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Η Μαφία στο τιμόνι της Ρωσίας
Η σκηνή από μια ταινία του 1969 στην οποία
πρωταγωνιστεί ο Peter Sellers και συμμετέχει
και ένας από του Beatles, ο Ringo. Η ταινία ονομάζεται The Magic Christian:
Ο Peter Sellers, πηγαίνοντας να πάρει το αυτοκίνητό του από το δρόμο που το είχε παρκάρει,
βρίσκει εκείνη τη στιγμή ένα μεσήλικα τροχονόμο ο οποίος μόλις του έχει αφήσει στο παρμπρίζ (μέσα σε μια ζελατίνη) μια κλήση για παράνομο παρκάρισμα. Το πρόστιμο είναι πέντε
με δέκα λίρες.
Ο Peter Sellers είναι ένας εκκεντρικός εκατομμυριούχος, ο οποίος κυκλοφορεί κρατώντας
πάντα ένα μαύρο βαλιτσάκι στο οποίο έχει ένα
τεράστιο χρηματικό ποσό. Μόλις διαβάζει την
κλήση, γυρίζει προς τον τροχονόμο και του
ανοίγει το βαλιτσάκι. Ο τροχονόμος βλέπει τα
λεφτά, και του έχουν πεταχτεί τα μάτια έξω.
Εκείνη τη στιγμή ο Peyer Sellers του λέει: «Αν τη
φας αυτή την κλήση, αυτά τα λεφτά είναι δικά
σου». Ο τροχονόμος μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα την έχει μασήσει και την έχει καταπιεί. Αμέσως μετά ρωτάει τον Peyer Sellers: «Να
φάω και τη ζελατίνη Sir»;

του νησιού από την Τουρκία, σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο, είναι παράνομη. Και λοιπόν;
Υπάρχει τρόπος να επιβληθεί μια τέτοια απόφαση; Μετά από 48 χρόνια τα γεγονότα απαντούν από μόνα τους: Όχι!
Στις δημοκρατικές κοινωνίες, το πρωτογενές
μέσο της δύναμης είναι το χρήμα. Η οικονομική
δύναμη παίζει, συνήθως, πολύ σημαντικό ρόλο
στην κατάκτηση της εξουσίας. Οι κατέχοντες τα
ΜΜΕ, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, έχουν περισσότερες πιθανότητες να φέρουν στην εξουσία τα πρόσωπα
της αρεσκείας τους ή να έρθουν στην εξουσία
ακόμα και οι ίδιοι, π.χ. Trump.
Στα αυταρχικά καθεστώτα τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά: Εδώ το πρωτογενές μέσο της δύναμης είναι η θέση στην διοικητική
ιεραρχία. Όσο πιο ψηλά στην πυραμίδα βρίσκεσαι, τόσο περισσότερη δύναμη έχεις. Και
όσο περισσότερη δύναμη έχεις, τόσο πιο εύκολο είναι να βγάλεις και χρήμα. Όμως, όσο χρήμα και να βγάλεις, όσο η ιεραρχική πυραμίδα
παραμένει σταθερή η δύναμή σου έχει όρια.
Για παράδειγμα, αν το Κ.Κ. της Κίνας αποφασίσει να …καταργήσει έναν Κινέζο πολυεκατομμυριούχο (υπάρχουν κι αυτοί) το υλοποιεί μέ-

δεν υπήρχε ο θεσμός της ιδιοκτησίας! Από πού
λοιπόν όλα αυτά τα τρελά λεφτά; Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν, η κυβέρνησή του και οι Ρώσοι πολυεκατομμυριούχοι αναπτύχθηκαν γύρω από τον πυρήνα ο οποίος, επί Σοβιετικής
Ένωσης, ονομαζόταν ΚGB. Φαίνεται μάλιστα
ότι ο Πούτιν βρισκόταν πιο κοντά στον πυρήνα
από οποιονδήποτε άλλον.
Μ’ άλλα λόγια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι
μια Ρώσικη Μαφία με αρχηγό τον Πούτιν έχει
κάνει κατάληψη της εξουσίας στη Ρωσία. Για
φαντάσου δηλαδή να κατάφερνε η Ιταλική Μαφία να κάνει κατάληψη της εξουσίας και τις
Η.Π.Α. να τις διοικεί ο …Δον Κορλεόνε.
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Όταν λέμε «εξουσία» αυτό που εννοούμε είναι «υπεροχή δύναμης». Το κράτος έχει εξουσία, διότι διαθέτει τα δικαστήρια και την αστυνομία προκειμένου να επιβάλει τη θέλησή του
(που είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι).
Από την άλλη, ο ΟΗΕ δεν έχει εξουσία διότι δεν
υπάρχει ένας, διεθνώς αποδεκτός, μηχανισμός
μέσω του οποίο να μπορεί να επιβάλλει τις
αποφάσεις του. Ένα καλό παράδειγμα είναι το
Κυπριακό. Η στρατιωτική κατοχή ενός μέρος

