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Ημέρα τέταρτη

Να σας πω ότι με αυτή την ανάρτηση απέχω πλέον μόλις μία για
να πάρω μια θέση ισότιμη ανάμεσα στα μέλη του ακροκέντρου,
αυτής της άτυπης οργάνωσης που μας κράτησε όρθιους στις
δύσκολες λαϊκίστικες μέρες. Λέγοντας αυτό, θα ήθελα να
μοιραστώ με εσάς μια μύχιά μου σκέψη. Πιστεύω ότι ο πόλεμος, η
ακρίβεια, η πανδημία και όλα αυτά είναι μέρος μιας προσπάθειας
να ανατραπεί το «Δεν Υπάρχει Εναλλακτική» που αποτέλεσε τον
κινητήριο μοχλό της κοινωνίας μας. Το λέω γιατί ενώ ο
σύγχρονος άνθρωπος (αυτός τουλάχιστον που έχει στον ήλιο
μοίρα, για τους άλλους τι να κάνουμε) άρχισε να ασχολείται με
έννοιες όπως το metaverse, ενώ άκουγε την ταυτόχρονα
απειλητική και καθησυχαστική μελωδική φωνή να του μιλάει για
την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, το Internet των πραγμάτων,
για την γενιά κινητών 5g, για την τεχνητή νοημοσύνη κλπ., πώς
είναι δυνατόν τώρα να ξαναμιλάει για το ψωμί, το πετρέλαιο,
τον πληθωρισμό; Κάτι τρέχει σίγουρα.
Εμείς θα παραδίδαμε έναν κόσμο χωρίς συγκρούσεις, έναν κόσμο
γεμάτο ευκαιρίες και δυνατότητες. Πώς γίνεται τώρα να συζητάμε
πάλι για την ανάγκη κοινωνικών συστημάτων υγείας, για κουπόνια
βενζίνης; Το σίγουρο είναι ότι οι εχθροί της προόδου δρώντας
υπογείως, καταστρέφουν χρόνια κόπου και προπαγάνδας. Βλέπω
αυτό το πονεμένο πρόσωπο του πρωθυπουργού, τον αξύριστο
προβληματισμό ενός ανθρώπου που νοιάζεται για το σύνολο, και

θλίβομαι. Σκέφτομαι: τι φταίει; (Η αθλιότητα ότι προσπάθησε να
αντιγράψει τον Μακρόν, ο οποίος επίσης νοιάζεται για το
σύνολο, είναι απόδειξη της ποταπότητας των εμπνευστών της).
Τώρα θέλω να διαμαρτυρηθώ για κάτι ποταπό που έγινε χθες.
Έλαβα ένα μέηλ που έλεγε: «Διαβάζω με ανακούφιση αυτά που
γράφετε και θα ήθελα να σας θέσω ένα κουίζ, που ξέρω πόσο σας
αρέσει να τα λύνεται. Θέλω να μου βρείτε την καταγωγή του
συγγραφέα αυτού του γράμματος: “Είναι δύσκολο να δεις
οτιδήποτε, υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να πιστέψεις πόσο
πυκνό είναι το σκοτάδι. Αποκτά μια μορφή σχεδόν υλική, νιώθεις
την ανάσα σου να πνίγεται, είναι βλέπεις και η κούραση που την
νιώθεις να σε τρυπάει, να σε αλλοιώνει. […] Διαρκώς
αναρωτιέσαι γιατί συνεχίζεις να παλεύεις, γιατί ζεις ακόμη;
Ποιος είναι ο μηχανισμός που ενώ έχασες την μια ιδιότητα που
θεωρούσες ότι σε καθόριζε, αυτή του γονέα, εσύ συνεχίζεις να
δίνεις τη μάχη για τη ζωή; Ίσως είναι το μυαλό, ζεις για να
θυμάσαι, να ανακαλείς, να διερωτάσαι τι μπορούσα να είχα κάνει
διαφορετικά; Πως μπόρεσα να αφήσω το χέρι να μου γλιστρήσει;
Προσπάθησα να τον γλιτώσω από τον πόνο του πολέμου, την φρίκη
της καταστροφής, και τώρα…. Νιώθω έντονα την κούραση της
διαδρομής που παίρνεις για να ξεφύγεις, για να φτάσεις όμως,
που; Σιγά σιγά η ανάγκη να συνεχίσω γλιστρά από πάνω μου, θέλω
κάπου να κάτσω, να ακουμπήσω τον εαυτό μου και να θρηνήσω.
Γύρω μου το τοπίο είναι τόσο ξένο, τόσο απόμακρο. Καθώς
βαδίζεις νιώθεις ότι ο τόπος δεν σε χωρά και αμφιβάλεις για
την υπόσταση σου”».
Τώρα πείτε μου, παρακαλώ, από πού είναι αυτός ο άνθρωπος;

