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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει
η δηµιουργική οµάδα των Happy
Artists. Οι Happy  Artists
βρίσκονται  πίσω  από  την οπτ...

298
22/04/2010
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει
ο ζωγράφος  Τάσος Παυλόπουλος.
Το βιογραφικό του, όπως το
έγραψε ο ίδιος: «Γεννήθηκε...

300
06/05/2010
Αυτή την εβδοµάδα φιλοξενεί
έργο του Robert (Bob) Wilson.
Γεννήθηκε στο  Waco του Τέξας,
έχει  σπουδάσει αρχιτεκτονική,
ζω...
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ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Info-diet 300
[+] ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ Ξανάνοιξε το καφενεδάκι

δίπλα  στο Στάδιο, ίσως η ωραιότερη αθηναϊκή

στάση για  να πι...  - (τεύχος: 300)

Info-diet 299
[+] ΑΛΑΜΠΕΗΣ  Οι καλύτεροι ξηροί  καρποί  του

κόσµου, στο κέντρο της Αθήνας.  (Πλατ.

Κουµουνδούρου 6) - (τεύχος: 299)

Info-diet 298
[+]  DEAD CAN DANCE 30.000... - (τεύχος: 298)

Info-diet 297
[+] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Με καθυστέρηση

δεκαετιών την  είδαµε να εµφανίζεται και στην

ελληνική  τηλεό... - (τεύχος: 297)

Info-diet 295
27/3, Η  ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ  Στις 20.30 θυµήσου να

κλείσεις τα φώτα. - (τεύχος: 295)

Info-diet 294
[+] ΖΟΖΕ   ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ Ένα βιβλίο για  να

διαβάσεις. Μόλις κυκλοφόρησε «Το τετράδιο...  -

(τεύχος: 294)

info-diet293
[+] ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΟΛΥ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ Χωρίς  αυτούς  η βραδιά των Όσκαρ

θα ήταν  πολύ πολύ βαρετή.... - (τεύχος: 293)

α συµπεράσµατα από µια περίοδο  που απέδειξε
ότι είναι  άλλο πράγµα να φωνάζεις ότι τα

πράγµατα πρέπει να αλλάξουν και άλλο να αλλάζουν
στην πραγµατικότητα.

Συµπέρασµα Πρώτο
Το  Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (γνωστό και ως «οι
κατακτητές»), οι κερδοσκόποι, η Παγκόσµια Νέα
Τάξη, οι Αµερικάνοι, τα ΜΜΕ και ο  πρωθυπουργός τα
κάνουν όλα αυτά βάσει ενός σατανικού σχεδίου: Να
υποδουλώσουν την ηρωική και ελεύθερη ψυχή του
Ελληνισµού. Δηλαδή να τον υποχρεώσουν να αγοράζει
το καρπούζι µε τη φέτα και όχι ολόκληρο. Και επειδή
για να συνεχίσει να παραµένει αδούλωτος και
ελεύθερος (δηλαδή να είναι  υπερήφανος που πετάει το
υπόλοιπο καρπούζι) χρειαζόταν το χαρτζιλίκι που του
έδιναν, εκείνοι σταµάτησαν ξαφνικά να του το δίνουν.
Με αποτέλεσµα να αποκαλυφθούν επιτέλους οι
εχθρικές προθέσεις τους. Γιατί η υποδούλωση
αποκαλύπτεται µόλις κόβονται τα λεφτά. Όσο
πληρώνουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.

Συµπέρασµα Δεύτερο
Όπως έχει διδάξει η Μεγάλη του Γένους
Επικοινωνιακή Σχολή της Τηλεόρασης, οι
διαµαρτυρίες  γίνονται  πιο σπαρακτικές όταν
συµπεριλαµβάνεται σε αυτές ο  παράγοντας «µέλλον
των παιδιών µας». Διότι τι νόηµα έχει να µεγαλώνεις
ένα παιδί σε µια χώρα που µε τόση αναλγησία κόβει το
«επίδοµα έγκαιρης προσέλευσης» (ναι, υπάρχει
πραγµατικά) στους δηµοσίους υπαλλήλους;
Προφανώς, λοιπόν, όταν απαξιώνεται µε τέτοιο
βάναυσο τρόπο η καριέρα στο Δηµόσιο, το µέλλον των
παιδιών είναι  καταδικασµένο. Ενώ σε µια χώρα
ελεύθερη, χωρίς την µπότα του κατακτητή «ΔΝΤ» να
στραγγαλίζει τις προσλήψεις,  όπου ο  καθένας µπορεί
να ζητήσει µια χάρη  από τον «υπουργό της διπλανής
πόρτας», όλοι µπορούν να ελπίζουν. Να ελπίζουν ότι
στο µέλλον, κάποιο από τα χιλιάδες off-shore Cayenne
που τιτιβίζουν ξένοιαστα  στους δρόµους θα είναι  το
δικό τους.

