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Golden boys…
...όλοι οι βλάκες του ντουνιά.
(µελλοντικό λἀκό άσµα)

Τα µεγαλοστελέχη της AIG, µε το που πήραν τη σωτήρια κρατική βοήθεια, το πρώτο
πράγµα που έκαναν ήταν να δώσουν "µπόνους" στους εαυτούς τους. Οι κύριοι και
αποκλειστικά υπεύθυνοι για ένα από τα µεγαλύτερα "ναυάγια" στην ιστορία της παγκόσµιας
οικονοµίας, έδωσαν δώρο στους εαυτούς τους για την "επιτυχία" τους. Οι άνθρωποι είναι
πραγµατικά απίθανοι. Πήραν στα χέρια τους έναν πραγµατικό ασφαλιστικό κολοσσό και
µέσα σε ελάχιστα χρόνια τον έφτασαν σε σηµείο πτώχευσης. Πήραν έναν τερατώδες
"σκάφος" και µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα το µετέτρεψαν σε έναν "Τιτανικό". Έναν
νέο αλλά πολύ πιο άτυχο "Τιτανικό", ο οποίος δεν έπεσε σε εχθρικά "παγόβουνα", αλλά στα
χέρια των ανίκανων κυβερνητών. Των ανίκανων, που, για να εξασφαλίσουν µπόνους
"καπεταναίων", πουλούσαν τις "τάπες" ασφαλείας του. Των άσχετων, που, προκειµένου να
πλουτίσουν άµεσα και θεαµατικά, έπαιρναν τα πιο απίθανα ρίσκα εις βάρος της εταιρείας.
Αυτοί οι βλάκες —γιατί περί τέτοιων πρόκειται—, αντί να πηδήξουν από τα µπαλκόνια
από την πρωτοφανή ντροπή που θα έπρεπε να τους πνίγει για την ανικανότητά τους,
έκαναν τα ακριβώς αντίθετα. Αφού σώθηκαν από χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών,
φρόντισαν να πάρουν µπόνους, σαν να επρόκειτο αυτά τα χρήµατα να ήταν κάποια νέα
κέρδη της εταιρείας. Όταν εξοργισµένοι πολιτικοί παράγοντες τους ζήτησαν να τα
επιστρέψουν, οι βλάκες αποδείχθηκαν εκτός από τέτοιοι και αδίστακτοι. Προσπάθησαν να
εκβιάσουν τους πολιτικούς. ∆ιέρρευσαν ότι σε µια τέτοια περίπτωση θα διέρρεαν µυστικά
της εταιρείας στον ανταγωνισµό της, προκαλώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη γενική θυµηδία.
Ανάγκασαν έναν γερουσιαστή να αναρωτηθεί δηµοσίως για το τι είδους µυστικά θα
µπορούσαν οι αποτυχηµένοι να διαρρεύσουν στον ανταγωνισµό τους. "Πώς µια τέτοια
κολοσσιαία εταιρεία µπορεί να πάει στον πάτο;". Ακόµα δηλαδή και στα όρια του θράσους
τους δεν µπορούν να κρύψουν τη βλακεία τους. Ακόµα και ως εκβιαστές αστείοι
παραµένουν. Είναι δηλαδή τόσο ηλίθιοι, που ακόµα και τον ίδιο τον εκβιασµό τον
εκφυλίζουν ως έννοια, φέρνοντάς τον στα µέτρα της δικής τους ηλιθιότητας. Αυτός ο
οποίος παρακαλάει να σωθεί από µια πυρκαγιά, την οποία προκάλεσε ο ίδιος, απειλεί να
αυτοπυρποληθεί, σε περίπτωση που δεν τον πληρώσουν για τη δική του σωτηρία. Τροµερό
κι ανεπανάληπτο. Μόνον το Χάρβαρντ µπορεί να δώσει αυτήν την "τεχνογνωσία".
Πώς όµως βρέθηκαν τόσο µεγάλοι βλάκες σε τόσο υψηλές θέσεις του πολιτικού και
οικονοµικού συστήµατος; Για να καταλάβει ο αναγνώστης πώς φτάσαµε στο σηµείο αυτό,
θα πρέπει να γνωρίζει τη "διαδροµή" που ακολουθήθηκε. Το σηµερινό σύστηµα εξουσίας
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δεν προήλθε από "παρθενογένεση". ∆εν το εφεύραν κάποιοι πονηροί τους τελευταίους
αιώνες. Το σύστηµα αυτό είναι η τελική "µετάλλαξη" του συστήµατος της Βαβυλώνας. Μέσα
από άπειρες "ζυµώσεις" και συνεχείς αλλαγές κατόρθωσε να "προσαρµοστεί" στον χρόνο και
να φτάσει έως τις ηµέρες µας. Τη Βαβυλώνα τη διαδέχθηκε η Ρώµη και από εκεί η
"σκυτάλη" της εξέλιξής του πέρασε διαδοχικά από το Παρίσι και το Λονδίνο, για να
καταλήξει στη σηµερινή προβληµατική και "αστεία" Ουάσιγκτον.
Αυτό το σκληρό σύστηµα είχε πάντα ένα χαρακτηριστικό. Την εξουσία του τη
διαχειριζόταν σκληροί άνθρωποι, εκπαιδευµένοι µε τον πιο απάνθρωπο και προπάντων
χρονοβόρο τρόπο. Άνθρωποι, που το σύστηµα φρόντιζε να τους "δηµιουργεί" µόνο του και
να επενδύει την επιβίωσή του στα δικά τους προσωπικά αδιέξοδα. Άνθρωποι "ανάπηροι", οι
οποίοι γνώριζαν ότι χωρίς το σύστηµα και την εξουσία δεν θα είχε κανένα νόηµα η ζωή
τους. Άνθρωποι ηλικιωµένοι, οι οποίοι ταυτίζονταν µε τις θέσεις εξουσίας τους. Όλο το
µυστικό της ασφάλειας τους συστήµατος βρισκόταν στην απόλυτη ταύτιση µεταξύ των
συµφερόντων των στελεχών του και του ιδίου. Αυτή η απόλυτη ταύτιση γινόταν δυνατή µε
την πρόκληση "αναπηριών".
Το σύστηµα τους προκαλούσε "αναπηρίες" και µόνον µετά από αυτήν την πράξη τούς
παρέδιδε γνώση στην τελειότερή της µορφή. Η ποιότητα της γνώσης οδηγούσε στην
κατάληψη µιας αναλόγου ποιότητας θέση εξουσίας. Αυτή ήταν η ασφάλεια του συστήµατος.
Μοίραζε θέσεις και γνώσεις, ελέγχοντας µόνο του την "ποιότητα" της γνώσης και τον
"χρόνο" που θα το έκανε. Γνώριζε δηλαδή ότι αυτή η γνώση δεν θα πέσει στα χέρια
ανθρώπων, οι οποίοι θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τις θέσεις τους για λόγους
προσωπικών συµφερόντων και να στραφούν εναντίον του.
Αυτή η σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των καλύτερα εκπαιδευµένων εξουσιαστών και
του συστήµατος ήταν η "εγγύηση" ότι το σύστηµα θα επιβίωνε µέσα στο χρόνο. Γνώριζαν
αυτά τα ηλικιωµένα άτοµα —που µε απάνθρωπο αγώνα ολόκληρης ζωής το στελέχωναν—
ότι πρώτιστη προτεραιότητα είναι η επιβίωση του συστήµατος και µετά όλα τα άλλα. Ακόµα
και το προσωπικό τους οικονοµικό συµφέρον έµπαινε σε δεύτερη µοίρα. Γι' αυτούς πάντα η
πρώτη προτεραιότητα ήταν η επιβίωση του συστήµατος και µετά όλα τα άλλα. Πρώτα τα
συλλογικά συµφέροντα των "αναπήρων" και κατόπιν τα ιδιωτικά τους συµφέροντα. Η
λογική είναι απλή. Σε ένα "σκοτεινό" σύστηµα τους βολεµένους οδηγούς του "σκότους" δεν
τους συµφέρει να µοιράζονται "φακοί" στον κόσµο. ∆εν τους συµφέρει ούτε οι ίδιοι να
γίνουν έµποροι "φακών", για να τα κονοµήσουν εφήµερα.
Όταν µόνον η εξουσία δίνει νόηµα στη ζωή σου και καταφέρνεις να την απολαµβάνεις
µε τον τρόπο που επέλεξες να την απολαµβάνεις ως οδηγός του "σκότους", δεν θα γίνεις
ποτέ έµπορος "φακών". Γιατί; Γιατί το εφήµερο κέρδος µπορεί να σε κάνει πλούσιο, αλλά ο
κόσµος γύρω σου θ' αλλάξει σε βαθµό που θα σε "προσπεράσει". Θα παραµείνεις ένας απλά
πλούσιος "ανάπηρος" και θα σε εγκαταλείψουν όλοι. Αν ανάψουν τα "φώτα", δεν θα είσαι
τίποτε παραπάνω από ένα πλούσιο "ραµολί", που πουλούσε "λάµπες". Ένας γέρος, που δεν
θα ενδιαφέρει κανέναν να υποταχθεί στις ορέξεις του. Ως εκ τούτου, ακόµα κι αν βρεις ένα
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κασόνι µε "φακούς" στο δρόµο σου, δεν θα γυρίσεις καν να το κοιτάξεις, µήπως και τα
θύµατά σου αντιληφθούν την αξία του.
Πάνω σ' αυτήν την αρχή στηρίζονταν το σύστηµα και διαιώνιζε την επιβίωσή του. Στα
χρόνια του απόλυτου σκότους και της παντοδυναµίας του συστήµατος οι "ανάπηροι" ήταν
πραγµατικά ανάπηροι, εφόσον το σύστηµα τους προκαλούσε πραγµατικές αναπηρίες,
προκειµένου να τους εκπαιδεύσει στη διαχειριστική γνώση. Οι ευνούχοι ήταν τέτοιοι
ανάπηροι, οι οποίοι συστηµατικά πλαισίωναν τις κορυφαίες θέσεις του συστήµατος. Με την
πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της ανθρωπότητας αυτή η πρακτική δεν εξαλείφθηκε.
"Βελτιώθηκε", µόνο και µόνο για ν' αποφευχθεί η πρόκληση. Ως πρακτική όµως δεν άλλαξε
τα χαρακτηριστικά της σ' ό,τι αφορά την πρόκληση αναπηριών. Οι µοναχοί της εκκλησίας
τέτοιοι "ευνούχοι" ήταν. Υπηρέτες, οι οποίοι ανά πάσα στιγµή µπορούσαν να στρατευτούν
σε "σταυροφορία" υπέρ του συστήµατος.
Από τις τάξεις αυτών των ορκισµένων άγαµων κληρικών στελεχωνόταν το σύστηµα στις
θέσεις όπου απαιτούνταν απόλυτη προσήλωση στα συµφέροντα του συστήµατος. Όσο πιο
πολύ γερνούσαν εκείνοι οι άγαµοι, τόσο πιο ψηλά ανέβαιναν και τόσο πιο πιστοί γίνονταν.
Γιατί; ∆ιότι ήταν πλέον µονόδροµος γι' αυτούς η επιβίωση του συστήµατος. Τι θα έκαναν,
αν κατέρρεε το σύστηµα; Πού θα ωφελούσε η γνώση τους, για ν' ανεχθεί κάποιος τη
σκληρή εξουσία τους; Πού θ' αναζητούσαν την "ευτυχία", όταν στο µεταξύ ό,τι δεν
κατέστρεψε η επιλογή τους το έκανε απαγορευτικό η ηλικία τους; Γύρω από αυτούς τους
"ανάπηρους" το σύστηµα έχτισε το σύστηµα ανώτατης παιδείας, ώστε να µπορεί να
εκπαιδεύει τα στελέχη του µε τον απόλυτα ακίνδυνο για τα συµφέροντά του τρόπο.
Ο κύριος στόχος τους ήταν πάντα να ελέγχουν τους αστούς. Αυτούς, δηλαδή, που
έπαιρναν γνώσεις και υπήρχε ρίσκο σε περίπτωση που θα αναλάµβαναν τη διαχείριση.
Αυτούς, που, µπορεί να ξεκινούσαν ακόµα και ως φτωχοί και θα καταλάµβαναν θέσεις
εξουσίας µε τεράστια δύναµη. Με τους κεφαλαιοκράτες δεν είχαν τέτοια προβλήµατα. Για
τους κεφαλαιοκράτες ήταν φυσικό να γίνουν σκληροί υπερασπιστές του συστήµατος, γιατί
αυτό προστάτευε τις περιουσίες τους. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό κατόρθωναν και έκαναν
και τους αστούς σκληρούς διαχειριστές του συστήµατος, γιατί µόνον το σύστηµα θα
µπορούσε να πληρώνει τις υπηρεσίες τους και άρα µπορούσε να τους εκβιάζει. Με τον
τρόπο αυτόν "ανάπηροι" ιδιοκτήτες και διαχειριστές είχαν πάντα ταυτισµένα συµφέροντα
µεταξύ τους. Η δύναµη και η γνώση πάντα "απέναντι" στους λαούς.
Αυτοί ήταν τα "µάτια" και τα "αυτιά" του συστήµατος. Αυτοί αντιλαµβάνονταν τα
προβλήµατά του πολύ πριν τα αντιληφθούν οι λαοί και τα εκµεταλλευτούν. Αυτοί
αναλάµβαναν δράση πολύ πριν τα προβλήµατα γεννήσουν επαναστάτες της αντίδρασης. Για
παράδειγµα, πολύ πριν ένα σύστηµα αναγκαστεί σε "υποχώρηση", λόγω της οικονοµικής ή
κοινωνικής προβληµατικότητας, έκανε έναν "στηµένο" πόλεµο και ξεφορτωνόταν ένα
µεγάλο µέρος των "υποχρεώσεών" του. Η λύση δεν του κόστιζε τίποτε παραπάνω από
µερικά "µνηµόσυνα" ηρώων και µερικά "παράσηµα" αναπήρων. Με τον ανηλεή αυτόν τρόπο
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κατάφερνε πάντα και έριχνε "νερό" στον "µύλο" του. Ο κόσµος απλά παρακολουθούσε,
εφόσον ήταν αδύναµος ν' αντιδράσει.
Γιατί σε ένα τέτοιο κείµενο αναφερόµαστε σ' αυτού του είδους τους ανθρώπους; Γιατί το
σύστηµα εξουσίας σ' αυτούς στηριζόταν και ήταν σχεδόν πάντα αλάνθαστο. Το σύστηµα
ήταν σκληρό κι ανθεκτικό, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι ήταν σκληροί κι ανθεκτικοί. Όλοι αυτοί
προστάτευαν ακόµα και µε τη ζωή τους το σύστηµα εξουσίας, γιατί η εξουσία γι' αυτούς
ήταν το απόλυτο ζητούµενο. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ήδη χορτάτοι και δεν
αναζητούσαν την εξουσία για να φάνε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν σκληρά παιδιά της
κεφαλαιοκρατίας. Άνθρωποι, οι οποίοι δεν γίνονταν δούλοι για να κονοµήσουν ή να
παριστάνουν τους εραστές. Αυτοί έπεφταν θύµατα των φιλοδοξιών τους και του πάθους
τους για την εξουσία. Αυτοί ήταν χορτάτοι, που έµεναν νηστικοί προκειµένου να
εξουσιάζουν. Παλάτια ιδιόκτητα εγκατέλειπαν, για να κατοικήσουν καλύβες, προκειµένου να
εξουσιάζουν σαν "µάρτυρες". Σµήνη γυναικών αρνούνταν, για να εξασφαλίσουν τη
δυνατότητα να εξουσιάζουν σαν "αµόλυντοι".
Αυτά τα χαρακτηριστικά τους ήταν εκείνα που προστάτευαν το σύστηµα. Όλοι αυτοί
ήταν κεφαλαιοκράτες, παιδιά κεφαλαιοκρατών. Ήταν "άρρωστοι" άνθρωποι, οι οποίοι όµως
λάτρευαν το κεφάλαιο. Ήταν άνθρωποι που λάτρευαν την εξουσία, η οποία προερχόταν από
το κεφάλαιο. Επεδίωκαν την εξουσία ζωής και θανάτου πάνω σε ανθρώπους, οι οποίοι
στήριζαν την επιβίωσή τους πάνω στο δικό τους κεφάλαιο. Το πάθος τους για εξουσία τούς
έκανε