Δεν ξέρω γιατί παρασύρθηκα και του απάντησα ότι είναι
Ουκρανός. Τότε μου έστειλε ένα άλλο μέηλ λέγοντάς μου: «Τον
συγγραφέα τον έλεγαν Σαλέχ και ήταν από τη Συρία, τον γιο του
τον έλεγαν Αϊμάν Σαλέχ, ήταν τεσσάρων χρονών, ήταν απ’ αυτούς
που ηρωικοί κουκουλοφόροι μετέφεραν στη νησίδα του Έβρου από
την ελληνική όχθη. Καθώς λοιπόν τους κτυπούσαν, ο μικρός έπεσε

στα νερά και δεν βρέθηκε ποτέ. Πήγε και στάθηκε δίπλα στον
Σίντο Κασίμ, το πλάσμα που στα έξι του χρόνια έχασε τη ζωή του
από το κρύο της θάλασσας − ο τάφος του βρίσκεται εκεί κάπου
στη Λέσβο. Η μητέρα του απελάθηκε και έτσι δεν μπορεί να
επισκεφθεί ποτέ το μικρό κομμάτι γης που περικλείει την άρνηση
τού να λεγόμαστε άνθρωποι. Λυπάμαι αν σας πληγώνω, αλλά να
ξέρετε ότι ήσασταν πάντα με τη λάθος πλευρά της ιστορίας».
Ήταν ένα άθλιο τέχνασμα, ένας μηχανισμός για να συντρίψει τα
πιστεύω μου. Όχι, κύριε, εγώ θα συνεχίσω να μάχομαι για το
σωστό. Δεν μπορεί να ξέρετε εσείς, κύριε, το τι πρέπει να
γίνει, οι ηγέτες μας προέρχονται από τα σωστά κολέγια. Τον
ακούω τότε να μου λέει ότι θα ήθελε να μου απευθύνει έναν
διάλογο του Παναΐτ Ιστράτι. Όταν στη Ρωσία του δικαιολογούσαν
τη βαναυσότητα του καθεστώτος λέγοντάς του «Φίλε Παναΐτ,
πρέπει να σπάσεις αυγά για να φτιάξεις ομελέτα», αυτός
απάνταγε: «Τα σπασμένα αυγά τα βλέπω, δείξτε μου τώρα και την
ομελέτα».
Στην δική σας την περίπτωση, κύριε, αδυνατεί κάποιος να δει
ακόμα και το τηγάνι. Το είπε και χάθηκε

Ημέρα πέμπτη

Είναι τρομερό. Σήμερα είχα ρεπό από τη μάχη ενάντια στις ίσες
αποστάσεις, αλλά, όπως μου επισήμαναν οι άνθρωποι που κινούν
τα νήματα στο ακροκέντρο, πρέπει όλοι να προσφέρουμε σε μια
κρίσιμη στιγμή. Όταν ρώτησα τι γίνεται, μου απάντησαν:
συναυλία ειρήνης!!! Κατάλαβα αμέσως. Και ξεκίνησα σε δύο
επίπεδα. Το πρώτο, το εσωτερικό, δηλαδή να εξηγήσω στους
συντρόφους τι είναι η ειρήνη, πώς δημιουργούνται οι συναυλίες
αλληλεγγύης, γιατί αυτοί που είναι τόσο φανατικοί με την
Ουκρανία δεν έχουν κάνει καμία εδώ και έναν μήνα, τι σημαίνει
να διαδηλώνεις ενάντια σε πόλεμο, ότι το tweet είναι αντίσταση
μόνο μεταξύ τους, και άλλα χρήσιμα. Μετά σχημάτισα το δικό μου

