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Αποκατάσταση
Πριν από μερικά χρόνια, αμέλησα
ν’ ανανεώσω το domain του site
μου pinteris.gr και ο ΟΤΕ το έδωσε
σε κάποιον που όταν πληκτρολογούσες pinteris.gr σε παρέπεμπε σε
μια αποθήκη καλλυντικών! Πάλι
καλά. Θα μπορούσε να είναι σε είδη υγιεινής...
Τέλος πάντων, τα χρόνια πέρασαν
και μια μέρα ο φίλος ο Θάνος ανακάλυψε ότι το όνομα pinteris.gr
ήταν ελεύθερο! Προφανώς ο τύπος
έβγαλε ό,τι ήταν να βγάλει και το
παράτησε. Έτσι το pinteris.gr είναι
και πάλι διαθέσιμο. Προς το παρόν
είναι φτωχικό αλλά θα εμπλουτι-

στεί σύντομα.
Ο σκοπός μου είναι ν’ αντικαταστήσει το pinteris.blogspot το οποίο
έχω παραμελήσει από την άνοιξη,
αλλά αργότερα και την Εφημεριδούλα. Αυτό είναι το προτελευταίο
τεύχος. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1986. Κλείνει δηλαδή 31 χρόνια! Το pintetis.gr
μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε πιο άμεσα και πιο τακτικά.
Προς το παρόν είναι σε αρχική φάση. Υπάρχει υλικό, αλλά η επικοινωνία θ’ αρχίσει από τα μέσα Σεπτεμβίου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Οι Ανεξέλεγκτοι
Ο Κιμ Γιονκ Ουν διαδέχθηκε τον πατέρα
του Κιμ Τζονγκ ιλ το Δεκέμβριο του 2011
σε ηλικία 27 ετών (ο οποίος είχε διαδεχθεί
τον δικό του μπαμπά Κιμ ιλ Σονγκ). Παρόλο που το καθεστώς της Β. Κορέας ονομάζεται επίσημα Λαοκρατική Δημοκρατία
της Β. Κορέας, στην πραγματικότητα είναι
Οικογενειακά Κληροδοτούμενη Δικτατορία της Β. Κορέας, ένα παγκοσμίως μοναδικό πολιτικό μόρφωμα ανάμεσα σε διάφορα που προέκυψαν μετά τον Β Παγκόσμιο
πόλεμο.
Ο Κιμ Γιονκ Ουν διαθέτει γύρω στα 100
πολυτελή αυτοκίνητα, τα ρούχα της οικογένειάς του είναι από οίκους του Παρισίου
και ταυτόχρονα ο λαός της Β. Κορέας λιμοκτονεί. Οι μόνες εικόνες που έχω από αυτόν τον άνθρωπο, είναι να χειροκροτάει γελώντας μετά από κάθε εκτόξευση πυραύλου και να επιθεωρεί στρατιωτικές παρελάσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν μου
πάει καλά σχετικά με την ψυχική του υγεία.
Θα μου πεις «τόσοι ψυχίατροι υπάρχουν
στη Β. Κορέα, δεν θα τον είχαν πάρει χαμπάρι»; Πιθανόν. Όπως πήραν χαμπάρι
την παράνοια και τη μανία του Χίτλερ...
Όχι πως δεν υπήρξαν ψυχίατροι που τον είχαν πάρει είδηση. Το θέμα είναι τι απέγιναν από τότε που άνοιξαν το στόμα τους.
Μέχρι το 2016 ο Κιμ Γιονκ Ουν δεν είχε
απασχολήσει ιδιαίτερα την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Αμόλαγε κάπου - κάπου κανέναν πύραυλο στον ωκεανό, βάραγε παλαμάκια, γκρίνιαζαν οι Νοτιοκορεάτες και
οι Γιαπωνέζοι κι αυτό ήταν όλο. Ο Ομπάμα
δεν το ξεσυνεριζόταν. Σιγά που θα τσακωνότανε μ’ έναν βλαμμένο.
Το 2016 όμως, μας προέκυψε ο Ντόναλντ
Τραμπ. Έτσι, ο Κιμ Γιονκ Ουν βρήκε παρτενέρ για το ...Ταγκό. (It takes two to Tango). O Tramp είναι 71. Ο Κορεάτης 27.
Ένας γέρος κι ένας πιτσιρικάς που έχουν
μάθει και οι δύο να γίνεται πάντα το δικό
τους. Τώρα οι πύραυλοι του Κιμ Γιονκ Ουν
έχουν αρχίσει ν’ ανησυχούν την ανθρωπότητα. Δύο άνθρωποι που έχουν μάθει και οι
δύο να γίνεται πάντα το δικό τους, έχουν
στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα! Βέβαια ο