Συµπέρασµα Τρίτο
Για όλα φταίνε οι πολιτικοί. Που φέρνουν κοµπάρσους για να γεµίζουν τις αίθουσες αναµονής στα
γραφεία τους, ώστε να φαίνεται ότι κάνουν τη δουλειά τους σωστά και «εξυπηρετούν τους
ψηφοφόρους τους». Γιατί οι πραγµατικοί ψηφοφόροι είναι  αξιοπρεπείς  και ποτέ δεν διανοούνται
να πουλήσουν την ψήφο τους για ένα ρουσφέτι. Με αποτέλεσµα ο  πολιτικός κόσµος να γνωρίζει µια
πρωτοφανή κρίση, γιατί χωρίς ρουσφέτια είναι  αποδυναµωµένος και δεν έχει πια λόγο  ύπαρξης.

Συµπέρασµα Τέταρτο
«Κλεµµένα λεφτά του ελληνικού λαού» ονοµάζεται οποιοδήποτε ποσό εκταµιεύεται από το κράτος
και είναι  µεγαλύτερο από αυτό που έχει πάρει αυτός που καταγγέλλει. Οποιοσδήποτε µας ξεπέρασε
σε τσατσιλίκι και δεν του αρκούσε ένας απλός κρατικός µισθός, αλλά είχε σαν οδηγό του το “Think
Big”, είναι  κλέφτης. Δηλαδή ο  «αθώος» συµβασιούχος, ο  υπάλληλος της Βουλής και ο  Mr. κρατικές
προµήθειες κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγµα, µε τις ίδιες ακριβώς προθέσεις. Απλώς η κλίµακα
αλλάζει. 
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χαχαχα, εχω λυωσει  - ειδικα
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Xaxa, korufaio! H kaluterh
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euthunetai gia thn katastash ths xwras!

Συµπέρασµα Πέµπτο
Παράγουµε πολύ περισσότερους Κολοκοτρώνηδες από όσους µπορούµε να καταναλώσουµε.
Σύµφωνα  µε την αρχή  του Αθάνατου Ελληνικού Αυτοπαραµυθιάσµατος, ο  Κολοκοτρώνης που
κρύβουµε όλοι µέσα µας είναι  πάντα έτοιµος να επαναστατήσει µόλις δει ότι τον πιέζουν. Δηλαδή
να κηρύξει πτώχευση, να ταµπουρωθεί στα Δερβενάκια και να πολεµήσει τον κατακτητή,
δανειζόµενος από τους Κινέζους ή Ρώσους, προκειµένου να µη γίνει καµιά στραβή και µε τους
ηρωισµούς σταµατήσει  να παίρνει το µισθό  του.

Συµπέρασµα Έκτο
Όταν οι άλλοι τζογάρουν πάνω µας, είναι  «κερδοσκόποι». Όταν εµείς τζογάραµε στο
χρηµατιστήριο, ήµασταν «αθώοι µικροεπενδυτές». Με άλλα λόγια: όταν είµαστε µε τους
κερδισµένους, παραγγέλνουµε Porsche. Όταν είµαστε µε τους χαµένους, είµαστε ο  «κοσµάκης που
έχασε τα λεφτά του από τους απατεώνες µε τις Porsche. Βολεύει. 

Συµπέρασµα Έβδοµο
Στην πραγµατικότητα υπάρχουν  δύο  Ελλάδες. Η µία «πεινάει», υποφέρει από τη φτώχεια και
µιλάει δηµόσια  σαν τον Γιώργο Αυτιά. Και η άλλη γεµίζει τα σκυλάδικα, χτίζει αυθαίρετα (που
ονοµάζονται επισήµως «κόποι µιας ζωής») και τρέχει να παραγγείλει SUV µόλις φτηνύνουν 1.000
ευρώ.