κείμενο ενάντια στην κατάπτυστη αυτή ενέργεια.
Μάλιστα, κύριοι, που θυμώνετε κιόλας. Γιατί δεν υπάρχει μια
φωτογραφία με απαγχονισμένο Πούτιν στην αφίσα; Τι θέλετε να
συγκαλύψετε; Γιατί λέτε ειρήνη και όχι εισβολή; Και μετά
θυμώνετε με τον Ψαριανό για το πλυντήριο και τη σβάστικα. Μα
θα πρέπει να μην είστε μίζεροι και να αναγνωρίσετε την
αυθεντία του σε αυτά τα θέματα, κτισμένη από την εμπειρία.
Επίσης την πέσατε στον γιο του πρωθυπουργού, ένα νεαρό παιδί
που κάνει τα πρώτα του βήματα στην αντίληψη ότι η κοινωνία
είναι κάτι κακό και ότι η κοινωνία που αντιστέκεται και
βγαίνει στον δρόμο είναι κάτι εξ ορισμού παράνομο. Δώστε στη
νεότητα τη δυνατότητα να ωριμάσει μέσα από τον κυνισμό της
εξουσίας, έλεος πια αναίσθητοι. Στο διά ταύτα τώρα, δεν θέλω
καθόλου να ασχοληθώ με τν συναυλία, έχω προτείνει στην ομάδα
μου να κάνουμε μια δική μας με Ρουβά, Λιγνάδη, Σαββόπουλο και
όσους ακόμα έχουμε στο στρατόπεδό μας, και να θυμηθούμε τις
ένδοξες μέρες με τα ψιλά ποτήρια στο Σύνταγμα.
Βλέπω τη μεγάλη μας ηγεσία συγκεντρωμένη στις Βρυξέλλες και
αισθάνομαι το δέος του καινούργιου, τον πλούτο των ιδεών, τη
δύναμη του μοιράσματος, αισθάνομαι ότι μόνη τους έγνοια είναι
η ειρήνη. Και επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, να θυμίσω ότι
αντιπαθώ σφοδρά τον Πούτιν, μισώ τον πόλεμο και ονομάζω τη
στρατιωτική ενέργεια της Ρωσίας άθλια εισβολή, ότι δεν είναι
δικαιολογία οι ναζιστές του τάγματος Αζόφ για τον τρόμο
κανενός πολέμου καθώς και η άλλη πτέρυγα έχει πολύ άξιους
εκπροσώπους της ιδεολογικής αυτής πτέρυγας της εξουσίας.
Θα μιλήσω λίγο πιο θεωρητικά τώρα γιατί οι καιροί το απαιτούν,
ζητώ την κατανόησή σας. Η εξουσία έχει αντιληφθεί ότι πρέπει
να δρα και ως καθησυχαστικός μηχανισμός. Ο κόσμος θα
λειτουργούσε καλύτερα αν ο άνθρωπος γνωρίζει τη φυσική του
θέση και αποδέχεται μια εν πολλοίς προαποφασισμένη μοίρα.
Έχουμε προβάλει τον άνθρωπο ως κύριο της μοίρας, του εαυτού
του και του κόσμου που τον περικλείει. Ως υπεύθυνος της ζωής
του, ο κάθε άνθρωπος χωριστά είναι και ο αρχιτέκτονας των
προσδοκιών του, άρα και των όρων της αγωνίας του. Αυτή η