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Οι ψυχοσωματικές διαταραχές είναι
ο τομέας με τον οποίο ασχολήθηκα
περισσότερο. Πάνω στο θέμα έχω
γράψει 3 βιβλία: Προσωπικότητα
και Υγεία, Τόμος 1, Προσωπικότητα και Υγεία, Τόμος 2 (Εκδόσεις
Θυμάρι) και Χαρά η καλύτερη θεραπεία (Εκδόσεις Ψυχογιός).
Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που
δεν μαθαίνουν διαβάζοντας. Μαθαίνουν βλέποντας, ακούγοντας ή
ακόμα και κάνοντας. Γι’ αυτούς
τους ανθρώπους υπάρχει στο
YouTube μια ολοκληρωμένη παρουσίαση. Για να την δείτε πληκτρολογήστε στο YouTube « Γιώργος Πιντέρης Ψυχοσωματικά». Φυσικά η παρουσίαση απευθύνεται
και σ’ εκείνους που διαβάζουν...

Βοήθεια για Υπολογιστές
COOLMATTERTECHS
Μάνος Καραντουμάνης
210 422 5065
210 422 6665
6931 251 421

Ντόναλντ ανακάλυψε ότι ως Πρόεδρος των
Η.Π.Α. δεν μπορεί να κάνει πάντα το δικό
του κι έτσι είναι η καρδιά μας ακόμη στη
θέση της. Όμως ο άλλος είναι ανεξέλεγκτος!
Μέσα στο 2016 έχουν εμφανιστεί άλλα δύο
είδη Κοινοβουλευτικής Δικτατορίας: Δίπλα μας είναι ένας 63άρης φανατικός εθνικιστής δικτάτορας, ο Ερντογάν. Αυτός τα
έχει βάλει με την Ευρώπη και τον Δυτικό
Πολιτισμό. Εκμεταλλεύτηκε την απόπειρα
ενός πραξικοπήματος και κατάφερε με
«Δημοκρατικές» διαδικασίες να συγκεντρώσει όλη την εξουσία στα χέρια του. Οι
αντιφρονούντες καταλήγουν στις φυλακές
ή ...εξαφανίζονται. Ευτυχώς αυτός δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα.
Στην Βενεζουέλα έχουμε ένα άλλο φρούτο:
Ο 55άρης Νίκολας Μαδούρο. Αυτός χρησιμοποιεί τις Δημοκρατικές διαδικασίες με
τρόπο ώστε να έχει την εξουσία στα χέρια
του. Με «Δημοκρατικές» διαδικασίες διέλυσε το νόμιμο κοινοβούλιο και έβαλε τους
ηγέτες της αντιπολίτευσης φυλακή. Στη
συνέχεια (πάντα με «Δημοκρατικές» διαδικασίες) καρατόμησε την Γενική Εισαγγελέα Λουίζα Ορτέγκα διότι δεν ενέκρινε την
νέα Συντακτική Συνέλευση της Βενεζουέλας με την οποία ο Μαδούρο αντικατέστησε το νόμιμο Κοινοβούλιο.
Αν εξαιρέσουμε τον Τραμπ - που τον ελέγχει καθημερινά το Αμερικάνικο Δημοκρατικό σύστημα των checks and balances
(ελέγχων και ισορροπιών) - οι άλλοι 3 είναι
ανεξέλεγκτοι. Φαίνεται πως ο Τραμπ κάποια πίεση ασκεί στον Κιμ και στον Μαδούρο. Η Ευρώπη κάτι έχει αρχίσει να λέει
στον Ερντογάν.
Το ερώτημα είναι: Έχει η ανθρωπότητα ευ-

θύνη ν’ ασκήσει κάποιο έλεγχο σε τέτοια
καθεστώτα ή ο ρόλος της είναι να παρακολουθεί και να τα καταδικάζει εκ των υστέρων όταν είναι πια αργά.
Βέβαια, όταν λέμε «η ανθρωπότητα» τι εννοούμε; Αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο
αναφερόμενοι σε όσους έχουν δυνατότητα
επιρροής, εννοούμε τον Ο.Η.Ε και τους
ηγέτες των μεγάλων κρατών.

Κυκλοφορεί
από τις
onvrt Εκδόσεις Ψυχογιός

