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Πρέπει να κάµοµε µια παληκαριά ενηλικίωσης. Απ΄αυτήν θα
προκύψει ένα καινούργιο Αφήγηµα. Το ρίσκο πρέπει να ναι
σοκαριστικό, πρωτότυπο, καθοριστικό, παράτολµο, να εξάπτει την
περιέργεια  και να γοητεύει ακόµα και τους πιο δύσπιστους"  ο
Χαϊνης ∆ηµήτρης Αποστολάκης , ένας από τους πιο αυθεντικούς και
σηµαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες - δηµιουργούς, µιλά στην
Κρυσταλία Πατούλη µε αφορµή τις κρίσιµες επερχόµενες εθνικές
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, θέτοντας απλά και ίσως αστεία
ερωτήµατα για την σηµερινή κατάσταση της Ελλάδας, αλλά και
προτείνοντας λύσεις, συµµετέχοντας στον δηµόσιο διάλογο του tvxs.

Πολλά πράγµατα σε αυτόν τον κόσµο διευθετήθηκαν, όταν αναρωτηθήκαµε για
το προφανές. Πολλά προβλήµατα λύθηκαν, όταν τέθηκαν τα ερωτήµατα, απλά και
αστεία ή πολλές φορές και ονειρικά…
Για παράδειγµα:

Οι νόµοι της παγκόσµιας Μηχανικής και της κίνησης των ουρανίων
σωµάτων, αποκαλύφθηκαν από την αστεία ερώτηση του Ισαάκ Νιούτον
(Νεύτωνα στα ελληνικά), γιατί το µήλο, έπεσε στο κεφάλι του…
Η αρχή της αµοιβαιότητας, αποκαλύφθηκε στον Άλµπερτ Αϊνστάιν, όταν
διερωτήθηκε πολύ απλά, γιατί όταν βρίσκοµαι σε ένα τραίνο και ξεκινάει το
διπλανό, νοµίζω ότι κινούµαι εγώ...
Ή ακόµη και σε κατάσταση ονειρική, όταν ο Κεκουλέ, βρήκε την
απάντηση για την εξαγωνική δοµή του βενζολίου, όταν είδε στο όνειρό του
ένα φίδι να δαγκώνει την ουρά του!

Γι αυτό, λοιπόν, φλερτάρει κάποιος καλλιτέχνης ή επιστήµονας µε την
τραγικότητα και την γελοιοποίηση, θέτοντας απλά και αστεία ερωτήµατα,
εκκινώντας από µια παιγνιδιάρικη διάθεση, από τη δίψα της έρευνας ή από
περιέργειας, απλά και µόνο.

Ερώτηση 1η (από τον Σοπενάουερ) : Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να
πεθάνεις;

∆ύο και µόνο: Ή από βάσανα ή από πλήξη.
Υπάρχει, λέει, µία µόνη διέξοδος από αυτό το πεπρωµένο, κι αυτή είναι ο τρόπος
του ηρωισµού µέσα από την τέχνη.
Κάθε άνθρωπος µπορεί να κάνει τέχνη τη ζωή του, αρκεί η κοινότητα των
ανθρώπων, να τον βοηθήσει να βρει την ιδιαίτερη - µοναδική κλίση του.
Εδώ, υπεισέρχεται το θέµα της Παιδείας.

Ερώτηση 2η : Ποιο είναι το καλό σχολείο; Το κρατικό της
Αριστεράς, ή το επιχειρηµατικό της ∆εξιάς;
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Η ερώτηση είναι άστοχη, αφού βραχυκυκλώνεται στα επίθετα (κρατικός,
επιχειρηµατικός) και δεν επικεντρώνεται στο ουσιαστικό (σχολείο).
Σύµφωνα µε τους πιο φωτισµένους σύγχρονους εκπαιδευτικούς το σχολείο
προσφέρει τα ελάχιστα, σχεδόν τίποτα, παρά µόνο, καταπολέµηση της φαντασίας,
καλλιέργεια της στείρας αποστήθισης και κατασκευή υπάκουων οµοιόµορφων
κοινωνικών πλίνθων(τούβλων, δηλαδή, που λέει ο λαός).

Ενώ, τουναντίον, λένε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, µια κοινωνική εργασία, µια
προσωπική έρευνα, µια διεκπεραίωση µιας κοινωνικής αποστολής, µπορεί να
διδάξει σε πολύ πιο σύντοµο χρόνο, ότι δεν είχαν φανταστεί οι θιασώτες της
ιδρυµατοποιηµένης εκπαίδευσης.

Ούτως ή άλλως, δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στή φύση, θηλαστικά, να
παραµένουν ακινητοποιηµένα  τα χρόνια ενηλικίωσης τους(τουναντίον είναι
αεικίνητα) και αποξενωµένα από όλες τις δραστηριότητες της αγέλης, της φυλής,
της  κοινότητας.

Συνεπώς η αποκλειστικά έγκλειστη εκπαίδευση είναι εξ΄ορισµού παρα φύσιν. Το
σχολείο προπαρασκευάζει πειθήνιες καταναλωτικές µονάδες.Ο οποιοσδήποτε
δύσπιστος, ας αναλογιστεί πόσο µοιάζουν τα ωράρια του σχολείου, του στρατού,
της φυλακής και της µισθωτής εργασίας. Ας βρει,κι ο πιο καχύποπτος,κάποιο
άλλο παράδειγµα στη φύση, γεγονότος µε τόσο ακραίο χωρικό και χρονικό
ντετερµινισµό.