"άρρωστους"

και

αυτό

τους

οδηγούσε

στην

αυτοθυσία,

προκειµένου

να

προστατεύσουν το µέσον που τους την εξασφάλιζε και άρα το κεφάλαιο. Αυτοί ήταν οι πιο
"άρρωστοι" των κεφαλαιοκρατών. Οι πιο σκληροί άνθρωποι που γνώρισε ποτέ ο κόσµος. Οι
άνθρωποι µε τις δύο µεγάλες "λατρείες". Οι πιο σκληροί προστάτες του συστήµατος. Οι
άνθρωποι, οι οποίοι, προκειµένου να διατηρήσουν τη σταθερότητα του συστήµατος, δεν
δίσταζαν να πάρουν αποφάσεις, οι οποίες κόστιζαν εκατοµµύρια ανθρώπινων ζωών.
Αυτοί εκµεταλλεύτηκαν για τις φιλοδοξίες τους τα χαρακτηριστικά της κεφαλαιοκρατίας,
τα οποία ήταν και δικά τους προσωπικά χαρακτηριστικά. Η κεφαλαιοκρατία είχε πάντα απλά
χαρακτηριστικά. Οι κεφαλαιοκράτες —όσο κι αν αυτό το οποίο θα πούµε φαίνεται περίεργο
ως άκουσµα— ανήκουν στους ανθρώπους του µόχθου. Το τίµηµα, που εισπράττουν γι'
αυτόν τον µόχθο, τούς διαφοροποιεί από του κοινούς εργαζόµενους, αλλά αυτό δεν είναι το
καθοριστικό στοιχείο που τους χαρακτηρίζει. Οι κεφαλαιοκράτες µοχθούν απίστευτα πάνω
στο κεφάλαιό τους. Οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν και εργάζονται ακόµα κι
όταν οι εργάτες τους σταµατούν για να ξεκουραστούν. Λατρεύουν το κεφάλαιό τους και
κάνουν θυσίες γι' αυτό.
Επί αιώνες οι άνθρωποι αυτοί είχαν σταθερά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά, τα οποία
δεν άλλαξαν ούτε στη βιοµηχανική εποχή, όπου το φέουδο αντικαταστάθηκε από το
εργοστάσιο. Ήταν άνθρωποι, που καµάρωναν τα εργοστάσια τους. Ήταν άνθρωποι, που
έκτιζαν τα σπίτια τους µέσα στις αυλές των εργοστασίων τους. Ήταν άνθρωποι, που
συνεργάζονταν µε τους εργαζοµένους, εφόσον αντιλαµβάνονταν τη χρησιµότητά τους στη
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λειτουργία του κεφαλαίου τους. Ήταν άνθρωποι, που ζούσαν µέσα στο κεφάλαιό τους. Ήταν
άνθρωποι, που επένδυαν συνεχώς, για να κάνουν αυτόν τον δικό τους "κόσµο" όχι µόνον
ασφαλή, αλλά και όµορφο.
Πλήρωναν δηλαδή κόστη, τα οποία πολλές φορές ξέφευγαν από τον ορθολογισµό της
διαχείρισης και είχαν σχέση µε τις δικές τους προσωπικές ανάγκες ως κεφαλαιοκράτες. Τις
ανάγκες τους να δουν τα εργοστάσιά τους πιο όµορφα, πιο παραγωγικά ή πιο λειτουργικά
από αυτά των αντιπάλων τους. Τις ανάγκες των "γονέων" να στολίσουν τα "παιδιά" τους
ακόµα και µε "περιττά" πράγµατα, µόνο και µόνο για να τα καµαρώνουν. Κόστη, τα οποία
δεν δικαιολογούνταν από τον σηµερινό σχεδόν κυνικό οικονοµικό ορθολογισµό. Τον
ορθολογισµό του κέρδους, που θέλει κάποιον να µην συντηρεί επαρκώς το εργοστάσιό του,
προκειµένου ν' αυξήσει τα κέρδη του. Τον ορθολογισµό του κέρδους, που θέλει να βάζει
"λουκέτο" στο εργοστάσιό του, για να βγάλει µεγαλύτερο κέρδος από το µακρινό
εργοστάσιο κάποιου υπεργολάβου.
Όλα αυτά άλλαξαν µε το πέρασµα της "σκυτάλης" της παγκόσµιας εξουσίας στην
Ουάσιγκτον. Η αλλαγή αυτή στη συµπεριφορά της κυρίαρχης κεφαλαιοκρατίας δεν έγινε ως
δια µαγείας. Έχει τις εξηγήσεις της. Οι ΗΠΑ δεν κατέκτησαν τον κόσµο, ώστε ν' αποκτήσουν
το κεφάλαιό του και να συνεχίσουν την πάγια κεφαλαιοκρατική πολιτική του συστήµατος
εξουσίας. Οι ΗΠΑ εκµεταλλευόταν τον κόσµο µε την εµπορική και άρα την αστική λογική.
Επιβαλλόταν στον κόσµο όχι µε τα όπλα —και άρα την ισχύ—, αλλά µε την "υπόσχεση" ότι
τον προστατεύουν και άρα µε την πονηριά. Αυτό το κεφάλαιο του "παραµυθιάσµατος"
πέρασε την εξουσία τους αποκλειστικά στα χέρια των αστών. Αστοί από τις ΗΠΑ έλεγχαν
τον κόσµο και στη βοήθεια των αστών των "κατακτηµένων" επένδυαν το µέλλον τους και
βέβαια το µέλλον του συστήµατος εξουσίας.
Από τη στιγµή λοιπόν που η παγκόσµια οικονοµία έπεσε στα χέρια των αστών, όλα ήταν
διαφορετικά. Γιατί; Γιατί οι αστοί δεν ενδιαφέρονται για το κεφάλαιο. Ενδιαφέρονται για τα
κέρδη του. Το κεφάλαιο που διαχειρίζονται δεν τους ανήκει και δεν µπορούν να το
διεκδικήσουν. Το µόνο που µπορούν να διεκδικήσουν είναι µερίδιο από τα κέρδη του. Ως εκ
τούτου η οπτική τους είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτούς "πρόοδος" και "εξουσία"
ταυτίζονται µόνον µε την έννοια που τους ανήκει και άρα µε το "χρήµα". Τη δανεική
εξουσία των κεφαλαιοκρατών, που διαχειρίζονται, δεν την εµπιστεύονται, γιατί απλούστατα
µπορούν να τη χάσουν µε µια απόλυση. Το µόνο σίγουρο γι' αυτούς είναι το χρήµα. Αυτό
τους ανήκει και αυτό πρέπει να πολλαπλασιάσουν µε τη δανεική εξουσία. Στόχος τους είναι
ν' αρπάξουν όσα περισσότερα κέρδη µπορούν και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί δεν
γνωρίζουν ποια θα είναι η τύχη τους την επόµενη ηµέρα.
Με τους κεφαλαιοκράτες, δηλαδή, έχουν ταυτόχρονα τόσο συµπλέοντα όσο και
συγκρουόµενα συµφέροντα. Συµπλέοντα όσον αφορά την αναζήτηση του κέρδους και
συγκρουόµενα σ' ό,τι αφορά τα όρια όπου θα κινηθούν στην αναζήτηση αυτήν. Για τους
κεφαλαιοκράτες δεν είναι αυτοσκοπός το κέρδος και άρα δεν µπορούν να το αναζητήσουν
εις βάρος του κεφαλαίου τους. Εκεί έρχονται και συγκρούονται τα συµφέροντα των
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κεφαλαιοκρατών µε τους αστούς, ενώ ξεκινάνε από την ίδια βάση. Ο κεφαλαιοκράτης δεν
θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κεφαλαίου, για να εισπράξει µεγαλύτερο κέρδος.
Ως εκ τούτου η διαχείρισή τους είναι διαφορετική. Οι αστοί βλέπουν αριθµούς και όχι
εργοστάσια. Βλέπουν αριθµούς και όχι εργάτες. Πόσο µας κοστίζει το εργοστάσιο να το
διατηρούµε στη Γερµανία; ∆έκα ευρώ; Στην Κίνα πόσο θα µας κοστίσει να φτιάξουµε δικό
µας εργοστάσιο; Πέντε; Στην Κίνα θα πάει το εργοστάσιο. Ούτε όµως κι αυτό είναι αρκετό
γι' αυτούς. Αν το εργοστάσιο του Κινέζου µας κοστίζει δύο ευρώ, θα πάψουµε να έχουµε και
δικό µας εργοστάσιο, εφόσον µπορούµε να κερδίζουµε περισσότερα µε την υπεργολαβία. Το
ίδιο συµβαίνει και µε το εργατικό δυναµικό. Μετράνε τους αριθµούς και δεν τους ενδιαφέρει
τίποτε διαφορετικό. ∆εν τους ενδιαφέρει ο άνεργος. ∆εν τους ενδιαφέρει το κοινωνικό
πρόβληµα της ανεργίας. Αυτούς τους ενδιαφέρει να µεγαλώνουν οι αριθµοί των κερδών,
ώστε να µεγαλώνουν τα µπόνους και οι µισθοί τους. Τέτοια αστικά κτήνη έχουν εφεύρει το
περίφηµο "nothing personal", όταν απολύουν κατά χιλιάδες τους εργαζοµένους µετά από
δική τους "έξυπνη" επιλογή.
Η συνολική διαχειριστική τους λογική είναι διαφορετική και γι' αυτόν τον λόγο έχουν
διαφορετικές σχέσεις µε τους εργαζοµένους απ' ό,τι έχουν οι κεφαλαιοκράτες. Οι
κεφαλαιοκράτες ανέχονται ακόµα και τη ζηµιά, προκειµένου να διατηρήσουν πάση θυσία τα
εργοστάσια τους. Οι κεφαλαιοκράτες µπορούν να πληρώσουν και από τις τσέπες τους,
προκειµένου να έχουν όχι µόνον καλύτερο αλλά και οµορφότερο εργοστάσιο από αυτό του
ανταγωνιστή τους. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν συµπάθειες στις τάξεις των εργατών τους. Οι
αστοί διαχειριστές δεν έχουν συµπάθειες, γιατί οι εργάτες γνωρίζουν ότι, στην πρώτη
δύσκολη στιγµή που θα παρουσιαστεί πρόβληµα στους αριθµούς, αυτοί θα τους πληρώσουν.
Ολόκληρη η Ιταλία λάτρευε τους Ανιέλι και µισούσε τους διευθυντές της FIAT.
Από τη στιγµή λοιπόν που —εξαιτίας της αµερικανικής Νέας Τάξης— ανέλαβαν τη
διαχείριση του καπιταλισµού οι Εβραίοι και οι αστοί, ευνόητο ήταν ότι θ' αλλάξει όχι µόνον η
διαχείριση του κεφαλαίου, αλλά και η στελέχωση του ίδιου του συστήµατος. Τη διαχείριση
την ανέλαβαν άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σχέση µε το κεφάλαιο. Άνθρωποι οι
οποίοι, ως αστοί, παιδιά αστών, όχι απλά δεν το "λάτρευαν", αλλά πολλοί από αυτούς το
θεωρούσαν εχθρικό προς τα συµφέροντά τους. Ως εκ τούτου ήταν εύκολο να ξεπεράσουν
"γραµµές", οι οποίες για λόγους ασφαλείας δεν έπρεπε ποτέ να ξεπερνιούνται. Εκεί έγινε το
σφάλµα.
Το προηγούµενο σύστηµα είχε την εξυπνάδα όχι απλά να σέβεται τις "γραµµές", αλλά
τις περισσότερες φορές να στέκεται πιο µακριά ακόµα κι απ' όσο χρειαζόταν. Όχι µόνον δεν
µετέφερε τη δική του παραγωγή —και άρα τα εργοστάσια— εκτός των συνόρων του, αλλά
µε τη βία δεν επέτρεπε και στους άλλους να χτίσουν δικά τους εργοστάσια για να παράγουν.
Σαν στρατιωτικές βάσεις φύλαγε τα δικά του και σαν στρατιωτικές βάσεις µισούσε τα
εργοστάσια των ξένων αντιπάλων. Τι σηµαίνουν πρακτικά αυτά τα οποία λέµε για τα "όρια";
Τι είδους "γραµµές" είναι αυτές; Είναι αντιληπτές από τους ανθρώπους; Βεβαίως και είναι
αντιληπτές από όλους.
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Υπάρχει οικογένεια, που θα πουλήσει το σπίτι της, για να πάει διακοπές; Όχι βέβαια.
Γιατί; ∆ιότι γνωρίζει ότι δεν την συµφέρει να χάσει ένα µέσον, το οποίο µόνιµα τη
διευκολύνει στην επιβίωσή της, για ν' απολαύσει κάτι εντελώς εφήµερο. Υπάρχει κτηµατίας,
που θα πουλήσει τα κτήµατά του, για ν' αγοράσει µια πανάκριβη βίλα; Όχι βέβαια. Γιατί;
∆ιότι γνωρίζει ότι δεν τον συµφέρει να χάσει το µέσο που του δίνει µόνιµα την εύκολη
επιβίωση, για κάτι το οποίο απλά προσφέρει ευχαρίστηση. Τα ίδια ισχύουν και για τους
βιοµηχάνους. Γιατί δεν πουλάνε όλοι αυτοί το κεφάλαιό τους; Υπάρχει νόµος που το
απαγορεύει; Όχι βέβαια. Γιατί δεν πηδάνε οι άνθρωποι από τις ταράτσες; Υπάρχει νόµος,
που να µας απαγορεύει να πηδάµε από τις ταράτσες; Αυτό ακριβώς συµβαίνει στην
περίπτωση αυτή. ∆εν πουλάνε το κεφάλαιο, γιατί απλούστατα δεν τους συµφέρει να
ξεπεράσουν τα "όρια". Τα ευδιάκριτα από όλους "όρια", που οδηγούν στην "αυτοκτονία".
Οι κεφαλαιοκράτες αυτά όλα τα αντιλαµβάνονταν και τα σέβονταν, όταν αναλάµβαναν
να στελεχώσουν τους µηχανισµούς εξουσίας. Τις πατρίδες τους, όπως και το παγκόσµιο
σύστηµα, τα αντιλαµβάνονταν ως κεφάλαιο. Γνώριζαν τι συµφέρει και τι δεν συµφέρει να
κάνουν πάντα µε γνώµονα τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Γνώριζαν ότι δεν τους συνέφερε
να διώχνουν τις βιοµηχανίες από τις επικράτειές τους. Γνώριζαν ότι αυτό σήµαινε απώλεια
εθνικής ισχύος και άρα απώλεια στη δυνατότητα παρέµβασης στα διεθνή δρώµενα.
Γνώριζαν ότι θα απειλούνταν η παντοκρατορία τους µε τη δηµιουργία νέων ανταγωνιστών.
Γνώριζαν ότι αυτό σήµαινε κοινωνικά προβλήµατα και αυτοί ήθελαν τους πληθυσµούς τους
χορτάτους και ήσυχους, ώστε να απαιτήσουν την υπακοή τους. Γνώριζαν ότι οι χορτάτοι
εργάτες γίνονται φονικοί στρατιώτες όταν πεινάσουν.
Οι αστοί, µε το που ανέλαβαν τη διαχείριση, δεν σεβάστηκαν αυτά τα όρια. Τα όρια, που
συνέδεαν τα συµφέροντα της εξουσίας µε αυτά του κεφαλαίου. Για το κέρδος έκλεισαν τα
εργοστάσια της ∆ύσης και έστειλαν την παραγωγή στην Κίνα. Για το κέρδος οδήγησαν τους
λαούς στην ανεργία. Για το κέρδος ιδιωτικοποίησαν τα δηµόσια κεφάλαια και "ξεδόντιασαν"
τα κράτη και άρα τους στέρησαν τη δυνατότητα να κρατούν υπό την "οµηρία" των
κοινωνικών πολιτικών τους λαούς τους. Έκαναν δηλαδή ακριβώς ό,τι δεν συνέφερε την
εξουσία. Την εξουσία τη συνέφερε να διατηρεί υπό τον έλεγχό της το βιοµηχανικό
κεφάλαιο, για να ελέγχει όλα τα κράτη του Πλανήτη. Την εξουσία τη συνέφερε να έχει
τεράστιο εργατικό δυναµικό στη ∆ύση, για να βρίσκει πρόθυµους συµµάχους όταν θα
κινδύνευε. Να βρίσκει πρόθυµους στρατιώτες να σκοτώνονται για τα συµφέροντά της.
Αυτά όλα χάθηκαν εξαιτίας των αριθµών. Οι αριθµοί όµως ούτε πολεµάνε ούτε
υπερασπίζονται κανέναν. Όταν οι αριθµοί αρχίζουν και πέφτουν, δεν έχουν δυνατότητα
αντίστασης. Αυτό κατάφεραν οι αστοί. Σε ένα σύστηµα, το οποίο διέθετε άπειρες άµυνες,
κατόρθωσαν και τις εξουδετέρωσαν όλες. Ήθελαν το οριακά χαµηλό κόστος παραγωγής, το
οποίο όµως δηµιουργεί ανέργους και στη συνέχεια αυτούς τους άνεργους τους ήθελαν
σπάταλους καταναλωτές, για να βγάλουν και το οριακά µεγάλο κέρδος. Με την ίδια
"αγελάδα" ήθελαν να πουλάνε "γάλα", αλλά ταυτόχρονα να σπρώχνουν και κανένα "µπούτι"
στην αγορά. Οριακή ηλιθιότητα δηλαδή. Οι σηµερινοί υπηρέτες του σηµερινού συστήµατος

