Πτολεμαίου. Με μία κίνηση το μοντέλο του Κοπέρνικου 
μείωσε κατά δύο τα οντολογικά στοιχεία της 
Αστρονομίας. Σύμφωνα με την Καλορική θεωρία περί 
θερμότητας, η θερμότητα είναι μία αβαρής ουσία, η 
οποία μετακινείται από το ένα αντικείμενο στο άλλο. 

Αυτή η θεωρία προήλθε από την μελέτη των κανονιών 
και την ανακάλυψη της ατμομηχανής. Όταν ο Λόρδος 
Ράμφορντ μελετούσε την κατασκευή κανονιών, 
διαπίστωσε ότι οι παρατηρήσεις του αντιέβαιναν της 
Καλορικής θεωρίας. Έτσι διετύπωσε την δική του 
μηχανική θεωρία προς αντικατάσταση της 
προηγούμενης, η οποία εκτόπισε την Καλορική και ήταν 
οντολογικά απλούστερη από όλες τις προηγούμενες. 
Επίσης, κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, οι φυσικοί 
πίστευαν ότι για να ταξιδέψει το φως απαιτείται κάποιο 
μέσο, όπως συμβαίνει και με τα ηχητικά κύματα. 
Προϋποτέθηκε ότι αυτό το μέσο ήταν ο αιθέρας και 
συντελέστηκαν πολλά πειράματα προκείμενου να 
ανιχνευτεί. Ένα από τα γνωστότερα πειράματα με 
αρνητικό αποτέλεσμα στην ιστορία της επιστήμης, το 
πείραμα των Μίκελσον-Μόρλεϊ δεν κατόρθωσε να 
αποδείξει την ύπαρξη του αιθέρα. Ο Αινστάιν 
βασίστηκε σε αυτό το πόρισμα και σχημάτισε την 
θεωρία του χωρίς καμία αναφορά στον αιθέρα, 
παρέχοντας, έτσι, ακόμα ένα παράδειγμα μιας θεωρίας 
που προσφέρει μεγαλύτερη οντολογική απλότητα.

ΥΓ. Και εδώ το κείμενο ειναι παρμένο απο τη Βικιπεδία. Το λινκ 
δόθηκε παραπανω.



magicicada septendecim 
monstermind

magicicada septendecim, ωραίος τίτλος για άρθρο δεν 
συμφωνείτε? πάντα έτσι είναι με τα λατινικά. πάντα 
έτσι είναι με τα σπάνια.

λοιπόν...

το "magicicada septendecim" είναι όνομα μιας φυλής 
τζιτζικιών, και συγκεκριμένα είναι ακριβώς αυτό που 
βλέπετε στην φωτογραφία σε μια κάπως "άσεμνη" 
στάση, (τους έλαχε μπανιστιρτζής φωτογράφος δεν 
είναι ότι είναι ανήθικα) 

και ναι, εσείς βρίσκεστε στην ενότητα συζητήσεων 
"Επιστήμη και λογική" και όχι στην ενότητα "βιολογία". 
Φαντάζομαι ότι τώρα κάπου στο βάθος του μυαλού σας 
περνάει μια σκέψη που εάν την φέρνατε στο στόμα σας 
θα ακουγόταν κάπως έτσι: "τι σχέση μπορούν να έχουν 
τα τζιτζίκια με την λογική"

αυτό που ακολουθεί είναι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα 
της επιστημονικής σκέψης από το βιβλίο Simon Singh 
με τίτλο «Το τελευταίο θεώρημα του Φερμά», 
(εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ) το οποίο θα μπορούσα να πω πως 
είναι για τα μαθηματικά ότι το «ο κοσμος της Σοφίας» 
για την φιλοσοφία.

«Όπως ακριβώς βρέθηκ ο ρόλος των πρώτων αριθμών 
(βλ. παρακάτω) στην κατασκοπία, έτσι και αυτοί 
εμφανίζονται στον φυσικό κόσμο. Τα περιοδικά 
τζιτζίκια,ειδικότερα τα magicicada septendecim, έχουν 
το μεγαλύτερο κύκλο ζωής από όλα τα άλλα έντομα. Ο 
μοναδικός αυτός κύκλος ζωής αρχίζει κάτω από το 
έδαφος, όπου οι νύμφες ρουφούν υπομονετικά το χυμό 
από τις ρίζες των δέντρων. Κατόπιν, έπειτα από 17 
χρόνια αναμονής, τα ενήλικα τζιτζίκια βγαίνουν από το 
έδαφος, μαζεύονται και προσωρινά κατακλύζουν το 
τοπίο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ζευγαρώνουν, γεννούν 
τα αυγά τους και πεθαίνουν. 

Το ερώτημα που προβλημάτιζε τους βιολόγους ήταν το 
«γιατί ο κύκλος ζωής του τζιτζικιού είναι τόσο μακρύς. 
Σημαίνει άραγε κάτι, το γεγονός ότι αυτός ο κύκλος 
ζωής είναι πρώτος αριθμός ετών. 

Μια θεωρία διατυπώνει την άποψη ότι το τζιτζίκι 
προσπαθεί να αποφύγει ένα παράσιτο με επίσης μεγάλο 
κύκλο ζωής. Αν το παράσιτο έχει κύκλο ζωής λ.χ. δύο 
χρόνια, τότε το τζιτζίκι θέλει να αποφύγει έναν κύκλο 
ζωής που διαιρείται με το 2, αλλιώς το παράσιτο και το 
τζιτζίκι θα συμπίπτουν χρονικά. Ομοίως και εάν ένα 
παράσιτο έχει κύκλο ζωής 3 χρόνια κτλ. Τελικά η 
καλύτερη επιλογή του τζιτζικιού είναι να έχει κύκλο 
ζωής που να διαρκεί πρώτο αριθμό ετών. 

Έτσι αν το τζιτζίκι έχει 17ετή κύκλο ζωής σπάνια θα 
συναντήσει το παράσιτο. Αν το παράσιτο έχει κύκλο 
ζωής 2 έτη, θα συναντιόνται μόνο κάθε 34 χρόνια, ενώ 
αν έχει μεγαλύτερο, λ.χ. 16 χρόνια θα συναντούνται 
μόνο κάθε 272 έτη. 

Το παράσιτο για να αντεπιτεθεί, διαθέτει μόνο δύο 
κύκλος ζωής που αυξάνουν τη συχνότητα σύμπτωσης, 
τον ετήσιο κύκλο και τον 17ετή κύκλο όπως το 
τζιτζίκι. Πάντως είναι απίθανο να επιβιώσει ένα 
παράσιτο επανεμφανιζόμενο 17 έτη στη σειρά, αφού τις 
πρώτες 16 εμφανίσεις του δεν θα υπάρχουν τζιτζίκια 
να παρασιτήσει. Από την άλλη με σκοπό να φτάσουν 
τον 17ετή κύκλο ζωής, ι γενεές των παρασίτων θα 
έπρεπε να εξελίσσονται κατά το 16ετή κύκλο ζωής. 
Αυτό θα σημαίνει ότι σε κάποιο στάδιο της εξέλιξης το 
παράσιτο και το τζιτζίκι δεν θα συνέπιπταν για 272 
χρόνια. και στις δύο περιπτώσεις, ο μακρύς κύκλος 
πρώτων αριθμών ζωής του τζιτζικιού το προστατεύει. 

Το γεγονός αυτό εξηγεί ίσως την αιτία που το 
υποτιθέμενο παράσιτο δεν έχει βρεθεί ποτέ!
Και το αποτέλεσμα είναι ένα τζιτζίκι με 17ετή κύκλο 
ζωής που όμως πλέον δεν το χρειάζεται.»



H TEXNH TΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ 
pepita73 19/06/2009, 08:57 

"Ο Επικουρισμός είναι η φιλοσοφική σχολή της 
αρχαιότητας με την μεγαλύτερη διάρκεια αλλά και την 
μεγαλύτερη εσκεμμένη συκοφάντηση, που δυστυχώς 
διαιωνίζεται μέχρι τις μέρες μας... Στον Μεσαίωνα 
παραδόθηκε σαν σκοτεινή και επικίνδυνη φιλοσοφία. 
Επάνω του βάραινε η καταδίκη της ελληνικής 
επιστήμης γενικά, που την μπέρδεψαν με την 
ειδωλολατρία.. Ο Επικούρειος "Ηδονισμός", πρόκληση 
για τους φαρισαίους της ασκητικής "αγνότητας", 
παρεξηγήθηκε, παρανοήθηκε και έδωσε 
αφορμή στις πιο ηλίθιες και 
κακόβουλες διαστροφές..Λαβή για 
μεγαλύτερη συσκότιση έδωσε και η 
μετάφραση της "ηδονής" στα λατινικά 
με τη λέξη voluptas, που είναι 
περισσότερο φορτωμένη με αισθησιακή 
απόχρωση, καθώς και 
πλαστογραφημένες επιστολές που 
κυκλοφορούσαν με το όνομα του 
Επίκουρου. Πενήντα τέτοιες ασελγείς 
επιστολές έγραψε μόνο ο Διότιμος ο 
Στωικός!..Στην πιο γυμνή της μορφή η 
διαστροφική παρερμηνεία λέει : << Για 
ύψιστο αγαθό έχουν (οι επικούρειοι) 
την ηδονή. Αποθέωση της κοιλιάς. Να 
φάμε να πιούμε, γιατί αύριο θα 
πεθάνουμε..>>.
Η αλήθεια είναι ότι ο Επίκουρος (341 
π.χ.-270 π.χ.) και οι μαθητές του 
ζούσαν λιτότατα ( τους έφτανε το ψωμί 
και το νερό, όπως βεβαιώνεται στις 
γνήσιες επιστολές). Η ηθική διδασκαλία 
του Επίκουρου φανερώνει ευσέβεια προς τους θεούς, 
φιλανθρωπία προς τους φίλους και τα παιδιά τους, 
καθώς και την ημερότητα προς τους δούλους που 
απελευθέρωσε.Στην εξάπλωση της επικούρειας 
διδασκαλίας συνετέλεσε αφ'ενός η αγάπη του 
Επίκουρου προς τους μαθητές του και αφ'ετέρου το 
πρακτικό πνεύμα της ηθικής του διδασκαλίας, που 
αποτελούσε όαση στην ταραγμένη Ελληνική κοινωνία 
μετά το θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου. Στον 'Κήπο" 
έφθαναν νέοι απ'όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και 
από την Μ.Ασία, τη Συρία και την Αίγυπτο. Σ'αυτό τον 
φιλικό κύκλο δεν συμμετείχαν μόνο άνδρες αλλά 
(επαναστατικό για την εποχή) και γυναίκες καθώς και 
εταίρες. Μαζί τους συμφιλοσοφούσαν ως ίσοι και 
σκλάβοι. Ενός μάλιστα το όνομα είναι γνωστό : Μυς, 
ενδοξότατος , μάλιστα, όπως αναφέρει ο Λαέρτιος. Ο 
Επίκουρος εμφανίστηκε όταν η φιλοσοφία είχε γίνει 
εγκύκλια και σχολαστική. Στον Κήπο δεν γίνονταν 
συστηματικά μαθήματα. Τη μόρφωση της κοινότητας 
την πετύχαινε ο δάσκαλος αποτελεσματικότερα με την 
καθημερινή συναναστροφή, με ομιλίες κάθε φορά που 
δινόταν η ευκαιρία και με την άμεση ψυχική επαφή.
Η σχολή διατηρήθηκε ως πέρα στους τελευταίους 
αυτοκρατορικούς χρόνους της Ρώμης, με διαδοχικούς 
σχολάρχες και ζωντάνια, ενώ όλες σχεδόν οι άλλες 
χλόμιασαν και έσβησαν. 
Ο Διογένης ο Οινοαδέας (2ος μ.χ. αιώνας) ανέφερε ότι 
μια πνευματική παραζάλη, η "ψευδοδοξία", όπως την 
αποκαλεί,μάστιζε την εποχή του σαν επιδημία και σαν 
κολλητική αρρώστια : << Ο αριθμός των βλαμμένων 
( από τις φαντασιοκοπίες που κυκλοφορούν στην 
αυτοκρατορία) μεγαλώνει μέρα με τη μέρα : γίνονται 
δε πλείονες, δια γαρ τον ζήλον άλλος εξ άλλου 
λαμβάνει την νόσον ως τα πρόβατα>>..Το μέσον της 
θεραπείας είναι η επικουρική συνταγή, η 
"ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ" : 
Α) Άφοβον ο θεός Β) αναίσθητον ο θάνατος Γ) τ'αγαθόν 
μεν εύκτητον Δ) το δεινόν ευεκαρτέρητο. ( Λύτρωση 

από τον φόβο των θεών και το φόβο του θανάτου. Το 
αγαθό εύκολα αποκτάται, οι οδύνες εύκολα 
υπομένοντε).
Ο επικουρισμός, η πεμπτουσία της Ιωνικής φιλοσοφίας, 
αγωνίζεται συνεπώς να σώσει τον ελληνικό 
ορθολογισμό και τη νηφαλιότητα από προλήψεις, 
δεισιδαιμονίες και ψευδομυστικιστικά ρεύματα. Για τον 
Επίκουρο και τη σχολή του η φιλοσοφία υπηρετεί τη 
ζωή κι έχει μοναδικό σκοπό να φέρει τη γαλήνη και την 
ευτυχία, αντί να χασομερεί με περιθωριακά ζητήματα, 
με άγονες συζητήσεις και με διαλεκτικά πλάσματα που 

δίνουν την εντύπωση της υψηλής 
σοφίας.

H έννοια της ηδονής : 
Η λέξη προβάλλει για πρώτη φορά στον 
ποιητή Σιμωνίδη, εννοώντας 
περισσότερο τη σαρκική απόλαυση. Ο 
σοφιστής Πρόδικος , στα "Συνώνυμά" 
του , κατατάσσει την ηδονή με τη 
γενικότερη έννοια : χαρά, τέρψη και 
ευφροσύνη. Οι Στωικοί χαρά λέγανε την 
"εύλογον έπαρσιν", ηδονή την "άλογον 
έπαρσιν", τέρψη την ηδονή από την 
ακοή, ευφροσύνη από τους ωραίους 
λόγους. 
Το βασικό στοιχείο για την ανθρώπινη 
ζωή, για την ευτυχία και την ανύψωσή 
της, την καλή διάθεση, την ευεξία, την 
ευθυμία ή ευεστώ, όπως την έλεγε ο 
Δημόκριτος, ο Επίκουρος την ονόμασε 
"Ηδονή". Για να την ξεχωρίσει από τις 
κοινές ηδονές (όπως το φαγητό, πιοτό, 
ερωτισμό, θεάματα, κ.λ.π.) την είπε 
"Καταστηματική (καταστασιακή) 

Ηδονή", ενώ τις κοινές ηδονές τις είπε "εν κινήσει". 
Καταστηματική ηδονή,λοιπόν, είναι η σταθερή, μόνιμη, 
ευχάριστη διάθεση, που είναι ανεξάρτητη από τις 
εξωτερικές συνθήκες! Στα Λατινικά η αντίστοιχη 
διάκριση γίνεται μεταξύ voluptas stabilis και voluptas 
movens. Ενώ για τους περισσότερους ηδονή είναι μια 
κίνηση των αισθητηρίων οργάνων, που τους κάνει να 
νιώσουν κάποια απόλαυση, για τον Επίκουρο η 
Καταστηματική Ηδονή είναι το <<το πέρας ταις 
ηδοναίς>>, η ευάρεστη διάθεση που έχουμε όταν 
λείψει κάθε ενόχληση : πείνα,δίψα η άλλη 
επιθυμία.<<Παντός του αλγούντος Υπεξαίρεσιν>>, ότι 
άλλως ονομάζετο Αοχλησία (absence de la douleur). 
Όχληση δίνει ακόμα και η χαρά, δηλαδή κάθε θετικό 
συναίσθημα! Στο σύγγραμμά του ¨Περί αιρέσεων και 
φυγών", διάβαζε κανείς, όπως μας πληροφορεί ο 
Λαέρτιος: << Η μεν γαρ αταραξία και απονία 
καταστηματικαί εισίν ηδοναί, η δε χαρά και η 
ευφροσύνη κατά κίνησιν ενεργεία βλέπονται>>. Η 
κατάσταση αυτή της απόλυτης γαλήνης είναι για τον 
Επίκουρο το ύψιστο αγαθό. όταν παραμεριστεί κάθε 
συναίσθημα που ερεθίζει τον άνθρωπο, λύπη είτε χαρά, 
αναβλύζει από τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου η 
καλή διάθεση, το δημιουργικό χάδι κι αυτό του δίνει 
την ευκαιρία να αξιοποιήσει τον άφθονο πλούτο που 
κρύβει μέσα του. Στη γαληνεμένη αυτή ψυχική διάθεση 
δε χρειαζόμαστε καμιά ηδονή ούτε χαρά ή ευφροσύνη, 
γιατί κι αυτές όπως κάθε συναίσθημα, προκαλούν 
διέγερση. <<Τότε χρειαζόμαστε την ηδονή, όταν 
υποφέρουμε από τη στέρησή της. Όταν όμως αυτό δεν 
το παθαίνουμε, τότε δεν μας χρειάζεται η ηδονή>..
...Μελέτα, λοιπόν, νύχτα-μέρα όλα αυτά τα πράγματα κι 
άλλα παρεμφερή, μόνος ή και με άλλους ομοίους σου 
και ποτέ δεν θα πέσεις θύμα του άγχους, θα ζήσεις 
αντίθετα σαν θεός μεταξύ των ανθρώπων, γιατί δεν 
μοιάζει καθόλου θνητός ο άνθρωπος που ζει ανάμεσα 
σε αθάνατα αγαθά."
http://autognosia.pblogs.gr/2008/03/...-epikoyro.html 



Περί ισότητας
Monstermind,29/05/2009, 04:31 

Λέξη με μεγάλη δύναμη. Λέξη αγαπημένη, γυναικών, 
ανδρών, παιδιών. Μα κυρίως λέξη κατατρεγμένων. 
Γιατί εκείνοι που είχαν δύναμη, την ισότητα ποτέ δεν 
την θέλησαν. 

Ισότητα των φύλων, ισότητα στην 
απασχόληση, ισότητα στις προσβάσεις, 
ισότητα στις επιλογές?.
Μα τι θα πει ισότητα τελικά? Να ένας 
συμπαθητικός ορισμός:

Τα συντάγματα όλων των ελευθέρων 
κρατών διακηρύσσουν την ισότητα 
μεταξύ των ανθρώπων, δηλ. ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο νόμο 
(της κοινωνίας) και στο κράτος. Η 
ισότητα των ανθρώπων είναι ανεξάρτητη 
του φύλου (άντρας ή γυναίκα), του 
χρώματος (λευκός ή μαύρος), της 
κοινωνικής θέσης κλπ.
(ορισμός από το LivePedia)

Αυτή είναι η πιο πρακτική έννοια. Ισότητα των 
ανθρώπων αναφορικά με την ιδιότητα τους να είναι 
μέλη μίας κοινωνίας. Ίσως εδώ θα πρέπει να 
αποδεχθούμε εξ αρχής ότι η ισότητα σαν έννοια 
περιορίζεται στην κοινωνία και δεν αφορά το φυσικό 
περιβάλλον. 
Όχι ότι εκεί δεν παρουσιάζονται ισότητες σε κάποια 
πράγματα, κάθε άλλο, αλλά δεν θα πρέπει να 
επιτρέπουμε στην συλλογιστική μας να μπερδεύεται. Η 
ισότητα αφορά την ανθρώπινη κοινωνία και τίποτα 
πέρα από αυτήν. Έτσι ορίζεται άλλωστε.

Οπότε θεωρώ φρόνιμο να προσθέσουμε ένα επίθετο στο 
θέμα της συζήτησης (του μονόλογου εν προκειμένου) 
και να το πούμε: «περί κοινωνικής ισότητας». 

Ερώτηση: η κοινωνία παράγει μέλη? Όχι. Η φύση τα 
παράγει. Τα μέλη που παράγει η φύση τα παράγει έτσι 
ώστε να είναι όλα σε θέση από φυσικής άποψης, να 
«υπηρετήσουν» τον νόμο της κοινωνικής ισότητας? 
Όχι. Κάποιοι δεν είναι. Ποίοι δεν είναι?

Καταρχάς δεν είναι οι ανάπηροι. Ασχέτως του αν 
γεννηθήκαν έτσι ή αν το αποκτήσαν κάπως, αυτό δεν 
μας αφορά, υπάρχουν. Για παράδειγμα ένας τυφλός δεν 
έχει το δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο. Και φρονίμως 
δεν το έχει. Οπότε αυτός πρακτικά δεν είχε τα ίδια 
δικαιώματα απέναντι στο νόμο και το κράτος. 

Αν το πάμε λίγο παραπέρα και εξετάσουμε μια λογική 
και ορθή φαινομενικά ως προς την αρχή της 
κοινωνικής ισότητας, λειτουργία της κοινωνίας θα 
δούμε πως η προσπάθεια για κοινωνική ισότητα κόντρα 
στην φυσικά ανισότητα, καταλύει τον εαυτό της. 

Γιατί έχουμε κληθεί να διορθώσουμε αυτή την 
ασυμβίβαστη με την κοινωνική ισότητα φυσική 
πραγματικότητα, δίνοντας προσβάσεις στους 
ανάπηρους και προσπαθώντας γενικώς να τους 
βοηθήσουμε στο να είναι ίσοι. Ορίζουμε έτσι το ποιοι 
είναι οι ανάπηροι αυτοί και βοηθάμε αυτούς 
περισσότερο από τους υπόλοιπους. Δίνουμε δηλαδή 
περισσότερα δικαιώματα και λιγότερες υποχρεώσεις 
ως αντιστάθμιση. Με αφανή τρόπο έτσι καταλύουμε 
την αρχή αυτή της κοινωνικής ισότητας. Κάποιοι 
καλώς ή κακώς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Μπορούμε να δεχθούμε βέβαια ότι σε 

κάποιο βαθμό είναι μια αποδεκτή απόκλιση. Ο βαθμός 
όμως αυτός, αν το εξετάσουμε πιο προσεχτικά δεν 
είναι και τόσο μικρός. Γιατί έχουμε ορίσει κάπως του 
ανάπηρους εξαιρώντας κάποιους από αυτό το τίτλο και 
φτιάχνοντας βαθμίδες αναπηρίας. Όσο πιο ανάπηρος 
τόσο πιο «ευνοημένος» απέναντι στην κοινωνική 
ισότητα. 

Με λίγη διορατικότητα και επιμονή 
φανερώνεται και μια ακόμα πτυχή του 
προβλήματος. Γιατί οι διαφορετικότητα 
των ανθρώπων δεν στέκεται μόνο στην 
πρακτικότητα των αισθήσεων τους. 
Αντίστοιχες ιδιότητες με αυτές των 
αναπήρων δέχονται και εκείνοι που 
παρουσιάζουν «συναισθηματικές» 
ανομοιομορφίες. Οι ψυχικά ασθενείς, 
ανάλογα βέβαια και με την δική τους 
βαθμίδα ψυχικής ανισορροπίας. 

Για να γίνει πιο σαφής η έκταση της ως 
άνω παρατήρησης θα πρέπει να 
αποσαφηνίσουμε ότι κοινωνία δεν είναι 

το κράτος, ή ακόμα και αν είναι, η ισότητα της 
κοινωνίας δεν σταματάει εκεί. Στο σύνταγμα για 
παράδειγμα. Εισέρχεται και αφορά όλες τις κοινωνικές 
ομάδες. Πόλεις, γειτονιές, ομάδες άθλησης, σχολικές 
τάξεις, παρέες, οικογένειες. 