Ο πολίτης (σε αντιδιαστολή µε τον καταναλωτή) έχει εποπτική εικόνα και άµεση
συµµετοχή σ΄όλες τις κοινωνικές διεργασίες (πολιτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές
κ.α.). Κι αυτό το µαθαίνει εξαιρετικά δύσκολα  ο ενήλικος.

∆ιερωτώµαι πολλές φορές, µήπως ολαυτά είναι ουτοπίες;

Ανατρέχω στον εαυτό µου:

Τον τρόπο να µαζεύω τις ελιές, τον έµαθα από τον πατέρα µου. Μου τον
ενέπνευσε, γιατί τραγουδούσε στο χωράφι. Πρακτικά, αυτό έγινε, όταν
πήραµε το ρίσκο από κοινού, να συνθέσουµε δύο αντιθέσεις: του νέου και
του παλιού, αναλαµβάνοντας µαζί την ευθύνη της συλλογής του
ελαιοκάρπου.
Το πολύπλοκο µαθηµατικό µοντέλο Standard Model, που εξηγεί τα
φαινόµενα του µικρόκοσµου και του µεγάκοσµου, δεν µου το ‘µαθε κανένα
σχολείο και καµιά ιδρυµατοποιηµένη εκπαίδευση, αλλά, η προσωπική µου
σχέση κι η καθηµερινή µου επαφή µε τον καθηγητή Πέτρο ∆ίτσα, και ο
τρόπος ήταν η κοινή εργασία, το κοινό τόλµηµα, δηλαδή, η δηµοσίευση, στο
∆ιεθνή επιστηµονικό Τύπο, πρωτότυπης εργασίας για το σωµατίδιο Higgs.
Στην κρητική µουσική, µυήθηκα από τον δάσκαλο Ψαρογιάννη Ξυλούρη,
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που πήραµε µαζί το ρίσκο να παίξουµε στα πανηγύρια και να συµπράξοµε σ΄
στο  δίσκο του «Ερωτόκριτος».
Στην Βυζαντινή µουσική από τον πρωτοψάλτη Γιάννη ∆αµαλάκη,
συµµετέχοντας στο δίσκο «Της θάλασσας τα κύµµατα».
Στ’ αραβοπέρσικα µακάµια, (αρχικά) από τον τούρκο βιρτουόζο Σενίχ
Ουντεγέρ, µεταφράζοντας το θεωρητικό του Καραντενίζ και συµµετέχοντας
στο δίσκο «Του Λιβικού το πέλαγος».
Στην αντίστιξη µε τον Θοδωρή Ρέλλο, συνεργαζόµενοι σε παραστάσεις και
συµµετέχοντας στον δίσκο «Μητροπολιτικά», κλπ.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τις αυτο-οργανωµένης µαθητείας, ο δάσκαλος εµπνέει
τον µαθητή και εµπνέεται από τον µαθητή.

Ο διαχωρισµός αρχίζει να αµβλύνεται µε την παρουσίαση κοινού έργου, ενός
τολµήµατος µε πραγµατικά πυρά που επισφραγίζει τη διάχυση της γνώσης, τη
συµπόρευση και τη συµµαθητεία των µερών.

Είµαι σίγουρος ότι αν σκαλίσετε µε ειλικρίνεια τη µνήµη σας, θα δείτε πως ότι
µάθατε το οφείλετε στην προσωπική γοητεία ενός δασκάλου, που η ύπαρξη
του,πάντα είναι εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Όµως µη νοµίσετε ότι το σύστηµα της παιδείας σκλαβώνει µόνο τα παιδιά.
Σκλαβώνει διπλά τους γονείς. Μη νοµίσετε ότι η «αγία» σας οικογένεια είναι η
κολυµβήθρα του Σιλωάµ  για τα µέλη της.

Αλλά ας δουµε την ιδιότυπη σκλαβιά των ενηλίκων µελών, που συνθλίβονται
στο µαγκανοπήγαδο του ‘ ιερού’ θεσµού της οικογένειας και των εκπαιδευτικών
επιλογών της.

Στις σηµερινές κοινότητες των ανθρώπων (του δυτικού κόσµου κυρίως), έχουµε
να κάνουµε µε Πυρηνικές και όχι µε Φυλετικές οικογένειες(που υπάρχουν σε
πολλά µέρη του πλανήτη και στην Ελλάδα ως επί το πλείστον µέχρι το ’80). Αν
ανατρέχω συχνά σε παλαιότερες κοινωνίες, δεν το κάνω προτείνοντας να τις
µιµηθούµε, αλλά να δούµε την άρρητη, συχνά, θέσµισή τους, τη σµιλεµένη από το
χρόνο φυσική οικονοµία τους κι ίσως πάρουµε στοιχεία, για να οικοδοµήσουµε το
νέο κόσµο που ονειρευόµαστε.

Στις φυλετικές, λοιπόν, οικογένειες, τα παιδιά είχαν ( τροπον τινά) πολλούς
πατεράδες, και πολλές µανάδες. Αυτό σηµαίνει, ελεύθερος χρόνος και ελεύθερος
χώρος για µικρούς και µεγάλους και πολύ περισσότερες αλληλεπιδράσεις .(
Σήµερα δεν υπάρχουν παιδιά, να παίζουν χωρίς επίβλεψη!).

Η χαλαρή αυτή σχέση ήταν πράξη έξοχης φυσικής οικονοµίας, ακριβώς όπως
κάνει η φύση για να δηµιουργήσει οργανική ύλη (δηλαδή ζωή): Φτιάχνει
ανθρακικές αλυσίδες που τα ηλεκτρόνια είναι απεντοπισµένα  σ΄ όλο το µήκος των
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πυρήνων.