Συµπέρασµα Όγδοο
Το  ξένοιαστο φραπόγαλο του αργόµισθου διορισµένου σε οργανισµό  τοπικής αυτοδιοίκησης και το
«Εθνικό συµφέρον» είναι  το ίδιο πράγµα. Γι’ αυτό και η κατάργηση όλων αυτών των θέσεων
«Μελών Συµβουλίων Δηµοτικών  Επιχειρήσεων» από το νέο Καλλικράτη ονοµάζεται «Εθνική
Αποσύνθεση». Και οδηγεί  τους δηµάρχους ακόµα  και σε απεργία πείνας για το καλό των δηµοτών
τους και της περιοχής τους. Που συµπτωµατικά ταυτίζεται µε το κεκτηµένο δικαίωµα  να
χρηµατοδοτούνται χωρίς έλεγχο.

Συµπέρασµα Έννατο
Όσο πιο λερωµένη έχει τη φωλιά του κάποιος, τόσο πιο πολύ φωνάζει γενικά εναντίον κάποιου
άλλου για να του ρίξει τις ευθύνες. Πρόκειται για τη νέα εκδοχή του «Ζορµπά Light». Δηλαδή ενός
«Ζορµπά» σε βελτιωµένη έκδοση, που αντίθετα µε τον ανθυγιεινό original Ζορµπά, του φταίνε
πάντα κάποιο άλλοι (στην προκειµένη περίπτωση τα «λαµόγια της πολιτικής») που δεν
ανταποκρίθηκαν στο καθήκον τους να του τα έχουν όλα έτοιµα. Και δεν αναλαµβάνει ο  ίδιος καµία
ευθύνη. Ούτε καν την ευθύνη ότι άφησε την τύχη του εξολοκλήρου στα χέρια τους.

Συµπέρασµα Δέκατο
Σε µια χώρα που οι µποτιλιαρισµένοι κάτοικοί της καταγγέλλουν  ακόµα  και το µποτιλιάρισµα
(δηλαδή όλους τους άλλους που βρίσκονται στην ίδια θέση µε αυτούς και οι οποίοι καταγγέλλουν
ακριβώς το ίδιο), είναι  λογικό να µη γίνεται δεκτό το επιχείρηµα «δεν υπάρχουν  λεφτά για τους
µισθούς». Διότι ο  δικός µου µισθός δεν είναι  µέρος του προβλήµατος. Όπως ούτε το δικό µου
αυτοκίνητο είναι  µέρος του µποτιλιαρίσµατος.

Συµπέρασµα Ενδέκατο
Δεν γίνεται και το φραπόγαλο ολόκληρο και η Εθνική Υπερηφάνεια χορτάτη.  

nikos.zachariadis@gmail.com, www.nikos-zachariadis.org
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by dimosio for ever (not verified) - 08/05/2010 - 21:20

Πεστα αρχηγέ. Συµφωνώ

Πεστα αρχηγέ. Συµφωνώ απόλυτα.
Στην Ελλάδα του 90% στα µεγάλα κόµµατα µιλάµε για επαναστάσεις.
Το  βόλεµά τυος φοβούνται όλοι ότι θα χάσουν.

by Anonymous (not verified) - 11/05/2010 - 13:33

Kala, to 10 einai koryfi.

Kala, to 10 einai koryfi.

by Μαριάννα (not verified) - 11/05/2010 - 13:53

σας  συγχαίρω για το καυστικό

σας  συγχαίρω για το καυστικό χιούµορ και την καίρια ανάλυσή σας, η καλύτερη που διάβασα
τον τελευταίο καιρό. Εύγε στην πένα και τις ιδέες σας  !

by kitsosmitsos (not verified) - 11/05/2010 - 14:28

Προσκυνώ. Απλώς προσκυνώ...

Προσκυνώ. Απλώς προσκυνώ...

by Να πληρώσουν  οι  άλλοι! (not verified) - 11/05/2010 - 14:53

Εξαιρετικό!!! Επιτέλους ας

Εξαιρετικό!!! Επιτέλους ας καταλάβει ο  Έλληνας πως οι άλλοι ειναι  ο  ίδιος!

by ΠΑΣΟΚ-poisonous (not verified) - 11/05/2010 - 15:30

#3 Δεν φταίνε µόνο οι

#3 Δεν φταίνε µόνο οι πολιτικοί, φταίνε και τα ΜΜΕ, οι δηµοσιογράφοι κι όσοι γράφουν σε
εφηµερίδες που είναι  οι κύριοι συνεργοί των πολιτικών κι ακόµα  να κάνουν την αυτοκριτική
τους

by Alice C. (not verified) - 12/05/2010 - 09:35

Αληθινό και εµπνευσµένο .