πρόσκληση-πρόκληση της νεωτερικότητας οδήγησε σε ένα έθνοςκράτος πάροχο μιας νέας καθησυχαστικής αφήγησης, σε μια
ιδεολογία της προόδου πάνω σε μια λογική διαρκούς
αποτελεσματικότητας. Σήμερα είναι αυτή η ισχυρή ιδεολογική
βάση που διαρρηγνύεται. Οι άνθρωποι χάνουν εκ νέου τις
ψευδαισθήσεις τους και στέκουν μετέωροι μπροστά στο
ξεχαρβάλωμα των συνηθειών τους. Καθώς κάθε οικείο ξεθωριάζει
και καθώς η ελπίδα για την πρόοδο διαλύεται, τότε τι μένει;
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπος αισθάνεται αδύναμος
να δράσει μπροστά σε γεγονότα που νιώθει ότι τον υπερβαίνουν,
άρα δεν ψάχνει ερωτήσεις για τις αλλαγές που σας ανέφερα, άρα
η ηρεμία κρατάει λίγο ακόμα, άρα μήπως είμαι τελικά με τον
πόλεμο; Βέβαια, όταν η κανονικότητα διαρραγεί, οι τρόποι
επούλωσης του ρήγματος δεν είναι εύκολοι και, κυρίως, δεν
είναι γραμμικοί. Οι άνθρωποι βλέποντας το παιδί να στέκεται εκ
νέου με την απορία στα μάτια μπροστά στα χαλάσματα γρήγορα θα
αναρωτηθεί: Πού είναι η ευημερία που μου έταξαν, πού είναι η
ευτυχία του καπιταλιστικού παραδείγματος, τι πήγε λάθος; Θέλει
προσοχή εδώ. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει και να ακουστούν φωνές
άλλων αιώνων
«Φίλοι μου, η ώρα που περνούμε και που σας μιλώ, είναι μια ώρα
ζοφερή. Ω, το ανθρώπινο γένος θα ελευθερωθεί, θα ανυψωθεί, θα
παρηγορηθεί. Το εγγυόμαστε εμείς σε τούτο το οδόφραγμα, που
δεν είναι καμωμένο ούτε με καδρόνια, ούτε με πέτρες, ούτε με
σιδερικά. Είναι καμωμένο από δύο συσσωρεύσεις, τη συσσώρευση
των ιδεών και τη συσσώρευση των πόνων. Η δυστυχία ανταμώνει
εδώ το ιδανικό. Η μέρα αγκαλιάζει τη νύχτα και της: λέει “Θα
πεθάνω μαζί σου και θα αναστηθείς μαζί μου”».
Βίκτωρ Ουγκώ

Ημέρα έκτη

Η αλήθεια είναι ότι περίμενα πως οι ισαποστάκηδες θα είχαν
ηρεμήσει μετά τη συναυλία όπου καταδείχθηκε η ένδειά τους.
Όπως είπε και ένας από τους βασικούς εκφραστές μας, ο κ
Πρετεντέρης, στην Αμερική έχουν τους U2 για τέτοιες συναυλίες
και εδώ εμείς έχουμε την Μποφίλιου. Άρα, έχετε άδικο, κύριοι
και κυρίες!!! Επίσης ήταν φανερό ότι μόλις έφυγαν οι κάμερες
βγήκαν στη συναυλία ρωσικές σημαίες και όλοι μαζί τραγούδησαν
τον ύμνο της Ρωσίας. Όπως όμως προείπα, αυτό δεν τους πτόησε
καθόλου.
Με έχουν βομβαρδίσει με αναφορές υβριστικού περιεχομένου, ας
δούμε μία ενδεικτικά: «Είστε υποκριτές, κύριοι, γιατί δεν λέτε
τίποτα για τους 370.000 χιλιάδες νεκρούς της Υεμένης, τα 2,2
εκ παιδιά που είναι υποσιτισμένα από τον αποκλεισμό της
συμμάχου και φίλης Σαουδικής Αραβίας, εκ των οποίων τα 540.000
πάσχουν από “οξύ υποσιτισμό”, μια έκφραση που αν τις βγάλουμε
τον επιστημονικό μανδύα σημαίνει απλά ότι πεθαίνουν από την
πείνα. Επίσης τεράστια κρίση λιμού υπάρχει στο Αφγανιστάν,
αλλά εκεί όλες οι αισθήσεις έχουν πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη και
έτσι δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα».
Μάλιστα, και τι θα πει αυτό έ; Αυτές είναι περιφερειακές
συγκρούσεις στις οποίες δεν έχουμε λόγο, ενώ ο φασίστας ο
Πούτιν απειλή τη δική μας ασφάλεια!!!! Και να σας πω την
αλήθεια, δεν ήξερα καν πού πέφτει η Υεμένη και δεν ήμουν
υποχρεωμένος να ξέρω, κύριοι. Ξέρω μόνο τι είναι σωστό και τι
λάθος!! (Εδώ να πω ότι προς τιμήν του ο συνομιλητής μου έβρισε
χρησιμοποιώντας τη λέξη «σκαιότητα» τον Πούτιν, βέβαια για
λόγους που δεν κατάλαβα γιατί ήταν κακοί. Μου είπε για μια
ομιλία του που τόνιζε την ανάγκη να γίνει η Ρωσία ένα κεντρικό
στοιχείο μιας συντηρητικής επανάστασης και ταυτόχρονα ένα
ανάχωμα στην ηθική έκπτωση της Δύσης. Θεώρησε αυτόν τον λόγο
δείγμα κακών μαντάτων και μετά μου παρέθεσε τα στοιχεία που
σας έδωσα). Εδώ θα ήθελα να σας καλέσω στην τηλεοπτική
συναυλία στην ΕΡΤ όπου με σωστές αναλογίες θα υποστηρίξουμε
την Ουκρανία. Φυσικά, δεν ακούω τις κακοπροαίρετες αηδίες «μα
είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες». Πώς είναι δυνατόν, αυτοί ήταν