7

Golden Boys… Όλοι οι βλάκες του ντουνιά (μελλοντικό λαϊκό άσμα...)

είναι όλοι τους τέτοιοι ηλίθιοι. Αστοί, παιδιά αστών. Οριακά ηλίθιοι, ψεύτες, κλέφτες και
αριθµολάγνοι.
Νόµιζαν ότι τους συνέφερε να µεταφερθεί το βιοµηχανικό κεφάλαιο σε φτηνές χώρες,
για να κάνουν οικονοµία στο κόστος της παραγωγής. Θεώρησαν ότι η απώλεια ισχύος
αφορούσε τους βιοµηχάνους και όχι τους ίδιους. ∆εν κατάλαβαν ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο
σκάφος και ότι οι ίδιοι —ως φορείς της εξουσίας— έπρεπε να το προστατεύουν, ακόµα κι αν
έπρεπε να προστατεύσουν τα συµφέροντα της κεφαλαιοκρατίας, περιορίζοντας τα δικά τους
συµφέροντα. ∆εν κατάλαβαν ότι τους συνέφερε η πολική δύναµη του κεφαλαίου, γιατί χάρη
σ' αυτήν ελέγχονται οι λαοί και οι λαοί είναι αυτοί οι οποίοι τους ταΐζουν. ∆εν κατάλαβαν ότι
δεν έχει νόηµα να λεηλατούν το κεφάλαιο που τους παραδόθηκε.
Πώς όµως οι µέχρι την προηγούµενη κατάσταση σφουγγοκωλάριοι των κεφαλαιοκρατών
έγιναν κυρίαρχοι; Πώς κέρδισαν τη µεταξύ τους µάχη; Η νίκη τους στηρίχτηκε στη δύναµη
του χρήµατος και σε µια ιδιοµορφία που είναι πολύ σηµαντική. Με τη δύναµη του χρήµατος
παρέσυραν τους κεφαλαιοκράτες στο ευνοϊκό γι' αυτούς "πεδίο" σύγκρουσης, αλλά στη
συµµαχία κάποιων συγκεκριµένων παραγόντων χρωστάνε τη νίκη τους. Ποιοι ήταν αυτοί οι
τόσο καθοριστικοί παράγοντες; Οι µικροµέτοχοι των επιχειρήσεων. Αυτοί µοιάζουν µε τους
κεφαλαιοκράτες ιδιοκτήτες —ως µέτοχοι που είναι—, αλλά στην πραγµατικότητα είναι αστοί.
Αν στον ιδρυτή µεγαλοµέτοχο και λάτρη της BMW πεις, για παράδειγµα, ότι για κάποια
κέρδη παραπάνω θα διαλύσεις την αυτοκρατορία του στη Γερµανία και θα τη µεταφέρεις
στην Κίνα, θα αρνηθεί. Αν από την αυτοκρατορία αυτήν παραµείνει στη Γερµανία ένα απλό
λογιστήριο, που µετρά κέρδη —έστω και µεγαλύτερα—, θα σε σκοτώσει. Γιατί; Γιατί
γνωρίζει ότι χάνει τη δύναµη που πάντοτε επιθυµούσε. Γιατί χάνει τον ιδιόκτητο "πλανήτη"
του, µέσα στον οποίο ήταν ένας µικρός και ζωντανός "θεός". Αντίθετα µε αυτόν ο
µικροµέτοχος δεν έχει την ίδια νοοτροπία, παρ' όλο που θεωρητικά ανήκουν στο ίδιο
"στρατόπεδο" από πλευράς ιδιοτήτων. Αυτός είναι ένας ευκαιριακός "επενδυτής" και
εφήµερος συνιδιοκτήτης. Σήµερα είναι µέτοχος —και άρα "συνιδιοκτήτης" της BMW— και
αύριο πουλάει τις µετοχές του και γίνεται µέτοχος και "συνιδιοκτήτης" της Citibank. Αυτός
δεν γνωρίζει ούτε καν πού βρίσκονται τα εργοστάσια στα οποία "επενδύει". Αυτός έχει
κάποια "χαρτιά" και απλά βλέπει τι του αποδίδουν ως κέρδη. Ως εκ τούτου, παρ' όλο που
είναι "ιδιοκτήτης", δεν ενδιαφέρεται για την ιδιοκτησία.
Τα χαρακτηριστικά των µικροµετόχων χρησιµοποίησαν τα Golden Boys, προκειµένου να
νικήσουν την κεφαλαιοκρατία και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Γι' αυτόν τον λόγο
λάτρεψαν το χρηµατιστήριο. Μέσα από το χρηµατιστήριο αναζητούσαν "συµµάχους", για να
παίξουν τα παιχνίδια τους εις βάρος των αφεντικών τους. Με µέσον το χρηµατιστήριο
µπορούσαν να εκµεταλλευτούν τη δύναµη του χρήµατος, το οποίο διαχειρίζονταν εις βάρος
των αφεντικών τους. Με συνεχείς δήθεν επενδυτικές αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου
κατόρθωσαν και µέσα σε ελάχιστο χρόνο µετέτρεψαν τους ιδιοκτήτες σε µειοψηφικά
"πακέτα" των εταιρειών τους.
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Μιλάµε για δήθεν επενδύσεις, γιατί στην πραγµατικότητα δεν υπήρχαν τέτοιες. Στην
πραγµατικότητα οι εταιρείες αγόραζαν ό,τι βόλευε τους διαχειριστές ν' αγοράζεται, για να
βολεύονται οι ίδιοι. Αγόραζαν ό,τι απαγορευόταν στις πραγµατικές συνθήκες της οικονοµίας
και ό,τι ήταν περιττό. Αγόραζαν τον ανταγωνισµό, για να αισθάνονται "πετυχηµένοι" και
αγόραζαν µοκέτες, γραφεία και πούρα, για να βρίσκονται στη "χλιδή". Με αυτά τα
επενδυτικά έξοδα αποκτούσαν το "άλλοθι" που αναζητούσαν, προκειµένου αρχικά να
εκβιάζουν και στη συνέχεια να υποτάξουν την πραγµατική ιδιοκτησία. Βάζοντας συνέχεια
στο

παιχνίδι

νέους

µικροεπενδυτές

µε

αστικά

χαρακτηριστικά,

κατόρθωσαν

και

εξουδετέρωσαν την κεφαλαιοκρατία.
Θέλοντας να "ικανοποιήσουν" τις επενδυτικές βλέψεις των µετόχων της συµφοράς,
συνεχώς αποφάσιζαν εις βάρος του κεφαλαίου και υπέρ του χρήµατος. Έχοντας την "ψήφο"
των χιλιάδων νέων και άσχετων µετόχων, µπορούσαν και έκαναν ό,τι ήθελαν. Τα
εργοστάσια έκλειναν το ένα µετά το άλλο, γιατί οι χιλιάδες µικροµέτοχοι —και θεωρητικά
συνιδιοκτήτες— διψούσαν για µεγάλα κέρδη. Οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες έχασαν τον έλεγχο
των εταιρειών τους και αυτόν τον πήραν οι ανεξέλεγκτοι αστοί κερδοσκόποι. Οι νέοι
"ιδιοκτήτες" των πολυεθνικών κολοσσών µε τα µερίδια των πέντε και των δέκα δολαρίων
νίκησαν

την

κεφαλαιοκρατία.