Εκεί λοιπόν σε αυτό το επίπεδο αφαίρεσης το πιο 
συγκεκριμένο όσων αφορά τους ρόλους του καθένα, τα 
πράγματα περιπλέκονται. Για παράδειγμα πόσο ίσος 
απέναντι στην ελευθερία του λόγου είναι κάποιος μέσα 
σε έναν χώρο όπου κανείς δεν επιθυμεί να τον ακούσει. 
Και πως σώζεται η ελευθερία της επιλογής των άλλων 
να μην τον ακούσουν αφού δεν θέλουν. Δεν σώζεται. 
Είναι ηλίου φαεινότερων ότι οι κοινωνικές ομάδες δεν 
υπακούν τη ισότητα. 

Αυτό σημαίνει πως η ισότητα περιορίζεται όσο 
πλησιάζουμε το διαπροσωπικό επίπεδο ανθρωπίνων 
σχέσεων. Και πως αντιλαμβάνεται άραγε ένας 
άνθρωπος την κοινωνική ισότητα όταν δεν την βιώνει 
στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Όταν αυτή η 
έννοια έχει μόνο θεωρητική αξία? 

Στην πράξη η ισότητα είναι μια θεωρία χωρίς την 
απαραίτητη πρακτική της ισχύ. Είναι μια θεωρία που 
θέτει κάποια όρια συμπεριφοράς και τίποτα παραπάνω. 
Δεν έχει καμία πρακτική ισχύ στην φύση και στην 
πραγματικότητα πέρα από αυτήν του πλαισίου 
συμπεριφοράς.

«?Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος 
εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα 
διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει από 
του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς 
πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί 
εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν 
ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός? Νεώτεραι και 
ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου μόνον 
ωρισμένας ημέρας, αλλά δι? όλου του μηνός τελούσιν 
άπαντα τα θήλεα εις πνευματικήν και συναισθηματικήν 
ανισορροπίαν, τινά δε μετρίαν, τα πλείστα δε 
σφοδροτάτην και ακατάσχετον, άτε και παντοιοτρόπως 
εκδηλουμένων και κλιμακουμένων συν τω χρόνω? 
Επειδή εν τούτοις αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως 
προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθή ημέρα 
πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των 
θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ημέραν να ορίζονται 
αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι 
πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον.»
(άρθρο του 1928.) 



Οι Παραλογισμοί του Καπιταλισμού 
Hesperus, 04/07/2009, 04:27

Η οικονομική οργάνωση μπορεί να ειδωθεί από την 
σκοπιά της εργασίας:

1) Απολύτως εθελοντική
2) Συνεργατική (συλλογική αυτο-διαχείρηση)
3) Καταναγκαστική και Εκμεταλλευτική
α) Εξώφθαλμη (δουλεία)
β) Συγκαλυμένη (μισθωτή εργασία)

Και από τη σκοπιά της διανομής:

1)Αληθινός κομμουνισμός (καθολικά ελεύθερη 
προσβασιμότητα)
2)Αληθινός σοσιαλισμός (συλλογική ιδιοκτησία και 
ρύθμιση)
3)Καπιταλισμός (ατομική/ή κρατική ιδιοκτησία)

Αν και είναι πιθανό τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
παράγονται από τη μισθωτή εργασία να διανεμηθούν 
δωρεάν (για παράδειγμα το openoffice λογισμικό 
παράγεται σε μεγάλο βαθμό από μισθωτή εργασία σε 
γνωστή εταιρία, αλλά παρέχεται δωρεάν) ή αυτά που 
παράγονται από την εθελοντική ή συνεργατική εργασία 
να μετατραπούν σε εμπορεύματα για πώληση (για 
παράδειγμα το λειτουργικό linux παράγεται σε μεγάλο 
βαθμό από εθελοντική εργασία, αλλά πολλά πακέτα του 
πωλούνται), ως επιτοπλείστον αυτά τα μοντέλα 
εργασίας και διανομής τείνουν να ανταποκρίνονται το 
ένα στο άλλο. Η παρούσα κοινωνία είναι επικρατέστερα 
το μοντέλο (3): η καταναγκαστική παραγωγή και 
κατανάλωση εμπορευμάτων. Μια απελευθερωμένη 
κοινωνία θα εξάλειφε το (3) και στο βαθμό που αυτό θα 
ήταν δυνατό, θα ελάττωνε το (2) για χάρη του (1).

Ο καπιταλισμός βασίζεται στην 
εμπορευματική παραγωγή (παραγωγή 
αγαθών με σκοπό το κέρδος) και στη 
μισθωτή εργασία (δηλαδή την ίδια την 
εργατική δύναμη που πωλείται ως 
εμπόρευμα). Όπως κατέδειξε ο Μαρξ, 
υπάρχει μικρότερη διαφορά ανάμεσα 
στον σκλάβο και τον "ελεύθερο" 
εργαζόμενο, απ' αυτή που φαίνεται. Οι 
δούλοι, αν και φαίνεται ότι δεν 
έπαιρναν καμιά αμοιβή, εντούτοις 
εξασφάλιζαν τα μέσα για την επιβίωση 
και την αναπαραγωγή τους, για τα 
οποία οι εργαζόμενοι (οι οποίοι 
γίνονται προσωρινά σκλάβοι κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους), ξοδεύουν 

το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους (αν όχι όλο, αν 
όλο είναι αρκετό και δεν χρειαστεί να καταφύγουν στον 
δανεισμό). Το γεγονός ότι ορισμένες δουλειές είναι 
λιγότερο δυσάρεστες από άλλες, και το ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει το νομικό δικαίωμα να αλλάζει 
δουλειές, να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, ν' 
αγοράσει ομόλογα ή να κερδίσει το λαχείο, αποκρύπτει 
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ανθρώπων είναι συλλογικά σκλαβωμένοι.

Πως φτάσαμε σ' αυτήν την παρανοϊκή θέση? Αν πάμε 
αρκετά πίσω, φτάνουμε σ' ένα σημείο όπου οι άνθρωποι 
εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά: εκδιώχτηκαν από την γη 
τους και στερήθηκαν από τα μεσα για να παράγουν τα 
απαραίτητα αγαθά για τη ζωή τους. (Τα περίφημα 
κεφάλαια πάνω στην "πρωταρχική συσσώρευση" στο 
Κεφάλαιο, περιγράφουν ζωηρά αυτή την διαδικασία 
στην Αγγλία). Όσο οι άνθρωποι αποδέχονται αυτόν τον 
εκτοπισμό ως νομότυπο, καταναγκάζονται σε άνισες 
ευκαιρίες σε σχέση με τους ιδιοκτήτες (αυτούς τους 
οποίους τους έκλεψαν ή αυτούς που αποκτησαν τίτλους 
ιδιοκτησίας από τους αρχικούς κλέφτες), κατά τις 
οποίες ανταλλάσουν την εργασία τους για ένα κλάσμα 
αυτού που πρακτικά παράγει, η υπεραξία δε 
καρπώνεται από τους ιδιοκτήτες. Αυτή η υπεραξία 
(κεφάλαιο) μπορεί τότε να επανεπενδυθεί, προκειμένου 
να γενικεύσει ακόμη μεγαλύτερη υπεραξία κατά τον 
ίδιο τρόπο.

Όσο για την διανομή, μια δημόσια πηγή νερού είναι ένα 
απλό παράδειγμα αληθινού κομμουνισμού 
(προσβασιμότητα χωρίς όρια). Μια δημόσια βιβλιοθήκη 
είναι ένα παράδειγμα αληθινού σοσιαλισμού (ελεύθερη 
αλλά ρυθμισμένη πρόσβαση).

Σε μια λογική κοινωνία, η προσβασιμότητα θα 
καθοριζόταν από το βαθμό αφθονίας/ή έλλειψης. Σε μια 
περίοδο ξηρασίας, το νερό ίσως θα έπρεπε να 
διανέμεται ρυθμισμένα. Αντιστρόφως, από τη στιγμή 
που οι βιβλιοθήκες γίνονται εξολοκλήρου online 
δύνανται να γίνουν εξολοκλήρου κομμουνιστικές: ο 
καθένας θα μπορεί να έχει ελεύθερη άμεση πρόσβαση 
σε κάθε βιβλίο, χωρίς ανάγκη πια για check out και 
επιστροφές, μέτρα ασφάλειας ενάντια σε κλοπές, κλπ.

Αλλά αυτή η λογική σχέση εμποδίζεται από την 
εμπλοκή διαχωρισμένων οικονομικών συμφερόντων. Για 
να δούμε το τελευταίο παράδειγμα, σύντομα θα γίνει 
τεχνικά δυνατό να δημιουργηθεί μια παγκόσμια 
"βιβλιοθήκη" στην οποία κάθε βιβλίο που έχει γραφτεί, 
κάθε φίλμ που έχει δημιουργηθεί, και κάθε μουσική 
παράσταση που έχει ηχογραφηθεί θα μπορεί να 
βρίσκεται online, δυνητικά επιτρέποντας στον καθένα 
να μπει και να αποκτήσει ένα αντίγραφο (καμιά ανάγκη 
πλέον για καταστήματα, πωλήσεις, διαφήμιση, 

πακετάρισμα, μεταφορικά κλπ). 
Όμως, καθώς κάτι τέτοιο θα 
εκμηδένιζε τα κέρδη των σύγχρονων 
εκδοτικών, δισκογραφικών και 
κινηματογραφικών επιχειρήσεων, 
ακόμα περισσότερη ενέργεια 
σπαταλάται στην επινόηση 
πολύπλοκων μεθόδων για την 
αποτροπή και την τιμωρία της 
αντιγραφής(για παράδειγμα γνωστή 
δισκογραφική εταιρεία, 
παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε 
διεθνή και εγχωρια νομοθεσία, 
τοποθετούσε για καιρό στους 
υπολογιστές ανυποψίαστων χρηστών 
ένα "rootkit" (λογισμικό ελέγχου του 
λειτουργικού συστηματος σε shell 
level) παρακαλω, προκειμένου να 



αποτρέψει την αντιγραφή εμπορικών cd στους 
υπολογιστές ) - καθώς άλλοι σπαταλούν την ανάλογη 
ενέργεια επινοώντας τρόπους για να παρακάμψουν 
αυτές τις μεθόδους - αντί στην ανάπτυξη μιας 
τεχνολογίας που θα ωφελούσε δυνητικά τους πάντες.

Ένα από τα προτερήματα του Μαρξ ήταν ότι ξεπέρασε 
την κενότητα των πολιτικών λογικών που βασίζονταν 
σε αφηρημένες φιλοσοφικές ή ηθικές αρχές (η 
"ανθρώπινη φύση είναι έτσι κι αλλιώς", όλοι οι 
άνθρωποι έχουν το "φυσικό δικαίωμα" να κάνουν αυτό ή 
το άλλο) καταδεικνύοντας πως οι κοινωνικές 
πιθανότητες και η κοινωνική ενημερότητα 
περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και διαμορφώνονται 
από τις υλικές συνθήκες. Η ελευθερία έτσι αφηρημένα 
δεν σημαίνει τίποτα αν το μεγαλύτερο μέρος της 
κονωνίας είναι αναγκασμένο να δουλεύει αδιάκοπα για 
να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Δεν είναι καθόλου 
ρεαλιστικό να περιμένουμε από τους ανθρώπους να 
είναι γεναιόδωροι και συνεργατικοί όταν δεν έχουν 
χρόνο να κλ*** (αφήνοντας κατά μέρος τις δραστικά 
διαφορετικές συνθήκες κατά τις οποίες άνθισε ο 
"πρωτόγονος κομμουνισμός"). Όμως ενα αρκούντως 
μεγάλο πλεόνασμα αγαθών ανοίγει ευρύτερες 
προοπτικές. Η ελπίδα του Μαρξ και άλλων 
επαναστατών της εποχής του βασιζόταν στο γεγονός 
ότι οι τεχνολογικές δυνατότητες που ανέπτυξε η 
Βιομηχανική Επανάσταση, παρείχαν τελικά την υλική 
βάση για μια αταξική κοινωνία. 

Διαβάζουμε στο παρακάτω απόσπασμα από τις 
περίφημες "Βασικές Γραμμές στην Κριτική της 
Πολιτικής Οικονομίας" (Grundrisse...):

"Αλλά στο βαθμό που αναπτύσσεται η μεγάλη 
βιομηχανία, η δημιουργία του πραγματικού πλούτου 
καταλήγει να εξαρτάται λιγότερο από το ποσό της 
μισθωμένης εργασίας απ΄όσο από τους μηχανισμούς 
που κινητοποιουνται κατά τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας, και των οποίων η πανίσχυρη 
αποτελεσματικότητα είναι η ίδια...πέρα από κάθε 
αναλογία με τον καθαρό χρόνο εργασίας που 
αναλώθηκε για την παραγωγή τους, και εξαρτάται 
μάλλον από τη γενική κατάσταση της επιστήμης και 
την πρόοδο της τεχνολογίας.- Καρλ Μαρξ, "Βασικές 
Γραμμές στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας"

Δεν ήταν πια θέμα διακήρυξης ότι τα πράγματα θα 
"έπρεπε" να είναι διαφορετικά, αλλά συνειδητοποίησης 
ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ότι η ταξική 
κυριαρχία δεν ήταν άδικη, ήταν τώρα άχρηστη. Ήταν 
στ' αλήθεια ποτέ χρήσιμη? Είχε δίκιο ο Μαρξ στο ότι η 
ανάπτυξη του καπιταλισμού και του κράτους είναι 
αναπόφευκτα στάδια στην πορεία προς την κοινωνική 
απελευθέρωση, ή μήπως θα μπορούσε να επιτευχτεί 
ένας τέτοιος στόχος χωρίς αυτή την οδυνηρή 
παράκαμψη? Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να διερωτόμαστε 
πλέον. Ανεξάρτητα από τις πιθανότητες που υπήρχαν ή 
δεν υπήρχαν στο παρελθόν, οι παρούσες υλικές 
συνθήκες είναι κάτι περισσότερο από επαρκείς για να 
διατηρήσουν μια παγκόσμια αταξική κοινωνία.

Το πιο σοβαρό μειονέκτημα του καπιταλισμού δεν είναι 
η ποσοτική αδικία - το προφανές γεγονός ότι ο πλούτος 
κατανέμεται άδικα, ότι οι εργαζόμενοι δεν 
πληρώνονται την πλήρη "αξία" της εργασίας τους. Το 
πρόβλημα είναι ότι αυτό το περιθώριο εκμετάλλευσης 
(ακόμα και σχετικά μικρό) κάνει δυνατή την ιδιωτική 
συγκέντρωση κεφαλαίου, η οποία τελικά 
επανακατευθύνει τα πάντα προς τους δικούς της 
σκοπούς κυριαρχώντας και κατακλύζοντας κάθε όψη 
της ζωής.

Όσο περισσότερη αλλοτρίωση παράγει το σύστημα, 
τόσο πέρισσότερη κοινωνική ενέργεια πρέπει να 
εκτραπεί για να το συντηρήσει - περισσότερη 
διαφήμιση για να πουληθούν άχρηστα εμπορεύματα, 
περισσότερες ιδεολογίες για να κρατηθούν οι ανθρωποι 
μπαμπουζλαρισμένοι, περισσότερα θεάματα για να τους 
καλμάρουν, περισσότερες φυλακές και αστυνομία για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος και των 
εξεγέρσεων, περισσότεροι εξοπλισμοί για την 
αντιπαράθεση με τα αντίπαλα κράτη - και όλα αυτά 
παράγουν ακόμα μεγαλύτερη σύγχιση και 
ανταγωνισμούς που πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
ακόμα περισσότερα θεάματα, περισσότερες φυλακές 
κλπ. Όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, οι 
πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες ικανοποιούνται μόνο 
συμπτωματικά, αν ικανοποιούνται καθόλου, καθώς 
πρακτικά όλη η εργασία διοχετεύεται σε παρανοϊκά, 
περριτά ή καταστροφικά projects, τα οποία δεν 
εξυπηρετούν άλλο σκοπό από την συντήρηση του 
συστήματος.

Αν αυτό το σύστημα καταργούνταν και το σύγχρονο 
τεχνολογικό δυναμικό μετασχηματιζόταν και 
επανακατευθυνόταν καταλλήλως, η αναγκαια για να 
καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες εργασία θα μειωνόταν 
σ' ένα τόσο μηδαμινό επίπεδο ώστε θα αναλαμβανόταν 
με ευκολία από τον εθελοντισμό και τη 

συνεργατικότητα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για 
οικονομικά κίνητρα και κρατικό εξαναγκασμό.

Δεν είναι και τόσο δύσκολο να αρπάξουμε την ιδέα του 
ξεπεράσματος της απροκάλυπτης ιεραρχημένης 
εξουσίας. Η αυτο-διαχείρηση μπορεί να ειδωθεί ως η 
εκπλήρωση της ελευθερίας και της δημοκρατίας που 
είναι οι αυθεντικές αξίες των δυτικών κοινωνιών. Πέρα 
από την συναινετική υποτακτικότητα των ανθρώπων, 
όλοι βίωσαν κάποτε μια στιγμή που μίλησαν ή 
ενέργησαν για λογαριασμό τους! 



Επισκόπηση Πολιτικής Μας Ιστορίας... 

Κάπου εκεί γύρω στις αρχές του 19ου αιώνα σε μία 
γωνία της Βαλκανικής, ήταν κάτι τύποι - ραγιάδες τους 
λέγανε - μέλη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτοί 
οι τύποι παρόλλες τις φυλετικές προσμίξεις θεωρούσαν 
εαυτούς - και έως ένα σημείο ήταν παρά τις μαλακίες 
ενός Φλαγενμάγερ - απόγονους μίας Ιστορικής Φυλής 
που ονομάζονταν Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες λοιπόν 
στη Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν χωρισμένοι. Οι 
μισοί ήταν τακιμιαζμένοι με τους τούρκους κυρίαρχους 
και οι άλλοι μισοί την ψάχνανε ώστε να βρούνε τρόπο 
και να δημιουργήσουν το δικό τους κράτος.

Τέλος πάντων, κάτι Έλληνες που δεν μένανε στην 
Ελλάδα αλλά στην Ρωσία - άρα δεν ξέρανε τι μαλάκες 
ήταν αυτοί που μένανε στην Ελλάδα - έφτιαξαν μία 
εταιρία με φιλικό μετοχικό κεφάλαιο. Αυτή η "Φιλική 
Εταιρία" λοιπόν έκανε δουλειές με σκοπό την 
επανάσταση των Ελλήνων εναντία στους τούρκους. Οι 
Έλληνες βέβαια που γουστάρανε τους τούρκους γιατί 
ήταν τακιμιαζμένοι (παπάδες και κοτζαμπάσηδες τους 
λέγανε) κυκλοφορούσαν κάτι βιβλία ονομαζόμενα 
"Πατρική Διδασκαλία" που έλεγαν πως η Έλληνες καλά 
ήταν υπό τουρκική κατοχή. Αυτοί όμως που δεν 
γουστάρανε τους τούρκους είχαν καλύτερους 
συγγραφείς κι έτσι εξέδωσαν περισσότερα βιβλία, 
(Χάρτα της Ελλάδος, Αδελφική Διδασκαλία, Ελληνική 
Νομαρχία κ.α.) άρα είχαν και επικοινωνιακό 
πλεονέκτημα.

Οι Παπάδες βέβαια και οι Κοτζαμπάσηδες "δώσανε 
στεγνά" την πρώτη επαναστατική προσπάθεια ενός 
Πρίγκιπα που ονομαζόταν Υψηλάντης. Έτσι αντί να 
καταφέρει να επαναστατήσει τον εκάνανε οι αραπάδες 
κεμπάπ. Τους πήρανε γραμμή λοιπόν οι υπόλοιποι τι 
κουμάσια ήταν και είπαν "έτσι είστε κουφάλες; τώρα 
θα δείτε". Επειδή η αποτυχημένη προσπάθεια έγινε 
στον βορά, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν ήταν να 
πάνε στον Νότο, σ' ένα μέρος που το λέγαν Μωριά ή 
Πελοπόννησο. Εκεί οι κοτζαμπάσηδες από τη μία ήταν 
τακιμιαζμένοι με τους Τουρκαλάδες αλλά από την άλλη 
γουστάρανε να γίνουν και απόλυτοι κυρίαρχοι χωρίς να 
έχουν τους τούρκους πάνω απ' το κεφάλι τους. Το 
πρόβλημα βέβαια ήταν οι Παπάδες αλλά ένας 
στρατιωτικός τύπος ονόματι Θόδωρος Κολοκοτρώνης, 

τράβηξε την πιστόλα, την κότσαρε στο κεφάλι ενός 
δεσπότη ονόματι Παλαιών Πατρών Γερμανός, και του 
είπε "Άγιε δέσποτα... ή ευλογείς την επανάσταση ή σ' 
ευλογούνε και σε πάνε κι όλας τέσσερις". Ήταν γύρω 
στις 25 Μαρτίου του 1821....

Τέλος πάντων οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν ενάντια στους 
Τούρκους - και όχι μόνο... στα μουλωχτά φάγανε και 
αρκετούς κοτζαμπάσηδες αλλά αυτό δεν το πολυλένε 
τα βιβλία - και αρχίσανε τους σαματάδες. Τράβηξαν 
και μία Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο και -σαν καλοί 
θεατρίνοι - είπαν "Μάγγες, είμαστε κράτος μόνοι μας 
τώρα". Οι τούρκοι στην Αρχή την είδαν τσαμπουκά και 
έστειλαν έναν Δράμαλη Πασά να καθαρίσει αλλά οι 
Έλληνες "το' χαν" και με την καθοδήγηση του Θόδωρου 
τον στριμώξανε τον Δράμαλη στα Δερβενάκια και τον 
πήγαν πίπα-κώλο-ντραμπουί. Αφού όμως ξεκώλιασαν 
τον Δράμαλη κι έτσι όπως κάθονταν σκέφτηκαν 
"...ωραία.. αφού κερδίσαμε τους τούρκους, και 
ανακηρύξαμε και κράτος Ελληνικό τι θα κάνουμε 
τώρα;" Τραβάνε λοιπόν και άλλη μία Εθνοσυνέλευση 
στο Άστρος (πάλι αν θυμάμαι καλά) και έτσι ψήφισαν 
και σύνταγμα και βρήκαν και σημαία. Βέβαια, αφού 
ανακήρυξαν κράτος με σημαία, έπρεπε να ανακηρύξουν 
και κυβέρνηση. Επειδή δεν γινόταν να έχουν 3.162 
υπουργούς και 12.753 πρωθυπουργούς εξέλεξαν 
λιγότερους. Αυτοί που δεν έγιναν υπουργοί ή 
πρωθυπουργοί τα πήρανε κράνα κι έτσι άρχισαν να 
πολεμούν τους άλλους που έγιναν υπουργοί. Φυσικά 
αυτοί που γίνανε Υπουργοί εσύναψαν και δάνειο για να 
έχουνε φράγκα και να ξεχωρίζουν από αυτούς που δεν 
γίνανε υπουργοί. Κράτος ασφαλές με αναγνωρισμένα 
σύνορα μπορεί να μην είχαμε... είχαμε όμως χρέη. 
Άρχισαν λοιπόν να πλακώνονται οι Υπουργοποιημένοι 
με τους απ' έξω... Τσιμπάνε και τον Θοδωρή τον 
Κολοκοτρώνη και του Βάζουνε μέσα, τρώνε άλλον έναν 
αρχιδάτο ονόματι Οδυσσέα Αντρούτσο και γενικά η 
κατάσταση είναι μπουρδέλο για πρώτη φορά, ακόμα 
δεν γίναμε κράτος. Οι Τούρκοι βέβαια, ήταν Τούρκοι 
αλλά δεν ήταν ΤΟΣΟ μαλάκες, οπότε την ξανάπεσαν 
στου Έλληνες από δύο πάντες... με τον Κιουταχή Πασά 
και τον Ιμπραήμ Πασά.