Αληθινό και εµπνευσµένο . Μπράβο Νίκο :)

by Ηλίας (not verified) - 12/05/2010 - 10:15

Η ανάλυσή σου καλή για να

Η ανάλυσή σου καλή για να σκάσει το γελάκι σε µερικούς αλλά λίγο ρηχή. Βεβαίως και ο
καθένας από εµάς έχει µερίδιο ευθύνης αλλά όχι στο βαθµό που θέλεις να το παρουσιάσεις. Το
κράτος και οι διοικούντες αυτό, (υποτίθεται) ως πιο ικανοί και έµπειροι άνθρωποι, οφείλουν
να συµπεριφέρονται σαν τον γονεά, ο  οποίος νουθετεί τα παιδιά  του: εάν τα βλέπει να
παίρνουν ναρκωτικά δεν πρέπει να τους τα δίνει ο  ίδιος και µάλιστα σε καλύτερη τιµή από το
βαποράκι. Επειδή µίλησες για χρηµατιστήριο αν θυµάµαι καλά ολόκληρος υπερυπουργός

http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/5093
http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/6160
http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/6161
http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/6174
http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/6177
http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/6194
http://www.athensvoice.gr/comment/reply/5976/6424
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-5093
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6160
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6161
http://kitsosmitsos.blogspot.com/
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6174
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6177
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6194
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6424
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7#comment-6426


12/05/1020 14:28the paper - 11 πράγματα που έμαθα από την οικονομική κρίση | www.athensvoice.gr

Page 4 of 5http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/300/11-πράγματα-που-έμαθα-από-την-οικονομική-κρίση

reply

reply

reply

βαποράκι. Επειδή µίλησες για χρηµατιστήριο αν θυµάµαι καλά ολόκληρος υπερυπουργός
οικονοµικών (Γιάννος) είχε βγει και καλούσε τους πολίτες να επενδύσουν στον ναό του τζόγου
(ΧΑ) καθώς  επίσης είχε αναγκάσει τα ασφαλιστικά ταµεία να κάνουν το ίδιο. Στη συνέχεια την
εποχή των εύκολων δανείων  δεν είδα καµµία κυβέρνηση να θεσµοθετεί αυστηρά κριτήρια για
το δανεισµό ιδίως των νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα πολίτες αυτής της χώρας να λαµβάνουν
δάνειο µε δόση µεγαλύτερη  από τα µηνιαία εισοδήµατά τους. Στο µικρό παιδί εάν αφήσεις
µπροστά του µία τσάντα γλυφιτζούρια και ένα πιάτο πατάτες τηγανιτές (αν δεν το γνωρίζεις
ιδιαίτερα δηµοφιλές φαγητό των παιδιών) το 99% θα επιλέξει την τσάντα µε τα γλυκά! Εάν
λοιπόν αυτό το συνδιάσεις µε τις αποκαλύψεις του ρεπορτάζ του ενός από τους ελάχιστους
πραγµατικούς και µη ωνητούς δηµοσιογράφους του Στέλιου  Κούλογλου, Η Εξοµολόγηση ενός
Οικονοµικού Δολοφόνου, θα καταλάβεις ότι η εξουσία δεν είναι  τόσο αθώα. Άσε λοιπόν τους
πολίτες που φέρουν το µικρότερο µερίδιο ευθύνης και πιάσε µε την καυστική πένα σου -εάν
δεν µπορείς να το κάνεις µε ίδια τα χέρια σου- αυτούς που πραγµατικά ευθύνονται.