φιλορώσοι!!

Θέλω να σας τραβήξω επίσης την προσοχή από την Ρούλα. Εδώ θέλω
να αποκρούσω και τους άσπονδους εχθρούς μου, που μου λεν ότι
αν ήταν η καταγωγή της από την Αλβανία θα ήταν απλώς η
«Αλβανίδα φόνισσα». Αυτά είναι αστεία. Φυσικά, διότι μικρό
όνομα έχει μόνο ο εκ καταγωγής Έλληνας, ενώ οι άλλες εθνότητες
πρέπει να παρουσιάζονται για τα στατιστικά της
εγκληματολογικής υπηρεσίας. Επίσης, αν έχει αναγνωρισμένο
επάγγελμα, πρέπει επίσης να τονίζεται, για παράδειγμα, «ο
πιλότος», ή αν το έγκλημα αφορά την προστασία της περιουσίας,
όπως στην Ανδραβίδα, καλό είναι να μην αναφέρουμε τίποτα, ούτε
για τον πνιγμό ενός παιδιού ενάμιση έτους, ούτε για καταγωγές.
Μου ήρθε μια άλλη επιστολή που, για να τη βρίσουμε όλοι μαζί,
σας την παραθέτω ως έχει:
«Αγαπητέ κύριε, θεωρώ χρέος μου να σπάσω την απόλυτή σας
άγνοια επί του κόσμου. Αρχίζω λοιπόν την εκπαίδευσή σας ως
εξής: Οι Ισπανοί, που κατέκτησαν την Αμερική, πριν επιτεθούν
στους γηγενείς χωρικούς, ήταν υποχρεωμένοι να τους διαβάζουν
το βασιλικό διάταγμα του 1513, γνωστό και ως Requirimiento. Το
διάταγμα διακήρυττε πως οι κονκισταδόρες ήταν η ενσάρκωση της
εξουσίας του Θεού, του Πάπα και του Βασιλιά, και πως οι
αυτόχθονες ήταν υποτελείς αυτής της εξουσίας. “Εσείς οι
φύλαρχοι και οι ινδιάνοι αυτής της ηπείρου… Σας δηλώνουμε και
ας γίνει σε όλους γνωστό, πως υπάρχει μόνο ένας Θεός, μια
ελπίδα και ένας Βασιλιάς της Καστίλης, ο οποίος είναι άρχοντας
σε τούτες τις χώρες. Αμέσως παρουσιαστείτε και δώστε όρκο
πίστης και υποταγής στον Ισπανό Βασιλιά ως υποτελείς του”.
Μόλις η ενημέρωση τελείωνε, άνοιγε ο δρόμος για τη λεηλασία
και την υποδούλωση. Εκεί όμως που τα πράγματα ξέφευγαν ήταν
όταν κάποιος αντιστεκόταν, ή ακόμα χειρότερα εξεγειρόταν.
Τρομερά εγκλήματα που χωρούσαν σε μια δήλωση: “ Θα σας πλήξω
με όλα τα δεινά και την καταστροφή που ένας άρχοντας μπορεί να
επιφέρει στους υποτελείς οι οποίοι δεν τον υπακούνε και δεν