Ένας Θεός της Ελλάδος (ο οποίος έχει σίγουρα 
χιούμορ) σαν να έβαλε λίγο μυαλό στους Έλληνες. Οι 
Τουρκαλάδες είχαν φάει ήδη Μεσολόγγι και Τριπολιτσά 
και πολιορκούσαν την Ακρόπολη (την οποία υπεράσπιζε 
ο Καραϊσκάκης μαζί με τον Μακρυγιάννη οπότε πήρε τ' 
αρχίδια του αντί για την Ακρόπολη ο Κιουταχής... 
τέλος πάντων) και οι Έλληνες μαζεύτηκαν για άλλη μία 
Εθνοσυνέλευση στην Τριζοίνα. Αφού δεν τους είχε 
πολυμείνει κράτος σκέφτηκαν και είπαν "Δεν εκλέγουμε 
κανέναν φουκαρά μαλάκα να επωμιστεί και την Ευθύνη 
του μπουρδέλου, και μετά εμείς την ξαναβλέπουμε την 
δουλειά;;;..." και εξέλεξαν για κυβερνήτη της Ελλάδος 
έναν τύπο Ονόματι Ιωάννη Καποδίστρια. Ο τύπος ήταν 
μεγάλη πολιτική μούρη και ολίγον φασίστας, χώρια το 
ότι δεν είχε ιδέα περί του Ελληνικού χάους και νόμιζε 
ότι του έκαναν τιμή οι πατριώτες του. Τέλος πάντων, 
πριν να έρθει από την Ελβετία όπου ιδιώτευε (τους 
έφτιαξε και το σύνταγμα) και αφού είχε υπηρετήσει ως 
ένας από τους Υπουργούς εξωτερικών του τσάρου, 
έπεσε μία πιστολιά στο Ναβαρίνο, ο 
ΑγγλοΓαλλοΡωσικός στόλος ξεκώλιασε τον 
ΤουρκοΑιγυπτιακό (οι Έλληνες δεν είχαν συμμετοχή αν 
και εικάζεται ότι η ντουφεκιά που έφαγε τον βρετανό 
απεσταλμένο για τις διαπραγματεύσεις ρίχθηκε από 
την καρυόφυλλα του Κολοκοτρώνη) και οι Τούρκο 
Αιγύπτιοι είπαν να την κάνουν σιγά σιγά αλλά όχι 
γρήγορα. Το 1828 έρχεται αυτός ο Καποδίστριας στην 
Ελλάδα. Εκλήθη να διοικήσει ένα χρεωμένο μπουρδέλο 
του οποίου ο στρατός εδιοικήτο από έναν τύπο ονόματι 
Φαβιέρος, που δεν ήταν Έλληνας, ενώ οι Ελληνικές 



στρατιωτικές μονάδες ήταν κάτι τύποι με φουστανέλες 
που γαμούσαν κι έδερναν - στην κυριολεξία. Α... το 
κράτος δεν είχε ούτε αναγνωρισμένα σύνορα ή 
υπόσταση ακόμα.

Τέλος πάντων ο ανθρωπάκος σήκωσε τα μανίκια και 
άρχισε, έκοψε νόμισμα, έφτιαξε υπουργεία, ξεκίνησε 
κάποιες κινήσεις για την παιδεία, έπεισε τους Άγγλο-
Γαλλό-Ρώσους το 1829 να υπογράψουν στο Λονδίνο το 
πρωτόκολλο ίδρυσης του (υποτελούς μεν στην Τουρκία, 
αυτόνομου δε) Ελληνικού κράτους και να μπουν 
"εγγυητές". Έτσι το μπουρδέλο εκτός από χρεωμένο 
έγινε και υποτελές (επί 
της ουσίας) και σε άλλες 
(πλην Τουρκίας) ξένες 
δυνάμεις. Το 1830 το 
μπουρδέλο έγινε και 
τελείως ανεξάρτητο από 
τους Τούρκους, καθότι 
οι Άγγλοι (κυρίως) και οι 
Γάλλοι και οι Ρώσοι δεν 
θέλανε να μοιράζονται 
τα φράγκα του με τους 
Τουρκαλάδες. Αφού 
λοιπόν ο Καποδίστριας 
έκανε σίγουρο ότι το 
μπουρδέλο είναι 
ανεξάρτητο, οι τύποι 
που τον καλέσανε να 
βγάλει τα κάστανα από 
την φωτιά θεώρησαν ότι αρκετά εκάθησε και ότι 
παραπήρε αέρα. Τον φάγανε λοιπόν λάχανο κάτι 
Μαυρομιχαλαίοι και άρχισε πάλι ο χαμός με το ποιός θα 
διοικήσει. Οι τρεις προστάτες (Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι) 
όμως τους το ξέκοψαν και τους είπαν "Μάγκες, σας 
αγαπάμε σας εκτιμάμε αλλά επειδή είστε ΤΕΛΕΙΩΣ μα 
ΤΕΛΕΙΩΣ ΜΑΛΑΚΕΣ δεν σας εμπιστευόμαστε να 
αυτοδιοικείσθε" και τους κουβάλησαν έναν 
ΒαυαροΔανό σιφιλιάρη ονόματι Όθωνα για βασιλιά.

Αυτός ο σιφιλιάρης δεν ήταν και τόσο μαλάκας. Αν και 
στην αρχή καταδίκασε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη σε 
θάνατο, μετά μετάνιωσε και τον έκανε σύμβουλο για 
την Επικράτεια. Επίσης ίδρυσε και Πανεπιστήμιο ενώ ο 
Βαυαρός υπεύθυνος για την παιδεία που κουβάλησε 
μαζί του, κάποιος Μάγερ, έβαλε τις βάσεις της 
παιδείας της Ελλάδος και από τότε δεν έχουν 
πολυαλάξει. Σταδιακά, αγάπησε τόσο πολύ το βασίλειο 
του που άμα λάχει φόρεσε και φουστανέλα. Βέβαια, 
ένας σύμβουλος του για τα εσωτερικά, ο Αρμεσμπέργκ, 
ήταν λίγο μουνόπανο και γενικά ο Όθωνας ήταν λίγο 
φασισταριό. Οι Έλληνες δεν πολυγουστάρανε εξουσίες 
"Ελέω Θεού" -τα ίδια σκατά είχαν και με τον σουλτάνο - 
και έτσι στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 έγινε μία επανάσταση 
πρωτοστατούντος ενός Αρχιδάτου ονόματι 
Μακρυγιάννης (ο ίδιος αρχιδάτος που ξεκώλιασε τους 
Τούρκους σε διάφορες μάχες) και ενός άλλου ονόματι 
Καλλέργη. Ο Βαυαρός ψιλοχέστηκε και έτσι 
παραχώρησε σύνταγμα. Έτσι το μπουρδέλο εκτός από 
υποτελές και καταχρεωμένο έγινε και συνταγματικό. 
Το μπουρδέλο λοιπόν από "ελέω Θεού" μοναρχία, έγινε 
συνταγματική μοναρχία το 1843. Αφού είχανε 
σύνταγμα, οι πελάτες του μπουρδέλου έπρεπε να 
εκλέξουν τσατσά. Το 1844 λοιπόν γίνανε και οι πρώτες 
εκλογές. Τα 3 κόμματα έφεραν τους εξής Εθνικούς και 
ευπάτριδες τίτλους:

Ρωσικό Κόμμα (Ηγέτης ο Ανδρέας Μεταξάς) που πήρε 
55 έδρες.

Αγγλικό Κόμμα (Ηγέτης ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος) 
που πήρε 28 έδρες.

Γαλλικό Κόμμα (Ηγέτης ο Ιωάννης Κωλέττης) που πήρε 
20 έδρες.

Τιμώντας τις δημοκρατικές αρχές, κοιτίδα των οποίων 
ήταν η χώρα που εκλήθησαν να διοικήσουν, και οι 3εις 
Ηγέτες, πρωτοστατούντος του Κωλέττη, φρόντισαν να 
νοθεύσουν το αποτέλεσμα. Τελικά, σε απόδειξη του 
πόσο σημαντική ήτο από συστάσεως του κράτους η 
Λαϊκή βούληση, ο Κωλέττης του τρίτου κόμματος 
ορίσθηκε 1ος συνταγματικός πρωθυπουργός του 
Μπουρδέλου, με την υποστήριξη του Ηγέτη του 
Ρωσικού κόμματος (κρατήστε το αυτό... μερικά χρόνια 

αργότερα και πάλι ο ηγέτης του 
"Ρωσικού Κόμματος" (ονόματι 
ΚΚΕ) θα κάνει πάλι την ίδια 
μαλακία και μολονότι θα έχει την 
πλειοψηφία θα στηρίξει άλλη 
κυβέρνηση και θα τον φάνε 
λάχανο). Το μπουρδέλο λοιπόν 
αποκτά από την αρχή του τον 
ηγέτη που ΔΕΝ ψηφίζει ως 
πλειοψηφία. Επίσης, όταν ο 
Κωλέττης αρρώστησε και 
βρέθηκε με το ένα ποδάρι στον 
τάφο οι βουλευτές του άρχισαν να 
λακίζουν προς άλλα κόμματα. Η 
Προσωπολατρία λοιπόν αλλά και η 
πλήρης απαξίωση της 
πλειοψηφίας ξεκινάει μαζί με την 
συνταγματική ιστορία του 

μπουρδέλου. Τέλος πάντων, όπως είπαμε ο Όθωνας 
μπορεί να ήταν λίγο μαλάκας στην αρχή αλλά τελικά 
την αγάπησε την Ελλάδα. Γι' αυτό και άρχισε να μην 
υπακούει τελείως τους "προστάτες" (στα μπουρδέλα 
τους λένε "Νταβατζήδες") εξ' Αγγλίας, Γαλλίας και 
Ρωσίας. Και όπως όλοι οι σωστοί νταβατζήδες, για να 
τον συνετίσουν του ζήτησαν τα φράγκα που είχαν 
δανείσει στο μπουρδέλο πριν αναλάβει αυτός. Για να τα 
βρει έβαλε φόρους, οι πολίτες δεν είχαν, έγινε της 
πουτάνας και έφαγε σουτ.

Τελικά λίγο μετά το σουτ στον Όθωνα, μας ήρθε ένας 
Δανός, ονόματι Γλύξμπουργκ (κρατήστε το όνομα) 
Γεώργιος. Τον γούσταραν οι Εγγλέζοι και τόσο χάρηκαν 
που μας τον φορμάρισαν ώστε του δώσανε δώρο και τα 
Νησιά του Ιονίου... τώρα πως διάολο ήταν δικά τους τα 
Νησιά είναι ένα ερώτημα που δεν έχω καταφέρει να 
απαντήσω ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως το 
μπουρδέλο το κάνουν ό,τι θέλουν, επιβάλλοντας του 
τους ηγέτες που γουστάρουν εκείνοι και εκβιάζοντας 
το με τα φράγκα που "χρωστάει" σαν γνήσιοι 
νταβατζήδες. Ο Γεώργιος δεν ήταν τόσο μαλάκας... 
είχε και έναν Ικανότατο Πρωθυπουργό, τον Χαρίλαο 
Τρικούπη, ο οποίος όπως όλοι οι μεγάλοι μας 
κυβερνήτες πήρε τον πούλο στις εκλογές και το 1895 
(επειδή μας πήγαιναν ακόμα πίπα κώλο με τους τόκους 
οι νταβάδες) είπε ένα "Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν" και 
την έκανε. Ο Γεώργιος πάντως παρά την πτώχευση, 
έκανε Ολυμπιακούς αγώνες, έμπλεξε και σ' έναν πόλεμο 
το 1897 με τους Οθωμανούς και παραλίγο να μας πάνε 
τοίχο πούτσα οι Τουρκαλάδες αλλά τελικά την 
γλιτώσαμε.

Το 1908, πέρα από την ίδρυση του ΕΝΔΟΞΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ, έχουμε και την απαρχή του κινήματος 
των Νεότουρκων, με ηγέτη κάποιον Τούρκο που είχε 
γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και είχε και μπλε μάτια. 
Κεμάλ τον λέγανε. Μεγάλο Μουνόπανο αυτός....

Το 1909, επειδή στην Ελλάδα γινόταν της καριόλας 
μετά από τον αποτυχημένο πόλεμο, έγινε ένα κίνημα 
στο Γουδί και κλήθηκε ένας Κρήτης αντάρτης και 
πρωτεργάτης της Κρητικής επανάστασης να 



κυβερνήσει. Το όνομα αυτού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. 
Βέβαια, τον έφερε Αγγλικό καράβι αλλά ήταν ο 1ος και 
μοναδικός Αντάρτης και πραγματικός επαναστάτης 
που κυβέρνησε ποτέ το Μπουρδέλο. Το Αγγλικό πλοίο 
απλά και σημειολογικά μας υπενθυμίζει ότι ο Νταβάς 
είναι πάντα εδώ ώστε να μην παίρνουμε πολύ αέρα. Για 
να μη τα πολυλογούμε ο Βενιζέλος πήρε την Ελλάδα το 
1890 μέχρι την Λαμία και την Παρέδωσε το 1920 μέχρι 
τη Σμύρνη. Στο μεσοδιάστημα βέβαια στο μπουρδέλο 
έγινε της κακομοίρας. Πέθανε ο Γεώργιος και ο γιος 
του ο Κωνσταντίνος ήθελε να αλλάξουμε νταβατζή και 
να πάμε με τους Γερμανούς στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ο Βενιζέλος ήθελε να μείνουμε πιστοί στον Νταβατζή 
μας. Η μισή Ελλάδα πήγε με τον Γερμανό νταβατζή και 
η άλλη μισή με τον Εγγλέζο. Η περίοδος αυτή (1915 - 
1917) ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός. Τελικά οι 
Εγγλέζοι νταβατζήδες υποστήριξαν καλύτερα κι έτσι ο 
Βενιζέλος κέρδισε, έστειλε για τσάι τον Κωνσταντίνο 
και υπέγραψε τις συνθήκες του Νείγύ και των Σεβρών 
μιας και είχε προβλέψει ότι οι Εγγλέζοι νταβατζήδες 
θα κέρδιζαν τον διεθνή πόλεμο.

Η Ελλάδα από ισόγειο μπουρδέλο είχε γίνει 5θάλασσο 
και 2ηπειρωτικό μασατζίδικο με τις ευλογίες των 
νταβατζήδων που μας είδαν και σαν πιστές τους 
τσατσάδες στην Μικρά Ασία. Επισήμως βέβαια, 
υποτίθεται ότι νοιάζονταν για τους Ελληνικούς 
πληθυσμούς. Όπως όλοι οι νταβατζήδες άλλωστε, τις 
πουτάνες τους τις χαϊδεύουν όσο εκείνες τους κάνουν 
καλά την δουλειά τους. Στην προσπάθεια του να μην 
έχει τους Δημόσιους Υπαλλήλους όμηρους κάθε 
κυβέρνησης ο Βενιζέλος πέρασε έναν νόμο για την 
μονιμότητα τους. Φυσικά, με το που ψηφίσθηκε ο 
νόμος, ως γνήσιοι απόγονοι σουλτάνων, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι άρχισαν να ξύνουν τ' αρχίδια τους αφού 
κανένας δεν θα τους πείραζε. Επίσης, λόγο της 
έναρξης της διεθνούς αντικομουνιστικής εκστρατείας, 
πέρασε κι έναν νόμο ονόματι "Ιδιώνυμο" ώστε να πείσει 
τους νταβατζήδες ότι η Ελλάς δεν κινδυνεύει από την 
Μαρξιστική Ιδεολογία. Σε μερικά χρόνια με βάση το 
"Ιδιώνυμο" η μισή Ελλάδα θα έτρωγε ξύλο σε φυλακές 
και εξορίες. Το 1920 λοιπόν, αφού είχε ρίξει άλλα 2 
πατώματα στο μπουρδέλο, ο Βενιζέλος σκέφτηκε να 
κάνει εκλογές. Θα περίμενε κανείς να τις πάρει 
περίπατο, αλλά οι πελάτες του μπουρδέλου είχαν 
κουραστεί από τα αλλεπάλληλα πολεμικά γαμήσια και - 
μολονότι οι περισσότεροι ψήφισαν το κόμμα του - 
τελικά δεν τον έβγαλαν ούτε βουλευτή. Τα πήρε κράνα 
ο Βενιζέλος κι έφυγε για Γαλλία, ενώ οι άλλοι φώναξαν 
πίσω την προηγούμενη τσατσά, τον Κωνσταντίνο.

Φυσικά οι νταβάδες δεν γουστάρανε με τίποτα τον 
Κωνσταντίνο (ο οποίος συνέχισε να κάνει μαλακίες) 
ενώ τα είχαν ψιλοτσουγκρίσει και μεταξύ τους. Ο 
Κεμάλ τους έπαιξε ωραία και τους έταξε πολλά και έτσι 
τον βοήθησαν ώστε να μπει στη Σμύρνη και να την 
επαναφέρει στην κατοχή της Τουρκίας. Οι Έλληνες που 
έμεναν εκεί, σύμφωνα με τους νεότερους ιστορικούς, 
συνωστίσθηκαν στην προκυμαία για να κουνήσουν το 
Μαντήλι σε κάτι πολεμικά των νταβατζήδων που 
έπλεαν στα ανοιχτά. Οι Τούρκοι όμως, που θέλανε να 
έχουν απρόσκοπτη θέα στην προκυμαία, τράβηξαν τα 
χαντζάρια και φάγανε γύρω στο ενάμιση εκατομμύριο 
που τους έκοβε την θέα ενώ έκαψαν και την πόλη γιατί 
ήταν κρύο το καλοκαίρι εκείνο και έπρεπε να 
ζεσταθούνε. Οι Έλληνες λοιπόν, πάντα υπερβολικοί και 
συναισθηματικά φορτισμένοι, ονόμασαν την 
εξολόθρευση ή εκτόπιση προς άγνωστη κατεύθυνση 
ενάμιση εκατομμυρίου ανθρώπων "Μικρασιατική 
Καταστροφή" αντί για "Μικρασιατικό Συνωστισμό". 
Αφού λοιπόν συνωστίσθηκαν, κάτι κουτάβια του 
στρατού που Πολεμούσαν ανελλιπώς από το 1911 έως 
το 1922 και είχαν συνηθίσει να κερδίζουν το πήραν 

στραβά...

Συνεχίζεται...

http://www.a33.gr/viewtopic.php?t=9997 

Συνέχεια 

Ήταν ένας τύπος λοιπόν ονόματι Πλαστήρας και αφού 
έφαγε 3 ημέρες με έναν λόχο υπερασπιζόμενος την 
Σμύρνη, μπούκαρε σε ένα πλοίο και φτάνοντας στην 
Μυτιλήνη αν θυμάμαι καλά έστειλε ένα μυνηματάκι 
προς Αθήνα μεριά και τον Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ, 
τον Βασιλέα τον Ελλήνων. Το μηνυματάκι πάνω κάτι 
είχε ως εξής: "Μεγάλε, έρχομαι και τα' χω πάρει λίγο 
από τον συνωστισμό... κανόνισε να μη σε βρω εκεί γιατί 
θα σου κόψω ό,τι εξέχει." Ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ 
μπορεί να ήταν Βασιλέας αλλά μαλάκας δεν ήταν. Το 
έπιασε το υπονοούμενο και είπε να την κάνει για 
Ελβετία σιγά-σιγά πριν σκάσει μύτη στον Πειραιά το 
Παπόρι με τον Πλαστήρα και τους άλλους. Φυσικά, ως 
γενναίος στρατηγός που ήταν, άφησε πίσω του την 
Κυβέρνηση που εκείνος είχε διορίσει να φάει την 
χλέμπα. Θεοτόκης, Προτοπαπαδάκης, Γούναρης, 
Στράτος, Μπαλτατζής και Χατζηανέστης 
καταδικάστηκαν σε θάνατο στην "Δίκη των Έξι" (8 
ήταν οι κατηγορούμενοι αλλά οι άλλοι δύο 
εξωραΐστηκαν αφού την γλίτωσαν) από την 
επαναστατική επιτροπή. 6 αντί για (πεζό) 206 την 
πλήρωσαν, και το μπουρδέλο έδειξε για άλλη μία φορά 
πως όχι μόνο ξεχνάει αλλά και πως τιμωρεί με 
εκπτώσεις και ενίοτε όχι τους ηθικούς αυτουργούς 
αλλά τα πιόνια τους. Τέλος πάντων....

Τα πράγματα βέβαια ήταν αβαβά. Ο Στρατός ήταν 
εξουθενωμένος, οι συνωστισμένοι έφταναν με καραβιές 
από τα παράλια ρακένδυτοι και κατεστραμμένοι. Ο 
Πλαστήρας (που - σε αντίθεση με άλλους - γνώριζε ότι 
ήταν στρατιωτικός και όχι πολιτικός) είπε στον 
Βενιζέλο να αναλάβει. Ο Βενιζέλος με τη σειρά του 
αρνήθηκε στο στυλ "Καλά ρε μαλάκες πλάκα μου 
κάνετε;;; Σας έδωσα το μπουρδέλο μασατζίδικο για την 
υψηλή κοινωνία, με πετάξατε για την άλλη την 
Γερμανοτσατσά και τώρα μου ζητάτε και τα ρέστα;" 
Τέλος πάντων ανέλαβε την εκπροσώπηση της χώρας 
στις διαπραγματεύσεις με τους Νταβατζήδες. Ο 
Βενιζέλος ήταν καλή τσατσά αλλά από ένα σημείο και 
μετά δεν μπορούσε να τα βάλει με τους νταβάδες οι 
οποίοι μας είχανε στην μπούκα που είχαμε στείλει τον 
εκλεκτό τους. Με τα πολλά υπογράψαμε την Συνθήκη 
της Λωζάνης το 1923 όπου μας έβγαζε κερατάδες και 
δαρμένους από τους Τούρκους αλλά τουλάχιστον 
αναγνώριζε τα σύνορα μας πλεονεκτικότερα 



συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους βαλκάνιους. 
Εκείνη η περίοδος (Από το 1922 μέχρι και το 1940) για 
όλον τον κόσμο ονομάστηκε "Περίοδος τους 
Μεσοπολέμου". Για την Ελλάδα όμως ο τίτλος 
"απόλυτης μπουρδελοποίησης" ταιριάζει καλύτερα. 
Ένας από τους δικτάτορες της εποχής, ο Γεώργιος 
Κονδύλης, είπε το περίφημο "Αν ήξερα πόσο ηλίθιος 
είναι ο Ελληνικός Λαός, θα τον 
κυβερνούσα από τότε που ήμουνα 
λοχίας".

Πρόσφυγες από τη μία, διεθνής 
οικονομική κρίση από την άλλη, 
αλυτρωτισμοί και διάφορα "κινήματα" 
τελικά το 1936 ο Βασιλεύς Γεώργιος Β 
διόρισε τον Ιωάννη Μεταξά υπουργό 
στρατιωτικών και στη συνέχεια 
πρωθυπουργό μολονότι ουδείς τον είχε 
ψηφίσει. Μαζί με τον διορισμό του, του 
έκανε δώρο και την κατάργηση μερικών 
άρθρων του συντάγματος και έτσι 
φτάσαμε στην Δικτατορία της 4ης 
Αυγούστου. Το μπουρδέλο από 
Συνταγματική Μοναρχία έγινε 
Απολυταρχική Μοναρχία. Έως τότε, οι 
μισοί πελάτες του μπουρδέλου 
(Βενιζελικοί) τσακώνονταν με τους 
υπόλοιπους πελάτες του μπουρδέλου 
(άντιβενιζελικοί). Τον Μάρτιο του 36 
όμως ο Βενιζέλος πέθανε και οι πελάτες του κάπου το 
έχασαν. Τέλος πάντων, κάποιοι πελάτες που πριν δεν 
πολυμπλέκονταν είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Τους 
έλεγαν Κομμουνιστές και εμφανίζονταν ως εχθροί της 
Δικτατορίας του Μεταξά. Φυσικά ο Μεταξάς δεν το 
εκτιμούσε ιδιαίτερα αυτό, οπότε τους πήρε στο κυνήγι.