Στις σύγχρονες πυρηνικές οικογένειες, οι γονείς, εκτός από σκλάβοι των
αφεντικών και του µικροαστικού εορτολόγιου, γίνονται σκλάβοι των ίδιων των
παιδιών τους. ∆ηλαδή, η µητέρα κι ο πατέρας δαπανούν όλο το χρόνο τους σε
γραφειοκρατικές πράξεις, σε µπέιµπι σίτινγκ, γίνονται ταξιτζήδες φροντιστηρίων,
µε αποτέλεσµα να χάνουν πολύ γρήγορα, όχι µόνο το δηµιουργικό εαυτό τους
αλλά και την ταυτότητά τους ως αναπαραστάσεις φύλων.

Παύουν, δηλαδή, να είναι µάχιµα θηλυκά και αρσενικά. Ευνουχίζονται. Το
φαινόµενο της παιδεραστίας που γιγαντώνεται στις δυτικές χώρες, είναι η
αρρωστηµένη αντίδραση  σ΄αυτόν τον ευνουχισµό κι η αναζήτηση λύσης µέσα
στο κλειστοφοβικό περιβάλλον των οικογενειακών εστιών και των σχολικών
κτηρίων(αυτοαναφορά). 

Το σχολικό κτήριο (αν είναι καλόγουστο), µπορεί να υπάρξει σε µια µελλοντική
κοινωνία µόνο σαν συµπλήρωµα της προσωπικής(άµεση σχέση δασκάλου-
µαθητή) και της περιρρέουσας (δηµόσιοι χώροι) παιδείας.

Πιο παράλογη από τη σηµασία της ιδιοκτησίας των αγαθών, είναι η σηµασία
της ιδιοκτησίας των παιδιών.

Ερώτηση 3η (Για φυσικούς και όχι µόνο) : Τι σχέση έχει ο Αϊνστάιν
µε την εγκληµατικότητα;

Η µεγάλη συνεισφορά του Αϊνστάιν δεν είναι αυτά που λένε τα εκλαϊκευµένα
άρθρα των εφηµερίδων.

Μια από τις δύο πιο ανατρεπτικές προτάσεις του 20ού αιώνα, που καθόρισαν τη
ζωή µας, ήταν η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, του κυρίου Άλµπερτ…
Το συµπέρασµα αυτής της καταπληκτικής θεωρίας  (1917) του Αλβέρτου
Αϊνστάιν, συνεπικουρούµενου από τις µελέτες του µαθηµατικού Μπέρναρντ

Ρίµαν, στις µη Ευκλείδειες Γεωµετρίες, αποτυπώνεται στο εξης αφάνταστο, έξοχο
και ανατρεπτικό λήµµα :

Η Γεωµετρία του χωρόχρονου, και τα Φυσικά Χαρακτηριστικά της ύλης,
σχετίζονται! Σχετίζονται! Σχετίζονται! Σχετίζονται!

Αυτό τι σηµαίνει; Ότι, δηλαδή, η καµπύλωση του χωρόχρονου (η καµπυλότητα
είναι γεωµετρικό χαρακτηριστικό), γεννά τη µάζα που είναι ένα φυσικό µετρήσιµο.
Συµβαίνει και το ακριβώς αντίστροφο: Η µάζα προκαλεί καµπύλωση του
χωροχρόνου.

Με µια αναγωγή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, θα µπορούσε να πει κανείς, ότι, η
γεωµετρία του χώρου και του χρόνου µας, γεννά τα κοινωνικά φαινόµενα και το
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αντίστροφο. Παρατηρείστε ότι τα φαινόµενα  της βίας και της εγκληµατικότητας 
έχουν εστιακούς πυρήνες όπου υπάρχει αφύσικη, άσχηµη δόµηση, παραγκουπόλεις
ή πυκνοκατοικηµένες περιοχές κι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. (Το ίδιο
ισχύει για τον χρόνο που τον καταλαβαίνοµε µόνο από τις αλλαγές του χώρου).

Η άσχηµη αυτή γεωµετρία δηµιουργήθηκε (κατ΄αντιστροφή) από τα  κοινωνικά
φαινόµενα της βίας παλιότερων γενεών. Η οπτική αναπαράσταση του κόσµου
γύρω µας είναι η αµεσότερη στις αισθησεις κι η γεωµετρία της, αντανακλά την
κληρονοµιά της βίας πολλών γενεών, ενώ είναι γεννήτορας ή εν δυνάµει
γεννήτορας καινούργιας βίας.
Ε, λοιπόν θέλω να βγω απ΄αυτόν το φαύλο κύκλο.Η επανάληψη είναι η κόλαση
µας. ∆εν αποδέχοµαι την κληρονοµιά αυτή.

Η δόµηση του χώρου µας είναι η πολιτισµική µας ταυτότητα και ο καθρέφτης
της ηθικής µας.

Εδώ, θα προτείνω, ότι, µια λύση (και µάλιστα θεαµατική), θα ήταν, η σωστή-
επιτέλους- χρήση της πολεµικής µας αεροπορίας για ειρηνικούς σκοπούς.

Ερώτηση 4η (για µαθηµατικούς και όχι µόνο): Ποία η πιθανότητα
εµφάνισης ενός διαρρήκτη.

Στις σύγχρονες κοινωνίες η πιθανότητα εµφάνισης ενός διαρρήκτη, είναι ίση
ακριβώς, µε την πιθανότητα εµφάνισης ενός τραπεζίτη.