τον υποδέχονται. Και δηλώνω επίσημα πως τούτοι οι θάνατοι θα
είναι δικό σας φταίξιμο, όχι της Μεγαλειότητάς του”. Αυτή η
ανάγκη που δημιουργεί μια άμεση σχέση υπακοής-ζωής είναι και
το νέο ζήτημα της εποχής μας. Σας ζητώ να κατανοήστε τη
σημασία της ιστορικής αναφοράς και επανέρχομαι.
Για όλους τους Σαϊντού του κόσμου αυτού».

Αυτός ο Σαϊντού ποιος είναι πάλι και τι θέλει;

Ημέρα έβδομη

Αν σας πω ότι δεν το περίμενα, θα σας έλεγα ψέματα. Έλαβα πάλι
μια σειρά από κατάπτυστες επιστολές. Βρήκαν ευκαιρία με το
βίντεο που έδειχνε τον στρατιώτη από το Αζόφ για να
λοιδορίσουν τον αγώνα ενός λαού. Μία απ’ αυτές λέει: «Πλήρης
απαξίωση του κοινοβουλίου, πλήρης απαξίωση της ίδιας της ζωής.
Ως εκφραστής της αντίστασης όχι ο λαός, αλλά ένα τάγμα
φασιστών που ζει μέσα στο μίσος και τρέφεται από τον πόνο και
τη δυστυχία του άλλου. Το ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεώρησε
ότι αυτή είναι η εικόνα της αντίστασης λέει πολλά για έναν
άνθρωπο που πριν τον πόλεμο είχε απαγορεύσει έντεκα κόμματα
και είχε εντάξει το Αζόφ στον τακτικό στρατό. Αλλά τι δουλειά
έχει ο πόνος και η δυστυχία των παιδιών στα καταφύγια, η
απειλή επί της ύπαρξης που σηματοδοτεί ο πόλεμος, η ανάγκη να
ορίζουμε τις ζωές μας χωρίς τις απειλές σας με την εικόνα
αυτή; Γιατί επιμένουμε να διαλέγουμε φασισμούς; Δηλαδή ή με
έναν άνθρωπο που η διαφορετικότητα πνίγεται και διαλύεται σε
κάθε ευκαιρία, που νιώθει την ανάγκη να πατήσει επί πτωμάτων
χιλιάδων πτωμάτων για να παζαρέψει το μεγαλείο της χώρας του,
ή με τον άλλο που το μόνο του άλλοθι είναι ότι ο άλλος του