σα σε μια εβδομάδα το πολύ. Για να τολμήσει ο
Jo Biden ή οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός
πρόεδρος να τα βάλει με τη Ford ή τη General
Motors και μέχρι που μπορεί να τον ...φάνε.
Κι ερχόμαστε στη Ρώσικη Μαφία του Putin.
Από πού προέκυψαν αυτοί οι Ρώσοι πολυεκατομμυριούχοι; Είναι δυνατόν έστω κι ένας από
αυτούς να έχει κληρονομήσει κάποια οικογενειακή περιουσία; Αφού στην Σοβιετική Ένωση

«Υπνωτισμένη» Ευρώπη
Μέχρι να εκδηλωθούν οι προθέσεις του Πούτιν για την Ουκρανία και το κόστος του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να φτάσουν στα ύψη όλοι μιλούσαμε για τη σημασία που έχει η πράσινη
ενέργεια, δηλαδή για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Από τότε που ο Πούτιν έκλεισε τη
στρόφιγγα, έπιασε την Ευρώπη «ενεργειακός πανικός». Όμως, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όλοι μιλάνε για τις κλασικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο, το αέριο, ο λιγνίτης και
τα παρεμφερή. Δεν θυμάμαι να έχω ακούσει τίποτα για πράσινες πηγές ενέργειας από καμία επίσημη ευρωπαϊκή πηγή μέχρι τώρα.
Αναρωτιέμαι: Αν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έβαζαν σε πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία πηγών πράσινης ενέργειας και γέμιζαν με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες σε τι ποσοστό θα καλύπτονταν οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης; Και, εξ’ ίσου σημαντικό, σε πόσο χρονικό διάστημα; Βέβαια, οι γνώσεις μου φτάνουν ως εδώ. Ίσως, για τους γνωρίζοντες, τα όσα γράφω να
έχουν μια αφέλεια.
Ο σκοπός αυτού του σύντομου άρθρου δεν είναι να υποδείξω «λύσεις» στο πρόβλημα, αλλά να
καταδείξω ότι στην προσπάθεια να λύσουμε το πρόβλημα, έχουμε «υπνωτιστεί». Θα το εξηγήσω
με δύο παραδείγματα.
Παράδειγμα 1ο:
Με τέσσερεις συνεχόμενες ευθείες γραμμές (δηλαδή μονοκοντυλιά) να καλυφθούν και οι 9 κουκκίδες.