by Ηλίας (not verified) - 12/05/2010 - 10:15

Η ανάλυσή σου καλή για να

Η ανάλυσή σου καλή για να σκάσει το γελάκι σε µερικούς αλλά λίγο ρηχή. Βεβαίως και ο
καθένας από εµάς έχει µερίδιο ευθύνης αλλά όχι στο βαθµό που θέλεις να το παρουσιάσεις. Το
κράτος και οι διοικούντες αυτό, (υποτίθεται) ως πιο ικανοί και έµπειροι άνθρωποι, οφείλουν
να συµπεριφέρονται σαν τον γονεά, ο  οποίος νουθετεί τα παιδιά  του: εάν τα βλέπει να
παίρνουν ναρκωτικά δεν πρέπει να τους τα δίνει ο  ίδιος και µάλιστα σε καλύτερη τιµή από το
βαποράκι. Επειδή µίλησες για χρηµατιστήριο αν θυµάµαι καλά ολόκληρος υπερυπουργός
οικονοµικών (Γιάννος) είχε βγει και καλούσε τους πολίτες να επενδύσουν στον ναό του τζόγου
(ΧΑ) καθώς  επίσης είχε αναγκάσει τα ασφαλιστικά ταµεία να κάνουν το ίδιο. Στη συνέχεια την
εποχή των εύκολων δανείων  δεν είδα καµµία κυβέρνηση να θεσµοθετεί αυστηρά κριτήρια για
το δανεισµό ιδίως των νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα πολίτες αυτής της χώρας να λαµβάνουν
δάνειο µε δόση µεγαλύτερη  από τα µηνιαία εισοδήµατά τους. Στο µικρό παιδί εάν αφήσεις
µπροστά του µία τσάντα γλυφιτζούρια και ένα πιάτο πατάτες τηγανιτές (αν δεν το γνωρίζεις
ιδιαίτερα δηµοφιλές φαγητό των παιδιών) το 99% θα επιλέξει την τσάντα µε τα γλυκά! Εάν
λοιπόν αυτό το συνδιάσεις µε τις αποκαλύψεις του ρεπορτάζ του ενός από τους ελάχιστους
πραγµατικούς και µη ωνητούς δηµοσιογράφους του Στέλιου  Κούλογλου, Η Εξοµολόγηση ενός
Οικονοµικού Δολοφόνου, θα καταλάβεις ότι η εξουσία δεν είναι  τόσο αθώα. Άσε λοιπόν τους
πολίτες που φέρουν το µικρότερο µερίδιο ευθύνης και πιάσε µε την καυστική πένα σου -εάν
δεν µπορείς να το κάνεις µε ίδια τα χέρια σου- αυτούς που πραγµατικά ευθύνονται.

by Ηλίας (not verified) - 12/05/2010 - 10:16

Η ανάλυσή σου καλή για να

Η ανάλυσή σου καλή για να σκάσει το γελάκι σε µερικούς αλλά λίγο ρηχή. Βεβαίως και ο
καθένας από εµάς έχει µερίδιο ευθύνης αλλά όχι στο βαθµό που θέλεις να το παρουσιάσεις. Το
κράτος και οι διοικούντες αυτό, (υποτίθεται) ως πιο ικανοί και έµπειροι άνθρωποι, οφείλουν
να συµπεριφέρονται σαν τον γονεά, ο  οποίος νουθετεί τα παιδιά  του: εάν τα βλέπει να
παίρνουν ναρκωτικά δεν πρέπει να τους τα δίνει ο  ίδιος και µάλιστα σε καλύτερη τιµή από το
βαποράκι. Επειδή µίλησες για χρηµατιστήριο αν θυµάµαι καλά ολόκληρος υπερυπουργός
οικονοµικών (Γιάννος) είχε βγει και καλούσε τους πολίτες να επενδύσουν στον ναό του τζόγου
(ΧΑ) καθώς  επίσης είχε αναγκάσει τα ασφαλιστικά ταµεία να κάνουν το ίδιο. Στη συνέχεια την
εποχή των εύκολων δανείων  δεν είδα καµµία κυβέρνηση να θεσµοθετεί αυστηρά κριτήρια για
το δανεισµό ιδίως των νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα πολίτες αυτής της χώρας να λαµβάνουν
δάνειο µε δόση µεγαλύτερη  από τα µηνιαία εισοδήµατά τους. Στο µικρό παιδί εάν αφήσεις
µπροστά του µία τσάντα γλυφιτζούρια και ένα πιάτο πατάτες τηγανιτές (αν δεν το γνωρίζεις
ιδιαίτερα δηµοφιλές φαγητό των παιδιών) το 99% θα επιλέξει την τσάντα µε τα γλυκά! Εάν
λοιπόν αυτό το συνδιάσεις µε τις αποκαλύψεις του ρεπορτάζ του ενός από τους ελάχιστους
πραγµατικούς και µη ωνητούς δηµοσιογράφους του Στέλιου  Κούλογλου, Η Εξοµολόγηση ενός
Οικονοµικού Δολοφόνου, θα καταλάβεις ότι η εξουσία δεν είναι  τόσο αθώα. Άσε λοιπόν τους
πολίτες που φέρουν το µικρότερο µερίδιο ευθύνης και πιάσε µε την καυστική πένα σου -εάν
δεν µπορείς να το κάνεις µε ίδια τα χέρια σου- αυτούς που πραγµατικά ευθύνονται.