Όταν υπάρχει αφύσικη συσσώρευση αγαθών, νοµοτελειακά, κάποιος τα
διαχειρίζεται, κάποιος τα φυλάει και κάποιος άλλος τα επιβουλεύεται.

Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι ο διαρρήκτης, ή ο αστυνοµικός ή ο τραπεζίτης, ή
ο… φρονιµίτης. Το πρόβληµα έγκειται στη σχέση τους, δηλαδή στην ιδιοκτησία
(= πρωτογενή κλοπή εις βάρος της κοινότητας). Κατάργηση της ιδιοκτησίας
σηµαίνει αυτόµατα κατάργηση της βίας και της καταστολής της.

Σκεπτικιστή αναγνώστη κάνε την εξης απλή παρατήρηση: Ο τραπεζίτης, ο
αστυνοµικός και ο διαρήκτης έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Κι οι τρεις δεν
παράγουν και δε δηµιουργούν απολύτως τίποτα!(δεν παραβλέπω την ...τεράστια
οργανωτική τους συνεισφορά). Σαν κοινότητα όµως ,θα χρειαζόµασταν το
παιδιάστικο και δηµιουργικό κοµµάτι των ανθρώπων που κατέληξαν στα
πραναφερθέντα επαγγέλµατα.

Οι άνθρωποι, θα ‘πρεπε, να ενδιαφέρονται για τη χρήση και όχι την ιδιοκτησία
των αγαθών. Για παράδειγµα, το καλό βιβλίο είναι θέµα περιρρέουσας παιδείας,
διάχυσης πολιτισµικού κεφαλαίου και ύπαρξης βιβλιοθηκών σε κάθε πόλη ή
χωριό, και όχι η αντιµετώπιση του σαν ένα ακόµη εµπορικό προ’ ι’όν που θα
κοσµίσει τη σαλοτραπεζαρία µας ή θα γίνει επικίνδυνο βλήµα κατά τη διάρκεια
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συζυγικών καβγάδων.

Συµπερασµατικά οι αστικές δηµοκρατίες (µε το δίπολο ιδιοκτησία-
εγκληµατικότητα) έχουν σχέση µε τον ορθό λόγο(αληθείς µαθηµατικές
προτάσεις), όση σχέση έχουν οι Βεδου’ ί’νοι µε το αλπικό σκι.

Ερώτηση 5η (για χριστιανούς και όχι µόνο): Πως εξηγείται λογικά,
ο Ιησούς που είχε ένα και µόνο χιτώνα κι επιτέθηκε σφόδρα στην
ιδιοκτησία και τον πλούτο, να λατρεύεται σα Θεός από τους
χριστιανούς, που υπερασπίζονται µε λύσσα την περιουσία τους και
µε ακόµη µεγαλύτερη λύσσα την αύξηση της;

Το εγχείρηµα απάντησης σ΄αυτό το ερώτηµα έχει τον ίδιο βαθµό δυσκολίας
µ΄αυτό της επίλυσης του προβλήµατος του τετραγωνισµού τιυ κύκλου. Η
επιστήµη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Ερώτηση 6η : Ένα εργοστάσιο ανήκει σε έναν καπιταλιστή
ιδιοκτήτη. Αν η ιδιοκτησία περάσει εξ’ ολοκλήρου στους
εργαζόµενους, γίνεται αυτοµάτως κοµµουνιστικό; (∆ηλαδή,
ελληνιστί, κοινοτικό);

Η απάντηση είναι «όχι».

Ο εργαζόµενος πάλι θα είναι αποξενωµένος από το προϊόν και τη διαδικασία
παραγωγής του. Ο εργαζόµενος θα σιχαίνεται αυτό που κάνει, γιατί δεν θα είναι
παρά ένας µηχανιστικός κρίκος της αλυσίδας παραγωγής.

Καµιά αλλαγή δεν γίνεται, αν ο πολίτης εργαζόµενος, δεν έχει σαφή και εποπτική
άποψη για το τι θέλει να παράξει και µε ποιον τρόπο να το παράξει (παρακαλώ, να
µην ταυτίσει κανείς την εξειδίκευση µε τη µονοµέρεια).

Ερώτηση 7η : Ποιά είναι η διαφορά, µεταξύ παραγωγής και
δηµιουργίας;

Τα παραγόµενα είναι αντίτυπα, ενώ τα δηµιουργήµατα µοναδικότητες.

Ερώτηση 8η : Ποιος είναι ο πιο καταπιεσµένος σ’ αυτόν τον κόσµο;

Η ερώτηση έχει λάθος στο γένος.

Το πιο καταπιεσµένο πλάσµα δεν είναι ο µαύρος αλλά η µαύρη. 
Η πιο καταπιεσµένη, διαχρονικά και παγκοσµίως, ονοµάζεται γυναίκα.
Και η πιο καταπιεσµένη γυναίκα, η πόρνη.
Και η πιο καταπιεσµένη πόρνη, η τοξικοµανής.
Η πιο καταπιεσµένη πόρνη – τοξιµανής; Η οροθετική.
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Συνεπώς, το να διαποµπεύεις τον τελευταίο τροχό της αµάξης, τον πιο αδύνατο,
χωρίς να γίνεται κοινωνική επανάσταση, είναι σηµάδι κανιβαλικής, ανήθικης και
υπανάπτυκτης κοινωνίας.