Ο Μεταξάς που λέτε, μπορεί να ήταν δικτάτορας και 
φασίστας αλλά μαλάκας τελείως δεν ήταν. Έτσι, 
μολονότι κυνήγαγε κομμουνιστές και έστελνε τους 
επιτελείς του στην Γερμανία του Αδόλφου για σπουδές, 
εσωτερικά έφτιαχνε Ι.Κ.Α., ενώ στην εξωτερική του 
πολιτική ακολουθούσε τις συμβουλές του Άγγλου 
νταβατζή. Όταν λοιπόν οι γείτονες Ιταλοί ήρθαν να μας 
πουλήσουν τσαμπουκά, ο Μεταξάς σκέφτηκε ότι οι 
Νταβάδες μας δεν του γούσταραν και έπρεπε να 
υπερασπιστούμε το μπουρδέλο μας από την επιβουλή 
τους. Οι Πελάτες του μπουρδέλου χαρακτηρίζονταν 
από την αποτελεσματικότητα τους στους 
τσαμπουκάδες. Έτσι, παρόλο που το στοίχημα στο 
Ιταλία - Ελλάδα δεν έδινε τον στον άσσο, έδινε 1 στο Χ 
και 38 στο 2πλο, πήραμε τα όπλα και κάτσαμε μία 
κέντα τον Ιταλιάνων που ψάχνανε να βρούνε από που το 
φάγανε το γκολ και δεν πήραν χαμπάρι. Ακόμα και ο 
Αρχηγός των νταβάδων εντυπωσιάστηκε και είπε το 
περίφημο "Δεν είναι οι Έλληνες που πολεμούν σαν 
ήρωες αλλά οι ήρωες που πολεμούν σαν Έλληνες".

Οι Ιταλιάνοι είχανε πλάτες όμως και έτσι όταν 
αρχίσαμε να τους τον μπήγουμε βαθειά, ζήτησαν 
βοήθεια από κάτι τύπους που είχανε γαμήσει όλη την 
Ευρώπη και τους λέγανε Γερμανούς. Εκτός από πολύ 
καλοί τσαμπουκάδες οι Γερμανοί είχαν και αρκετούς 
φίλους στο Μπουρδέλο αφού πολλοί από τους 
στρατιωτικούς του διοικητές είχαν σπουδάσει στις 
σχολές τους. Μολαταύτα, και επειδή οι νταβάδες μας 
εξακολουθούσαν να μιλάνε Αγγλικά, δεν μασήσαμε και 
τα βάλαμε και μ' αυτούς. Μόνο που με τους Γερμανούς 
τα πράγματα ήταν αβαβά και στο τέλος τον ήπιαμε. 
Ένας στρατηγός ονόματι Τσολάκογλου - ο οποίος δεν 
είχε ρίξει ούτε ντουφεκιά - υπέγραψε την ανακωχή και - 
όλως περιέργως - διορίστηκε και πρώτος 
Πρωθυπουργός υπό Γερμανικό νταβατζηλίκι. Οι 
τσατσάδες των Εγγλέζων την έκαναν για Αίγυπτο μαζί 

με τις εισπράξεις του μπουρδέλου (που είχαν 
μετατρέψει σε ράβδους χρυσού), ενώ δεν παρέλειψαν 
να δώσουν τα κλειδιά των φυλακών όπου ήταν 
κλεισμένοι οι κομμουνιστές στους Γερμανούς εχθρούς 
τους γενικώς, φίλους τους όμως στον Αντικομουνισμό.

Το μπουρδέλο λοιπόν άλλαξε τσατσά και έτσι βρέθηκε 
υπό Γερμανική κατοχή... λες και πριν 
ήταν ελεύθερο. Τέλος πάντων, επειδή οι 
μεν Αγγλονταβάδες και οι τσατσάδες 
τους είχαν φύγει, ενώ οι δε 
Γερμανονταβάδες και οι τσατσάδες 
τους δεν είχαν ακόμα καλή εμπειρία 
διοίκησης του μπουρδέλου, οι πελάτες 
είπαν για πρώτη φορά μετά από Πολλά 
χρόνια να ψιλοπάρουν την κατάσταση 
στα χέρια τους... Αυτή η προσπάθεια 
ονομάστηκε "Εθνική Αντίσταση".... και 
κατάφερε να αντισταθεί σχεδόν σε 
όλους εκτός από τον εαυτό της. Όταν 
πρωτομπουκάραν οι γερμανοί και 
υπέγραψε ο Τσολάκογλου την παράδοση 
της χώρας, όπως είπαμε, έγινε και 
πρωθυπουργός. Οι Γερμανοί ήταν 
σκληροί πολεμιστές και φασίστες του 
κερατά αλλά επειδή τα είδαν λίγο 
κωλυόμενα μέχρι να μας τον 
φορμάρουνε, αποφάσισαν να μην 
πολυτσαμπουκαλευτούν. Έτσι ο ίδιος ο 

ηγέτης τους, ένας κοντός νευρόσπαστος με αστείο 
μουστάκι ονόματι Αδόλφος, έδωσε εντολή να μην 
συλληφθούν Έλληνες αιχμάλωτοι.

Όπως είχαμε πει, η προηγούμενη τσατσά της Ελλάδος, 
ο Μεταξάς, τα είχε βάλει με κάτι τύπους ονόματι 
κομμουνιστές. Επειδή λοιπόν τους πήγαινε τοίχο-τοίχο, 
οι κομμουνιστές ήταν οι μόνοι που είχαν παράνομα 
αντιστασιακά δίκτυα. Γι' αυτούς είτε ο Μεταξάς είτε ο 
Τσολάκογλου τους κυνήγαγε ήταν το ίδιο. Όταν βέβαια 
πρωτομπήκαν οι Γερμανοί οι κομμουνιστές κάνανε την 
πάπια. Βλέπεις, όπως όλα τα Ελληνικά κέντρα εξουσίας 
από καταβολής του Ελληνικού κράτους, έτσι κι εκείνοι 
είχαν τον νταβατζή τους. Ο Νταβατζής αυτονών ήταν 

η (πάλαι ποτέ) Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ ή για συντομία Ρωσία). Ο 
Νταβατζής τους λοιπόν τα είχε καλά με τον κοντό 
σπαστικό με το μουστάκι στην αρχή και μάλιστα είχαν 
μπουκάρει μαζί και είχαν ξεκωλιάσει την Πολωνία τον 
Σεπτέμβριο του 1939. Στις 22 Ιουνίου του 1941 όμως, ο 
Σπαστικός κοντός την είδε κάπως περίεργα και την 
έπεσε με τα μπούνια στους πρώην φίλους του. Οι εν 
Ελλάδι τσατσάδες τους κρανιώθηκαν. "Έτσι είσαι ρε 
πούστη; Τώρα θα δεις". Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1941 
λοιπόν ιδρύσανε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ή 



(ΕΑΜ).

Βέβαια, και οι τσατσάδες των Εγγλέζων, όντας 
παλαιότερες πουτάνες, δεν καθόντουσαν να το ξύνουν. 
Είχαν ιδρύσει από τις 11 Σεπτεμβρίου του 1941 τον 
Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο (ΕΔΕΣ). Τόσο 
όμως ο ΕΑΜ όσο και ο ΕΔΕΣ στην αρχή είχαν 
περιοριστεί στο να την ψάχνουν πολιτικά την δουλειά. 
Δεν κάνανε τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή, απλά δεν 
συνεργάζονταν με τις τσατσάδες των γερμανών. Ο 
ΕΑΜ όμως λόγο ΚΚΕ είχε - όπως είπαμε - καλύτερο 
παράνομο δίκτυο, κληρονομιά από την προ-γερμανικών 
τσατσάδων εποχή. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1942 
ανήγγειλαν την ίδρυση του 
Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού 
Στρατού ή (ΕΛΑΣ). Επειδή ήταν 
όμως λίγο μπουχέσες, τους πήρε 
ένα επτάμηνο μέχρι τον πρώτο 
τσαμπουκά. Τέλος πάντων στις 9 
Σεπτεμβρίου του 1942 ένας 
παλαβός "καπετάνιος" του ΕΛΑΣ με 
το όνομα Άρης Βελουχιώτης, την 
πέφτει σε κάτι Ιταλούς στην 
Παρνασίδα και τους γαμάει 
πατόκορφα. Ο ΕΔΕΣ με τη σειρά 
του, ίδρυσε τον δικό του 
Στρατιωτικό Βραχίωνα στις 28 
Ιουλίου του 1942. Τον ονόμασε 
Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών 
(ΕΟΕΑ) και αρχηγός τους ήταν ένας ταγματάρχης του 
παλιού Ελληνικού Στρατού ονόματι Ναπολέων Ζέρβας.

Τα καταστατικά - ήτοι ιδεολογικά μανιφέστα - των δύο 
οργανώσεων διέφεραν ελάχιστα. Βλέπεις το ΚΚΕ δεν 
ήταν μόνο του στον ΕΑΜ και οι Ρώσοι νταβάδες δεν 
είχαν και ιδιαίτερη σχέση μαζί του γιατί είχαν τα δικά 
τους προβλήματα αφού αντιμετώπιζαν τον υστερικό 
κοντό στη χώρα τους. Τα προβλήματα όμως 
εμφανίστηκαν όταν οι Εγγλέζοι σύμμαχοι άρχισαν να 
μοιράζουν μπικικίνια χρυσά για να ενισχύσουν τον 
αντιστασιακό αγώνα. Τόσο ο ΕΛΑΣ όσο και ο ΕΟΕΑ 
γούσταραν μπικικίνια. Στην αρχή οι Εγγλέζοι Νταβάδες 
τους ήθελαν μαζί και τους τα μοίραζαν κανονικά. 
Ήθελαν βλέπεις να κόψουν τον κώλο του Ρόμελ στην 
Αφρική οπότε χρειάζονταν να σαμποτάρουν την γραμμή 
ανεφοδιασμού του. Έτσι, στις 
25 Νοεμβρίου του 1942 120 
Αντάρτες του ΕΛΑΣ, 65 της 
ΕΟΕΑ και 12 Βρετανόπουστες 
ανατινάζουν την γέφυρα του 
Γοργοποτάμου. Ήταν η 
μεγαλύτερη πράξη 
δολιοφθοράς έως τότε στην 
κατεχόμενη Ευρώπη, ενώ οι 
ενωμένες Ελληνικές δυνάμεις 
παρουσιάζουν δυναμική 
στρατεύματος και πάνε πίπα-
κώλο τον στρατό που φρουρούσε την γέφυρα.

Επειδή ο ΕΛΑΣ είχε βγει πρώτος στο βουνό αλλά και 
επειδή είχε δίκτυο για να υποστηρίξει τις 
ανταρτοομάδες του, οι Πολιτικοί αρχηγοί του ΕΑΜ, 
κάτι κουρούμπελοι ονόματι Σιάντος και Ιωαννίδης, 
θέλησαν να έχουν στο Χέρι όλη την Ελλάδα. Φυσικά, 
ούτε οι Βρετανοί νταβάδες αλλά ούτε και οι ΕΟΕΑ 
τσατσάδες τους είχαν καμία διάθεση να τους αφήσουν. 
Έτσι, ήδη από το 1942 και αμέσως μετά την ανατίναξη 
της γέφυρας οι 2 κύριες αντιστασιακές οργανώσεις ναι 
μεν τσαμπουκαλεύονται με τους 
ΓερμανοΙταλοΒούλγαρους κατακτητές αλλά 
ψιλοχώνονται και μεταξύ τους. Να μην τα 
πολυλογούμε, μάθανε πως γαμιόμασταν πλακώσανε κι 
οι γύφτοι, και έτσι το Φθινόπωρο του 1943 οι Γερμανοί 

νταβάδες άρχισαν να συγκροτούν σε εξοπλισμένα 
τάγματα τις δικές του τσατσάδες και τις ονόμασαν 
Τάγματα Ασφαλείας. Τα τάγματα ασφαλείας 
ονομάστηκαν και "Γερμανοτσολιάδες" μιας και ενώ 
ήταν ενδεδυμένα με την στολή των τσολιάδων, έδιναν 
όρκο πίστης και υποταγής στον κοντό και νευρόσπαστο 
ηγέτη της Γερμανίας. Όσο πλησίαζε η λήξη του 
πολέμου, οι δυνάμεις της χώρας ήταν διαιρεμένες σε 3 
στρατόπεδα. Το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ διατηρούσε την 
πλειοψηφία σε πουτάνες αλλά ο Ρώσος Νταβατζής το 
είχε γραμμένο στ' αρχίδια του γιατί δεν τον ενδιέφερε 
η Ελλάδα και είχε ήδη αποφασίσει να πάρει όλα τα 
υπόλοιπα βαλκάνια. Ο ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ ήταν η αγαπημένη 

πουτάνα του Άγγλο-Αμερικάνου 
Νταβατζή αλλά ο νταβατζής 
του δεν τράβαγε κανένα ζόρι 
στο να συνεργαστεί και με 
άλλους για να κάνει την δουλειά 
του. Τέλος, τα Τάγματα 
Ασφαλείας είχαν μεν Γερμανό 
Νταβά, αλλά οι πουτάνες τους 
ήταν έτοιμες να συνεργαστούν 
με οποιονδήποτε τους το 
ζητούσε.

Όταν απελευθερωνόταν η χώρα, 
οι τσατσάδες του κάθε 
στρατοπέδου έτρεξαν στους 
νταβάδες τους να δουν τι θα 

κάνουν. Οι Ρώσοι πετάξαν ένα τρελό πουλί στις 
τσατσάδες του ΕΑΜ ΕΛΛΑΣ λέγοντας τους "ό,τι σας 
πουν οι Εγγλέζοι, αυτοί είναι οι νταβάδες σας". Οι 
τσατσάδες που την είχαν κάνει για μέση ανατολή και 
έτρωγαν τις εισπράξεις του μπουρδέλου επέστρεψαν 
και θελαν να αναλάβουν τα ηνία της χώρας όπως θελαν 
και οι Εγγλέζοι νταβάδες. Οι τσατσάδες των Γερμανών 
τα τακίμιασαν με τις τσατσάδες των Εγγλέζων 
εναντίων των ρώσικων τσατσάδων. Τελικά τον 
Φεβρουάριο του 1945 υπεγράφη μία συνθήκη στην 
Βάρκιζα και όλες οι τσατσάδες ακολούθησαν την 
συμβουλή των νταβάδων τους και κατέθεσαν τα όπλα 
δεχόμενες τους Νταβατζήδες Εγγλέζους οι οποίοι 
σκέφτονταν ήδη να μεταφέρουν τα δικαιώματα στο 
νταβατζιλίκι στους Αμερικάνους. Μόνο ένας Άρης 
Βελουχιώτης (αυτός ο Καπετάνιος που ξεκώλιασε τους 

Ιταλούς σ' εκείνη την πρώτη 
μάχη το 1942) είπε "Ρε 
μαλάκες είστε που θα 
δεχτούμε πάλι 
Νταβατζιλίκι;;;;" και δεν 
παρέδωσε. Τελικά, επειδή 
τους χάλαγε την μανέστρα, 
τον αποκήρυξαν οι δικοί του 
και τον στρίμωξαν οι εχθροί 
του στην Μεσούντα. Του 
κόψανε το κεφάλι και το 
κρεμάσαν σε στύλους της 

Λαμίας τον Ιούνιο του 1945.

Οι Άγγλο-Αμερικανοί νταβάδες όμως ήθελαν να είναι 
σίγουροι πως δεν θα γίνει καμία στραβή στην Ελλάδα 
και πως θα μείνει πάντα πιστό τους μπουρδέλο. Την 
ίδια στιγμή οι Ρώσοι, ήθελαν να είναι σίγουροι πως δεν 
θα επέμβει καμία Βρετανή ή Αμερικανίδα τσατσά στα 
δικά τους Μπουρδέλα στην Γιουγκοσλαβία και την 
Τσεχοσλοβακία. Επίσης, οι πρώην τσατσάδες των 
Γερμανών, δεν θέλανε να την πληρώσουν στις 
τσατσάδες των Ρώσων - γιατί με τις τσατσάδες των 
Άγγλο-Αμερικάνων τα είχανε βρει. Να μην τα 
πολυλογούμε, οι Άγγλο-Αμερικανό-Γερμανικές 
τσατσάδες, πήραν στο κυνήγι τις Ρωσικές τσατσάδες. 
Οι Ρωσικές τσατσάδες φυσικά δεν εκάθησαν να τις 
γαμήσουνε και πήραν τα όπλα και τα βουνά και για να 



υπερασπιστούν τους εαυτούς τους αλλά και για να 
κρατήσουν τους εχθρούς του νταβά τους 
απασχολημένους ώστε ο νταβάς να καθαρίσει με τις 
εκκρεμότητες σε Βαλκάνια, Τσεχοσλοβακία και 
Πολωνία. Έως το 1949, ενώ τα υπόλοιπα μπουρδέλα 
χτίζανε σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια και υποδομές με 
τα Λεφτά του Σχεδίου Μάρσαλ, στο δικό μας μπουρδέλο 
οι τσατσάδες αλληλοσκοτώνονταν.

Από το 1949 μέχρι το 1952, όταν τα λεφτά του σχεδίου 
Μάρσαλ σταμάτησαν να καταφτάνουν στο μπουρδέλο 
μας, και μολονότι ο εμφύλιος πόλεμος είχε ουσιαστικά 
τελειώσει, το μπουρδέλο άλλαξε 12 κυβερνήσεις. Όλες 
αποτελούντο από τσατσάδες των Αμερικάνων (πλέον) 
αλλά μόνο 4 αρχιτσατσάδες είχαν για κεφαλές. 
Θεμιστοκλής Σοφούλης, Σοφοκλής Βενιζέλος, 
Αλέξανδρος Διομήδης και Ιωάννης Θεοτόκης. Όταν 
έσφιγγαν οι κώλοι και οι νταβάδες θέλανε άλλοθι για 
τις πουτάνες του μπουρδέλου, την πρωθυπουργία 
αναλάμβανε ο Νικόλαος Πλαστήρας. Να θυμόμαστε 
πάντα, ότι τα κόμματα που αποτελούνταν από 
τσατσάδες πιστές στους Ρώσους νταβατζήδες ήταν 
παράνομα. Τελικά, και αφού τα μπικικίνια του σχεδίου 
Μάρσαλ είχανε ξοδευτεί σε όπλα και στρατόπεδα 
(μερικά πήγαν φυσικά και σε επενδύσεις ημετέρων 
επιχειρηματικών πουτανών), το 1952 ορκίστηκε μία 
κυβέρνηση τσατσάδων που κράτησε για 3 χρόνια.

Ήταν η κυβέρνηση Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου. 
Αυτός ο Παπάγος ήταν λίγο περίεργη φάση. Ήταν πιστή 
πουτάνα της Βασιλικής τσατσάς αλλά την ίδια ώρα ο 
Βασιλιάς δεν τον πολυπήγαινε για κάποιο λόγο. Ήταν ο 
Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όταν μας την έπεσαν 
οι Ιταλογερμανοί. Κατά τους φίλους του, ήταν ο 
Στρατηγικός Νους της νίκης. Για τους εχθρούς του, 
καθόταν σ' ένα γραφείο και έπαιζε στρατέγκο με τον 
Σταυλάρχη των ανακτόρων. Τέλος πάντων, όταν 
απελευθερωθήκαμε από τους γερμανούς ανέλαβε τον 
έναν Ελληνικό Στρατό και τον οδήγησε σε νίκη κατά 
του άλλου Ελληνικού Στρατού. Μετά ο Βασιλιάς που 
τον ήθελε στην απ' έξω τον διόρισε Αυλάρχη του για να 
παίζει τάβλι. Ο Παπάγος όμως επειδή ήταν παλιά και 
πιστή πουτάνα των αμερικανών Νταβάδων δεν κάθισε 
στο τάβλι. Ήθελε να γίνει τσατσά. Έτσι οργάνωσε μία 
στρατιωτική αδελφότητα, την Ιερή Δέσμη Ελλήνων 
Αξιωματικών (ΙΔΕΑ) και τους έβαλε να τον κάνουν 
νταηλίκι πρωθυπουργό το 1951. Όταν όμως έγινε το 
τσαμπουκαλίκι, το έπαιξε καλός στον Βασιλιά (ο οποίος 
ήταν και λίγο κασμάς και τα έτρωγε κάτι τέτοια) και 
αποκήρυξε το κίνημα και έτσι του επετράπη να 
πολιτευτεί. Τελικά το 1952 κέρδισε περίπατο τις 
εκλογές.

Συνεχίζεται...

http://www.a33.gr/viewtopic.php?t=9997 
Συνέχεια... 

Ο Παπάγος λοιπόν γούσταρε τον Ντε Γκώλ, τον Γάλλο 
αλλά δεν ήταν Ντε Γκώλ (ούτε γάλλος). Αντίθετα, ήταν 
τελείως τσάτσος τόσο των Αμερικανών όσο και των 
Εγγλέζων "κουμπάρων" του. Ενώ λοιπόν πήγε να 
τσαμπουκαλευτεί στην αρχή για την Κύπρο, του 
πάτησαν ένα "ΣΤΟΠ" οι Εγγλέζοι, τον ήπιε και λούφαξε. 
Όπως ψιλό-λούφαξε και όταν οι τούρκοι την έπεσαν 
στους Έλληνες της Πόλης. Επίσης, όχι μόνο κράτησε 
τις Ρώσικες τσατσάδες στην παρανομία αλλά 
κουβάλησε και όλον τον κόσμο στην Αθήνα για να 
μπορεί να τον έχει υπό έλεγχο. Σου λέει "κάτσε μη γίνει 
καμία στραβή και ξαναπάρουν τα όπλα οι Ρώσικες 
πουτάνες στην επαρχία και τρέχω πάλι στα 
κατσάβραχα". Όποιος δεν ερχόταν στην Αθήνα, για να 
μην ψοφήσει από την πείνα, πήγαινε μετανάστης, 
κυρίως στη Γερμανία. Στην μεταφορά της επαρχίας 
στην Αθήνα τον βοήθησε πολύ ένας υπουργός του, 
υπεύθυνος δημοσίων έργων, ο οποίος κατά τις κακές 
γλώσσες ήταν γαμίκος και πηδούσε την σύζυγο του 
κασμά βασιλέως (και μητέρα ενός ακόμα πιο βλάκα 
υιού) ονόματι Φρειδερίκη. Το όνομα του γαμίκου ήτο 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ.