COOLMATTER TECHS
Αστραπιαία
Υποστήριξη Υπολογιστών
6931 251 421

Στις κουκκίδες αντιστοιχούν οι παρακάτω αριθμοί:
1
4
7

2
5
8

3
6
9

Παράδειγμα 2ο: Η Ελένη κοιμάται και βλέπει στον ύπνο της ότι είναι ντυμένη μ’ ένα άσπρο αραχνοΰφαντο φόρεμα και κάνει μια βόλτα μέσα στο ανοιξιάτικο ανθισμένο δάσος. Η Ελένη δεν περπατάει· αιωρείται. Τα γυμνά της πόδια δεν ακουμπάνε στο έδαφος. Κάτω από το άσπρο αραχνοΰφαντο φόρεμά της, το γυμνό κορμί της, την κάνει να φαίνεται σαν μια νεράιδα· μια οπτασία
μέσα στο αχνό το πρωινό. Γύρω της πετάνε πεταλούδες και πουλάκια και τ’ ανθισμένα δέντρα
υποκλίνονται στο πέρασμά της.
Ξαφνικά, πίσω από έναν πλάτανο ξεπετάγονται τρεις μαντράχαλοι με ξυρισμένα κεφάλια. Βάζουν κάτω την Ελένη. Πιάνει ο ένας το δεξί της χέρι και το δεξί της πόδι, ο άλλος το αριστερό της
χέρι και πόδι και ο τρίτος έχει γονατίσει ανάμεσα στ’ ανοιχτά της πόδια και ετοιμάζεται να τη βιάσει. Τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή η Ελένη για να γλιτώσει το βιασμό;
Απάντηση στο πρώτο παράδειγμα. Επειδή οι 9 κουκκίδες σχηματίζουν τετράγωνο, ασυναίσθητα ψάχνουμε τη λύση «μέσα στα πλαίσια του τετραγώνου» χωρίς να υπάρχει κάποια εντολή που
να επιβάλει κάτι τέτοιο. Έτσι, ό,τι και να κάνεις με μονοκοντυλιά, πάντα μια κουκκίδα περισσεύει.
Το ίδιο γίνεται και με το ενεργειακό πρόβλημα: Η Ευρώπη ψάχνει τη λύση «μέσα στα πλαίσια του
τετραγώνου», δηλαδή των υδρογονανθράκων και όσο κοιτάζει προς τα εκεί αγνοεί την εναλλακτική της πράσινης ενέργειας.
Για να βρεις τη λύση: Ξεκινώντας από την κουκκίδα 1 τράβα μια ευθεία γραμμή προς την 3 και
προέκτεινέ την πέρα από τα πλαίσια του τετραγώνου μέχρις εκεί που η επόμενη ευθεία γραμμή
να περνάει από τις κουκκίδες 6 και 8 και συνεχίζει μέχρι να έρθει κάτω από την 7. Από κει ανεβαίνει στην 1 και από εκεί (διασχίζοντας την 5) καταλήγει στην 9.
Απάντηση στο δεύτερο παράδειγμα. Όσο για το πώς μπορεί να γλιτώσει η Ελένη το βιασμό, αν
διαβάσεις την ιστορία ξανά από την αρχή, θα βρεις τη λύση: Πώς ξεκινάει η ιστορία; «Η Ελένη κοιμάται και βλέπει στον ύπνο της»… Αν αντί για Ελένη, βάλεις Ευρώπη, καταλαβαίνεις την αναλογία
σε σχέση με τις πηγές ενέργειας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ηλιέλαιο και ηλιόσποροι
στην Πλατεία Κοτζιά

Το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Απριλίου, εν όψει
της ανόδου των τιμών στα τρόφιμα, ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με
όλους τους βουλευτές των Αθηνών θα μοιράσουν εντελώς δωρεάν στους κατοίκους του λεκανοπεδίου ηλιέλαιο και ηλιόσπορους. Κάθε
άτομο δικαιούται 3 λίτρα ηλιέλαιο ή αν προτι-

μά, 5 κιλά ηλιόσπορους. Το ίδιο θα συμβεί και
στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης,
όπου το ηλιέλαιο και τους ηλιόσπορους θα μοιράσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης και οι βουλευτές του νομού Θεσσαλονίκης.
Ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλες της
πρωτεύουσες των νομών της ηπειρωτικής
Ελλάδος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
παρουσία του υπουργού ανάπτυξης κ. Άδωνη
Γεωργιάδη ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορείς, θα μοιράσει στο πάρκο Παυσίλυπο της Καρδίτσας από πέντε κιλά αγγούρια

9ος Χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.
ακούτε ζωντανά
από το διαδίκτυο
την εκπομπή

Χαβαλές & Επιστήμη
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη
και τον Γιώργο Πιντέρη.
Ψυχολογικά θέματα
με αφορμή
την επικαιρότητα. Σάββατο επανάληψη. Πατήστε εδώ:
https://onlineradiobox.com/gr/k
entrokardias95/?cs=gr.kentrokardias95&played=1
στον κάθε παρευρισκόμενο.
Στους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδος δεν
θα διανεμηθεί ηλιέλαιο. Αντ’ αυτού, εν όψει
του επερχόμενου τουρισμού, προκειμένου να
μην τρίζουν οι πόρτες των ξενοδοχείων και των
άλλων τουριστικών καταλυμάτων θα μοιράσουν στους κατοίκους από ένα κιλό γράσο κι
ένα σωληνάριο βαζελίνη.
Καλό μήνα.