by Ηλίας (not verified) - 12/05/2010 - 10:17
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Η ανάλυσή σου καλή για να

Η ανάλυσή σου καλή για να σκάσει το γελάκι σε µερικούς αλλά λίγο ρηχή. Βεβαίως και ο
καθένας από εµάς έχει µερίδιο ευθύνης αλλά όχι στο βαθµό που θέλεις να το παρουσιάσεις. Το
κράτος και οι διοικούντες αυτό, (υποτίθεται) ως πιο ικανοί και έµπειροι άνθρωποι, οφείλουν
να συµπεριφέρονται σαν τον γονεά, ο  οποίος νουθετεί τα παιδιά  του: εάν τα βλέπει να
παίρνουν ναρκωτικά δεν πρέπει να τους τα δίνει ο  ίδιος και µάλιστα σε καλύτερη τιµή από το
βαποράκι. Επειδή µίλησες για χρηµατιστήριο αν θυµάµαι καλά ολόκληρος υπερυπουργός
οικονοµικών (Γιάννος) είχε βγει και καλούσε τους πολίτες να επενδύσουν στον ναό του τζόγου
(ΧΑ) καθώς  επίσης είχε αναγκάσει τα ασφαλιστικά ταµεία να κάνουν το ίδιο. Στη συνέχεια την
εποχή των εύκολων δανείων  δεν είδα καµµία κυβέρνηση να θεσµοθετεί αυστηρά κριτήρια για
το δανεισµό ιδίως των νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα πολίτες αυτής της χώρας να λαµβάνουν
δάνειο µε δόση µεγαλύτερη  από τα µηνιαία εισοδήµατά τους. Στο µικρό παιδί εάν αφήσεις
µπροστά του µία τσάντα γλυφιτζούρια και ένα πιάτο πατάτες τηγανιτές (αν δεν το γνωρίζεις
ιδιαίτερα δηµοφιλές φαγητό των παιδιών) το 99% θα επιλέξει την τσάντα µε τα γλυκά! Εάν
λοιπόν αυτό το συνδιάσεις µε τις αποκαλύψεις του ρεπορτάζ του ενός από τους ελάχιστους
πραγµατικούς και µη ωνητούς δηµοσιογράφους του Στέλιου  Κούλογλου, Η Εξοµολόγηση ενός
Οικονοµικού Δολοφόνου, θα καταλάβεις ότι η εξουσία δεν είναι  τόσο αθώα. Άσε λοιπόν τους
πολίτες που φέρουν το µικρότερο µερίδιο ευθύνης και πιάσε µε την καυστική πένα σου -εάν
δεν µπορείς να το κάνεις µε ίδια τα χέρια σου- αυτούς που πραγµατικά ευθύνονται.

by papakost (not verified) - 12/05/2010 - 10:36

Θα συµφωνήσω  µε τον παραπάνω

Θα συµφωνήσω  µε τον παραπάνω φίλο. Αρκετά ρηχή ανάλυση. Μπορεί  ο  τύπος Έλληνα που
περιγράφεις να είναι  "επικίνδυνος", αλλά περισσότερο επικίνδυνοι είναι  άνθρωποι που
γράφουν άρθρα σαν και αυτό (και άρα έχουν και αντίστοιχες απόψεις).

by Maria T. (not verified) - 12/05/2010 - 12:18

Χιουµοριστικό, καυστικό και

Χιουµοριστικό, καυστικό και αληθινό. Οσο για τους δύο  κυρίου παραπάνω που διαδωνούν: Και
ποιος ακριβώς τους ψήφισε τους άχρηστους πολιτικούς; Οι πολίτες άλλης χώρας; Και γιατί
εµείς δεν έχουµε ευθύνη για τις πράξεις µας, όπως επι παραδείγµατι για τον τζόγο στο
χρηµατιστήριο ή για τις πιστωτικές; Το  παράδειγµα πάντως  µε τα µωρά ή πολύ άστοχο είναι  ή
πολύ εύστοχο: Ας παραδεχτούµε λοιπόν πως έχουµε νοηµοσύνη τρίχρονου και πρέπει ο
"κηδεµόνας" µας να µας καθοδηγήσει τι να κάνουµε. Κι αφου το παραδεχτούµε, ας ξαναγίνει
και χούντα να ησυχάσουµε
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