Αυτός ο Καραμανλής λοιπόν ήταν υπουργός δημοσίων 
έργων και εμπνευστής της περίφημης μεθόδου 
υπεροικοδόμησης που ονομάστηκε "αντιπαροχή". 
Βασικά αυτό που κατάλαβε ήταν πως, επειδή σε πλάτος 
δεν μας χωρούσε η πόλη, θα έπρεπε να μας χωρέσει σε 
ύψος. Έτσι έδωσε το δικαίωμα να χτίζεται όλη η πόλη 
με πολυκατοικίες πολλαπλών ορόφων. Οι εργολάβοι δεν 
αγόραζαν εκτάσεις αλλά έδιναν ένα ή δύο 
διαμερίσματα τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας την 
οποία γκρέμιζαν και μετέτρεπαν σε τετραώροφο. 
Επίσης, το θέμα του πρασίνου λύθηκε μία και καλή με 
τον νόμο "εξ' αδιαιρέτου". Δηλαδή, δύο οικόπεδα ή ένα 
οικόπεδο θα μπορούσαν να έχουν και 2 πολυκατοικίες 
χτισμένες δίπλα δίπλα χωρίς να υπάρχει απαραίτητα 
ακάλυπτος χώρος μεταξύ τους.

Πέρα όμως από αστικές ανησυχίες, η κυβέρνηση 
Παπάγου είχε και οικονομικές ανησυχίες. Βλέπεις, οι 
υπόλοιπες δυτικές οικονομίες ήταν σε ένα σύστημα 
ισοτιμιών που ονομαζόταν Bretton Woods από το 1944. 
Στο δικό μας μπουρδέλο μας πήρε καμία 10ετία να 
πάρουμε χαμπάρι τι γινόταν (είχαμε άλλες 
σοβαρότερες ασχολίες, σφαζόμασταν μεταξύ μας) και 
έτσι μόλις το 1953 ένα κουτσάβι ονόματι Σπυρίδων 
Μαρκεζίνης, υποτίμησε την δραχμή και άρχισε να 
παρακολουθεί μεγέθη όπως ο πληθωρισμός, η 
παραγωγικότητα, το ισοζύγιο πληρωμών κλπ. Έως 



τότε, παίρναμε ό,τι λεφτά μας 
έδιναν οι αμερικανοί νταβάδες, και 
τα ξοδεύαμε εκεί που μας έλεγαν 
οι αμερικανοί νταβάδες. Μπορεί το 
μπουρδέλο να ήταν κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτικά 
κατεστραμμένο, αλλά εκεί γύρω 
στα μέσα του 50 τα πράγματα 
φαίνονταν να μπαίνουν σε μία 
σειρά, όπως την θελαν οι 
νταβατζήδες. Ο Παπάγος, αφού 
είδε τα πράγματα να μπαίνουν σε 
μία σειρά είπε να την κάνει σιγά 
σιγά και έτσι πήγε και πέθανε στις 
4 Οκτωβρίου του 1955.

Όταν την έκανε ο Παπάγος, όλοι 
περίμεναν να πάρει τη θέση του 
ένας από τα υψηλόβαθμα στελέχη 
του κόμματος του. Αντί όμως για 
τον Στέφανο Στεφανόπουλο ή τον 
Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ο 
κασμάς Βασιλέας Παύλος διόρισε 
πρωθυπουργό τον - κατά τις 
κακιές γλώσσες - γαμιά της 
συζύγου του Φρειδερίκης, 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Βέβαια οι άλλοι δύο 
ψιλοαντέδρασαν αλλά έλαβαν μία απάντηση του στυλ 
"Ο Βασιλέας άμα γουστάρει διορίζει πρωθυπουργό και 
τον Κηπουρό του... εγώ είμαι η Αρχιτσατσά ετούτου 
του Μπουρδέλου... καταλάβατε παλιομαλάκες;" και 
ποίησαν την νησαν γιατί οι καιροί ήταν πονηροί. Ο 
Καραμανλής δεν γαμούσε μόνο την Φρειδερίκη (κατά 
τις κακιές γλώσσες πάντα), γαμούσε γενικώς, άρα ήταν 
και υπεύθυνος γεννήσεων. Έτσι, γάμησε το όνομα του 
κόμματος του Παπάγου και γέννησε την Εθνική 
Ριζοσπαστική Ένωση (Ε.Ρ.Ε.). Επίσης γάμησε την έννοια 
της κυβερνητικής πλειοψηφίας και γέννησε ένα 
εκλογικό σύστημα ονόματι "Τριφασικό" με το οποίο 
κέρδισε τις εκλογές μολονότι 2ο κόμμα. Έχοντας μία 
ιδιαίτερη ευαισθησία στα Εθνικά θέματα, γάμησε 
τρυφερά την Κύπρο και γέννησε, το 1959, τις 
συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, οι οποίες αναγνώρισαν 
στους Τούρκους ως εγγυήτρια δύναμη της 
ανεξαρτησίας και της ομαλότητας του Νησιού. Στην 
προκειμένη περίπτωση ψιλογάμησε (μαζί με τους 
Αγγλοαμερικανούς Νταβάδες) και τον Μακάριο, ηγέτη 
της Κύπρου. Τέλος γάμησε και την έννοια της 
αδιάβλητης εκλογικής διαδικασίας και έτσι το 1961, το 
κόμμα του γέννησε μία εκλογική πλειοψηφία με τις 
"ψήφους" νεκρών, αμνοεριφίων (τόσο από τις στάνες 
όσο και από τα τσιγκέλια των χασάπικων) λιμνών, 
δέντρων και γενικότερα με την εκλογική συμβολή 
ολόκληρης της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας. 
Παρά το οικολογικό του θέματος, οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι δεν πολυεκτίμησαν τις μεθόδους του. Χώρια 
το ότι ήταν η μόνη τσατσά που είχε μείνει για τόσο 
καιρό στην κεφαλή του μπουρδέλου. Έτσι ο Αρχηγός-
Τσατσά της αντιπολίτευσης, μετά τις εκλογές του 
1961 του κήρυξε τον "Ανένδοτο Αγώνα" ο οποίος σκοπό 
είχε την συνταγματική ανατροπή της κυβέρνησης του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το όνομα του αρχηγού του 
αντίπαλου κόμματος ήταν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. 
(Οποιαδήποτε ομοιότητα με τα ονόματα των αρχηγών 
των κομμάτων 45 χρόνια μετά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
συμπτωματική).

Τέλος πάντων, από τη μία φώναζε η Αντιπολίτευση, από 
την άλλη τα είχε ψιλοχαλάσει με την Φρειδερίκη γιατί 
δεν του το έκανε έτσι όπως ήθελε και τα πήρε κράνα ο 
Γαμίκος και της είπε "έτσι είσαι μωρή...τώρα θα δεις" 
και τις έκοψε τα έξοδα για ένα ταξίδι στο Λονδίνο. 
Έγινε και μία εκδήλωση για την Ειρήνη στην 

Θεσσαλονίκη όπου κάποιοι τύποι 
δολοφόνησαν έναν βουλευτή της 
αντιπολίτευσης, να μην τα 
πολυλογούμε από εκεί που γαμούσε 
κι έδερνε ο Καραμανλής είδε τα 
κόζια να αλλάζουν και έπαιζε να 
φάει κι αυτός καμία τσαπού... και 
πολύ ξύλο. Όπως λοιπόν 
συνηθίζουν οι ένδοξοι πολιτικοί 
άνδρες και εθνάρχες του 
μπουρδέλου μας που ΔΕΝ είναι 
μαλάκες, όταν σφίγγουν οι κώλοι 
την κάνουν για το εξωτερικό. Έτσι 
και ο Καραμανλής, όταν είδε να 
χάνει το αρχιτσατσιλίκι και την 
υποστήριξη των νταβάδων, πέταξε 
ένα "στ' αρχίδια μου όλα, σιγά μην 
κάτσω ν' ασχολούμαι" και την 
έκανε. 2 Φορές μάλιστα. Έφυγε 
τον Ιούλιο του 63 με το όνομα 
"Τριανταφυλλίδης", γύρισε για τις 
εκλογές τον Νοέμβριο, τσάκωσε 
την τσαπού και ξαναέφυγε για 
Παρίσι. Θα γύρναγε ως 
αποκαταστάτης της δημοκρατίας 
και εθνάρχης 11 χρόνια αργότερα.

Τις εκλογές του 1963 τις κέρδισε το κόμμα του 
Γεωργίου Παπανδρέου που ονομαζόταν Ένωση Κέντρου 
(Ε.Κ.). Λόγο του συστήματος δεν είχε απόλυτη 
πλειοψηφία και έτσι στηρίχτηκε και στις έδρες που είχε 
κερδίσει ένα ξαδελφάκι των Ρώσικων τσατσάδων (που 
ήταν πάντα παράνομες) ή Ένωση Δημοκρατικής 
Αριστεράς (ΕΔΕ). Ήταν η πρώτη φορά μετά τον ΒΠΠ 
που το κυβερνών κόμμα δεν γαμιόταν μόνο με τους 
βασιλείς και τους Αμερικάνους αλλά ψαχνόταν να τον 
ψιλοδώσει και να τον ψιλοπάρει και γενικώς.... Όπως 
είπαμε, το 1963, το μπουρδέλο μοιάζει να κυβερνάται 
πρώτη φορά από μία κυβέρνηση (και 2 κόμματα, Ένωση 
Κέντρου (Ε.Κ.) και Ένωση Δημοκρατικής Αριστεράς 
(Ε.Δ.Α.) που οι ηγέτες-τσατσάδες της την ψιλοψάχνουν. 
Η Αρχιτσατσά εκείνης της κυβέρνησης ονομαζόταν 
Γεώργιος Παπανδρέου και έφερε επίσης τα προσωνύμια 
"παπατζής" και "γέρος της δημοκρατίας" (βλέπεις η 
Δημοκρατία μας γεννήθηκε γερασμένη και ως εκ' 
τούτου εσαεί θνήσκουσα). Είναι επίσης πατέρας ενός 
άλλου τύπου ονόματι Ανδρέας που θα μας απασχολήσει 
από το 80 και μετά, όπως και παππούς του Γεωργίου-
Γιωργάκη Παπανδρέου που θέλει να γίνει λιγνός στην 
θέση του χοντρού προσεχώς. Κατά τα άλλα, για 
πολλούς κοινωνικούς αναλυτές της Ελληνικής 



Πολιτικής Συμπεριφοράς, οι Έλληνες λέει δεν 
γουστάρουν βασιλιάδες γιατί δεν ανέχονται το 
κληρονομικό χρίσμα... προφανώς όταν το 
μεταγραμματίζουν σε "χάρισμα" είναι ανεκτότατον... 
τέλος πάντων. Αυτός λοιπόν ο Γεώργιος Παπανδρέου 
είναι μεγάλη ιστορία. Ενώ δεν κυβέρνησε την Ελλάδα 
περισσότερο από 2 χρόνια και ένα μήνα, κατάφερε στην 
πρώτη του βραχύβια 9 μηνή διακυβέρνηση το 1944 να 
την αφήσει στα πρόθυρα του εμφυλίου, έχοντας 
αφοπλίσει τις Ρωσικές τσατσάδες κατ' εντολή των 
Αγγλοαμερικάνων Νταβάδων μας. Αυτόν τον αναίμακτο 
αφοπλισμό οι Ρωσικές τσατσάδες των πλήρωσαν με 
αίμα αργότερα, εξ' αιτίας ΚΑΙ των Αγγλοαμερικανών 
νταβάδων μας, έτσι ο Παπανδρέου την είδε αλλιώς.

Στην δεύτερη διακυβέρνηση του το 1963 λοιπόν, επί 17 
μήνες αυτή τη φορά, προσπάθησε να αλλάξει τα κόζια, 
ίσως από τύψεις. Τελικά πάλι κάτι δεν υπολόγισε καλά 
(ίσως τους νταβάδες) και έτσι άφησε τη χώρα στα 
πρόθυρα μίας δικτατορίας. Το σίγουρο είναι ότι στο 
κόμμα του, την Ένωση Κέντρου (Ε.Κ.) ήταν αρχιτσατσά 
μίας ομάδας ανθρώπων που 
γούσταραν διαφορετικού 
είδους μπουρδέλα. Κάποιοι 
θέλανε Μπουρδέλο με Βασιλιά. 
Κάποιοι θέλανε αβασίλευτο 
μπουρδέλο. Μερικοί θέλανε το 
μπουρδέλο να έχει μέσα και 
Ρώσικες τσατσάδες. Κάποιοι 
άλλοι θέλανε μπουρδέλο με 
Αμερικάνικες τσατσάδες. 
Γενικά ήταν λίγο μπουρδέλο 
κόμμα και στο μόνο που 
φαινόταν να συμφωνούν όλοι 
ήταν πως ΔΕΝ θέλαν το είδος της προηγούμενης 
αρχιτσατσάς. Επίσης ΔΕΝ θελαν να γαμάνε πατόκορφα 
τις Ρωσικές τσατσάδες. Καθώς ήταν μπουρδέλο κόμμα, 
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους πελάτες της μπουρδέλο-
χώρας κι έτσι στις εκλογές που διοργάνωσε μερικούς 
μήνες μετά το συντσατσιλίκι με τις Ρωσικές ξαδέλφες 
της ΕΔΑ, η Ε.Κ. και ο Γεώργιος Παπανδρέου έλαβαν το 
απίστευτο ποσοστό του 52.8%. Επειδή λοιπόν ήταν 
πολύ δημοφιλής στις πουτάνες, μάλλον νόμισε ότι αυτό 
του εξασφάλιζε και εξουσίες Νταβατζή. Άμ??? δε. Οι 
Αγγλοαμερικανοί Νταβατζήδες δεν γούσταραν 
τσαμπουκαλίκια. Το πρώτο πουλί το έφαγε με την 
Κύπρο, που αποτελούσε σημαντικό θέμα για το 
μπουρδέλο μας τότε. Οι Κύπριοι, επειδή ήταν μακριά 
και δεν ήξεραν τι μαλάκες είμαστε εδώ πέρα, θέλανε 
ένωση με την Ελλάδα. Οι Αγγλοαμερικανοί 
Νταβατζήδες μας όχι.

Ο Παπανδρέου το 1950 είχε κάνει μία δήλωση λέγοντας 
"η Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονες, τον μεν αγγλικό, 
τον δε αμερικάνικο, και δι' αυτό δεν ημπορεί να πάθει 
ασφυξία λόγω του Κυπριακού" το οποίο σε ελεύθερη 
μετάφραση σήμαινε "ρε Νησιώτες, δεν μας παίρνει 
γιατί μας κρατάνε απ' τ' αρχίδια οι νταβάδες. Μη 
ζητάτε πολλά, θα την δούμε την φάση αν αλλάξουν τα 
κόζα". Το 1964 προφανώς νόμιζε ότι τα κόζα έχουν 
αλλάξει, κι έτσι όταν πήγε να γίνει τσαμπουκαλίκι με 
τους τούρκους, απέστειλε μία Ελληνική Μεραρχία στο 
νησί, δηλώνοντας επί της ουσίας "κόφτε τις μαλακίες 
γιατί δεν μασάμε". Βέβαια, εκτός από την μεραρχία 
στην Κύπρο, έστειλε και διαπιστευτήρια στους 
ΑγγλοΑμερικανούς νταβατζήδες μας αποδεχόμενος το 
Σχέδιο Άτσενσον το οποίο προέβλεπε ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα και κατοχή της Καρπασίας από 
τους Τουρκαλάδες. Ο Ηγέτης της Κύπρου όμως, ένας 
Παπάς ονόματι Μακάριος, διαφώνησε μαζί του 
θεωρώντας ότι η παραχώρηση της Καρπασίας συνιστά 
διχοτόμηση και έτσι του έκοψε τον αέρα. Επίσης ο 
Παπάς, επειδή ήταν αρκετά έξυπνος, δεν 

πολυεμπιστευόταν τις τσατσάδες της Ελλάδος, όντας ο 
ίδιος αρχιτσατσά της Κύπρου. Όπως και να έχει, 10 
χρόνια αργότερα, ο παπάς θα καταλάβαινε την διαφορά 
της παραχώρησης της Καρπασίας από την Διχοτόμηση 
αλλά θα ήταν αργά. Τα μεγάλα λάθη τα κάνουν οι 
μεγάλοι άνδρες. Τέλος πάντων, το ότι έστειλε 
μεραρχία στο Νησί θέλοντας να διαπραγματευθεί από 
θέση ισχύος, μάλλον δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους 
νταβάδες που θελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και 
να μοιράζουν την τράπουλα όπως θέλουν αυτοί. Όπως 
δεν εκτιμήθηκε από την επίσημη αρχιτσατσά - τον 
Βασιλιά - το γεγονός ότι ήθελε να έχει το Υπουργείο 
αμύνης ώστε να ελέγχει τον στρατό, μιας και φοβόταν 
μη του σκάσουν τίποτα ερπυστριοφόρα στους δρόμους, 
όχι για παρέλαση αλλά για να τον φάνε λάχανο.

Ο Παπανδρέου νόμιζε ότι τους κρατάει από τ' αρχίδια 
επειδή είχε 52,8% του πληθυσμού. Οι Νταβατζήδες και 
η βασιλική αρχιτσατσά (ένας 21χρονος τύπος που 
έκανε καράτε και ιστιοπλοΐα και αφού πηδούσε μία 
εθνική σταρ μετά παντρεύτηκε μία γαμώ τις γκόμενες 

αλλά ήταν λίγο βλάκας... όπως 
σχεδόν όλο του το σόι) όμως ξέρανε 
ότι στα μπουρδέλα ούτε ο πελάτης 
ούτε οι πουτάνες δεν έχουν και τα 
τρελά δικαιώματα. Αντίθετα ο 
Νταβατζής έχει τον πρώτο και τον 
τελευταίο λόγο. Έτσι όταν άρχισε να 
τους πολυκουνιέται η 
Παπανδρεοτσατσά, πλησίασαν κάτι 
τύπους που ξέρανε ότι θα 
γούσταραν να γίνουν αρχιτσατσάδες 
και τους είπαν "Μάγκες, για ρίξτε 
κάνα βολ πλανέ στον γέρο και θα 

σας βολέψουμε εμείς".

Τέλος πάντων, στις 15 Ιουλίου του 1965, 
πρωτοστατούντος ενός ψηλού γκαντέμη με μνήμη 
10ετίας (δεν λέω όνομα ακόμη μην πέσει κανένας 
σέρβερ) 25 πρώην συμμέτοχοι στην Ε.Κ. την έκαναν μ' 
ελαφρά και πήγαν και μαύρισαν τον γέρο. Βέβαια, αυτοί 
μπορεί να ήταν αρκετοί για να μην έχει πλειοψηφία η 
Ε.Κ. αλλά δεν ήταν αρκετοί για να δώσουν και 
πλειοψηφία αλλού. Με τα πολλά και αφού για δύο 
χρόνια περίπου στο μπουρδέλο γινόταν του Κουτρούλη 
ο γάμος, ο αρραβώνας, τα βαφτίσια και η κηδεία, (κάτι 
η Κύπρος, κάτι το ότι με το στανιό θελαν να μας 
βάλουν άλλη αρχιτσατσά από αυτήν που γουστάραμε, ε 
είπαμε κι εμείς να μην κάνουμε άλλο τον Μαλάκα και να 
πάμε σε διαδηλώσεις) τον Μάιο του 1967 
προκηρύχθηκαν και πάλι εκλογές.
Επειδή και οι πουτάνες και οι πελάτες του μπουρδέλου 
ήταν λίγο παρμένοι με το πουλί που είχαν φορμάρει οι 



Νταβατζήδες και οι άλλες τσατσάδες στον γέρο, 
προβλεπόταν να πάρει περίπατο τις εκλογές η Ε.Κ. 
Ούτε οι Αγγλοαμερικανοί Νταβάδες όμως, ούτε η 
Βασιλική 21χρονή αρχιτσατσά θέλανε κάτι τέτοιο. Η 
Βασιλική αρχιτσατσά, κατά πολλούς, είχε με το μέρος 
της τους στρατηγούς του στρατού, ώστε αν γινόταν 
καμία στραβή να επέβαλε τσαμπουκαλίκι τους όρους 
της. Η Βασιλική τσατσά όμως παραήταν βλάκας και 
ούτε οι ΑγγλοΑμερικάνοι Νταβατζήδες δεν την 
εμπιστεύονταν. Έτσι, εκεί που όλοι περίμεναν ή 
Παπανδρέου (οι αισιόδοξοι ή έστω πιστοί στην αρχή 
της πλειοψηφίας) ή Στρατηγούς της Βασιλοτσατσάς (οι 
ρεαλιστές) οι νταβάδες τους έπιασαν όλους στον ύπνο.

Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, ένας 
συνταγματάρχης ονόματι Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
διέταξε τον στρατό να καταλάβει την εξουσία και να 
αναλάβει την κυβερνητική στελέχωση της χώρας. Την 
ίδια ημέρα, η παράνομη εφημερίδα των ρώσικων 
τσατσάδων που έσπαγε ρύζια, έβγαινε με έναν ιστορικό 
τίτλο που εξηγούσε... "ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ". Την 21 Απριλίου του 
1967 λοιπόν οι Αμερικανοί Νταβάδες μας φορμάρανε 
κανονικότατα έναν τύπο ονόματι Γεώργιο 
Παπαδόπουλο για αρχιτσατσά του μπουρδέλου μας. Δεν 
ήταν βέβαια μόνος του. Μαζί του ήταν κι ένας αφασία 
τύπος και λίγο πανύβλακας που μιλούσε αγγλικά με 
βλάχικη προφορά ονόματι Στυλιανός Πατακός. Την 
τριανδρία συμπλήρωνε ένας συμμαθητής του 
Παπαδόπουλου από την σχολή ευελπίδων ονόματι 
Νικόλαος Μακαρέζος. Μη βλέπετε που σήμερα το 
παίζουν όλοι αντιχουντικοί. Όταν άρχισε να μας τον 
μπήγει ο Παπαδόπουλος πολλοί το γουστάρανε. Άλλοι 
επειδή ήταν κουρασμένοι από τα 2 χρόνια περίπου που 
γινόταν της κακομοίρας, άλλοι επειδή γουστάρανε 
χούντες και άλλοι επειδή βρήκαν ευκαιρία να κάνουν 
καμία δουλειά. Επίσης, οι Ρωσικές τσατσάδες, οι οποίες 
παραδοσιακά τσαμπουκαλευόντουσταν με τις 
δικτατορίες, παρτουζόνονταν εσωτερικώς και 
τραβήξανε και μία διάσπαση τον Φεβρουάριο του 1968.

Βέβαια, τον Δεκέμβριο του 1967, η βασιλική 
αρχιτσατσά, ενώ είχε ορκίσει και χαϊδέψει και πιπώσει 
τους Δικτάτορες, την είδε λίγο διαφορετικά και θέλησε 
να ανακαταλάβει με τον στρατό την Εξουσία. Επειδή οι 
δικτάτορες δεν ήταν μαλάκες, το περίμεναν κι έτσι η 
βασιλική αρχιτσατσά αντί για την εξουσία πήρε τα 
αρχίδια τους και την έκανε για την Ρώμη στην Αρχή. 
Εκεί, πληρωνόταν το αρχιτσατσιλίκι του (βασιλική 
επιδότηση το λέγανε) μέχρι το 1973 για να μη 
τσαμπουκαλεύεται. Από τσατσά λοιπόν την είδε 
πουτάνα, έπαιρνε τα φράγκα του και έκανε αυτό που 
του ζητούσαν.

Στο μπουρδέλο λοιπόν, οι συνταγματάρχες οργίαζαν, 
γαμούσαν κι έδερναν. Οι αμερικανοί νταβάδες 
χτυπούσαν παλαμάκια, ενώ οι πουτάνες και οι πελάτες 
του μπουρδέλου, όσοι δεν έτρωγαν ξύλο ή δεν 
συνεργάζονταν, κάνανε την πάπια γιατί τα πράγματα 
ήταν λίγο δύσκολα. Ήταν βέβαια κι ένας που 
τσαμπουκαλεύτηκε πολύ με τις 
συνταγματαρχοτσατσάδες και πήγε να φάει την 
αρχιτσατσά με βόμβα το 1968. Ονομάζονταν 
Αλέξανδρος Παναγούλης, απέτυχε, τον πιάσανε, τον 
σάπισαν στο ξύλο και τον κλείσανε μέσα.