Αυτό

ήταν

το

τέλος

της

σύγκρουσης

µεταξύ

των

κεφαλαιοκρατών και των αστών. Οι αστοί είχαν νικήσει.
Ελέγχοντας οι αστοί το κεφάλαιο, ήταν στη συνέχεια εύκολο να ελέγξουν και την
εξουσία. Αυτοί κατέλαβαν τις υψηλές θέσεις του συστήµατος και το ρύθµισαν σύµφωνα µε
τις δικές τους ταξικές ανάγκες και βέβαια µε τα δικά τους ταξικά χαρακτηριστικά.. Με τα
χαρακτηριστικά που έδιναν στους ίδιους υπεροχή. Ελέγχοντας δηλαδή την οικονοµία, ήταν
θέµα χρόνου να κάνουν επεµβάσεις και στην εξουσία. Ελέγχοντας τις πολυεθνικές —και άρα
τα κολοσσιαία κέρδη τους—, έλεγχαν τις εθνικές ηγεσίες όλων των κρατών, οι οποίες
εκλέγονταν χάρη σ' αυτά τα κέρδη.
Τα κράτη "έπεφταν" το ένα µετά το άλλο. Ο βλάκας του Χάρβαρντ, που διοικούσε µια
αµερικανική πολυεθνική εταιρεία, στήριζε πολιτικά και βέβαια οικονοµικά τον συµµαθητή
του από το Χάρβαρντ, προκειµένου να κυβερνήσει την πατρίδα του. Αυτοί αστικοποίησαν
παραγωγικές κοινωνίες, µετατρέποντάς τες σε αντιπαραγωγικές κοινωνίες τεµπέληδων
κερδοσκόπων, γιατί οι ίδιοι ήταν οι πρωταθλητές του είδους. Είχαν συµφέρον να φέρουν τη
δυτική κοινωνία στα δικά τους µέτρα εξειδίκευσης, για να µπορούν να την ελέγχουν. Όπως
ο Τάισον, αν είχε την εξουσία να ρυθµίσει την κοινωνία, θα τη µετέτρεπε σε ρινγκ, για να
έχει ο ίδιος την υπεροχή.
Ακόµα όµως και σ' αυτήν την αθλιότητα δεν ήθελαν να απειλούνται. Αυτοί, που
επικράτησαν εξαιτίας των συγκυριών, θέλησαν να διατηρήσουν τα ίδια πλεονεκτήµατα και
για την επόµενη γενιά. Οι αστοί "θριαµβευτές" θέλησαν να εξασφαλίσουν τα ίδια
πλεονεκτήµατα και στα παιδιά τους. Θέλησαν να κάνουν έναν οργανωµένο µηχανισµό, που
να τους εξυπηρετεί συλλογικά, γιατί ούτε στους εαυτούς τους δεν είχαν εµπιστοσύνη.
Αυτοί, που εµφανίζονται σαν λάτρεις του ανταγωνισµού, δεν θέλουν καθαρό ανταγωνισµό.
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Θέλουν τον ανταγωνισµό µόνον όταν οι ίδιοι µε "µέσον" καταφέρουν να γίνουν
ασυναγώνιστοι.
Σε έναν κόσµο, τον οποίο διαφήµιζαν ως τον κόσµο της γνώσης και του ελεύθερου
ανταγωνισµού, οι αστοί είχαν δηµιουργήσει ένα κλειστό κύκλωµα εκπαίδευσης, που τους
εξασφάλιζε τα φιλέτα της αγοράς εργασίας. Ένα κλειστό κύκλωµα απαραβίαστο στους µη
έχοντες και διάπλατα ανοικτό στους πλούσιους αστούς. Γι' αυτόν τον λόγο µπορούµε να
µιλάµε για σοβιετικού τύπου λάτρεις της ανταγωνιστικότητας.
Αυτοί όλοι φρόντισαν και είτε "αγόραζαν" την ανταγωνιστικότητα είτε την εξασφάλιζαν
µε την εξουσία. Ποιο ήταν το κόλπο τους; ∆ηµιούργησαν ένα παγκοσµίως αποδεκτό —από
τους ίδιους δηλαδή— "σταρ σύστεµ" πανάκριβων Πανεπιστηµίων, που τους εξασφάλιζαν την
ανταγωνιστικότητα όσο άσχετοι κι αν ήταν. Αυτά τα Πανεπιστήµια µε την κατάλληλη
διαφήµιση εµφανίζονταν σαν "ασυναγώνιστα" και από αυτά έπαιρναν οι απόφοιτοί τους τα
"ασυναγώνιστα" χαρακτηριστικά και όχι από τις ικανότητές τους. Αυτό ήταν το όλο κόλπο.
Με χρήµατα έκαναν τα Πανεπιστήµια αυτά "ασυναγώνιστα" και το χαρακτηριστικό τους αυτό
µοιραζόταν κατόπιν σαν χαρακτηριστικό και στα κουτορνίθια που αποφοιτούσαν από αυτά.
Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ποιοι διαθέτουν αυτά τα πτυχία της πλάκας και θα βγάλει
ασφαλή συµπεράσµατα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι πτυχίο του Γέιλ έχει και ο διαβόητος George
W. Bush, µπορεί να καταλάβει τι συµβαίνει µέσα σ' αυτά τα Πανεπιστήµια. Σπουδές, τις
οποίες έχει ολοκληρώσει ο εν λόγω ηλίθιος, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι
πραγµατικές σπουδές. Πάρτυ µε µπύρες και µαριχουάνα είναι. Όλα τα άλλα είναι απλό
µάρκετινγκ. Αυτοί οι µισόχαζοι είναι οι "φίρµες" των πανεπιστηµιακών καµπ και γύρω τους
συνωστίζονται τα όπου Γης κουτορνίθια.
Παιδιά της διαφθοράς είναι σχεδόν οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς αποφοίτους
τους. Μικρογραφίες των "πλανηταρχών" στις "Μπανανίες". Από αυτούς πληρώνονται τα
δίδακτρα των Πανεπιστηµίων, γιατί οι πραγµατικά άξιοι δεν πληρώνουν. Οι πραγµατικά
ασυναγώνιστοι "αγοράζονται" —µέσω υποτροφιών— από τα Πανεπιστήµια, για να τους
προσθέτουν "πινελιές" στην "ασυναγώνιστη" εικόνα τους. Οι υπόλοιποι, που πληρώνουν,
είναι οι τενεκέδες. Οι γιος του υπουργού της Σοµαλίας, της Ελλάδας ή του Μπαγκλαντές.
Αυτοί, που στις πατρίδες τους τελείωσαν κάποια ιδιωτικά σχολεία της συµφοράς και στη
συνέχεια απλά αγόρασαν ένα "πολυτελές" πτυχίο από κάποιο διάσηµο αµερικανικό ιδιωτικό
Πανεπιστήµιο.
Αν πάει κανείς στο Χάρβαρντ, να δει τους µελλοντικούς "πετυχηµένους", θα δει ότι όλοι
είναι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον "πετυχηµένο", που αγόρασε "πτυχίο" µε τα χρήµατα
του µπαµπά του, πήρε κατ’ ευθείαν κορυφαία θέση σε κρατική τράπεζα µε την εξουσία του
µπαµπά του και έγινε στο τέλος πολιτικός µε τις ψήφους του µπαµπά του. Μόνον το κρέας
του βάζει ο ίδιος. Όλα τα άλλα είναι του daddy. Ζει τη ζωή του "ασυναγώνιστου" µέσα σε
µια "κονσέρβα" προστασίας.
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Τέτοιοι είναι οι περισσότεροι αστοί, που κυβερνούν την Νέα Τάξη. Παιδιά κρατικοδίαιτων
διεφθαρµένων αξιωµατούχων όλων των κρατών του Πλανήτη. Τα παιδιά των διεφθαρµένων
του Παναµά, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Κίνας και όλων των κρατών, στα καµπ των
διάσηµων Πανεπιστηµίων των ΗΠΑ περιφέρονται. Αυτοί είναι παιδιά ανθρώπων, οι οποίοι σε
όλη τους τη ζωή πληρώνονταν άπειρα δηµόσια χρήµατα, για να µην κάνουν απολύτως
τίποτε, γιατί απλά δεν συνέφερε τα υπερατλαντικά αφεντικά τους. Παιδιά ανθρώπων, που
τον ιδιωτικό τοµέα τον αντιλαµβάνονταν σαν "αρπαχτή" µε τη δύναµη των "υπογραφών"
της δηµόσιας θέσης τους. Παιδιά ανθρώπων, που έζησαν ως παράσιτα και θέλησαν να
µεταφέρουν την "επιτυχία" τους και στα παιδιά τους.
Αυτοί οι κατά κανόνα διεφθαρµένοι κρατικοδίαιτοι αστοί, που κυβερνούν τα κράτη,
έκαναν το λάθος εις βάρος του κεφαλαίου και κατ’ επέκταση του συστήµατος. Αυτοί έβαλαν
τα

οικονοµικά

συµφέροντα

µπροστά

και

πάνω

από

τα

πολιτικά

συµφέροντα

του

συστήµατος. Αυτοί παίζουν "χαρτιά" επιβίωσης του συστήµατος, προκειµένου να βγάλουν
κέρδη, είτε οι ίδιοι είτε οι χορηγοί τους. Αυτό είναι το µέγα λάθος τους. Το λάθος, το οποίο
θα "καταπιεί" τους ίδιους. Γιατί; ∆ιότι απλούστατα δεν µπορούσαν να κάνουν τίποτε
διαφορετικό. ∆εν ήταν "άρρωστα", αλλά σκληρά παιδιά της κεφαλαιοκρατίας. ∆εν ήταν
πλούσιοι, οι οποίοι οικειοθελώς ζούσαν µε στερήσεις, προκειµένου να ασκούν εξουσία. ∆εν
ήταν "άρρωστοι", που γίνονταν τέτοιοι για χάρη της εξουσίας. Ήταν "άρρωστοι", γιατί απλά
δεν ήταν "υγιείς". Ήταν κακοµαθηµένοι κηφήνες, που οι κηφήνες γονείς τους τούς
µετέφεραν στην πορεία προς την "επιτυχία" µέσα σε "κονσέρβες".
Εκεί όπου ο κεφαλαιοκράτης µαστίγωνε το παιδί του, όταν δεν ήταν ο καλύτερος
µαθητής απ' όλους, αυτοί το χάιδευαν και κατηγορούσαν τους καθηγητές που δεν του
χάριζαν βαθµούς. Εκεί όπου ο κεφαλαιοκράτης έστελνε το παιδί του φαντάρο στα σύνορα,
για να σκληραγωγηθεί και να δώσει το "καλό" και χρήσιµο για την κεφαλαιοκρατία
παράδειγµα στους υπόλοιπους, αυτοί, όταν δεν το απάλλασσαν από τη θητεία, το έστελναν
στον Λυκαβηττό να ανάβει τα καντήλια. Εκεί όπου ο κεφαλαιοκράτης στερούσε χρήµατα
από το παιδί του, για να µην οδηγείται στην κραιπάλη, αυτοί δανείζονταν χρήµατα, για να
το κάνουν "επώνυµο", που περνά καλά µε τις φτωχές και αναζητά πλούσια νύφη. Εκεί όπου
ο κεφαλαιοκράτης έπινε το αίµα του παιδιού του, για να του παραχωρήσει µια ταπεινή θέση
εργασίας στο κεφάλαιό του, αυτοί έβαζαν "µέσο", για να διοριστεί το παιδί τους απευθείας
σε µια υψηλή θέση εξουσίας.
Εξαιτίας αυτών των "βιαστικών" αστών γονιών έγιναν τα λάθη του συστήµατος. Αυτοί,
οι οποίοι έγιναν εξουσία µε τις προδιαγραφές του συστήµατος και στην ηλικία που
προβλεπόταν για την ασφάλειά του, όταν ήρθε η ώρα ν' αποφασίσουν για τα δικά τους
παιδιά, άλλαξαν τρόπο σκέψης. Έδωσαν θέσεις εξουσίας στα παιδιά τους σε πολύ νεαρές
ηλικίες. Σε ηλικίες ακατάλληλες για την ασφάλεια του συστήµατος. Σε ηλικίες που πιο πολύ
τους ενδιέφερε να "πηδήξουν" παρά να υπερασπιστούν το σύστηµα. Σε ηλικίες που η
λεηλασία απέδιδε σε "γκόµενες". Σε ηλικίες που πιο πολύ τους άρεσε να κάνουν βόλτες µε
τα κάµπριο, παρά να κάθονται στα γραφεία τους.

11

Golden Boys… Όλοι οι βλάκες του ντουνιά (μελλοντικό λαϊκό άσμα...)