Ο ρατσισµός (κοινωνικός,φυλετικός κ.α.) είναι το κτήνος που έχοµε µέσα µας. Ο
λα’ ι’κισµός πολλών δεκαετιών, γαλούχισε φοβικές και άρα επιθετικές(το
φοβισµένο ζώο επιτίθεται) συνειδήσεις απέναντι στο διαφορετικό. Μπροστά στο
χρόνιο συγκεκαλυµµένο, ύπουλο ρατσισµό κι εθνικισµό των καθωσπρέπει
αστικών κοµµάτων πολλοί αναρωτιούνται για την είσοδο της ρατσιστικής
ακροδεξιάς στη βουλή(τουλάχιστον είναι ειλικρινέστερη των παραπάνω).

Προσωπικά, ανησυχούσα µήπως δεν µπεί στη βουλή, γιατί αυτό που έχει η
ελληνική κοινωνία µέσα της, καλό είναι να το βλέπει στον κοινοβουλευτικό
καθρέφτη της µε τον καθαρότερο δυνατό τρόπο. 

Ερώτηση 9η : Ποιό είναι ένα από τα πιο φρικιαστικά γεγονότα των
τελευταίων δεκαετιών στον πλανήτη;

Η δολοφονία 800 χιλιάδων Τούτσι και Χούτου στη Ρουάντα, µέσα σε λίγες µέρες.
Αλλά η Ρουάντα δεν έχει πετρέλαια. ∆εν υπάρχουν γεγονότα, αλλά µόνο
ερµηνείες γεγονότων και σίγουρα τα ΜΜΕ µας  αφηγούνται τις...σηµαντικότερες
και προβάλλουν την ...ευαισθησία των παγκόσµιων ειρηνευτικών δυνάµεων.

Ερώτηση 10η : Ποιό είναι το πιο επικίνδυνο θηλαστικό για τον
άνθρωπο;

Ο Ιπποπόταµος (µετά τον άνθρωπο). 
Και µόνο αν µπει στην περιοχή του. Με ενδιαφέρει όχι µόνο η ανθρωπότητα, αλλά
και η φαλαινότητα, η αρκουδότητα, η πευκότητα και η κεδρότητα.

Ερώτηση 11η :Παλιότερα οι άνθρωποι πίστευαν ότι η γη είναι
επίπεδη κι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Υπάρχει σήµερα µια
ανάλογη αφελής δοξασία;

Ναι. Πιστεύουν ότι ο εαυτός τους σταµατά στην εξωτερική πλευρά του δέρµατος
τους. Αν υπάρχουν δυο αλήθειες σ΄αυτή τη ζωή, είναι η αδιάσπαστη ενότητα του
σύµπαντος και η ακατάπαυστη ροή του.  

Ερώτηση 12η : Σε έναν τόπο για πολλά χρόνια υπάρχει ένα γήπεδο
και µέσα παίζεται κάποιο άθληµα. Η πληροφορία που έχουµε είναι,
ότι

α) οι θεατές είναι σχεδόν πάντα θεατές-αν και ονειρεύονται να
γίνουν παίχτες, φτωχοί, και χτυπιούνται µεταξύ τους.
β) Οι παίκτες είναι πλούσιοι, προσφέρουν κακό θέαµα και
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στηµένα αποτελέσµατα.

Ποιος φταίει;

Αν βάλετε όπου «γήπεδο» τις «ετερόνοµες κοινωνίες» (για παράδειγµα στα
θεοκρατικά καθεστώτα της Αραβίας ο νόµος έρχεται από τη Σαρία, δηλ. από το
Θεό, ενώ στα δυτικά καθεστώτα από τις αγορές), και όπου «άθληµα» το «κυνήγι
της εξουσίας», θα βρείτε την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση: Φταίει το
γήπεδο και το άθληµα.

Ερώτηση 13η : Μπορεί κανείς να πατάξει τη διαφθορά που
εµφανίζεται σε όλες τις εξουσίες διαχρονικά και παγκοσµίως;

Όχι. Η διαφθορά είναι η πρώτη θυγατέρα της εξουσίας. Η συσσώρευση, γεννά το
φαινόµενο της διαφθοράς, σαν µια πράξη ανακατανοµής των συµβόλων εξουσίας
,από τους δεύτερους τη τάξει απέναντι στους πρώτους,  στη φαντασιακή ιεραρχία
της εξουσίας. 

Ερώτηση 14η : Αν πηγαίνεις πέντε βήµατα µπρος και δύο πίσω, σε
πόσο χρόνο θα πας από την Αθήνα στην Κόρινθο;

Το ερώτηµα είναι χαρακτηριστικό των α-νόητων ερωτηµάτων και διληµµάτων
της αστικής δηµοκρατίας.Η απάντηση, πάντως, σε αυτή την ερώτηση είναι, ότι δε
θα φτάσεις ποτέ. Θα σε κρατήσουν στο ∆αφνί.

Ερώτηση 15η : Είναι καλοί οι µετανάστες και κακοί οι ντόπιοι; Ή
είναι καλοί οι ντόπιοι και κακοί οι µετανάστες;

Παιδαριώδες ερώτηµα. Αφού υπάρχουν ντόπιοι που εκµεταλλεύονται ντόπιους,
και αφού υπάρχουν µετανάστες που εκµεταλλεύονται µετανάστες.
Άρα, το βασικό δεν είµαστε εµείς. Το βασικό είναι οι σχέσεις µας. Ο άνθρωπος
είναι απλά το φαινόµενο. Η ύπαρξη είναι η ουσία. Το κοινωνικό φαντασιακό
βρίσκεται πίσω από το πρόβληµα και όχι η δαιµονοποίηση κάθε φορά ενός
ανθρώπου ή µιας κοινωνικής οµάδας.