Συνεχίζεται...

http://www.a33.gr/viewtopic.php?t=9997 
Συνέχεια... 

Μία μερίδα ατόμων που είχε φράγκα ή άκρες την είχαν 
κάνει για το εξωτερικό και αντιστέκονταν από εκεί. 
Τώρα πως ακριβώς αντιστέκονταν από τον Καναδά, το 
Παρίσι και το Λονδίνο είναι ένα ερώτημα που κι εγώ 
δυσκολεύομαι να απαντήσω αλλά τέλος πάντων. 
Βέβαια αυτοί, θα γίνονταν μετά οι αρχιτσατσάδες του 
εσωτερικού. Ίσως να κάνανε εκτός έδρας προπόνηση 
στο τσατσαδιλίκι. Όπως και να έχει, οι δικτάτορες 
είχαν βάλει στον γύψο την Ελλάδα και είχαν υπολογίσει 
σχεδόν τα πάντα ώστε να μην τους τσαμπουκαλεύεται 
κανένας στο μπουρδέλο. ΣΧΕΔΟΝ τα πάντα. Γιατί 
κάποια στιγμή οι φοιτητές, γράψανε στ' αρχίδια τους 
τόσο την τρομοκρατία της χούντας όσο και τις 
"συστάσεις" των - παράνομων πλην όμως ενεργών - 
κομμάτων, και πήγαν και κλείστηκαν στο 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ διεκδικώντας ψωμί, παιδεία κι 
ελευθερία. Σήμερα βέβαια όλοι καταθέτουν στεφάνια, 
τότε όμως λέγανε "ρε κωλόπαιδα θα μας κάψετε" γιατί 
η "πολιτική γραμμή" ήταν "σύνεση" και όχι 
"σύγκρουση". Στην αρχή οι συνταγματαρχοτσατσάδες 
πήγαν να το συζητήσουν, αλλά τελικά όταν είδαν ότι 
τα πιτσιρίκια, όχι μόνο δεν αστειεύονταν αλλά μάζευαν 
και κόσμο, είπαν να κατεβάσουν κάνα τανκ να τους 
εξηγήσει ποιος κάνει κουμάντο σ' ετούτο το 
μπουρδέλο. Στις 03:00 τις 17ης Νοεμβρίου 1974, ο 
Υπίλαρχος Μιχάλης Γουνελάς ρίχνει - κατά κάποιους 
υπό την απειλή περιστρόφου - με ένα άρμα την 
κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, παραβιάζοντας πέρα 
από το άσυλο, το δικαίωμα στη ζωή και κάθε έννοια 
δικαίου και πατριωτισμού. Αυτή τη φορά, απέναντι 
στον Ελληνικό στρατό δεν υπήρχε άλλος στρατός ούτε 
"αντάρτες" ή "συμμορίτες". Υπήρχαν μόνο άοπλοι 
Έλληνες. Μετά από αυτό βέβαια, ο Παπαδόπουλος πήρε 
τον πούλο. Τον Παπαδόπουλο και τους δικούς τους 
διαδέχτηκαν ένας αντιστράτηγος με ωραίο όνομα 
(Φαίδων Γκιζίκης) και ένας δικηγόρος (Αδαμάντιος 
Ανδρουτσόπουλος). Από πίσω για να μη πολυφαίνεται 
όμως, κρυβόταν ένας ταξίαρχος, αρχηγός της 
μπατσαρίας του στρατού και της ΕΥΠ ονόματι 
Δημήτριος Ιωαννίδης.



Όλα ήταν έτοιμα για να φάμε το μεγάλο πουλί από τον 
Αμερικανό Νταβατζή. Στις 15 Ιουλίου του 1974, 
κάποιος τύπος ονόματι Νίκος Σαμψών, πήγε με 
στρατιωτικό τσαμπουκαλίκι (που υποστήριζαν οι 
αρχιτσατσάδες του Μπουρδέλου μας) να γίνει 
αρχιτσατσά της Κύπρου στη θέση του Παπά Μακάριου. 
Ως παπάς ο Μακάριος μόνο μαλάκας δεν ήταν και την 
κοπάνησε από το Προεδρικό Μέγαρο που του την 
πέσανε και πήγε στην Πάφο της Κύπρου απ' όπου είπε - 
μέσω ραδιοφώνου - στους Κυπρίους "Μη μασάτε, εδώ 
είμαι εγώ, γαμήστε τους". Το μήνυμα πέρα από τους 
Κυπρίους όμως το άκουσαν και οι Τουρκαλάδες που 
είχαν κάτι δικούς τους στο Νησί και ψάχνανε ευκαιρία 
για τσαμπουκαλίκι.

Στις 20 Ιουλίου λοιπόν οι Τουρκαλάδες είπαν να 
εισβάλουν στην Κύπρο για να προστατέψουν τα 
καρντάσια τους από τους μαλάκες τους Έλληνες. Οι εν 
Ελλάδι αρχιτσατσάδες μάλλον είχαν σαφείς εντολές 
από τους νταβάδες μας του στυλ "μάγκες, το μισό νησί 
πάει στους Μεμέτηδες ή θα σας γαμήσουμε πατόκορφα 
και ποικιλοτρόπως". Έτσι ενώ έστειλαν στρατό να 
τσαμπουκαλευτεί, για να γλιτώσουν το πατόκορφα 
φρόντισαν να τον εξοπλίσουν με χώμα και πέτρες αντί 
για κανένα τουφέκι. Ευτυχώς, ίσως επειδή είναι 
πρόσφατα τα γεγονότα, η Ελληνική Ιστοριογραφία 
εξακολουθεί να αναγνωρίζει την Εισβολή στην Κύπρο 
ως "τραγωδία" και "εθνική προδοσία". Βέβαια, σε 50 
χρόνια είναι πολύ πιθανό τα βιβλία μας να την 
αναφέρουν ως "Επίσκεψη του Τουρκικού στρατού στο 
Βόρειο τμήμα της Μεγαλονήσου για διακοπές 
διαρκείας".

Τέλος πάντων, οι έως τότε αρχιτσατσάδες, σ' αυτή τη 
φάση μάλλον κατάλαβαν ότι κάνανε μαλακία και είπαν 
"αφού το γαμήσαμε που το γαμήσαμε το μπουρδέλο, 
άντε να φωνάξουμε τώρα κανέναν σοβαρότερο μαλάκα 
να φάει το τελικό γαμήσι". Στις 23 Απριλίου του 1974, 
θυμήθηκαν εκείνον τον τύπο με τα μεγάλα φρύδια που 
ζούσε στο Παρίσι και τον φώναξαν να αναλάβει ως 
αρχιτσατσά του Μπουρδέλο. Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής κατέφθασε λοιπόν με το αεροπλάνο του 
ενός Γάλλου, (μην ξεχνάμε την εξάρτηση απ' έξω) για 
να γίνει και πάλι πρωθυπουργός. Από εκείνη την Ημέρα 
ξεκινάει η περίφημη "Περίοδος της Μεταπολίτευσης"... 
η οποία έχει τόσο γέλιο, που κάπου καταντάει 
τραγωδία. Ιούλιο λοιπόν (και όχι Απρίλιο που έλεγα 
πριν) του 1974, και ενώ οι Τουρκαλάδες ήταν στην 

Κύπρο έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να 
αναλάβει πάλι πρωθυπουργός-αρχιτσατσά. Βέβαια, για 
να μην νομίζουμε ότι επειδή αποκαταστάθηκε το 
τσατσοκοινοβουλευτικό σύστημα θα αλλάξει κάτι, οι 
νταβάδες προέτρεψαν τους τουρκαλάδες να μας τον 
μπήξουν λίγο περισσότερο. Έτσι 20 μέρες μετά από την 
"Μεταπολίτευση", μας έσκασε ένας 2ος "Αττίλας" τον 
Αύγουστο του 74. Επειδή όμως η χώρα ήταν σε 
μεταπολιτευτικές διακοπές, πέταξε ο Φρύδιας ένα "Η 
Κύπρος είναι μακριά" και λύθηκε μια για πάντα το 
ζήτημα.

Τέλος πάντων, αφού τον ήπιαμε με το Κυπριακό, και η 
πληγή υπάρχει ακόμα και αιμορραγεί, είπαμε να δούμε 
τα εσωτερικά του μπουρδέλου. Έτσι, νομιμοποιήσαμε 
τις Ρώσικες Τσατσάδες για να μη φωνάζουν, 
προκηρύξαμε εκλογές και γενικότερα αρχίσαμε να 
"καθαρίζουμε" σιγά σιγά το μπουρδέλο από τις 
συνταγματαρχοτσατσάδες. Βέβαια, για να μην 
παίρνουμε πολύ θάρρος, διατηρήσαμε την Λογοκρισία 
ενώ το σύνθημα των 1ων εκλογών μετά τη δικτατορία 
ήταν "Καραμανλής ή Τανκς". Σε ελεύθερη μετάφραση 
"... αν ψηφίσετε κανέναν άλλον κουφάλες θα φάτε 
δικτατορία που θα σας γίνει ο κώλος φινιστρίνι". Με 
αυτό το πολιτικό επιχείρημα, ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής (θείος του σημερινού μας Πρωθυπουργού) 
και το κόμμα του που είχε ονομαστεί Νέα Δημοκρατία, 
κέρδισε τις εκλογές με 54.4% από την Ένωση Κέντρου 
του Γεωργίου Μαύρου. Στη ίδια βουλή, τρίτο κόμμα 
αναδείχτηκε το κόμμα ενός τύπου ονόματι ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ο οποίος ήταν γιός του Γεωργίου 
Παπανδρέου και πατέρας του σημερινού Γιωργάκη 
Παπανδρέου. Το όνομα του κόμματος αυτού του τύπου 
ήταν Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ή ΠΑΣΟΚ.

Με ένα δημοψήφισμα αποφασίσαμε ότι θέλουμε 
εκλεγμένες και όχι βασιλικές τσατσάδες και έτσι 
στείλαμε μία για πάντα τους Γκλύξμπούρδες στην μαμά 
τους την Αγγλία. Το 1977, γίνανε πάλι εκλογές και εκεί 
το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του με το Ζιβάγκο και την 
πίπα (που μετά θα προσέφερε απλόχερα στον Ελληνικό 
λαό) βγήκε 2ο κόμμα, μετά την Νέα Δημοκρατία. Ήταν 
η πρώτη βουλή στην οποία συμμετείχαν 7 κόμματα, 
μεταξύ των οποίων η φιλοβασιλική "Εθνική Παράταξη" 
του Στέφανου Στεφανόπουλου και το "Κόμμα των 
Νεοφιλελεύθερων" του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Το 1980, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε και 
την ένταξη του μπουρδέλου σε μία κοινωνία 
Ευρωπαϊκών κρατών. Ήμασταν το μοναδικό μπουρδέλο 
που έγινε δεκτό εκείνη την χρονιά από την τότε ΕΟΚ, 
μετέπειτα Ε.Ε. Σε πολλούς έκανε εντύπωση, και 
περισσότερο απ' όλους στους ίδιους τους πελάτες του 
μπουρδέλου που δεν ξέρανε τι σκατά είναι αυτό το 
ΕΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φώναζε εναντίων της ΕΟΚ 
(Γιατί ακριβώς ούτε ο ίδιος ήξερε) και επειδή 
τσαμπουκαλευόταν γενικώς είχε αρχίσει να γίνεται 
δημοφιλής για τσατσά. Το πήρε γραμμή ο Φρύδιας και 
επειδή δεν γούσταρε να φάει την πίπα του Ανδρέα 
Παπανδρέου, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
άφησε στην θέση του έναν κακόμοιρο ονόματι Γεώργιος 
Ράλλης να τσατσαδεύει το μπουρδέλο.

Το 1981 λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
με κάτι ανέκδοτα αλά "Εθνική Ανεξαρτησία - Λαϊκή 
Κυριαρχία", "Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες", "ΕΟΚ 
και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο" και άλλα κέρδισε τις 
εκλογές. Ήταν το πρώτο «««Σοσιαλιστικό»»» κόμμα 
που κέρδισε ποτέ εκλογές στο Μπουρδέλο μας. Το ότι ο 
αντιαμερικανός ηγέτης του είχε σπουδάσει και κάνει 
καριέρα στην Αμερική, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
Δικτατορίας είχε αποφυλακιστεί με παρέμβαση των 
Αμερικανών, ελάχιστα φάνηκε να μας απασχολεί. 



Προφανώς τους πιάσαμε κότσους... Αυτός ο Ανδρέας 
λοιπόν ήταν αρχιτσατσά για 8 χρόνια, και έκανε πολλά. 
Προσπάθησε να δημιουργήσει κοινωνικό κράτος (κάνα 
σχολείο, κάνα νοσοκομείο, τίποτα οίκους ευγηρίας κλπ) 
και κάτι ψιλοκατάφερε. Επίσης 
επαναδιαπραγματεύτηκε τους όρους συμμετοχής μας 
στην ΕΟΚ και κέρδισε κάποια μπικικίνια που 
ονομάστηκαν Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα. Βέβαια, όταν τα μοίρασε στους 
δικαιούχους τους, φρόντισε ώστε αντί να επενδυθούν 
να γίνουν Μπε-Εμ-Βε και μπουζούκια.

Γενικώς ήταν λίγο μία ζέστη δύο 
κρύο ο τύπος, αλλά επειδή 
μοίρασε μπικικίνια στους πελάτες 
του μπουρδέλου, κέρδισε και 
δεύτερη φορά τις εκλογές για να 
συνεχίσει το μοίρασμα. Βέβαια, 
κάποια στιγμή το ταμείο του 
μπουρδέλου άρχισε να ξεμένει, 
οπότε είπε να κρατήσει λίγο τα 
μπόσικα. Στις σχέσεις με τους 
Νταβάδες μας, από τη μία φώναζε 
αλλά από την άλλη έκανε ό,τι του 
έλεγαν. Το είχε ισορροπήσει λίγο 
με τους Τουρκαλάδες γιατί είχε 
καλές σχέσεις και με τα κράτη 
Τσατσάδες των Ρώσων αλλά και 
με τους άραβες. Κάποια στιγμή 
μάλλον παρακουνήθηκε στους 
νταβάδες και έτσι του πετάξαν 
έναν τύπο Ονόματι Κωσκοτάς, ο 
οποίος με λεφτά που κανείς δεν 
ξέρει που τα βρήκε μπούκαρε στο 
μπουρδέλο κι άρχισε ν' αγοράζει 
και να μοιράζει, μέχρι που 
αποδείχτηκε ότι ο Κωσκοτάς είχε 
"πλάτες" μέσα στην Κυβέρνηση. 
Πάνω στη φάση που φαινόταν ότι ο Κωσκοτάς είχε 
αγοράσει τη μισή Κυβέρνηση, ο Ανδρέας είπε ν' 
αρρωστήσει και πήγε στο Λονδίνο για εγχείρηση. Μας 
έφυγε με το ένα ποδάρι στον τάφο και μας γύρισε με 
επίσημη γκόμενα. Κάτι το ένα κάτι το άλλο, στις 
Εκλογές του 1989 πήρε τον πούλο και η Νέα 
Δημοκρατία - με επικεφαλής έναν ψηλό γκαντέμη 
ονόματι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (είμαστε όλοι 

καλά;;  - κέρδισε την πλειοψηφία αλλά όχι την 
δυνατότητα διακυβέρνησης. Έτσι αρχικά 
συγκυβέρνησαν με τις Ρώσικες τσατσάδες (που 
"παραδοσιακά" ήταν αντίπαλοι τους) και αποφάσισαν 
να δικάσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και κάποιους 
άλλους. Ενώ οι άλλοι πήγαν (και μάλιστα κάποιος 
Μένιος Κουτσόγιωργας έμεινε κι εκεί) στο δικαστήριο 
να δικαστούν, ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε ένα 
μεγαλοπρεπέστατο "ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΟΛΟΥΣ" και δεν 
πάτησε. Καθόταν με την Γκόμενα που είχε παντρευτεί 
πλέον και έβλεπε τον Ψηλό Γκαντέμη να τρώει τη 
χλέμπα.

Γιατί ο Ψηλός Γκαντέμης, μετά από συγκυβερνήσεις με 
τις Ρωσικές τσατσάδες και οικουμενικές (σαν το 
πατριαρχείο ένα πράγμα) με όλες τις τσατσάδες, το 
1990 κατάφερε - με την προσχώρηση και ενός 
βουλευτή από άλλο κόμμα - να δημιουργήσει κυβέρνηση 
με επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μέσα στα 
πολλά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, ήταν και τα 
προβλήματα που προέκυψαν από την κατάρρευση των 
Ρώσων νταβάδων και των τσατσάδων τους διεθνώς. 
Έτσι, πέρα από μία οικονομία με προβλήματα, μία 
κοινωνία έντονα διχασμένη από το αν έκλεψε ή δεν 
έκλεψε ο Αντρέας Παπανδρέου και έναν "εχθρικό" προς 
την κυβέρνηση του κρατικό μηχανισμό, λόγο του ότι 
έκανε κι αυτός τις χοντρομαλακίες του, σκάει στα 

βόρεια έναν καινούργιο μπουρδέλο που θέλει να 
ονομάζεται "Μακεδονία". Επειδή στο δικό μας το 
μπουρδέλο ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πάντα 
υπάρχουν πελάτες να τον ακολουθήσουν, ο υπουργός 
εξωτερικών του γκαντέμη, ο οποίος είχε υπογράψει την 
συνθήκη που επέτρεπε στους βόρειους να την δούνε 
"Μακεδόνες", την είδε αμέτοχος και τον γύρισε τον 
χαβαλέ. Την έκανε λοιπόν από το κόμμα του Γκαντέμη 
(όπως παλαιότερα την είχε κάνει ο Γκαντέμης από το 
κόμμα ενός άλλου) και έτσι ο Γκαντέμης έχασε την 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία μαζί με την κυβέρνηση.

Στις Εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 
του 1993 λοιπόν, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου (με το ένα ποδάρι στον 
τάφο) επιστρέφει ως αρχιτσατσά σε 
μία βουλή με 4 κόμματα. Κανείς δεν 
ξέρει αν ο Παπανδρέου σ' αυτό του 
το αρχιτσατσιλίκι ήξερε τι ακριβώς 
ήθελε να κάνει αλλά και κατά πόσο 
ήταν σε θέση να πολυκαταλαβαίνει τι 
γινόταν. Τέλος πάντων, αφού είχε 
χάσει την μπάλα είπε να παραιτηθεί 
από το αρχιτσατσιλίκι και ανέθεσε 
στους τσατσοπαραγωγούς του 
μαγαζιού του ονόματι ΠΑΣΟΚ να 
βρούνε άλλη Αρχιτσατσά γιατί αυτός 
κουράστηκε. Στις 18 Ιανουαρίου του 
1996 λοιπόν, το μπουρδέλο ελέγχεται 
από το ίδιο τσατσαδομάγαζο αλλά 
αλλάζει αρχιτσατσά. Η νέα του 
Αρχιτσατσά ονομάζεται 
Κωνσταντίνος Σημίτης, και είναι μία 
μπασμένη και σταφιδιασμένη τσατσά 
με πλάνο να κάνει το μπουρδέλο 
μέλος της κοινωνίας των 
Ευρωπαϊκών μπουρδέλων και άξιο να 
οργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο 

Κωνσταντίνος Σημίτης εκλέχτηκε μόνο από τους 
πελάτες του Πράσινου τσατσαδομάγαζου. Τους 
υπόλοιπους για ένα χρονικό διάστημα, ως σωστός 
δημοκράτης, τους έγραψε στ' αρχίδια του. 9 μήνες 
αργότερα, αφού είχε κανονίσει τα δικά του 
τσατσαδιλίκια, ζήτησε και από τους υπόλοιπους 
πελάτες την γνώμη τους και έτσι στις 22 Σεπτεμβρίου 
του 1996 εκλέχτηκε καινούργια αρχιτσατσά από όλους 
τους πελάτες του μπουρδέλου.

Κυβερνήσεις Σημίτη... όλε. Λοιπόν αυτός ο Σημίτης, 
μάλλον επειδή είχε σπουδάσει στη Γερμανία κυρίως, 
έφερνε λίγο σ' αυτόν τον τύπο που έλεγε στις ταινίες 
"... οι Γερμανοί είναι φίλοι μας..." Αρτέμη Μάτσα αν δεν 
κάνω λάθος τον λέγανε. Ο Σημίτης λοιπόν ήταν φίλος 
με τους Γερμανούς, αλλά οι αμερικανοί νταβάδες δεν 
τον πολυξέρανε. Έτσι ήδη από τις 30 Ιανουαρίου (18 
Ιανουαρίου είχε εκλεγεί αρχιτσατσά από τους πελάτες 
του πρασινομάγαζου) του ζήτησαν να δώσει λίγο κώλο. 
Του πατήσαν λοιπόν ένα τσαμπουκαλίκι με τους 
Τούρκους σε κάτι βραχονησίδες ονόματι Ίμια, και όταν 
"εκτονώθηκε" η "κρίση" - που στοίχισε και τη ζωή σε 
κάτι παλικάρια του στρατού μας - και παρότι επί της 
ουσίας μας τον χώσανε οι Τουρκαλάδες, εκείνος βγήκε 
και είπε "Ευχαριστώ τους Αμερικανούς νταβάδες που 
τον κρατούσαν στους Τούρκους την ώρα που μας τον 
έβαζαν ώστε να μην μπει πολύ βαθειά ασάλιωτα" ή 
κάπως έτσι. Τέλος πάντων, έτρεχε μόνος του κι έτσι, 
όπως είπαμε, κέρδισε τις εκλογές το 1996. Η "Περίοδος 
Σημίτη" είναι ακόμα νωπή (κάτι σαν τα κρέατα του 
χασάπη) και δεν έχουν φανεί ακόμα όλες οι επιδράσεις 
της στο μπουρδέλο μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η 
Ελλάδα μοιράστηκε σε μία επιχειρηματική ολιγαρχία, 
πρωτοστατούντος ενός τύπου αλά Κωσκοτά που ήρθε 
από το πουθενά και έγινε μεγαλοεπιχειρηματίας. Ο 



πλούτος της επίσης ανακατανεμήθηκε (δηλαδή τα 
τσιμπήσαν λίγοι και βάλανε τους πολλούς στην πίπα) 
μέσω ενός φορέα που ονομάζεται "χρηματιστήριο".