Για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, έχτισαν έναν ολόκληρο "µύθο" περί
εξαιρετικών σπουδών. Έχτισαν έναν ολόκληρο "µύθο" περί ειδικών σχολών, οι οποίες
"κατασκευάζουν" τους τέλειους "ηγέτες" του µέλλοντος. Όλα αυτά τα έκαναν οι αστοί, γιατί
βιάζονταν να εκµεταλλευτούν τις εφήµερες θέσεις εξουσίας που κατείχαν ως υψηλόµισθοι
διαχειριστές, προκειµένου να προλάβουν να τις κληροδοτήσουν στους απογόνους τους.
Γνώριζαν ότι, αν δεν βιαστούν, δεν θα µπορούσαν τα κουτορνίθια να τους διαδεχθούν σε
συνθήκες αξιοκρατίας. Με τα χρήµατά τους τα "έχτισαν" όλα. ∆έχθηκαν να πληρώσουν
"χρυσάφι" για σπουδές τις πλάκας, µόνο και µόνο για να δώσουν στα παιδιά τους τα
"πανάκριβα" και σπάνια πτυχία.
Από εκεί και πέρα, εξασφαλίζοντας τη "διαφορετικότητα" µέσω κάποιων πτυχίων τύπου
Χάρβαρντ, εκµεταλλεύτηκαν εξουσίες και διασυνδέσεις και επέβαλαν τα άσχετα παιδιά τους
στην κορυφή του παγκόσµιου συστήµατος. Στην κορυφή της παγκόσµιας οικονοµίας. Τότε
ξεκίνησε η πιο ακριβή και αστεία "παράσταση" στην ιστορία του κόσµου. Ο καραγκιόζης
αυτοκράτορας. Ο κουτσός Ολυµπιονίκης. Αυτοί οι αµερικανοσπουδαγµένοι τενεκέδες
ανέλαβαν την εξουσία του παγκοσµίου συστήµατος. Οι χειρότεροι εξουσιαστές όλων των
εποχών. Η Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντηµα. Όλοι οι βλάκες µαζεµένοι, να
παριστάνουν τους συµβούλους των "πλανηταρχών". Όλοι οι βλάκες µαζεµένοι, να διοικούν
τις πολυεθνικές, που στήριζαν την "πλανηταρχία".
Εκεί έγινε το λάθος, που σήµερα απειλεί το σύστηµα. Ελέω πατέρων βρέθηκαν κοινοί
βλάκες σε θέσεις όπου το σύστηµα είχε ανάγκη την απόλυτη αξιοκρατία. Ελέω πατέρων
βρέθηκαν νέοι εκεί όπου το σύστηµα είχε ανάγκη κοµπλεξικά ραµολιµέντα. Σύστηµα, το
οποίο επιβίωσε για χιλιάδες χρόνια µέσα από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, βρίσκεται
σήµερα εξαιτίας τους στο χείλος της αβύσσου. Οι χειρότεροι και οι πιο ανίκανοι εξουσιαστές
στην ιστορία του κόσµου. Στην κυριολεξία ανθρώπινα σκουπίδια µε την "υπογραφή" των
Χάρβαρντ, των Γέιλ και των Κολούµπια. Μιλάµε για πραγµατικό πρόβληµα του συστήµατος.
Αυτοί, που σήµερα κυβερνάνε τον κόσµο, είναι άνθρωποι σαν κι αυτούς που οδήγησαν τη
Λέµαν Μπράδερς στη χρεοκοπία και είχαν το θράσος ν' αναζητούν µπόνους "χρεοκοπίας"
για τους εαυτούς τους. Άνθρωποι σαν κι αυτούς, ενώ έπρεπε να κρύβονται για την
κατάρρευση της Φορτις, µόλις αυτή διασώθηκε µε δηµόσια χρήµατα, πήγαν στη γαλλική
Ριβιέρα και έκαναν πανάκριβο πάρτι για την εταιρεία τους.
Μιλάµε για αθλιότητα. Κρατικοποιούνται οι επιχειρήσεις —τις οποίες παρέλαβαν
κολοσσιαίες

και

τις

κατάντησαν

ρετάλια—

και

αυτοί

παραµένουν

αµετανόητοι.

Σε

κοινωνικοποιηµένη επιχείρηση, η οποία κατέρρευσε εξαιτίας των δικών τους λαθών και
σώζεται µε χρήµατα των φορολογουµένων, δεν ρίχνουν τις απαιτήσεις τους. Αντί να ρίξουν
τους εαυτούς τους σε κάποιο βόθρο, για να µην τους βλέπει κανένας και θυµάται την
ανικανότητά τους, αυτοί δεν θέλουν να υποστούν ούτε µείωση µισθών. Μιλάµε για θράσος.
Μόνον για τους µισθούς τους ισχύει η ελεύθερη οικονοµία. Άξια τέκνα των πατέρων τους.
Το δηµόσιο χρήµα πάντα έτσι το αντιλαµβάνονταν οικογενειακώς. Άλλωστε µε το δηµόσιο
χρήµα έκαναν και οι πατεράδες τους τις ιδιωτικές τους επιτυχίες.
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Στεναχωρηθήκαµε πραγµατικά, όταν βλέπαµε τους απολυµένους της Λέµαν Μπράδερς
να εγκαταλείπουν τα γραφεία τους. Στεναχωρηθήκαµε, επειδή έφευγαν από τις πόρτες, ενώ
έπρεπε να φεύγουν µε κλωτσιές και µπουνιές από τα παράθυρα. Τα ζώα, που επινόησαν τα
"τοξικά". Οι εγκληµατίες, που πανηγύριζαν, όταν έβρισκαν τα "κορόιδα" να τα αγοράζουν.
Αυτοί, που έκαναν πανάκριβα πάρτι, υποθηκεύοντας το µέλλον ολόκληρων λαών. Αυτοί,
που άνοιγαν σαµπάνιες, εξανεµίζοντας τις συντάξεις µιας ολόκληρης παγκόσµιας γενιάς
εργαζοµένων. Οι εγκληµατίες µε τα Armani και τα Rolex. Οι συνεργάτες των τοκογλύφων.
Οι µόνοι εργαζόµενοι, που χαιρόµαστε να τους βλέπουµε να πέφτουν στην άβυσσο της
ανεργίας. Οι µόνοι εργαζόµενοι που θέλουµε να τους δούµε να τρώνε από τα σκουπίδια.
Βλέποντας τη θλιβερή εικόνα τους, "είδαµε" το µέλλον ολόκληρης της συνοµοταξίας
αυτής. Κάπως έτσι θα φύγει η αστική τάξη από τη διαχείριση του συστήµατος. Θα πάρει το
"κουτάκι" της µε τα προσωπικά της αντικείµενα και θα βρεθεί στους πέντε δρόµους. Γεύση
του µέλλοντος πήραµε, βλέποντας πανίσχυρους παράγοντες πίσω από τα πανάκριβα
γραφεία τους να µετατρέπονται µέσα σε µια στιγµή σε κοινούς κακοµοίρηδες µακριά από
αυτά. Οι περισσότεροι από αυτούς την επόµενη στιγµή της απόλυσής τους έψαχναν
καινούρια φτηνά σπίτια να νοικιάσουν και ενεχυροδανειστήρια, για να παραδώσουν τα
ρολόγια τους και τα αυτοκίνητά τους. Στην εποχή της παντοκρατορίας τους και µε τα
χρήµατά των θυµάτων τους νοίκιαζαν Penthouse στον Μανχάταν. Τώρα, περιοριζόµενοι
αυστηρά στο δικό τους κεφάλαιο, αναρωτιούνται ποια γέφυρα της Νέας Υόρκης είναι η πιο
προστατευµένη από τους ανέµους.
Οι "ασυναγώνιστοι" θα δηµιουργήσουν ανταγωνισµό στην κοινωνία των homeless.
Μέσα στον στεγανοποιηµένο "σοβιετικό" κόσµο τους έµαθαν την κόκα και τώρα µπαίνουν
στον πραγµατικό κόσµο και δεν είναι βέβαιον ότι θα µπορέσουν να εξασφαλίσουν την κόκακόλα. Η πολυεθνική δύναµη των κακοµοίρηδων. Τους είδαµε τους φουκαράδες µε το
πραγµατικό κεφάλαιό τους. Ένα "τεράστιο" κεφάλαιο, που χωρούσε µέσα σ' ένα κουτάκι. Τι
µπορεί να περιείχε το κουτί, που κρατούσαν στα χέρια τους; Το πτυχίο του Χάρβαρντ, µια
φωτογραφία της αποφοίτησής τους, µια πένα —δώρο του µπαµπά, για να υπογράφει τις
µεγάλες συµφωνίες—, το σάντουιτς της ηµέρας, ένα ζευγάρι ελαφριά παπούτσια και
πιθανόν κανένα σώβρακο. Αυτά ήταν τα µέσα τους, που κατέκτησαν τον κόσµο. Αυτό ήταν
το κεφάλαιό τους. Ακόµα και από τα σπίτια τους µε ένα κουτάκι θα φύγουν, γιατί και τα
πανάκριβα έπιπλά τους µε πιστωτικές κάρτες τα έχουν αγορασµένα.
Βλέποντας τα πρώην µεγαλοστελέχη της αυτοκρατορίας της Νέας Τάξης να φεύγουν µε
τα κουτάκια τους στα χέρια, συνειρµικά µας ήρθε στο µυαλό η κινηµατογραφική ταινία του
Μπερτολούτσι µε τον τίτλο "Ο τελευταίος αυτοκράτορας". Θυµηθήκαµε την εικόνα των
ευνούχων Μανδαρίνων της κινεζικής αυτοκρατορίας. Όµοιοι παρασιτικοί ευνούχοι είναι και
τα σηµερινά Golden boys. Όλους αυτούς τους όµοιους η πτώση των αυτοκρατοριών τους
τούς βρήκε αδύναµους και µε το κεφάλαιό τους να το κρατούν ατόφιο στα χέρια τους. Το
µοναδικό ιδιόκτητο κεφάλαιο που είχαν στην κατοχή τους και µε το οποίο θα έπρεπε ν'
αντιµετωπίσουν το µέλλον τους µακριά από τις ακριβοπληρωµένες "καρέκλες" τους. Κάπου
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όµως δεν µας κολλούσε η εικόνα τους. Κάπου διέφεραν µεταξύ τους και έπρεπε να το
εντοπίσουµε. Τελικά το βρήκαµε. Ενώ είναι όµοιοι λειτουργούν αντίστροφα. Οι Μανδαρίνοι
κόβουν τους όρχεις τους και τους κουβαλάνε σε ένα κουτάκι και κατόπιν κυβερνάνε. Οι
νεοταξίτες ευνούχοι του Χάρβαρντ πρώτα κυβερνάνε και κατόπιν παίρνουν τους όρχεις τους
σε ένα κουτάκι.
Ήδη ο κόσµος από ένστικτο έχει αρχίσει να τους στοχοποιεί. Τους µισεί και έχει πλέον
συνειδητοποιήσει ότι αυτοί είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη σηµερινή αθλιότητα.
Κάποιοι στις ΗΠΑ διαδήλωσαν έξω από τα σπίτια των µεγαλοστελεχών της AIG. Κάποιοι
άλλοι στη Βρετανία πήγαν και έκαψαν το αυτοκίνητο του πρώην διευθύνοντος συµβούλου
της Bank of Scotland. Στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του Λονδίνου τα στελέχη του City
φοβούνταν να βγουν στο δρόµο. Άφησαν τα "σύµβολα" τους στα σπίτια τους, προκειµένου
να µην είναι αναγνωρίσιµοι από τον κόσµο. ∆εν φόρεσαν τα Armani ή τα Rolex, που µέχρι
τώρα τους επέτρεπαν να επιδεικνύουν τη "διαφορετικότητά" τους. Τώρα τη φοβούνται
αυτήν τη διαφορετικότητα.
Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν όλοι αυτοί είναι ότι δεν πρόκειται να ξεµπλέξουν τόσο
εύκολα. Από τον κόσµο µπορείς να ξεφύγεις µε µια "µεταµφίεση". Από τον νόµο όµως όχι.
Αν αλλάξει η εξουσία χέρια, όλοι αυτοί κινδυνεύουν. Γιατί; Γιατί εύκολα µπορεί να
στοιχειοθετηθούν εις βάρος τους εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας. Τον άνθρωπο δεν τον
σκοτώνεις µόνον µε σφαίρα. Τον άνθρωπο τον σκοτώνεις και όταν του στερείς αυθαίρετα
τους µοναδικούς πόρους που έχει για να επιβιώσει. Επίθεση σε µια κοινωνία δεν κάνεις
µόνον µε βόµβες. Επίθεση της κάνεις και όταν της τρως τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών
της ταµείων. Αν αποδειχθεί ότι ο εγκληµατίας, που "εφεύρε" τα "τοξικά" στις ΗΠΑ, ήταν
συµµαθητής µε τους εγκληµατίες που τα αγόρασαν µε τα χρήµατα των ασφαλισµένων στην
Ελλάδα, την Ιταλία ή την Ισπανία, τότε εύκολα µπορεί να µιλήσει κάποιος για συµµορία. Αν
αποδειχθεί ότι τα κράτη που σήµερα λιµοκτονούν υποφέρουν εξαιτίας της συνεργασίας των
συµφοιτητών του Χάρβαρντ, εύκολα κάποιοι θα κλάψουν.
Απλά πράγµατα. Αν το ΚΛΠ ή το ΠΤΡ ή οποιαδήποτε άλλη γελοία "αδερφότητα" έχει
στηθεί και λειτουργεί σαν συµµορία εις βάρος των λαών και µε ένα αντίστοιχα µεγάλο
ανθρώπινο κόστος, εύκολα κάποιοι θα κλάψουν. Τα κουτορνίθια, που νόµιζαν ότι οι
ανθρώπινες ζωές είναι παιχνίδια για την επιτυχία τους, θα εγκαταλείψουν αυτόν τον κόσµο
πικραµένοι. Η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι ο µπαµπάκας τους, για να τους συγχωρεί τις
αταξίες τους. Ιδιαίτερα αν αυτές οι "αταξίες" έχουν να κάνουν µε λιµούς, µε πολέµους ή µε
ιατρικά πειράµατα πάνω σε ανθρώπινα πλάσµατα.
Έχουµε ακόµα "δρόµο" µπροστά µας. Τζάµπα προετοίµασαν από τώρα τις πλούσιες
συντάξεις τους. Οι συντάξεις προϋποθέτουν να είσαι ελεύθερος για να τις απολαύσεις και
αυτοί δεν θα ξεφύγουν τόσο εύκολα.
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Οι Έλληνες Golden Boys
στην παράσταση ο "µπακαλόγατος".
Στον ρόλο του CEO o "Ζήκος".