Ερώτηση 16η (για κληρικούς και όχι µόνο): Πως εξηγείται ο Ιησούς
να λέει ότι ενώπιον µου δεν υπάρχουν άντρες ή γυναίκες, εθνικοί ή
ιουδαίοι και σεις να µιλείτε για ευλογηµένα και κατηρραµένα έθνη;

Η απάντηση σ΄αυτό είναι πανοµοιότυπη µ΄αυτήν του ερωτήµατος υπ΄αριθµόν 5.

Ερώτηση 17η : Ποιά χώρα της Ευρώπης, έχει αιώνες τώρα
Οθωµανική διοίκηση;

Η Ελλάδα. Η Οθωµανική διοίκηση στηρίχτηκε στους πυλώνες δύο εννοιών. Θα
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τις πω στα τούρκικα αλλά θα τις καταλάβουν όλοι οι Έλληνες:
Μπαξίς και Ρουσφέτ.

Οι υπήκοοι της Ελλάδος, είναι κοτζαµπάσηδες, κλέφτες και κατσαπλιάδες από τα
ανώτερα µέχρι τα κατώτερα στρώµατα (στατιστικά).
Σηµείωση:Ο γεωγραφικός χώρος που σήµερα ονοµάζεται Ελλάδα, τα τελευταία
1.700 χρόνια ανήκε στις διεφθαρµένες φεουδαρχικές αυτοκρατορίες της Ανατολής
κι από το 1828 στις εξ΄ίσου διεφθαρµένες αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες της
∆ύσης.   

Ερώτηση 18η : Γιατί οι Κρητικοί παίζουνε µπαλωθιές;

Για να ξεσκάσουν από την πίεση που τους ασκούν οι Κρητικές! Η κρητική
κοινωνία είναι από τις τελευταίες µητρογραµµικές κοινωνίας της Ευρώπης.

Εννοείται, φυσικά, ότι είµαι υπέρ της διαχείρισης των αγαθών της
κοινότητας(από τη µικρότερη µέχρι τη µεγαλύτερη), από τις γυναίκες. Νοµίζω ότι
λόγω βιολογικής και κοινωνικής διαφοροποίησης, έχουν ευρύτερη και καθολική
αντίληψη των πραγµάτων, της ταξινόµησης και κατανοµής τους και είναι πιο
κοντά στο συναίσθηµα και στο ένστικτο. Τα χαρακτηριστικά τους είναι η
κατανόηση, η δεκτικότητα και η έντονη διαίσθηση. 

Μην τις συγχέει, παρακαλώ, κανείς,  µε τις γυναίκες πολιτικούς , που
διαµορφώνονται σ’ ένα κλίµα ανταγωνισµού των πατριαρχικών δυτικών
κοινωνιών, και ουσιαστικά είναι αντρικά κακέκτυπα.  

Ερώτηση 19η : Τελικά, που εδράζεται το πολιτικόν;

Μα φυσικά στο κοινωνικό φαντασιακό. Στην κλασσική αρχαιότητα, τα κοινωνικά
προτάγµατα ήταν η «τιµή», η «ανδρεία» και το «κάλος».

Σήµερα η κοινωνική µονάδα νοηµατοδοτείται από τα προτάγµατα της
«συσσώρευσης» και της «παραγωγής», µε καταστροφικά, όπως βλέπουµε,
αποτελέσµατα.
Χρειαζόµαστε επειγόντως, ριζική κοινωνική αναπλαισίωση και
επανανοηµατοδότηση της ατοµικής οντότητας µε άλλα σύγχρονα προτάγµατα,
όπως «γοητεία» και «δηµιουργία».

Μόνο το γοητευµένο υποκείµενο αλλάζει (γοητεία= γητιά=θεραπεία).

Κι ο καθρέφτης της αλλαγής του υποκειµένου είναι η δηµιουργία του.

Και αν η αλλαγή είναι η βάση της ζωής (αεικίνητο σύµπαν) της βιοποικιλότητας
και του πολιτισµού, καταλαβαίνουµε το ρόλο της γοητείας, από το ζωϊκό και
φυτικό βασίλειο, µέχρι τη διαπίστωση, πως, διαµορφωθήκαµε, αποκλειστικά, από
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ό,τι και όποιον µας γοήτευσε.

Σήµερα, περιγράφοµε τον κόσµο µε Καταστάσεις χώρου και χρόνου (x,t). Αν
αρχίσοµε να τον κατανοούµε και να τον περιγράφοµε µε Αλλαγές Καταστάσεων
(p,E) -φασικός χώρος-, ίσως αποτελέσει Μεταβολή Φάσης της ανθρώπινης
ιστορίας και συνειδητότητας. 

Ερώτηση 20η : Υπάρχει ελπίδα; Υπάρχει δρόµος;

∆ρόµος δεν υπάρχει. Το δρόµο τον ανοίγεις περπατώντας. Ο µεταβιοµηχανικός
άνθρωπος ψάχνει να βρει το νέο Θεό µέσα του.

Οι παλιοί θεοί και οι παλιοί θεσµοί, έχουν σαπίσει. Είναι αβάσταχτο πια να
σέρνει τα κουφάρια τους. Η επανανοηµατοδότηση της ζωής είναι η πιο επιτακτική
ανάγκη.

Αυτές οι σηµασιακές αλλαγές, είναι συχνές στην πορεία της ιστορίας, και
παρατηρούνται µετά από λοιµούς, γενικευµένες περιβαλλοντικές καταστροφές, ή
ευρείας έκτασης πολέµους. Αυτό θα ‘θελα να ξορκίζαµε.