επιτέθηκε; Γιατί κοιτάμε την απολογία της κάθε εξουσίας και
όχι τους τρόπους με τους οποίους όλο αυτό δεν θα είναι πλέον
εφικτό; Τους τρόπους με τους οποίους η εξουσία δεν θα μπορεί
να εκφράζεται ως αυθεντία; Είναι δυνατόν να βλέπουμε όλο τον
κόσμο να εξοπλίζεται μένοντας ξανά άπραγοι και μοιραίοι; Βλέπω
τα παιδιά των ερειπίων, των καταφυγίων, με ζωγραφισμένη την
απόγνωση στα μάτια τους, και ξέρω ότι αυτό το νήμα με
ενδιαφέρει. Το νήμα που ενώνει αυτά τα παιδιά με τα μικρά
αδελφάκια στο κολαστήριο του Αγ. Παντελεήμονα που ζούσαν στην
απόλυτη φτώχεια, με τα μικρά παιδιά που πεθαίνουν από την
πείνα και τη βία σε όλο τον κόσμο. Και το νήμα αυτό πρέπει να
γίνει ένα βέλος για να αλλάξει τον κόσμο σας, να αλλάξει τις
συνήθειες μας. Η αποκρουστική εικόνα του τύπου από το τάγμα
Αζόφ είναι αυτή του παρεικμασμένου κόσμου σας».
Δεν θα σταθώ στην ελάχιστη λογοτεχνική αξία του κειμένου που
δείχνει την έλλειψη σοβαρής παιδείας, υπολογίζω στην καλύτερη
περίπτωση κανέναν μεσαίο Μαθηματικό. Θα σταθώ στην
εκμετάλλευση μιας εικόνας απέναντι στην ουσία του εμπνευσμένου
λόγου του Ζελίνσκι. Ελευθερία ή θάνατος σου λέει, φυσικά
τοποθετώντας την ελευθερία στο δικό του καθεστώς. Εδώ να πω
ότι δεν θεωρώ πω είναι σοβαρή απολογία το να λέμε ότι το Τάγμα
Αζόφ είναι πλέον τμήμα του τακτικού στρατού. Κάποιος
κακοπροαίρετος θα έψαχνε τη σχέση των Ες Ες με άλλους
τακτικούς στρατούς ή αστυνομίες. Όχι, αυτό που πρέπει να λέμε
είναι ότι σε πολεμικές συνθήκες όλες οι ιδεολογίες
καταργούνται και μένει μόνο ο αγνός εθνικισμός, άρα όποιος
αντιστέκεται είναι απλώς εθνικιστής και όχι φασίστας. Τώρα το
σκέφτηκα αυτό και πιστεύω ότι θα μου εξασφαλίσει μια περίοπτη
θέση στη νέα κυβέρνηση συνεργασίας.

Σε ένα άλλο επίπεδο, θέλω να κάνω μια δήλωση συμπαράστασης σε
αυτά τα παιδιά του λιμενικού που σε φάση χαριεντισμού, πόσοι
άραγε από εμάς δεν είχαμε τέτοιες στιγμές στις αντροπαρέες
μας, είπαν μια κουβέντα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό το είπα στη
γυναίκα μου, στην περίπτωση που αλλάξω επάγγελμα και γίνω

πιλότος, είναι ένα εύρημα κωμωδίας και όχι μια απαξίωση της
γυναίκας. Η συμπαράστασή μου δεν θέλει να μπει στην ουσία, τις
γυναίκες τις σέβομαι από μικρός και να πω την αλήθεια αηδιάζω
από τη ματσίλα. Όμως, δεν βλέπετε τη μεγάλη εικόνα, αυτοί οι
άνθρωποι είναι υπεύθυνοι των επαναπροωθήσεων των μεταναστών
(σσστ… δεν το λέμε αυτό φωναχτά ,αλλά εδώ έχω την ευχέρεια
γιατί είμαι μεταξύ ομοϊδεατών). Άρα, ο διάλογος των λιμενικών
μού απέδειξε ότι τα σύνορα φυλάσσονται σωστά!!!
Έτσι, δεν καταλαβαίνω την ανησυχία που εξέφρασαν οι γνωστοί
ευαίσθητοι όταν μαθεύτηκε ότι τις βάρκες των επαναπροωθήσεων
τις οδηγούν άλλοι μετανάστες που έχουν πληρωθεί από την
ελληνική αστυνομία. Αυτό ένα εξαιρετικό εύρημα (κλεμμένο από
άλλες στιγμές της ιστορίας) για να αισθάνονται αυτοί οι
άνθρωποι πιο οικεία!!!
Επίσης, ο δυτικός ανθρωπισμός θα λάμψει από την απόφαση της
Αγγλίας να μεταφέρει όλους τους μετανάστες, (όπως βλέπετε δεν
χρησιμοποιώ τη λέξη πρόσφυγας, το έχω κάνει πρόβα) στη Ρουάντα
!!!!!! Εκεί να πάει όποιος θέλει, να κάνει εκεί την αίτησή του
να ζει στο ζεστό κλίμα της χώρας και όχι στην μουντάδα της
Αγγλίας.
Γενικά η ζωή έχει πάρει τον δρόμο της και όλα βαίνουν καλώς.