Οι Έλληνες Golden Boys είναι το ίδιο ακριβώς καραγκιόζηδες µε τους ξένους
συναδέρφους τους, αλλά έχουν δύο ιδιοµορφίες, που τους διαφοροποιούν µεταξύ τους.
∆ιαφοροποίηση τροµερά σηµαντική, εφόσον κάποιους από αυτούς τους τοποθετεί στο
επίπεδο του απλού κερδοσκόπου κλέφτη και κάποιους άλλους στο επίπεδο του εθνικού
προδότη. Σε γενικές γραµµές το κοινό στοιχείο τους είναι αυτό που χαρακτηρίζει γενικά το
σινάφι τους και είναι το ότι αποτελούν τον ορισµό του "τζάµπα µάγκα" της Νέας Τάξης. Ένα
αγορασµένο πτυχιάκι κάποιου Χάρβαρντ και από εκεί και πέρα ένας στηµένος "διορισµός" σε
κάποια υψηλή θέση, είτε του ιδιωτικού είτε του δηµοσίου τοµέα. Γιατί τους λέµε "τζάµπα
µάγκες"; Για να µην τους πούµε τίποτε άλλο πολύ χειρότερο, που αρχίζει από "Μ" και
τελειώνει σε "αλάκες".
Η µόνη ιδιοµορφία στην ελληνική υποκοινωνία των Golden Boys —σε σχέση µε τον
διεθνή περίγυρο— είναι η "φτώχεια" της. Μια "φτώχεια" φυσιολογική, εφόσον η µίζερη
ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα δεν έχει το "βάθος" για να επιδείξει µια µεγάλη
"γκάµα" Golden στελεχών. Η

ελληνική οικονοµία είναι µικρή και ταυτόχρονα µη

παραγωγική. Ως εκ τούτου δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσει µε "χρυσάφι" έναν
µηχανολόγο, όπως πλήρωσε η γερµανική οικονοµία. ∆εν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσει µε
"χρυσάφι" έναν σχεδιαστή, όπως πλήρωσε η ιταλική οικονοµία. ∆εν χρειάστηκε ποτέ να
πληρώσει µε "χρυσάφι" έναν βιολόγο, όπως πλήρωσε η αµερικανική οικονοµία. ∆εν
πλήρωσε, γιατί δεν έχει τους παραγωγικούς µηχανισµούς, οι οποίοι πληρώνουν όσο-όσο την
τεχνογνωσία αιχµής.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι εµπορικές. Κοινώς "µπακάλικα". Ως εκ
τούτου οι µόνοι Golden boys που υπάρχουν κινούνται στο επίπεδο του "µπακαλόγατου".
Στο επίπεδο του περίφηµου "Ζήκου". CEO της "Α.Β. Βασιλόπουλος" …είναι να ντρέπεσαι και
να το λες. Σαν να λες …"αρχιδροµέας" σε µικτή οµάδα γηροκοµείου. Τέτοιοι είναι οι Golden
Boys στην Ελλάδα. Κάποιες κουτσοσπουδές οικονοµικών —έτσι, για να υπάρχουν τα τυπικά
προσόντα— και γνώση που σπάνια ξεπερνά αυτήν του απλού λογιστάκου. Ό,τι ανώτερο
χρειάζεται η επιχείρηση, την οποία διαχειρίζονται, απλά το δανείζονται από τα "αφεντικά"
τους. Οι πολυεθνικές, δηλαδή, είναι αυτές που κερδίζουν και χάνουν τις µάχες της αγοράς
και οι τοπικοί "πετυχηµένοι" απλά διαχειρίζονται τα αποτελέσµατα. Η Nike ή η Coca-Cola
µάχονται για την παγκόσµια επικράτηση και οι τοπικοί "µάνατζερ" απλά εισπράττουν τα
αποτελέσµατα. Όσο πιο πολλές είναι οι νίκες των αφεντικών, τόσο µεγαλύτερα πούρα
αγοράζουν. Πέραν τούτου ουδέν. Από τον δρόµο να πάρεις κάποιον και να τον κάνεις
διευθυντή της Coca-Cola, θα είναι "επιτυχηµένος", γιατί απλούστατα δεν µπορεί να
αποτύχει.
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Η πορεία όλων αυτών είναι περίπου κοινή. Με τις γνωριµίες των χρόνων των σπουδών
κατόρθωσαν και στην κυριολεξία "διορίστηκαν" στις θέσεις τους. Όταν ο Αµερικανός, ο
οποίος διευθύνει µια πολυεθνική, διαλέγει τον διευθυντή που θα τοποθετήσει στο ελληνικό
παράρτηµά της, τον συµµαθητή του από το Χάρβαρντ θα προτιµήσει. Όταν γνωρίζει ότι,
ακόµα και στην τύχη να διαλέξει διευθυντή, δεν θα έχει πρόβληµα, γιατί να µην επιλέξει τον
πρώην συγκάτοικό του; Θα έχει και έναν φίλο να τον φιλοξενήσει στην Ελλάδα, για να
κάνει διακοπές. Τόσο απλά.
Πώς όµως όλοι αυτοί οι πετυχηµένοι της "κονσέρβας" κατόρθωσαν και πήραν τους
τεράστιους µισθούς µέσα από µια τόσο µικρή και φτωχή αγορά; Με τον τρόπο που τα
καταφέρνουν οι όµοιοί τους σε όλο τον κόσµο. Με τη βοήθεια των οµοεθνών "συµµαθητών"
τους. Απλά πράγµατα. Όλοι αυτοί ανήκουν στην ίδια συµµορία. Αυτό, που τους έλειπε ως
"επιφάνεια" στην µικρή ελληνική αγορά, το πήραν σε "ύψος". Αυτό, που δεν µπορούσε να
τους δώσει η αγορά µε το µέγεθός της, τους το έδωσε η αισχροκέρδεια. Η µοναδική στον
κόσµο αισχροκέρδεια, που µαστίζει την ελληνική αγορά, είναι δηµιούργηµα της διαπλοκής
των αστών. Τα κολεγιόπαιδα συνεννοήθηκαν µεταξύ τους και λεηλάτησαν τον ελληνικό
λαό. Οι συµµαθητές αρχικά στο Κολέγιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Χάρβαρντ είναι οι
αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη σηµερινή αισχροκέρδεια, που καθιστά την Ελλάδα την πιο
ακριβή χώρα µε τους πιο φτωχούς πολίτες. Οι Έλληνες πληρώνουν τα πιο ακριβά προϊόντα,
γιατί δεν αντιµετώπισαν εγκαίρως τη συµµορία του Παλαιού Ψυχικού.
Ο πολιτικός, που "ελέγχει" την αγορά, είναι συµµαθητής µε τον CEO του σούπερ µάρκετ
ή της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, που έχουν συνθέσει καρτέλ. Ο µεγαλογαλατάς, που
αισχροκερδεί, είναι συµµαθητής τόσο µε τον "κουµπάρο" που τον ελέγχει όσο και µε τον
υπουργό, ο οποίος προΐσταται του ελεγκτικού µηχανισµού. Ο ένας βοηθάει τον άλλο, για να
µονιµοποιούνται στις θέσεις τους και ν' αυξάνουν τους µισθούς τους. Ο πολιτικός κάνει
"πλάτες", για να στηθούν τα καρτέλ των συµµαθητών και αυτοί ανταποδίδουν µε γενναίες
χορηγίες κατά την προεκλογική περίοδο. Ο "πετυχηµένος" µάνατζερ γνωρίζει ότι, κάθε
φορά που θέλει να παρουσιάσει κέρδη —και άρα αποτελέσµατα—, µπορεί να αισχροκερδεί.
Κάθε φορά που του λείπουν χρήµατα, τα αναζητά µέσω των αυξήσεων, γιατί γνωρίζει ότι
δεν θα τιµωρηθεί. Από ποιον θα τιµωρηθεί; Από αυτόν που έπαιζαν σφαλιάρες στο Κολέγιο;
Από αυτόν που αυνανίζονταν µαζί στο υπόστεγο του ΚΛΜ του Χάρβαρντ;
Το χειρότερο µε αυτούς τους ευνούχους της "επιτυχίας" δεν είναι ότι ζούνε σαν
πετυχηµένοι, ενώ είναι ανθρωπάκια της πλάκας, αλλά ότι το πιστεύουν κιόλας. Είναι
προφανές ότι µέσα στο θολωµένο από την κόκα µυαλουδάκι τους υπάρχει σύγχυση.
Απόλυτη σύγχυση. Μπερδεύουν την έννοια του διαχειριστή µε αυτήν του ιδιοκτήτη.
Νοµίζουν ότι, επειδή διοικούν µεγάλες επιχειρήσεις µε µεγάλα έσοδα,