Εκεί έπεσε μεγάλο γέλιο. Προφανώς κάποιοι πήραν 
χαμπάρι τι μαλάκες είναι οι πελάτες του μπουρδέλου κι 
έτσι ρίχνοντας το σύνθημα "ένας παίζει και 4 
κερδίζουν" παρουσίασαν το χρηματιστήριο σαν την 
κότα με τα χρυσά αυγά. Οι πελάτες του μπουρδέλου με 
τη σειρά τους, την είδαν όλοι κάτι μεταξύ 
χρηματιστηριακού αναλυτή της Morgan-Stanley και 
διευθύνοντος συμβούλου της Chase-Manhattan. 
Αυτοανακυρήχθησαν σε "μικροεπενδυτές" νομίζοντας 
ότι ο όρος ανταποκρίνεται σε κανόνες ένδυσης, χώσανε 
ό,τι μπικικίνια είχαν στις φόδρες του χρηματιστηρίου, 
οι φόδρες ξηλώθηκαν από τους πραγματικούς ράφτες 
και μείνανε με το πουλί στο χέρι. Πριν όμως μείνουν με 
το πουλί στο χέρι, στο διάστημα που κέρδιζαν χωρίς να 
ξέρουν πως, ο Σημίτης, επειδή το ήξερε ότι θα γυρίσει 
ο τροχός και θα γαμήσει ο μεγαλοθεσμικός είχε 
προλάβει να προκηρύξει εκλογές και να τις κερδίσει. 
Βλέπεις μας είχε βάλει και στη νομισματική ένωση των 
ευρωπαϊκών μεγαλομπουρδέλων ενώ είχε κάνει και κάτι 
γιοφύρια και κάτι δρόμους. Έτσι, από το 2000 έχουμε 
ένα μπουρδέλο με νόμισμα το ευρώ, και τον πληθυσμό 
του να χρωστάει τα κέρατα σου σε δάνεια και κάρτες, 
να δουλεύει με χαμηλότατους μισθούς και να ζει στην 
4η ακριβότερη πόλη όλης της Ευρώπης. Έχει όμως και 
την μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης και μία 
Αττική οδό και ένα καινούργιο Αεροδρόμιο και κάτι 
γήπεδα για μπάντμιγκτον που έγιναν θέατρα. Ά!!! Και η 
Κύπρος - με την βοήθεια της Ελλάδας - έγινε μέλος της 
Ένωσης Ευρωπαϊκών Μπουρδέλων... αλλά οι 
Τουρκαλάδες έχουν ακόμα την μισή Κύπρο 
τσαμπουκαλίκι.

Τέλος πάντων, τα λεφτά που χάσανε στο 
χρηματιστήριο οι πολλοί ήταν πολλά. Επίσης άρχισαν οι 
πελάτες να πληρώνουν το μπουρδέλο με το ίδιο 
νόμισμα όπως όλες οι άλλες χώρες, άρα και να 
καταλαβαίνουν ότι πληρώνουν τα λίγα με πολλά. Τα 
πράγματα, λοιπόν, αρχίσαν να σφίγγουν για τον κώλο 
του Σημίτη. Βλέπεις οι πελάτες του μπουρδέλου δεν 
γουστάρουν μόνο γεφύρια και δρόμους. Θέλουν και 
Μερσεντικό τουλάχιστον για να τα διασχίζουν. Όπως 
όλες οι μεγάλες τσατσάδες του μπουρδέλου μας μετά 
την μεταπολίτευση, έτσι και ο Σημίτης, όταν είδε πως 
σφίγγουν οι κώλοι είπε να την κάνει για να μην φάει την 
τσαπού της ήττας στις Εκλογές. Το αντίπαλο κόμμα, η 
Νέα Δημοκρατία, είχε έναν νέο αρχηγό, λίγο 
σαπιοκοιλιά, ονόματι Κωνσταντίνος Καραμανλής. 
Αυτός ήταν ανιψιός του Ιδρυτή του Κόμματος. Αφού 
λοιπόν στο μπουρδέλο μας πάει σόι όχι το βασίλειο 
αλλά το κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ "εξέλεξε" πρόεδρο τον 
Γιώργο (Γιωργάκη) Παπανδρέου, γιό του Αντρέα 
Παπανδρέου και εγγονό του Γεωργίου Παπανδρέου.

Ο Χοντρός Καραμανλής λοιπόν, με κεντρικό εκλογικό 
σύνθημα "Τι λαμόγια είναι οι άλλοι" κέρδισε τις 
εκλογές για το χρίσμα της αρχιτσατσάς από τον 
Μειλίχιο Παπανδρέου του οποίου το σύνθημα ήταν 
"Χορεύω καλό ζεϊμπέκικο και κάνω εξωτερική 
πολιτική". Για να αποδείξει τι λαμόγια είναι οι άλλοι, 
διέταξε απογραφή αποκαλύπτοντας τις λογιστικές 
ατασθαλίες της οικονομίας μας. Βέβαια, αυτό έβαλε το 
μπουρδέλο υπό επιτήρηση από τους Ευρωνταβάδες, 
γιατί αποκάλυψε και τι μαλάκες είμαστε. Βλέπεις, τα 
υπόλοιπα μπουρδέλα, ανεξάρτητα από το αν αλλάζει η 
κυβέρνηση ή όχι, δεν καρφώνουν την ίδια τους την 
οικονομία. Τέλος πάντων, επειδή οι προηγούμενοι 
ταΐζονταν καλά, η γαβάθα με τη σούπα ήταν και 
ψιλοάδεια. Για να ταΐσει λοιπόν κι αυτός τους δικούς 
του, έπρεπε να βρει φαί. Για τους κοινούς πελάτες 

άρχισε να διορίζει στο δημόσιο, να τρώει δηλαδή τις 
σάρκες της χώρας. Για τους καλούς πελάτες οργάνωσε 
ομόλογο ώστε να δημιουργήσει φαΐ από την 
μεταπώληση της χώρας. Πήρε όμως τα τρία του, γιατί 
οι καλοί πελάτες του θέλανε να φάνε αμέσως.

Τώρα τελευταία, επειδή αρχίσαν και γι' αυτόν να 
σφίγγουν οι κώλοι, σκέφτηκε να προκηρύξει εκλογές, 
μπας και κερδίσει το αρχιτσατσαδιλίκι για άλλη μία 
φορά όπως ο Σημίτης το 2000. Πριν πάρουν δηλαδή 
χαμπάρι οι πελάτες του μπουρδέλου τι μαλακίες κάνει. 
Λίγο πριν προκηρυχτούν οι εκλογές, το μπουρδέλο 
άρχισε να καίγεται από άκρη σε άκρη. Οι πελάτες και 
φίλοι της Χοντροτσατσάς λένε ότι οι 
Πρασινοτσατσάδες καίνε το μπουρδέλο με εμπρηστές. 
Οι πελάτες της Μειλιχιοτσατσάς λένε ότι οι μπλε 
τσατσάδες καίνε το μπουρδέλο με την ανικανότητα 
τους και την έλλειψη συντονισμού τους.

Σήμερα ως καλοί πελάτες καλούμαστε να εκλέξουμε 

αρχιστατσά και πάλι. Κάτι κουτσάβια λένε ότι αν οι 
εκλογές αλλάζαν πραγματικά κάτι, θα ήταν παράνομες. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την ίδρυση του 
μπουρδέλου, με εκλογές ή χωρίς εκλογές, με φυσικές ή 
πολιτικές ή κοινωνικές ή πολιτιστικές ή πολιτικές 
φλόγες...ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ.

Με εκτίμηση,

Παππάς10 ή κατά κόσμον Μιχάλης. Πελάτης του 
μπουρδέλου για πάνω από 30 χρόνια*

http://www.a33.gr/viewtopic.php?t=9997

* Το κείμενο είναι ενός συνονόματου Μιχάλη από ένα άλλο 
ΦΟΡΟΥΜ. Οι μόνες επεμβάσεις έγιναν σε κάποια ολίγα 
ορθογραφικά λαθάκια... ας με συγχωρήσει ο συνονόματος...



Ναρκωτικα και Ιστορια. 
Sotciologist, 08/06/2009, 22:03 

Η χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών στην ιστορία

Μια παραλλαγή του τίτλου της παρούσας εργασίας θα 
μπορούσε να είναι «Η χρησιμότητα των ψυχοτρόπων 
ουσιών στην ιστορία», επικεντρώνοντας περισσότερο 
στο γεγονός ότι οι «ναρκωτικές» ουσίες είχαν 
συγκεκριμένη χρήση ανά τους αιώνες, συνήθως 
φαρμακευτικής ή μυητικής φύσεως, ανάλογα με την 
επίδραση τους στον οργανισμό. Εδώ επιλέγω τον όρο 
χρήση, ώστε να εναρμονίσω το 
κείμενο με τη σύγχρονη εποχή, 
όπου τα «ναρκωτικά» θεωρούνται 
όχι μόνον άχρηστα αλλά και 
επικίνδυνα για την κοινωνική 
συνοχή, τουλάχιστον από τους 
υποψήφιους μονοπωλητές των 
ουσιών αυτών. Οι σύγχρονοι 
ηθικολόγοι αναφέρονται στην 
χρήση των ουσιών αυτών και όχι 
στην χρησιμότητα τους στην 
ανθρώπινη εξέλιξη, ειδικά όταν 
πρόκειται για ουσίες που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως παράνομες.
Η ποινικοποίηση των ευφορικών- 
ψυχοτρόπων ουσιών είναι ένα 
φαινόμενο που λαμβάνει χώρα τα 
τελευταία εκατό χρόνια περίπου, 
στα πλαίσια ενός ευρύτατου 
προγράμματος κοινωνικού 
ελέγχου. Όπως αναφέρει και ο 
Τ.Τίλλυ: «Όπου τα κράτη 
εδραίωσαν τα μονοπώλιά τους, 
στην παραγωγή αλατιού, όπλων ή 
προϊόντων καπνού για παράδειγμα, 
το κατάφεραν με την δύναμη των 
όπλων. Το λαθρεμπόριο γίνεται 
λαθρεμπόριο όταν οι Αρχές 
αποφασίζουν να μονοπωλήσουν το 
συγκεκριμένο προϊόν.» (Τσαρλς 
Τίλλυ, Εξαναγκασμός, Κεφάλαιο 
και Ευρωπαϊκά Κράτη, σελ.112).
Κάνοντας μια αναδρομή στην 
Ιστορία, ανακαλύπτουμε πως οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν φυτικές και οργανικές 
ενώσεις, είτε δοσμένες έτοιμες από τη φύση, είτε μετά 
από επεξεργασία, για να επηρεάσουν την εγκεφαλική 
τους χημεία. Οι λόγοι εκτείνονται από τα πλαίσια 
κάποιας μυητικής τελετής όπως είναι τα τελετουργικά 
ενηλικίωσης των πρωτόγονων λαών, θρησκευτικές 
απόπειρες επαφής με το Θείο (ψυχεδελικές ουσίες) ή 
καθαρά για τις φαρμακευτικές ιδιότητες των ουσιών 
αυτών. Επίσης πολλές ουσίες που βαφτίστηκαν από 
τους σύγχρονους Δυτικούς ως «ναρκωτικά», έχουν ?
μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας- πολλές 
περισσότερες χρήσεις από την παροχέτευση της 
συνείδησης για πνευματικούς σκοπούς. Αξίζει να 
σημειωθεί εδώ, ότι ο όρος «ναρκωτικό» υποδηλώνει 
ουσία κατασταλτική του ΚΝΣ, κάτι που δείχνει την 
ασυδοσία στον χαρακτηρισμό των ουσιών από τους 
άρχοντες, ενώ κατηγοριοποιεί αδιακρίτως τις ουσίες 
στο σύνολό τους, είτε αυτές είναι αδρανείς, είτε 
κατασταλτικές, είτε διεγερτικές.
Ένα αξιολογότατο παράδειγμα πολυχρηστικότητας 
καθώς και πολυπολιτισμικότητας αποτελεί η Κάνναβη, 
της οποίας η φαρμακευτική αξία για πλειάδα ασθενειών 
επισημαίνεται γραπτώς από το 2737 π.χ., σε κινεζικά 
βιβλία ιατρικής, ενώ υπάρχουν αναφορές για κλωστική 
χρήση από την 8η χιλιετία π.χ.. Η κάνναβη 
χρησιμοποιείται τουλάχιστον από τότε μέχρι και 
σήμερα, εκτός από φαρμακευτικούς ή ψυχαγωγικούς 

σκοπούς, ως διατροφικό μέσο, για την κατασκευή 
υψηλής ποιότητας υφασμάτων, σχοινιών και χαρτιού, 
ενώ μέχρι τον 19ο αιώνα το μεγαλύτερο ποσοστό 
σχοινιών, κλωστών, χαρτιού, καραβόπανων και 
φωτιστικού λαδιού φτιαχνόταν από κάνναβη. Από το 
1000 π.χ. μέχρι τον 19ο αιώνα αποτελούσε την 
μεγαλύτερη γεωργική καλλιέργεια στον πλανήτη, ενώ 
έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά ότι «αν δεν υπήρχε η 
κάνναβη, η ναυσιπλοΐα θα ήταν ακόμα αιώνες πίσω.» Η 
αρχική καταγωγή της κάνναβης χάνεται στους αιώνες, 
καθώς προηγείται της ανακάλυψης της γραφής και 
θεωρείται ότι είναι αυτοφυής σε διάφορα μήκη και 

πλάτη της υφηλίου, όπου το 
κλίμα είναι από εύκρατο έως 
τροπικό και με αρκετά υψηλές 
απαιτήσεις σε νερό. Με την 
ποινικοποίησή της η κάνναβη 
αποτέλεσε μιας πρώτης 
τάξεως επένδυση για τους 
κατασκευαστές συνθετικών 
ινών, ακριβώς λόγω των 
πολλαπλών βιομηχανικών 
ιδιοτήτων της. Οι ήπιες 
ψυχοδραστικές της ιδιότητες 
υπερδιογκώθηκαν εσκεμμένα 
από τους οικονομικοπολιτικούς 
θεσμούς και τα ΜΜΕ ειδικά από 
τη δεκαετία του ?40 κι έπειτα 
ώστε να περιθωριοποιηθεί 
κοινωνικά, αφήνοντας το πεδίο 
ελεύθερο για τις βιομηχανίες 
προϊόντων πετρελαίου και τις 
οικονομικές απολαβές που 
αυτό συνεπάγεται.
Η κάνναβη εντοπίζεται στους 
Ασσύριους κατά το 10ο αι. πχ., 
κι έπειτα στους Εβραίους, τους 
Πέρσες, τους Άραβες, τους 
Κέλτες και τους Έλληνες. Η 
διεθνής βιβλιογραφία βρίθει 
από ιστορικές έρευνες σχετικά 
με τη χρήση του «Ιερού 
Χόρτου», συχνά χωρίς να 
αποφεύγονται οι ενθουσιώδεις 
υπερβολές. Συμπερασματικά, η 

απαγόρευση της κάνναβης οφείλεται σε οικονομικούς 
και πολιτικούς παράγοντες και όχι σε 
φαρμακολογικούς, καθώς οι πολέμιοι της 
αποποινικοποίησης συνήθως διαπλέκονται με την 
άρχουσα τάξη, προβάλλοντας σπασμωδικά 
επιχειρήματα απέναντι στις πολυάριθμες επιστημονικές 
έρευνες που την χαρακτηρίζουν ακίνδυνη. Η κάνναβη 
είναι παράνομη στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου 
αιώνα.

Το όπιο αναφέρεται σε Σουμεριακά κείμενα που 
χρονολογούνται από το 5000 π.χ. Πρόκειται για 
παράγωγο της παπαρούνας, γηγενούς των Ασιατικών 
χωρών. Η χρήση του γινόταν αρχικά με κάπνισμα. 
Εξαπλώθηκε στην Ευρώπη αρχικά μέσω των πρώτων 
νομαδικών φυλών, ωστόσο η παραγωγή του αποτελεί 
σχεδόν αποκλειστικότητα των ανατολικών χωρών, 
ειδικά μετά την απαγόρευσή του στις ΗΠΑ από το 1902 
κι έπειτα. Πάντως, υπάρχουν αναφορές από το 2500 
π.χ. για κατοίκους της σημερινής Ελβετίας, όπου 
μασούσαν σπόρους παπαρούνας.
Πρόκειται για κατασταλτικό του ΚΝΣ, κάτι που 
δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του ως ναρκωτικό και 
αυτή του η ιδιότητα εκτιμήθηκε από τους ιατρούς για 
την χρησιμότητα του ως γενικό αναισθητικό. 
Παράγωγα του οπίου είναι η μορφίνη, η ηρωίνη και 
άλλα. Η παρατεταμένη χρήση προκαλεί σωματική 
εξάρτηση με επώδυνα συμπτώματα στέρησης. Η 



χρησιμότητά του περιορίζεται στις ψυχοδραστικές 
ιδιότητες της ουσίας και σήμερα έφτασε να αποτελεί 
αντικείμενο διαμάχης των υπερδυνάμεων, καθώς την 
παραγωγή και διανομή του οπίου συνοδεύουν 
στρατιωτικές επεμβάσεις στις χώρες παραγωγής (Ιράν, 
Ιράκ, Αφγανιστάν και αλλού).

Το αλκοόλ θεωρείται ότι ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο 
γύρω στο 3500 π.χ., όπου βρίσκουμε τις πρώτες 
αναφορές σε παπύρους για τη χρήση του. Προκύπτει 
από τη ζύμωση των σακχάρων φρούτων ή σιτηρών. 
Έχει δείκτη τοξικότητας και είναι αυτή η τοξικότητα 
που προκαλεί την μέθη, ενώ σε μεγάλες ποσότητες 
επιφέρει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα . Είναι 
εξαρτησιογόνος ουσία και χρησιμοποιείται σε υγρή 
μορφή, Οι αρχαίοι λαοί ανά την υφήλιο εγκωμιάζουν 
την χρήση του ως καταπραϋντικό και για την 
ικανότητά του στην άρση των αναστολών. Αυτό 
φαίνεται και στη μακρόχρονη ιστορία της οινοποιίας 
και ζυθοποιίας, που έχει καταλήξει σε βιομηχανία 
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με χιλιάδες 
αλκοολούχα ποτά διαθέσιμα. Σε μέρη όπου το όπιο ήταν 
σπάνιο, χρησιμοποιήθηκε ως γενικό αναισθητικό για 
χειρουργικές επεμβάσεις, 
ενώ ήταν συνήθης η 
παράλληλη χρήση αυτών των 
δυο ουσιών κατά το 
Μεσαίωνα. Οι φυλές των 
βόρειων χωρών το 
χρησιμοποιούν για την 
αντιμετώπιση του ψύχους 
σχεδόν από την ανακάλυψή 
του, καθώς μεταβολίζεται σε 
σάκχαρα από τον οργανισμό, 
με μεγάλη θερμιδική αξία.
Οι ιδιότητες του αλκοόλ το 
καθιστούν χρήσιμο και σε 
άλλες εφαρμογές. Πρόκειται 
για πτητικό υγρό, εξαιρετικά 
εύφλεκτο, άχρωμο και σχεδόν 
άοσμο. Χρησιμοποιείται 
επίσης ως καύσιμο και 
διαλύτης, ενώ είναι ένας από 
τους βασικούς «υποψήφιους» 
για την κατασκευή του 
«υγρού πυρός» της αρχαίας 
Ελλάδας.

Η Κοκαΐνη προέρχεται από τα 
φύλλα του φυτού Κόκα, 
γηγενούς της Λατινικής 
Αμερικής. Η χρήση των 
φύλλων κόκας χρονολογείται 
από το 2500 π.χ. 
τουλάχιστον. Οι γηγενείς 
μασούσαν τα φύλλα του 
φυτού εκμεταλλευόμενοι τις 
διεγερτικές της ιδιότητες 
ώστε να μετριάζουν την 
ανάγκη για τροφή και να ανταποκρίνονται στα δύσβατα 
υψίπεδα και ζούγκλες της ηπείρου. Αποτελεί βασικό 
συστατικό της θρησκευτικής τους κουλτούρας μέχρι 
και σήμερα. Ένα χαρακτηριστικό Περουβιανό έθιμο που 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα είναι η κατανάλωση 
φύλλων κόκας και αμέσως μετά το ομαδικό δημόσιο 
γρονθοκόπημα ανά ζεύγη, με γυμνά χέρια. Χαμένος 
είναι αυτός που θα λιποθυμήσει πρώτος, ενώ ο νικητής 
θα έχει την εύνοια των θεών. Αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της Νοτιοαμερικανικής καθημερινότητας, ενώ 
το απόσταγμα των φύλλων, η Κοκαΐνη, εξάγεται από το 
φυτό σε παράνομα εργαστήρια στα δάση της Λατινικής 
Αμερικής.
Το 1884, Σίγκμουντ Φρόυντ δημοσίευσε το έργο του 

«Uber Coca», όπου εγκωμιάζει την κοκαΐνη ως 
«μεγαλειώδη ουσία» και περιγράφει την επίδρασή της. 
Παραθέτουμε ένα απόσπασμα, μεταφρασμένο από τον 
συγγραφέα:

«?έξαψη και διαρκής ευφορία, που δεν διαφέρει σε 
τίποτα από την συνηθισμένη ευφορία ενός υγιούς 
ατόμου. Απολαμβάνεις μια αύξηση του αυτοελέγχου και 
αποκτάς αυξημένη ζωτικότητα και δυναμικό για 
εργασία. Με άλλα λόγια, είσαι απλώς κανονικός και 
σύντομα δυσπιστείς ως προς την επήρεια του 
ναρκωτικού. Η μακρά κι εντατική σωματική εργασία 
περαιώνεται χωρίς κούραση. Αυτό το αποτέλεσμα 
επιτυγχάνεται χωρίς καμία από τις δυσάρεστες 
παρενέργειες που φέρει η εξάντληση από το αλκοόλ. 
Δεν υπάρχει καμία επιθυμία για περαιτέρω χρήση της 
κοκαΐνης μετά την πρώτη φορά, ή ακόμα και μετά από 
πολλές χρήσεις του ναρκωτικού.»
Το 1885η κόκα αποτέλεσε το βασικό συστατικό του 
γνωστού αναψυκτικού Coca Cola, που ξεκίνησε ως 
καταπραϋντικό για το στομάχι και τονωτικό ποτό. 
Μετά την απαγόρευσή της από τις Αρχές το 1903, 
αντικαταστάθηκε από την καφεΐνη, άλλο ένα 

εξαιρετικά εθιστικό ναρκωτικό. 
Ωστόσο το όνομα του ποτού δεν 
άλλαξε σε Cafe?-cola, διότι ο 
δικαστής αποφάνθηκε ότι η Κόκα 
κόλα είχε ήδη περάσει στη 
συνείδηση του κόσμου ως σήμα 
κατατεθέν.

Η νικοτίνη περιέχεται, μεταξύ 
άλλων, στα φύλλα του φυτού 
Tobacco (καπνά) και προέρχεται 
από την Βόρεια Αμερική. Η χρήση 
της στις τοπικές κοινωνίες ήταν 
περιστασιακή, στα πλαίσια 
υπερβατικών θρησκευτικών 
τελετουργικών των φυλών. 
Μεγάλες ποσότητες καπνών 
σιγοκαίγονταν μέσα σε μια 
κλειστή τρύπα στο έδαφος, όπου 
κάθονταν οι σοφοί της φυλής 
μέχρι να έρθουν σε επαφή με το 
μεγάλο Μανιτού. Η περιστασιακή 
χρήση προλάμβανε τον εθισμό σε 
αυτή την τρομερά εθιστική 
ουσία, κάτι που ο Χριστόφορος 
Κολόμβος και άλλοι άποικοι 
παρέβλεψαν, μαζί με χιλιάδες 
άλλες «λεπτομέρειες» της 
Ινδιάνικης κουλτούρας. Η 
νικοτίνη έφτασε στην Ευρωπαϊκή 
αγορά, όπου άρχισε να 
χρησιμοποιείται καπνιστή σε όλο 
και μικρότερη αναλογία βάρους, 
δημιουργώντας μια νέα αγορά 
ναρκομανών. Υπάρχει μια 
διασκεδαστική εκδοχή της 

ιστορίας της κοκαΐνης, όπου οι Ινδιάνοι στην 
πραγματικότητα είχαν το tobacco για άχρηστο ζιζάνιο 
και, μη θέλοντας να αποκαλύψουν το μυστικό τους, το 
παρουσίασαν στον Κολόμβο ως μέσο πνευματικής 
ανάτασης. Αυτή η ιστορική υπόθεση, όπως και να έχει, 
καθιστά αυτόματα τον Κολόμβο έμπορο ναρκωτικών, 
μόνο που δεν ξέρουμε αν μας έφερε το «καλό πράγμα» 
ή όχι.