Καλώ τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ελλάδα, να κάνοµε από
κοινού ένα κοινωνικό-πολιτικό-ηθικό-αισθητικό πείραµα. (Το εν
λόγο πείραµα, µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε, βέβαια, διακρατικό,
υποκρατικό ή υπερκρατικό σύνολο).

Η Ελλάδα είναι µια πανσπερµία φυλών (όπως τα περισσότερα κράτη),  που όµως,
µιλούν -τσάτρα πάτρα- την νεοελληνική, που συγγενεύει µε την ελληνιστική και
που µε τη σειρά της συγγενεύει µε την αρχαιοελληνική. Ταυτόχρονα ζούµε στα
µέρη στα οποία πριν 2.500 χρόνια ξεπήδησε το σπερµατικό φως της Άµεσης
∆ηµοκρατίας από την ανάγκη του ανθρώπου να ορίζει τη µοίρα του.

Οι έλληνες (ή ένα οποιοδήποτε άλλο σύνολο), για να αποκτήσοµε τα
χαρακτηριστικά του  πραγµατικού συνόλου, πρέπει να βρουµε ένα σηµαίνον
χαρακτηριστικό αυτοαναφοράς και συλλογικής ύπαρξης. Αυτό επιτυγχάνεται 
όταν πάρουµε ένα φαινοµενικά παράλογο Ρίσκο.

Πρέπει να κάµοµε µια παληκαριά ενηλικίωσης. Απ΄αυτήν θα
προκύψει ένα καινούργιο Αφήγηµα.

Το ρίσκο πρέπει να ναι σοκαριστικό, πρωτότυπο, καθοριστικό, παράτολµο, να
εξάπτει την περιέργεια  και να γοητεύει ακόµα και τους πιο δύσπιστους. Να
χρειάζεται οργιώδη φαντασία και χαρούµενη, αταλάντευτη αυτοπειθαρχία. Αυτό,
δεν µπορεί να είναι µία πράξη αντίδρασης σε κάτι, γιατί µια πράξη αντίδρασης σε
κάτι, θα οδηγήσει σε ένα βαλς µε αυτό που πολεµάς, µε αποτέλεσµα να γίνεις το
ίδιο µε αυτό (η άλλη όψη του νοµίσµατος που ετεροκαθορίζεται ες αεί).  
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Προτείνω λοιπόν να τολµήσουµε καταστάσεις Άµεσης ∆ηµοκρατίας κι έτσι θα
σχετιστούµε επιτέλους µε το αρχαίο παρελθόν, που τόσο πολύ διαφηµίζοµε. Αυτό
γίνεται µε τη δηµιουργία µιας οµοσπονδιακής πολιτικής οντότητας  που θα
αποτελείται από (τοπικές, συντεχνιακές, οµοτεχνικές, κ.α.) κοινότητες, αυτόνοµες,
αυτοοργανωµένες, αυτοθεσµιζόµενες, µε ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 

(∆εν έχω κανένα ιδεολογικό δογµατισµό. Μπορώ να ακολουθήσω-και µ’ αρέσει ν’
ακολουθώ, οποιονδήποτε µε εµπνεύσει. Μ΄αρέσει να συνθέτω τις ιδέες µου µε τις
ιδέες των άλλων, ή ακόµα και να τις απορρίπτω παντελώς άν πεισθώ γι΄αυτό).

Θα µου πείτε ότι χρειάζονται πολλές γενιές καλά εκπαιδευµένων πολιτών. Ίσως
όχι. Η ιστορία δεν εξελίσεται γραµµικά κι η πορεία της είναι τρελή κι αφάνταστη.

Ίσως, τώρα που µιλούµε, µέσα στη δίνη των καιρών, να υπάρχει µια «κρίσιµη
µάζα» ανθρώπων, που θα πυροδοτήσουν µια αλυσιδωτή «πυρηνική» αντίδραση.
Ένα  πρώτο, άµεσο µέτρο που θα πρότεινα, θα ήταν η ισότητα µισθών και
εισοδηµάτων. Θα µου πει κανείς, αυτό το πράγµα δεν είναι δίκαιο.

Όµως, κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά:

α) πρέπει να αποσυνδέσοµε την προσφορά από τη χρηµατική της αποτίµηση
και

β) τότε, θα προσπαθήσει η κοινότητα, να  εκπαιδεύσει και να αξιοποιήσει
όλα της τα µέλη, ώστε µέσα σε µια γενιά, να δικαιολογηθεί αυτό το µέτρο.
Γιατί καθένας είναι απαραίτητος, µοναδικός και αναντικατάστατος, µε
ειδικές ανάγκες και ειδικές δεξιότητες. Απλά για να αναδειχθούν χρειάζεται
η ειδική παιδεία που προανάφερα.

∆ηλαδή θα προπληρώσουµε την αλλαγή.

Η φύση σου δίνει, όχι ότι πληρώσεις, αλλά ότι προπληρώσεις. Αυτό κάνει ένας
γεωργός, ένας επιστήµονας,ένας καλλιτέχνης: Προπληρώνει µε κόπο και χρήµα,
το πάντα αµφιβόλου καταλήξεως πείραµα του. Η ισότητα µισθών και
εισοδηµάτων είναι µια πράξη µέλλοντος και όχι παρόντος. Το παρόν που έγραψα,
είναι ήδη πράξη παρελθόντος.