δικαιούνται

συµµετοχή στα κέρδη τους. Αυτό είναι λάθος. Ο ιδιοκτήτης εισπράττει κέρδη, ενώ ο
διαχειριστής εισπράττει απλό µισθό. Ο ιδιοκτήτης εισπράττει κέρδη, γιατί έχει τη δυνατότητα
να φορτωθεί και ζηµιές.
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Αν ο ιδιοκτήτης έχει γαϊδούρι για µεταφορά, θα πληρωθεί τα ανάλογα κέρδη. Αν έχει
πλοίο, θα πολλαπλασιάσει τα κέρδη του, γιατί αυτό του επιτρέπει τη ιδιοκτησία του. Ο
διαχειριστής δεν µπαίνει σ' αυτήν τη διαδικασία. Αν του παραδοθεί γαϊδούρι, τέτοιο θα
οδηγεί µε έναν µισθό. Αν του παραδοθεί πλοίο, θα κάνει το ίδιο και πάλι για τον ίδιο µισθό.
Μόνον αν είναι "θαυµατοποιός" µπορεί να διεκδικήσει κέρδη συνεταίρου. Μόνον αν µπορεί
να κουβαλάει µε ένα γαϊδούρι το φορτίο ενός πλοίου δικαιούται µερίδιο κέρδους. Σε όλες τις
άλλες τις άλλες περιπτώσεις δεν δικαιούται µερίδιο από τα κέρδη. Γιατί; Γιατί δεν τον
συµφέρει. Γιατί, όπως είπαµε, είναι κοινός εργαζόµενος και ως εκ τούτου δεν µπορεί να
φορτωθεί ζηµιές.
Γι' αυτόν τον λόγο µιλάµε για "θολούρα" των Golden βλακών. Ένα φαινόµενο
παγκόσµιο και όχι µόνον ελληνικό. Παντού συµβαίνει αυτό από τα κουτορνίθια. Την αλήθεια
των όσων λέµε την αποκαλύπτει η σηµερινή οικονοµική κρίση. Μέχρι τώρα η οικονοµική
"άνθιση" σκέπαζε τα δεδοµένα και δεν γίνονταν τα πάντα αντιληπτά στη σωστή τους βάση.
Τώρα που η κρίση µαίνεται, φαίνεται ποιος δικαιούται να παίρνει το οτιδήποτε. Αυτό το
βλέπουµε στην περίπτωση της AIG. Για όσο διάστηµα πήγαινε καλά η εταιρεία, οι Golden
βλάκες νόµιζαν ότι ήταν "θεοί". Νόµιζαν ότι είχαν µετατρέψει το "γαϊδούρι", που
κουβαλούσε ένα "µπιτόνι", σε "τάνκερ".
Έβλεπαν τα κέρδη, έπαιρναν ένα κοµπιουτεράκι και υπολόγιζαν το µερίδιό τους. Τώρα
που η εταιρεία παρουσιάζει ζηµιά, γιατί δεν ξαναπαίρνουν το κοµπιουτεράκι στα χέρια τους;
Συµµέτοχοι µόνον στα κέρδη; Στη ζηµιά µόνον οι ιδιοκτήτες; Πώς είναι δυνατόν οι
ιδιοκτήτες τής εν λόγω εταιρείας σήµερα να καταστρέφονται και οι διαχειριστές να
εξακολουθούν να παίρνουν µπόνους; Ναρκωτικά να έπαιρναν, καλύτερη διαύγεια θα είχαν.
Τώρα δεν πρέπει να τους στείλει η ιδιοκτησία τον λογαριασµό για το µερίδιο τους από τη
ζηµιά;
Ένα άλλο πράγµα, που δεν κατανοούν, είναι το πώς προκύπτει ο µισθός µέσα από τη
δυναµική της ελεύθερης αγοράς και µάλιστα ο ενισχυµένος µισθός. ∆εν κατανοούν ότι το
ύψος του µισθού ενός στελέχους δεν έχει τόσο σχέση µε την αξία της εξειδίκευσής του ή
την ανάγκη του ιδιοκτήτη, όσο µε την προσφορά του περίγυρου. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τον
µισθό σου στην πραγµατικότητα δεν τον υπολογίζεις µε βάση την αξία σου ή τα κέρδη που
προσφέρεις σε µια επιχείρηση εξαιτίας της δουλειάς σου. Τον µισθό σου τον υπολογίζεις µε
βάση τους µισθούς που προσφέρει ο ανταγωνιστικός περίγυρος για να σε αποκτήσει. Με
βάση τα χρήµατα που θα κληθεί να πληρώσει το αφεντικό σου, για να σε κρατήσει στη
δούλεψή του. Αν δηλαδή δεν υπάρχει αντιπροσφορά, που να οδηγεί σε πλειοδοτικό
διαγωνισµό, δεν υπάρχει αύξηση µισθού. Ο καλύτερος γιατρός του κόσµου να είσαι,
κανέναν δεν µπορείς να "εκβιάσεις" για αύξηση, όταν ο εργοδότης σου είναι ταυτόχρονα και
ο ιδιοκτήτης του µοναδικού νοσοκοµείου της χώρας.
Απλά πράγµατα. Σε φυσιολογικές συνθήκες κανένας µισθός δεν µπορεί να ξεφύγει από
τα "µέτρα" της τοπικής οικονοµίας. ∆εν είναι δυνατόν να ξεφύγει, όταν αναζητείται απλά
εκπαιδευµένος επιστήµονας και όχι κάποιο µυστηριώδες "φαινόµενο". ∆εν είναι δυνατόν να
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ξεφύγει σε µια κοινωνία, η οποία "παράγει" επιστηµονικό δυναµικό σε βαθµό που να ισχύει
το "ουδείς αναντικατάστατος". Αν ο περίγυρος προσφέρει 600 ευρώ στους εργαζόµενους, ο
"µοναδικός" µπορεί να παραµείνει στη θέση του µε 601 ευρώ. Γιατί; Γιατί τον συµφέρει.
Γιατί δεν µπορεί να εκβιάσει κάποιον µε στέρηση των υπηρεσιών του. Αυτή η απλή λογική
της αγοράς δεν υπάρχει στα µυαλά των Golden boys. Αυτοί υπολογίζουν τους µισθούς τους
µε βάση τα µεγέθη και άρα τα κέρδη των εταιρειών στις οποίες εργάζονται και µε βάση την
"αξία" των πτυχίων τους.
Το πόσο λάθος είναι αυτό, µπορεί να το αντιληφθεί κάποιος, αν σκεφτεί το εξής απλό.
Στη σηµερινή Ελλάδα, αν πετάξεις µια πέτρα, πιο εύκολα θα πετύχεις οικονοµολόγο, παρά
εργάτη. Αν, για παράδειγµα, ο σηµερινός "χρυσός" µάνατζερ του ΟΤΕ χάσει τη "χρυσή"
θέση του, πού θα πάει να εργαστεί; Χωρίς τις "πλάτες" των Κολεγίων και των Λεσχών πού
θα πάει να δουλέψει; Γνώσεις παραπάνω από τον οικονοµολόγο που κάνει ντελίβερι πίτσες
δεν έχει. Ποιος θα του δώσει σήµερα πάνω από 600 ευρώ τον µήνα, όταν µε αυτά τα
χρήµατα µπορεί να βρει κάποιον πιο νέο και πιο "ορεξάτο" για δουλειά; Εκείνος ο
κακοµοίρης ο άλλοτε χρυσοπληρωµένος µάνατζερ της Cosmote πού βρίσκεται σήµερα;
Ακόµα ψάχνει δουλειά; Μόλις απολύθηκε ξέχασε τα σκάφη, τα κάµπριο και τα πούρα;
Ξέχασε ότι είναι "θεός", όπως νόµιζε όταν ζούσε ως τέτοιος κρατική δαπάνη; Γιατί δεν
φτιάχνει µια δική του εταιρεία, να "σαρώσει" την αγορά των κοινών θνητών; Μόνον µε τα
ανεύθυνα χρήµατα του διαχειριστή γνώριζε τον "Όλυµπο";
Είναι προφανές ότι οι αµερικανοσπουδαγµένοι µάνατζέρ µας κάπου δεν µας τα λένε
"καλά". Μάλλον δεν τα έµαθαν καλά τα "γράµµατα" εκεί όπου πήγαν. Μάλλον µόνον τον
οµαδικό αυνανισµό θυµούνται από το Χάρβαρντ. Η συµµορία των αυνανιστών. Έτσι
λειτουργούσαν πάντα και αυτό κάνουν και σήµερα. Οµαδικά αµύνονται στις επιθέσεις που
δέχονται. Υπολόγισαν µε "λάθος" τρόπο τους µισθούς τους και µε έναν επίσης "λάθος"
τρόπο προσπαθούν σήµερα να τον υπερασπιστούν. Ο "Ζήκος", που έγινε CEO, πρέπει να
εξηγήσει τα ανεξήγητα και έχει πρόβληµα. Πρέπει να εξηγήσει πώς σε µια οικονοµία
περιορισµένων µεγεθών —και άρα δυνατοτήτων— αυτοί καταφέρνουν και εισπράττουν
µισθούς πολύ µεγαλύτερους από αυτούς που εισπράττει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Επειδή κάποιοι είναι βλάκες, νοµίζουν ότι όλοι είναι όµοιοί τους. Νοµίζουν, για
παράδειγµα, ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι παντελώς αφηρηµένος και ότι δεν έχει "µέτρα".
Νοµίζουν, για παράδειγµα, ότι µπορούν να ζητούν ό,τι θέλουν. Υπάρχει όµως "µέτρο" στον
ιδιωτικό τοµέα; Υποτίθεται ότι είναι η πρώτη φορά στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία όπου
η τύχη ολόκληρων επιχειρήσεων βρίσκεται στα χέρια διαχειριστών. Υπάρχει "µέτρο", αρκεί
να γνωρίζει κάποιος πού να το αναζητήσει. Το γεγονός ότι ολόκληρο το "είναι" του
ιδιοκτήτη βρίσκεται στα χέρια ενός διαχειριστή, µπορεί να είναι πρωτόγνωρο φαινόµενο στη
στεριά, αλλά δεν είναι στη θάλασσα. Στη θάλασσα αυτή είναι µια σχεδόν µόνιµη κατάσταση
εδώ και αιώνες. Οι καπετάνιοι έχουν εξουσία ζωής και θανάτου πάνω σ' αυτό το οποίο
διαχειρίζονται και το οποίο δεν τους ανήκει. Οι καπετάνιοι, που ανταγωνίζονται µεταξύ τους
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σε ένα ανοικτό διεθνές περιβάλλον και ταυτόχρονα περιορίζονται από τις εθνικές
δυνατότητες των αφεντικών τους.
Αυτοί οι καπετάνιοι έχουν εξουσία πραγµατική, η οποία µπορεί να µετουσιωθεί ανά πάσα
στιγµή σε απειλή καταστροφής. Με µια τους "λανθασµένη" απόφαση µπορούν µέσα σε λίγα
λεπτά να βυθίσουν ολόκληρη την περιουσία ενός πλοιοκτήτη στον πάτο της θάλασσας.
∆ιαθέτουν εξουσία πιο ισχυρή και άµεση από τον οποιονδήποτε "καπετάνιο" της ξηράς. Τι θα
κάνει λόγου χάρη ο "καπετάνιος" ενός σούπερ µάρκετ, προκειµένου να απειλήσει το
αφεντικό του; Θα τον απειλήσει µε άµεσο "βούλιαγµα" της επιχείρησης; Πριν προλάβει να
το υπονοήσει, θα απολυθεί. Τι θα κάνει προκειµένου να το απειλήσει µε "δολιοφθορά"; Θα
απειλήσει ότι θ' αφήσει ανοιχτές τις κονσέρβες να χαλάσουν; Θα στραβώνει τα µακαρόνια
µέχρι να ενδώσει το αφεντικό του στις πιέσεις του για αύξηση;
Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος έχει την πιο απόλυτη και άρα απειλητική εξουσία απέναντι
στο ίδιο το αφεντικό του είναι ένας καπετάνιος, ευνόητο είναι ότι ο µισθός του είναι ένα
"µέτρο". Ένα αξεπέραστο για τους υπόλοιπους µέτρο. Το απόλυτο αυτό "µέτρο" για την
ελληνική οικονοµία σε συνθήκες παγκόσµιου ανταγωνισµού είναι οι 8000 ευρώ µηνιαίως.
Αυτός είναι ο µισθός ενός Έλληνα καπετάνιου ελληνικού ποντοπόρου πλοίου. Ένα "µέτρο"
σε φυσιολογικές συνθήκες απλησίαστο για τους "καπετάνιους" της ξηράς, εφόσον ο
καπετάνιος, για να το εισπράξει, εγκαταλείπει σχεδόν τα εγκόσµια. Τον χάνει το σπίτι του
για µήνες ολόκληρους και δεν εργάζεται δίπλα σ' αυτό. Εξουσιάζει δύστροπους ναύτες σε
συνθήκες απόλυτης έντασης και δεν παίζει µε τις γραµµατείς του, όπως οι "καπετάνιοι" της
ξηράς. Κοιµάται σε µια τρύπα µε το περίστροφο αγκαλιά και όχι στις σουίτες των
ξενοδοχείων µε τις µικρές των φωτοτυπικών.
Αυτός είναι το "µέτρο" της ελληνικής οικονοµίας. Εφόσον µια αιώνια δυναµική έχει
καθορίσει

αυτό

το

"µέτρο"

µέσα

από

σκληρές

και

ανελέητες

µάχες

πανίσχυρων

παραγόντων, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, ευνόητο
είναι ότι αυτό το "µέτρο" είναι ασφαλές. Αυτός ο µισθός των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν
τεράστια "διαπραγµατευτικά" ατού απέναντι στα αφεντικά τους, θα έπρεπε να είναι το
"ταβάνι" της κάθε οικονοµίας. Κανένας CEO καµίας ελληνικής επιχείρησης δεν θα έπρεπε
φυσιολογικά να παίρνει µισθό µεγαλύτερο από αυτόν που εισπράττει ένας Έλληνας
καπετάνιος ελληνικής ιδιοκτησίας ποντοπόρου πλοίου. Και όµως αυτός ο διάσηµος σε όλον
τον κόσµο καπετάνιος παίρνει λιγότερα από τον "Ζήκο" του Κολεγίου Αθηνών. Τον κοινό
συµµαθητή του Γιωργάκη και του Κυριάκου. Για να ξέρουµε δηλαδή τι λέµε και προπάντων
για να καταλαβαίνουµε τι ακούµε. Έγινε ο κασιδιάρης "Ζήκος" CEO και έφτυσε τον κόσµο
όλο.
Ενώ όλα αυτά τα αστεία συµβαίνουν στην κοινή αγορά εργασίας στην Ελλάδα,
συµβαίνουν και άλλα ακόµα χειρότερα σ' ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρατικών
επιχειρήσεων. Εκεί συµβαίνουν πράγµατα πολύ πιο ύποπτα. Ύποπτα σε βαθµό που να τα
θεωρούµε εθνικά επικίνδυνα και τους εµπλεκόµενους σ' αυτά προδότες. Γι' αυτόν τον λόγο
µιλήσαµε στην αρχή για διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ των Ελλήνων Golden Boys.
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Αυτοί του ιδιωτικού τοµέα είναι κοινοί κλέφτες, ενώ αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το
δηµόσιο κεφάλαιο ξεφεύγουν από τα πλαίσια της κοινής κλοπής, χωρίς να την αποφεύγουν
κιόλας.
Οι σηµερινοί διαχειριστές του δηµοσίου κεφαλαίου δεν φτάνει που κλέβουν το σύµπαν
µε τον ίδιο άδικο τρόπο που περιγράψαµε πιο πάνω ότι κάνουν οι συνάδερφοί τους, αλλά
ταυτόχρονα πραγµατοποιούν εγκλήµατα προς όλες τις κατευθύνσεις. Εγκλήµατα, που
στρέφουν αυτές τις θηριώδεις επιχειρήσεις εναντίον των καταναλωτών και άρα εναντίον
των Ελλήνων ιδιοκτητών τους και εγκλήµατα που λειτουργούν εις βάρος των ίδιων των
επιχειρήσεων, προφανώς για να τις οδηγήσουν στην "καχεξία" και στη συνέχεια στο
ξεπούληµα. Εταιρείες θηριωδών διαστάσεων, που, ενώ λειτουργούν σχεδόν υπό καθεστώς
µονοπωλίων, κατορθώνουν —γιατί περί κατορθώµατος πρόκειται— να είναι ταυτόχρονα καί
ζηµιογόνες καί κερδοσκοπικές. Το θαύµα των θαυµάτων. Εταιρείες όπως η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, τα
ΕΛΠΕ ή η Εθνική Τράπεζα λεηλατούν τους Έλληνες και ταυτόχρονα βρίσκονται διαρκώς σε
µια προβληµατικότητα, που αναζητά τη στήριξή τους.
Θα ξεκινήσουµε από τη ∆ΕΗ και τον πρόεδρό της. Ο Αθανασόπουλος είναι µια περίεργη
υπόθεση, που σε κάνει ν' αναρωτιέσαι. Αυτός ο άνθρωπος πουλούσε αυτοκίνητα της
ΤΟΥΟΤΑ στην Ευρώπη ή πουλούσε καρπούζια µε αυτοκίνητα της ΤΟΥΟΤΑ στην Ευρώπη;
Ήρθε στην Ελλάδα σαν πετυχηµένος µάνατζερ και από τότε που ανέλαβε την εταιρεία µόνον
η χωρίστρα του διατηρείται στο ύψος των περιστάσεων. ∆εν είναι δυνατόν να διαχειρίζεται
µια τερατώδη εταιρεία