Οι πρωτόγονες Αμερικανικές φυλές χρησιμοποιούσαν 
αρκετά παραισθησιογόνα μέσα, πάντα στα πλαίσια της 
πνευματικής αναβάθμισης και μόνο όταν οι συνθήκες 
το απαιτούσαν. Το πεγιότ είναι ένα είδος κάκτου που 
φυτρώνει στην Αμερική και προσφέρει έντονες 



ψυχεδελικές εμπειρίες και είναι γνωστό αιώνες τώρα 
στις τοπικές κοινωνίες. Άλλα ψυχεδελικά «ναρκωτικά» 
των οποίων η ιστορική αφετηρία δεν έχει εξακριβωθεί 
είναι τα Μαγικά ή Τρελά μανιτάρια, που φυτρώνουν σε 
ολόκληρο τον κόσμο αυτοφυώς. Τέλος, υπάρχει ένα 
συγκεκριμένο είδος φρύνου (βάτραχος) της Αυστραλίας 
και της Δυτικής Αμερικής ο οποίος εκκρίνει μια ουσία 
από το δέρμα που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γλείψει, 
ή να αποξηράνει το δέρμα για να τριφτεί σε σκόνη. Μια 
ερμηνεία του μύθου με την πριγκίπισσα που φίλησε τον 
βάτραχο κι αυτός μεταμορφώθηκε σε επιβήτορα αφορά 
αυτό ακριβώς το είδος βατράχου, ωστόσο παραμένει 
απλώς μια εικασία.

Η ιστορία των «ναρκωτικών» 
αρχίζει να γίνεται πιο 
περιπετειώδης από τα τέλη του 
19ου αιώνα κι έπειτα. Είναι η 
εποχή που ξεκινούν τόσο οι 
απαγορεύσεις, όσο και οι 
εφευρέσεις νέων ουσιών, 
πιθανότατα το δεύτερο ως 
αποτέλεσμα του πρώτου.
? Το 1887 παρασκευάζονται στην 
Γερμανία οι πρώτες αμφεταμίνες.
? Το 1898 παρασκευάζεται Ηρωίνη 
από την μορφίνη.
? Το 1909 οι ΗΠΑ απαγορεύουν την 
εισαγωγή Οπίου.
? Το 1910 παρασκευάζεται στην 
Ευρώπη το MDA, πρόγονος του 
Έκσταση.
? Το 1919 διακηρύσσεται στις ΗΠΑ 
η ποτοαπαγόρευση, δίνοντας την 
ευκαιρία στην μαφία να αυξήσει 
τους πόρους της.
? Το 1920 ξεκινά προπαγανδιστική 
εκστρατεία του μεγιστάνα του 
Τύπου Hurst,ο οποίος τυγχάνει να 
έχει τεράστιες επενδύσεις στη 
βιομηχανία ξυλείας. Την ίδια χρονιά Ποινικοποιείται η 
κοκαΐνη.
? Το 1924 η Κάνναβη κηρύσσεται παράνομη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
? Το 1933 λύνεται η ποτοαπαγόρευση.
? Το 1943 ο Αλμπερτ Χόφμαν ανακαλύπτει κατά λάθος 
το LSD και κάνει το πρώτο «ταξίδι» με αυτή την ουσία 
στην ιστορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλμπερτ 
Χόφμαν ζούσε μέχρι πολύ πρόσφατα, συνεχώς 
πειραματιζόμενος με νέες ψυχεδελικές ουσίες.
? 1952, τα πρώτα στεροειδή στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες.
? Από το 1960 μέχρι το 1985, το MDMA (ecstasy) 
διατίθεται νόμιμα στα κλαμπ των ΗΠΑ.
? 1966, το LSD κηρύσσεται παράνομο στη Αγγλία.

Ένα σημείο που χρήζει μελέτης, είναι αν και κατά πόσο 
η δημιουργία νέων ψυχοδραστικών ουσιών είχε ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία νέων κοινωνικών ομάδων, 
των οποίων η γένεση δεν αποτελούσε ιστορική 
αναγκαιότητα, αλλα μαζικό πνευματικό συντονισμό εξ 
αιτίας της ομαδικής χρήσης των ουσιών αυτών. Είναι 
γνωστό σε όλους μας το κίνημα των μπήτνικς και των 
χίπης, οι κοινωνικές δομές των οποίων προέκυψαν 
σχεδόν αποκλειστικά από ιδεολογικά κριτήρια. Είμαστε 
σίγουροι ότι η ομοψυχία αυτών των ανθρώπων 
προερχόταν μόνο από κοινωνικές αναταραχές όπως ο 
πόλεμος του Βιετνάμ και οι συντηρητικές κυβερνήσεις, 
ή μήπως οφειλόταν σε ένα γενικότερο συντονιστικό 
πνευματικά μοτίβο ψυχεδελικής προέλευσης; Αν 
λάβουμε υπ όψη μας ότι οι Χίπης εξαφανίστηκαν το ίδιο 
ξαφνικά όπως εμφανίστηκαν, συμπεραίνουμε ότι η 
ιδεολογία τους καταρρίφθηκε σαν να μην υπήρξε ο 

παραμικρός κοινωνικός παράγοντας, κάτι που δεν είναι 
βέβαια αλήθεια.
Επίσης, μεταγενέστερα, έχουμε την «χημική γενιά» της 
δεκαετίας του ?90. Χιλιάδες έφηβοι και νέοι χόρευαν 
και χορεύουν υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής 
μουσικής έχοντας φάει «έκσταση», ένα φαινόμενο που 
δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι κορεσμού μέχρι και 
σήμερα, ενώ η «μαύρη» αγορά των ναρκωτικών δεν 
δέχεται κανένα καίριο πλήγμα, δεκαετίες τώρα.

Οι ψυχοτρόπες ουσίες, τουλάχιστον οι φυσικές, είναι 
συμβατικές της ανθρωπότητας από τα πρώτα της 

κιόλας βήματα. Συνεπώς είναι 
υπεύθυνες για ένα ευρύτατο 
κοινωνικό φάσμα πνευματικών 
και υλικοτεχνικών εξελίξεων, 
σχεδόν σε κάθε τομέα των 
διακριτών εξουσιών. 
Συμπερασματικά η διακοπή της 
χρήσης τους σε συλλογικό 
επίπεδο εξαρτάται αποκλειστικά 
από αυτορρυθμιστικούς 
παράγοντες των τοπικών 
κοινωνιών. Αυτήν την αλήθεια 
συνειδητοποίησαν οι κρατικοί 
εχθροί της χαράς και 
προσπαθούν έναν αιώνα τώρα 
να ποινικοποιήσουν την χρήση 
τους προς ίδιον όφελος. Αυτή η 
πολιτική κίνηση θέτει σε 
λειτουργία έναν μηχανισμό που 
κινητοποιεί πολλά γρανάζια της 
κοινωνίας, στόχος του οποίου 
είναι η διαιώνιση και 
ενδυνάμωση θεσμών 
καταστολής και κερδοσκοπίας, 
όπως η αστυνομία, το δικανικό 
σώμα, οι φυλακές, ο στρατός 
και η παραδοσιακή οικογένεια.
Εν κατακλείδι, το πρόβλημα των 

ναρκωτικών φαίνεται να είναι απλώς μια φαντασία, ένα 
πολιτικό κινδυνολογικό κατασκεύασμα των οικονομικά 
ισχυρών. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι χώρες με πιο 
«χαλαρή» νομοθεσία στο ζήτημα αυτό, παρουσιάζουν 
και τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας. Ας μην 
ξεχνάμε ότι η «μηδενική ανοχή», όταν εφαρμόζεται σε 
οποιονδήποτε τομέα σημαίνει αυτόματα και 
εγκλωβισμός του κοινωνικού συνόλου σε έναν αέναο 
κύκλο καταστολής κι εξέγερσης. Σε μια κοινωνική- 
πολιτισμική εκδοχή του παιχνιδιού της γάτας με το 
ποντίκι.
Κλείνοντας , παραθέτω μια παράφραση του ρητού του 
Τόμας Σαζ από τον Κλεάνθη Γρίβα:

«Το δικαίωμα να εξουσιάζω το κορμί μου είναι κεντρικό 
στοιχείο της ελευθερίας μου ως ατόμου.
Η απαγόρευση των ψυχοτρόπων ουσιών αίρει το 
δικαίωμά μου να εξουσιάζω το σώμα μου και συνεπώς 
καταργεί την ελευθερία μου ως ατόμου.»

Πηγες
? Κλεάνθης Γρίβας, «Κάνναβη, Μαριχουάνα, Χασίς», Εκδοτική 
Θεσσαλονίκης.
? Γιώργος Καράμπελας, «Το ιερό Χόρτο» , Εξάντας
? Μάικ Ροκ, «Η αλήθεια για τα ναρκωτικά»
? Τσαρλς Τιλλυ, «Εξαναγκασμός, Κεφάλαιο και Ευρωπαικά 
Κράτη.»
? Wikipedia, Internet
? Human Traffic, dvd

Σωτηρης Κουλουριωτης 



Μία άλλη οπτική 
Mormegil

Με συγχωρείτε αλλά το παρακάτω κείμενο είναι για 
τους αγγλομαθεις. Τα λόγια του έχουν ειπωθεί από τον 
George Carlin, έναν μεγάλο stand-up comedian.

"We're so self-important. So self-important. Everybody's 
going to save something now. "Save the trees, save the 
bees, save the whales, save those snails." And the 
greatest arrogance of all: save the planet. What? Are 
these fucking people kidding me? Save the planet, we 
don't even know how to take care of ourselves yet. We 
haven't learned how to care for one another, we're 
gonna save the fucking planet?

I'm getting tired of that shit. I'm tired of fucking Earth 
Day, I'm tired of these self-righteous environmentalists, 
these white, bourgeois liberals who think the only thing 
wrong with this country is there aren't enough bicycle 
paths. People trying to make the world save for their 
Volvos. Besides, environmentalists don't give a shit 
about the planet. They don't care about the planet. Not 
in the abstract they don't. You know what they're 
interested in? A clean place to live. Their own habitat. 
They're worried that some day in the future, they might 
be personally inconvenienced. Narrow, unenlightened 
self-interest doesn't impress me.

Besides, there is nothing wrong with the planet. The 
planet is fine. The PEOPLE are fucked. Compared to the 
people, the planet is doing great. Been here four and a 
half billion years. Did you ever think about the 
arithmetic? The planet has been here four and a half 
billion years. We've been here, what, a hundred 
thousand? Maybe two hundred thousand? And we've 
only been engaged in heavy industry for a little over 
two hundred years. Two hundred years versus four and 
a half billion. And we have the CONCEIT to think that 
somehow we're a threat? That somehow we're gonna 
put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's 
just a-floatin' around the sun?

The planet has been through a lot worse than us. Been 
through all kinds of things worse than us. Been through 
earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental 
drift, solar flares, sun spots, magnetic storms, the 
magnetic reversal of the poles...hundreds of thousands 
of years of bombardment by comets and asteroids and 
meteors, worlwide floods, tidal waves, worldwide fires, 
erosion, cosmic rays, recurring ice ages...And we think 
some plastic bags, and some aluminum cans are going 
to make a difference? The planet...the planet...the 
planet isn't going anywhere. WE ARE!

We're going away. Pack your shit, folks. We're going 
away. And we won't leave much of a trace, either. Thank 
God for that. Maybe a little styrofoam. Maybe. The 
planet'll be here and we'll be long gone. Just another 
failed mutation. Just another closed-end biological 
mistake. An evolutionary cul-de-sac. The planet'll shake 

us off like a bad case of fleas. A 
surface nuisance.

You wanna know how the planet's 
doing? Ask those people at 
Pompeii, who are frozen into 
position from volcanic ash, how 
the planet's doing. You wanna 
know if the planet's all right, ask 
those people in Mexico City or 
Armenia or a hundred other 
places buried under thousands of 
tons of earthquake rubble, if they 
feel like a threat to the planet this 
week. Or how about those people 
in Kilowaia, Hawaii, who built their 
homes right next to an active 
volcano, and then wonder why 
they have lava in the living room.

The planet will be here for a long, long, LONG time after 
we're gone, and it will heal itself, it will cleanse itself, 
'cause that's what it does. It's a self-correcting system. 
The air and the water will recover, the earth will be 
renewed, and if it's true that plastic is not degradable, 
well, the planet will simply incorporate plastic into a 
new pardigm: the earth plus plastic. The earth doesn't 
share our prejudice towards plastic. Plastic came out of 
the earth. The earth probably sees plastic as just 
another one of its children. Could be the only reason the 
earth allowed us to be spawned from it in the first 
place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to 
make it. Needed us. Could be the answer to our age-old 
egocentric philosophical question, "Why are we here?" 
Plastic...asshole.

So, the plastic is here, our job is done, we can be 
phased out now. And I think that's begun. Don't you 
think that's already started? I think, to be fair, the 
planet sees us as a mild threat. Something to be dealt 
with. And the planet can defend itself in an organized, 
collective way, the way a beehive or an ant colony can. 
A collective defense mechanism. The planet will think of 
something. What would you do if you were the planet? 
How would you defend yourself against this 
troublesome, pesky species? Let's see... Viruses. Viruses 
might be good. They seem vulnerable to viruses. And, 
uh...viruses are tricky, always mutating and forming 
new strains whenever a vaccine is developed. Perhaps, 
this first virus could be one that compromises the 
immune system of these creatures. Perhaps a human 
immunodeficiency virus, making them vulnerable to all 
sorts of other diseases and infections that might come 
along. And maybe it could be spread sexually, making 
them a little reluctant to engage in the act of 
reproduction.

Well, that's a poetic note. And it's a start. And I can 
dream, can't I? See I don't worry about the little things: 
bees, trees, whales, snails. I think we're part of a 
greater wisdom than we will ever understand. A higher 
order. Call it what you want. Know what I call it? The Big 
Electron. The Big Electron...whoooa. Whoooa. Whoooa. 
It doesn't punish, it doesn't reward, it doesn't judge at 
all. It just is. And so are we. For a little while.""

"George Carlin's "The Planet Is Fine" 



ΓΚΑΛΟΠ
Inux, 

Συμφωνα με τον RICHARD DAWKINS στο "THE GOD 
DELUSION" ("Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ") οι άνθρωποι 
χωρίζονται αναλόγα με την πίστη τους σε:

"Ας θυμηθούμε την ορολογία.

Θεϊστής
Ενας θεϊστής πιστεύει στην ύπαρξη μιας υπερφυσικής 
διάνοιας η οποία, εκτός από το κύριο έργο της, την 
Δημιουργία του Σύμπαντος, εξακολουθεί να ?
κυκλοφορεί ανάμεσα μας?, για να επιβλέπει και να 
επηρεάζει το πεπρωμένο της αρχικής δημιουργίας της. 
Σε πολλά θεϊστικά συστήματα πίστης, η θεότητα χει 
ανάμειξη στις ανθρώπινες υποθέσεις. Ο Θεός 
αποκρίνεται σε προσευχές, συγχωρεί ή τιμωρεί 
αμαρτίες, παρεμβαίνει στον κόσμο κάνοντας θαύματα, 
αναστατώνεται με τις καλές και τις κακές μας πράξεις, 
και γνωρίζει πότε τις κάνουμε ? ή ακόμη και πότε 
σκεφτόμαστε να τις κάνουμε.

Ντεϊστής
Ο ντεϊστής, πιστεύει και εκείνος σε μια υπερφυσική 
διάνοια, της οποίας οι δραστηριότητες ωστόσο 
περιορίστηκαν στον αρχικό καθορισμό των νόμων που 
κυβερνούν το Σύμπαν. Ο Ντεϊστικός Θεός δεν 
επεμβαίνει έκτοτε, και βεβαίως δεν έχει κανένα 
ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες υποθέσεις.

Πανθεϊστής
Οι πανθεϊστές δεν πιστεύουν καθόλου στην ύπαρξη 
οποιουδήποτε υπερφυσικού Θεού, αλλά χρησιμοποιούν 
την λέξη "Θεός" ως ένα μη υπερφυσικό συνώνυμο για 
την φύση ή για το Σύμπαν ή για τους νόμους που 
διέπουν την λειτουργία του."
Αθεϊστής,
(δικος μου ορισμός)Για τον άθεο δεν υφίσταται η 
έννοια Θεός υπο καμία ένοια και αντιτάσσεται σε 
οποιαδήποτε μεταφυσική ύπαρξη. 
(από βικιπιδια): "Αθεϊσμός ή Αθεΐα ονομάζεται η 
οντολογική θέση που αντίκειται στον θεϊσμό και 
περιλαμβάνει τόσο τις απόψεις εκείνων που δεν έχουν 
πίστη στην ύπαρξη θεοτήτων, όσο κι εκείνων που 
αρνούνται ρητά ότι υπάρχουν τέτοιες οντότητες (δηλ. 

η απουσία ή η άρνηση της θεϊστικής πίστης)".

"...ο πανθεϊσμός είναι φτιασιδωμένος αθεϊσμός. Ο 
Ντεϊσμός είναι νερωμένος Θεϊσμός."

ΥΓ Η θρησκεία χρησιμοποιεί τους Ντεϊστές ως προμετωπίδα 
για να αντιμετωπίσει τους άθεους αλλά στην πραγματικότητα 
δεν τους δέχεται στους κόλπους της

1η Ερώτηση
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό που θα 
συγκαταλέγατε τον εαυτό σας?

0. Θεϊστής
1. Ντεϊστής
2. Πανθεϊστής
3. Άθεος 

4η Ερώτηση
Στο πρωτο μέρς του ΖΜ παρουσιαζέται η άποψη οτι 
κατα πασα πιθανότητα ο Ιησους ήταν φανταστικο 
πρόσωπο. Εσεις τι πιστευετε:

Α. Ήταν φανταστικό πρόσωπο
Β. Μπορεί και να ήταν φανταστικό πρόσωπο 
Γ. Ήταν φυσικό πρόσωπο αλλά δεν έκανε όλα αυτά που 
λέει η εκκλησία
Δ. Ήταν σίγουρα φυσικοό πρόσωπο
Ε. Κάτω τα χέρια σας από τον γιό του Θεού
Ζ. Δεν έχω ιδέα
Η. Δεν απαντώ! (μπορεί και να μας ακούει τώρα) 

Το Φασιστόμετρο
inux, 16/07/2009, 18:56 

Ενοχλουμε, όταν σε πολιτικές συζητησεις ένας 
αριστερός, και συνήθως αυτος που θεωρει τον εαυτό 
του "πιο" αριστερο απο ατους άλλους, τραβάει το 
φασιστόμετρο και αρχίζει να μας Φασιστομετράει. 
Το Φασιστόμετρο σε αυτον δειχνει μηδεν και αν 
θεωρεις οτι η γυναικα του νυχτοφυλακα στο μαυσωλείο 
του Λενιν ειναι "τσούλα" εισαι πιο Δεξια και με το 
φασιστόμετρο φαινεται.

Να θυμαστε οτι αν βγαλεις φασιστόμετρο, μετρας τους 
ανθρώπους, και γινεσαι ΦΑΣΙΣΤΑΣ! 



θρησκεία και άλγεβρα 
monstermind, 15/07/2009, 02:06
επιτέλους το βρήκα!!!!!

σε ολόκληρη την ιστορία των μαθηματικών μόνο μια 
χούφτα επιστήμονες φαίνεται να έχουν αποφύγει την 
αμφισβήτηση του ίδιου τους του εαυτού, που τόσο 
πτοεί τους συναδέλφους τους. Το πιο τρανό 
παράδειγμα ενός τέτοιου μαθηματικού ήταν ίσως η 
μεγαλοφυΐα του 18ου αιώνα, ο Λέοναρντ Όιλερ 
(γεννηθής το 1707 - ήταν έφηβος όταν πέθανε ο 
νέυτονας) . 

για αυτόν ειπώθηκε και το εξής:

"έκανε υπολογισμούς χωρίς προφανή προσπάθεια με 
τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι αναπνέουν ή οι αετοί 
διατηρούν την κίνηση τους στον άνεμο!"

και να φανταστείτε ότι ο πατέρας του τον ανάγκασε να 
σπουδάσει θεολογία και ότι αυτό που τον έσωσε ήταν 
ότι έγινε φίλος με απογόνους του Μπερνούλι. (γιου νόου 
Μπερνούλι ε?)

αυτός λοιπόν ο άσεμνος τύπος κάποια στιγμή κλήθηκε 
να υπηρετήσει την Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας και 
να αποδείξει ότι υπάρχει θεός κόντρα στον Ντενί 
Ντιντερό τρανό άθεο φιλόσοφο που προσηλύτιζε τους 
Ρώσους στον αθεϊσμό.

κάλεσε τότε αυτός τον Ντιντερό στο παλάτι σε μια 
ανοιχτή δημόσια συζήτηση για να γίνει θεολογική 
συζήτηση. βγήκε τότε πρώτος στο κοινό και 
ανακοίνωσε:
άλφα συν βήτα εις την νι προς νι, ίσον με χ, συνεπώς 
υπάρχει θεός, παρακαλώ απαντήστε!

ανίκανος να τα βάλει με την άλγεβρα του μεγαλύτερου 
μαθηματικού της Ευρώπης ο Ντιντερό έμεινε άφωνος, 
εγκατέλειψε την αγία πετρούπολη και επέστρεψε στο 
Παρίσι.

και εδώ τίθεται το ερώτημα: ήταν τόσο σίγουρος για 
τον εαυτό του και είπε τέτοια σαχλαμάρα που σήμερα 
δεν θα τρόμαζε ούτε δωδεκάχρονο ή ήθελε ο καημένος 
να σπάσει λίγο πλάκα αλλά δεν του βγήκε? ήταν άραγε 
τόσο χαμηλό το επίπεδο μαθηματικής μόρφωσης τότε 
ακόμα και για έναν "τρανό" φιλόσοφο? ή μήπως υπάρχει 
πιθανότητα να ήθελε να χάσει την "μάχη"?

αξίζει να σημειωθεί:

βάλθηκε κάποτε να κερδίσει ένα βραβείο της 
Ακαδημίας του Παρισιού λύνοντας ένα πρόβλημα 
αστρονομίας. Η επιστημονική κοινότητα ζήτησε 
περιθώριο κάποιων μηνάν για την απάντηση. Ο Όιλερ 
παρότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το ένα του μάτι 
εργάστηκε τρεις ολόκληρες ημέρες και εξαιτίας των 
κακών συνθηκών μελέτης τελικά κέρδισε το βραβείο 
αλλά έχασε το ένα του μάτι. Έτσι γύρισε ως ο 
"μαθηματικός κύκλωπας" στην αυτοκρατορική αυλή 
της Ρωσίας και ισχυρίστηκε: "τώρα θα αποσπώμαι 
λιγότερο". (Ήταν μόλις είκοσι ετών.)

επίσης, (και κλείνω) πρέπει να αναφερθεί ότι :
σε ηλικία σαράντα ετών διαπιστώθηκε καταρράκτης 
στο υγιές του μάτι και οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι 
θα το χάσει σύντομα. βάλθηκε τότε να εκπαιδευτεί σε 
συνθήκες τυφλότητας και παρότι τυφλώθηκε μόλις 
μέσα σε λίγες εβδομάδες συνέχισε να παράγει 
μαθηματικά μέχρι τον θάνατο του. τυφλός ολοκλήρωσε 
τους υπολογισμούς του για τις φάσεις της σελήνης 
κάτι που ο Νεύτωνας ποτέ δεν κατάφερε.

http://www.zeitgeisthellas.gr/forum/member.php?u=4