Φανταστείτε µιαν άλλη Ελλάδα, µε επαναστατική χωροταξία και ηθική, µε
ισόρροπη πληθυσµιακή κατανοµή, µε ήπιες και συµβατές µε το περιβάλλον πηγές
ενέργειας, µε αποκλειστικά βιοκαλλιέργειες, µε µηδέν εγκληµατικότητα και
καταστολή(αφού καθένας, όπου κι αν βρεθεί, ότι κι αν κάνει θα έχει αξιοπρεπή,
στέγη, τροφή, υγεία και παιδεία), µε τα ξενοδοχεία - όσα γλιτώσουν (βλ.τέλος 3ης
απαντήσεως)- να έχουν µετατραπεί σε σχολές και εργαστήρια όλων των ειδών,
όπου θα συναντιούνται δάσκαλοι και µαθητές από τις τρεις ηπείρους που
συνορεύοµε και θα απολαµβάνουν τη συµµαθητεία,τον ήλιο, τα βουνά, τη
θάλασσα και της χαρά της απλής παρέας και συναναστροφής.
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Το πείραµα θα ασκήσει τόση γοητεία, πλανητικά, που θα συρρεύσουν τα
καλύτερα και πιο κενοτόµα µυαλά της παγκόσµιας πνευµατικής και καλλιτεχνικής
κοινότητας. Αυτή η χώρα, δε θα είχε ανάγκη κανενός είδους όπλο ή σώµατος για
τη φύλαξη της. Ακριβώς γιατί δεν µπορεί κανείς να επιτεθεί στο γοητευτικό. Γιατί
το αληθινά γοητευτικό είναι µεταφυσικό σηµάδι της  οικουµενικής αλλαγής µας.

Για αρχή, µπορεί κανείς να προτείνει πολλά όπως:

α) επικοινωνία µε τους συγγενείς µας (αυτοί δεν είναι απαραίτητα οι
εξ΄αίµατος, αλλά αυτοί  που έχουν όµµορες ιδέες, ήθος και αισθητική και
είναι έτοιµοι να πάροµε µαζί το ρίσκο της αλλαγής). Όµορφο είναι να
υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά να συνθέτονται.
β) καταγραφή των ειδικοτήτων τους και πού µπορούν να προσφέρουν.
γ) κοινή διαχείρηση των αγαθών( αγροτικά προ’ ι’όντα, υπηρεσίες,
πνευµατικά και καλλιτεχνικά έργα κ.α.).
δ) αιρετά συµβούλια κοινοτήτων( η πυραµιδωτή εξουσία δίνει τη θέση της
στην οριζόντια ευθύνη).
ε) κλιµάκια που θα δηµιουργούν εµπνευσµένα γεγονότα και άλλα που θα
µιλήσουν τη γλώσσα της καρδιάς και θα συναλλαχθούν µε τους ανθρώπους,
πόρτα-πόρτα σε πολιτείες και χωριά.
στ) χρονοτράπεζες.
ζ) εναλλακτικά νοµίσµατα.
η) κέντρα ανταλλακτικής οικονοµίας.
θ) τοποφαγική γεωργία της εγγύτητας
ι) αλληλοµαθητεία και αλληλοεκπαίδευση
κ) αιρετά συµβούλια που θα αναλάβουν τοµείς όπως η παιδεία, το
περιβάλλον κ.λ.π., που αλληλέγγυα, θα σκύβουν στα προβλήµατα ανθρώπων
και συνόλων και θα  δείχνουν ευφάνταστους τρόπους εναλλακτικής
επίλυσης. Μ΄αυτόν τον τρόπο θα ερηµώσουν οι παλιοί δρόµοι του κέρδους
και της υποτέλειας, αφού ο καινούργιος θα έχει την οµορφιά του
οράµατος,της προσωπικής σχέσης και του λόγου τιµής.

Ζούµε σε µια εποχή ταραγµένων καιρών και παγκοσµιοποιηµένης πληροφορίες.
Για ότι γίνεται, κανείς δε µπορεί πια να δηλώσει άγνοια. Όλοι αλληλεπιδρούµε µε
κάποιο τρόπο. 

Η τύχη µας είναι κοινή. Όσοι άνθρωποι αλληλεπιδρούν έχουν κοινή τύχη.

Η παγκόσµια κρίση είναι µια µοναδική ευκαιρία για µας, να ζήσοµε τις αλλαγές
που ονειρεύτηκαν γενιές και γενιές ανθρώπων. Αρκεί να τολµήσοµε. Όταν φυσά
δυνατός αέρας, άλλοι κρύβονται κι άλλοι χτίζουν ανεµόµυλους.

∆εν έχει σηµασία αν τα καταφέροµε. Τίποτα δεν πάει χαµένο. Όλοι θα
προτιµούσαµε µια ποιητική αυτοκαταστροφή από το γήρας της επανάληψης.
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Εξ΄άλλου το µόνο που αφήνεις σ΄αυτόν τον κόσµο, είναι αυτό που έχεις χαρίσει.
Και το µόνο πράγµα που µπορείς να χαρίσεις στις επόµενες γενιές, είναι µια
Συγκινητική Αφήγηση.
 
Μετά τιµής
Χα’ ί’νης ∆ηµήτρης Αποστολάκης

Σχετικά Άρθρα: 
Βαγγέλης Ραπτόπουλος: Τα ΜΜΕ ευθύνονται όσο και ο δικοµµατισµός
Ελλάς - Γαλλία απελπισία... Του Λάζαρου Μαυροµατίδη

Θάνος Μικρούτσικος: Να φύγουµε, πάση θυσία, από το µνηµόνιο!
Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία. Του Γιώργου Κολέµπα
∆ήµητρα Γαλάνη: Ζούµε σε πόλεµο και πρέπει να ενωθούµε!
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