—η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί υπό συνθήκες µονοπωλίου

ελλείψει ανταγωνισµού— και να το κάνει χειρότερα από την εποχή της παπανδρεϊκής
ασυδοσίας. ∆εν είναι δυνατόν µε το πιο ακριβό ρεύµα όλων των εποχών η ∆ΕΗ να
παρουσιάζει ζηµιές εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, τη στιγµή που ήταν κερδοφόρα
ακόµα και στην εποχή των αργόµισθων "σοσιαληστών".
Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή, είτε είναι πολύ βλάκας είτε κάτι άλλο. Επειδή βλάκες δεν
υπάρχουν, είναι δεδοµένο ότι είναι κάτι άλλο. Είναι προφανές ότι στη ∆ΕΗ τοποθετήθηκε
για να κάνει κάποια συγκεκριµένη "δουλειά". Έχει "διοριστεί" και έχει ακριβοπληρωθεί από
κάποιους παράγοντες, οι οποίοι θέλουν να βάλουν στο "χέρι" αυτήν την µυθώδους αξίας
επιχείρηση. Αυτή είναι η "δουλειά" για την οποία ακριβοπληρώνεται ο Αθανασόπουλος. Την
διαλύει, για να µπορεί να ξεπουληθεί εύκολα και προπάντων τζάµπα. Με χρήµατα της ∆ΕΗ
και άρα του Ελληνικού λαού ο Αθανασόπουλος "χτίζει" τον µελλοντικό ανταγωνισµό της
επιχείρησης και άρα τους µελλοντικούς κλέφτες της περιουσίας του.
Από τους διάφορους "συµπαραγωγούς" Μυτιληναίους και Βαρδινογιάννηδες µέχρι τους
κακοµοίρηδες, που στήνουν φωτοβολταϊκά τόξα στα χωράφια —απλά για να φαίνονται
"πολλοί" οι "παραγωγοί"— οι πάντες επιβιώνουν µε χρήµατα της ∆ΕΗ. Οι πάντες
επιδοτούνται από τη ∆ΕΗ για να την ανταγωνιστούν κάποτε στο µέλλον. Ο µέγας µάνατζερ,
που, όταν ήταν εργαζόµενος στην ΤΟΥΟΤΑ δεν τον είδαµε να επιδοτεί τη Ρενώ ή την
Φόλκσβάγκεν. Στη ∆ΕΗ µεταµορφώθηκε σε "φιλάνθρωπο". Αυτή είναι η "επιτυχία" του, που
δικαιολογεί τα µπόνους του σε εποχές τροµερά ζηµιογόνες για την επιχείρηση και τροµερά
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οδυνηρές για τον Έλληνα καταναλωτή και ιδιοκτήτη της επιχείρησης. "Άξιος" του µισθού
του, που φτάνει στις 300,000 ευρώ τον χρόνο(χωρίς να περιλαµβάνονται επιπλέον
αποδοχές αποζηµιώσεις, συµµετοχές σε ∆Σ, bonus, κ.α.).
Ανάλογα "περίεργη" υπόθεση είναι κι αυτήν του Χριστοδουλάκη. Του άλλοτε "σοφού"
της οικονοµίας του Μητσοτάκη. "Σοφός" και στην "οικονοµία του Μητσοτάκη" είναι σχήµα
οξύµωρο, αλλά δυστυχώς για εµάς αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει. Του δόθηκε η
διαχείριση της µεγαλύτερης βιοµηχανίας της χώρας —στον σίγουρο και µόνιµα "χρυσοφόρο"
τοµέα του πετρελαίου— και αυτός όχι µόνον έχασε τη "µάχη" του ανταγωνισµού, αλλά
παρέδωσε την ίδια την επιχείρηση στον ανταγωνιστή Λάτση. Με συνοπτικές διαδικασίες και
χωρίς να ξοδέψει ο Λάτσης ούτε ένα ευρώ, απέκτησε τον έλεγχο και µεγάλο µέρος της
ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης, την οποία, όποιος ιδιώτης την κατέχει, θα µπορούσε µόνον
εξαιτίας της να συγκαταλέγεται στους καταλόγους των δισεκατοµµυριούχων του Forbes.
"Άξιος"

του

µισθού

του,

που

φτάνει

στις

200,000

ευρώ

τον

χρόνο

(χωρίς

να

περιλαµβάνονται επιπλέον αποδοχές αποζηµιώσεις, συµµετοχές σε ∆Σ, bonus, κ.α.).
Ανάλογα "περίεργη" υπόθεση είναι κι αυτήν του Αράπογλου. Αυτός κι αν εξυπηρετεί την
αστική συνοµοταξία. Αυτός δεν διορίστηκε ούτε καν µε τα τυπικά κριτήρια της υποτιθέµενης
ελεύθερης οικονοµίας. ∆εν υπήρξε καν ένας "πετυχηµένος" µάνατζερ ή ένας "οραµατιστής"
πολιτικός, όπως οι προηγούµενοι. Αυτός είναι διορισµένος απευθείας από την πολιτική
εξουσία. Στην κυριολεξία ένας υπάλληλος διορισµένος µε τον ίδιο τρόπο που διορίζεται ένας
κοινός περιφερειάρχης ή ένας κοινός διοικητής νοσοκοµείου. Ένας κοινός υπάλληλος, που,
όπως αποδείχθηκε στην πορεία, είχε πανάκριβα γούστα και ακόρεστη όρεξη για πλουτισµό.
Αυτός ο άνθρωπος χρησιµοποίησε τη δύναµη της κρατικής τράπεζας εις βάρος των
Ελλήνων

πολιτών.

Συµµετείχε

σε

όλα

τα

κερδοσκοπικά

παιχνίδια

των

τραπεζών,

συµπεριλαµβανοµένου και του εγκλήµατος του χρηµατιστηρίου. Για ό,τι υποφέρει ο
Έλληνας, εξαιτίας της ασύδοτης λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, συνυπεύθυνος και
πρωταγωνιστής είναι και ο κύριος Τάκης. "Άξιος" του µισθού του, που φτάνει στο απίθανο
επίπεδο των 607.835 ευρώ τον χρόνο ή 50.562 ευρώ µηνιαίως ή 2350 ευρώ την ηµέρα ή
293 ευρώ την ώρα ήτοι 100.000 δραχµές την ΩΡΑ. Σε αυτά ∆ΕΝ συµπεριλαµβάνονται
Bonus, πρόσθετες αµοιβές, καθώς και η προνοµιακή απόκτηση µετοχών της Εθνικής αξίας
εκατοµµυρίων ευρώ.
Ανάλογα "περίεργη" υπόθεση είναι και αυτή του Βουρλούµη. Του εκλεκτού µέλους της
λέσχης Μπίλντεµπεργκ. Του έχει δοθεί η διαχείριση µια επιχείρησης, η οποία ελέγχει τον
στρατηγικό τοµέα των τηλεπικοινωνιών και άρα του τοµέα που επηρεάζει µέχρι και την
εθνική µας ασφάλεια και δεν πληρεί ούτε τα τυπικά προσόντα γι' αυτήν τη θέση.
Εµφανίζεται "µπλεγµένος" σε υποθέσεις υποκλοπών, σε υποθέσεις περίεργων σχέσεων µε
προµηθευτές της εταιρείας, σε υποθέσεις περίεργων εσωτερικών αγοραπωλησιών µεταξύ
θυγατρικών της επιχείρησης και όχι µόνο. Ενώ έχει καταδικαστικές αποφάσεις στην "πλάτη"
του, παραµένει ακλόνητος.
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Κανένας δεν µπορεί να τον "κουνήσει" από τη θέση του. Ούτε στην πιο απίθανη
Μποτσουάνα δεν θα αφηνόταν ένας τέτοιος άνθρωπος στη θέση του. Αυτό µόνον µία
εξήγηση µπορεί να έχει. Είναι προφανές ότι εργάζεται για τη Λέσχη των αφεντικών του και
η Λέσχη προστατεύει τα µέλη της. "Άξιος" του µισθού του, ο οποίος ανέρχεται στα 400.000
ευρώ τον χρόνο. "Άξιος" και γενναιόδωρος εργοδότης του εαυτού του, εφόσον, βλέποντας
τη γενικότερη οικονοµική κρίση να απειλεί την ευµάρειά του αποφάσισε να κάνει αύξηση
στον µισθό του της τάξης του 70%.
Τελευταίο αφήσαµε τον επίσης "περίεργο" πρόεδρο του ΟΠΑΠ. Τον εκ του πουθενά
ορµώµενο Χατζηεµµανουήλ. Ένα γνήσιο δηµιούργηµα του LSE. Ένα κοινό ανθρωπάκι από
αυτά τα οποία δηµιουργούν οι Αγγλοσάξονες µε τον τόνο. Και αυτός χρησιµοποίησε τη
"δύναµη" του κρατικού κεφαλαίου εις βάρος του κόσµου. Του ΟΠΑΠ, ο οποίος στήθηκε µε
µια πολύ συγκεκριµένη λογική. Ιδρύθηκε πάνω στη λογική ότι το αναπόφευκτο κακό του
τζόγου τουλάχιστον να αποδίδει ένα κοινωνικό κέρδος. Αποφασίστηκε ότι αυτή η ηθικά
"παράνοµη" κρατική επιχείρηση θα χρηµατοδοτούσε την αθλητική µας ανάπτυξη και αυτός
τη µετέτρεψε σε ένα κοινό κερδοσκοπικό µαγαζάκι.
Κάποτε τους προέδρους του ΟΠΑΠ τους απέλυαν, αν "παρέσερναν" τον κόσµο στα
"µαγαζιά" τους και σήµερα αυτός αυξάνει τα µπόνους του, υψώνοντας διαρκώς τον πήχη
των κερδών. Πλουτίζει, γεµίζοντας τις γειτονιές µε στοιχηµατζήδικα, που εµπορεύονται τη
φτώχεια, την απελπισία και τη δυστυχία του λαού. Πλουτίζει και προστατεύει τα µερίδια των
Αγγλοσαξόνων µεγαλοµετόχων του ΟΠΑΠ, που τον διόρισαν. Από το βρετανικό LSE κατ’
ευθείαν στη δούλεψή τους εις βάρος των Ελλήνων. "Άξιος" και αυτός του µισθού του, που
ανέρχεται στις 500.000 ετησίως δηλαδή, 41.666 ευρώ µηνιαίως, 1923 ευρώ ηµερησίως και
240 ευρώ την ώρα δηλαδή 82.000 δρχ την ΩΡΑ.
Καταλαβαίνει ο αναγνώστης τι ακριβώς λέµε; Το να πάρεις από όλους αυτούς πίσω τα
κλεµµένα είναι το λιγότερο που µπορείς να τους κάνεις. Αν αυτά τα οποία υποψιαζόµαστε
είναι αληθινά, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται να έχουν ως τελευταία εικόνα του µάταιου
τούτου κόσµου την Πλατεία Συντάγµατος από "ψηλά". Αυτό που λέµε, το εννοούµε. Αν
πρόδωσαν τον ελληνικό λαό, για να εξυπηρετήσουν ξένα συµφέροντα, δεν πρέπει ποτέ να
τους ξεχάσουν οι Έλληνες. Εµείς τουλάχιστον δεν θα τους ξεχάσουµε ποτέ.
Ο κόσµος να χαλάσει, εµείς αυτούς θ' αναζητούµε. Ακόµα κι αν χρειαστεί να τους
"θυµηθούµε",

όταν

θα

περιφέρονται

µε

τις

πυτζάµες

από

τα

γηροκοµεία.

Όπως

εξακολουθούµε να θυµόµαστε τον Γκαργκάνα, που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται µε τις
πυτζάµες στο πολυτελές σπίτι, το οποίο απέκτησε µε δηµόσια χρήµατα. Του Γκαργκάνα,
που, ως ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ήταν αυτός ο οποίος επέτρεψε να συµβούν
όλα τα οικονοµικά εγκλήµατα των τραπεζών εις βάρος του εργαζόµενου λαού και της
πατρίδας µας. Του χρυσοπληρωµένου υπαλληλάκου, που έζησε σαν µεγιστάνας δηµοσία
δαπάνη.
Αυτοί, που λεηλάτησαν τον εθνικό πλούτο και ξεπούλησαν την εθνική περιουσία, ας µην
κάνουν µακροπρόθεσµα σχέδια, γιατί θα "εκτεθούν". Τώρα που τελειώνει η εποχή των
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Λεσχών και των Κολεγίων, θα ξεµείνουν στην πατρίδα µας όπως ξεµένουν στην αµµουδιά
τα σκουπίδια µετά από µια πληµµυρίδα. Τότε να δούµε τι θα κάνουν. Όταν θα φύγει το
Golden "επίχρισµα" που τους εξασφαλίζουν οι ιµπεριαλιστές και θα πρέπει σαν ταπεινά
"µπακίρια" να αντιµετωπίσουν την οργή του κόσµου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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