SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
ΜΕΝΟΥΝ (15/8/11-21/8/11)
«Εβδομαδιαία
επισκόπηση
παραγνωρισμένων
ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε
πρόχειρες σε ένα συρτάρι»
(Από δημοσιεύσεις της 3ης εβδομάδας του Αυγούστου)
Συμπτώματα ενός ερχόμενου θρησκευτικού πολέμου;
«Ποια είναι, λοιπόν, τα κοινά γνωρίσματα των υποστηρικτών των
«Πάρτι τσαγιού»; Είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους λευκοί,
ενώ ακόμη και για τα μέτρα του Ρεπουμπλικανικού Kόμματος έχουν
αρνητική άποψη για τους μετανάστες και τους μαύρους συμπολίτες
τους.
Ακόμη σημαντικότερο, αντιτίθενται σθεναρά στην άμβλωση
και επιθυμούν η θρησκεία να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο
στην αμερικανική πολιτική. Στις εκλογές, αναζητούν «βαθιά
θρησκευόμενους» υποψηφίους, ενώ εγκρίνουν τη συμμετοχή
κληρικών στην πολιτική και θα ήθελαν η θρησκεία να καταλάβει
κεντρικό ρόλο στις πολιτικές συζητήσεις.
Η τάση των υποστηρικτών των «Πάρτι τσαγιού» να αναμειγνύουν
την πολιτική με τη θρησκεία εξηγεί τη στήριξη που προσφέρουν
στη βουλευτή Μισέλ Μπάκμαν και στον κυβερνήτη του Τέξας Ρικ
Πέρι. Αυτή ακριβώς η διείσδυση της θρησκείας στην πολιτική
βρίσκει, όμως, αντίθετη την πλειοψηφία των Αμερικανών, οι
οποίοι, αν και έγιναν λίγο πιο συντηρητικοί στα οικονομικά
θέματα την τελευταία πενταετία, ενίσχυσαν σημαντικά τη
διαφωνία τους στην επικίνδυνη αυτή ανάμειξη»
Λευκοί και βαθιά θρησκευόμενοι, http://news.kathimerini.gr,
18/8/2011.
***

Το περιβάλλον είναι πάντα εδώ
«Τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο καταστρέφονται
ταχύτατα λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πηγών ενέργειας. Μεγάλο μέρος του
πληθυσμού των θηλαστικών έχει μειωθεί σημαντικά και ορισμένα,
όπως η γκρι φάλαινα του Ατλαντικού, εξαφανίστηκαν τον 20ο αιώνα
λόγω του εμπορίου του τριχώματός τους, του λίπους της φάλαινας
και του κρέατος των υδρόβιων θηλαστικών.
«Το 70% των περιοχών με την μεγαλύτερη ανθρώπινη παρέμβαση
βρίσκονταν κοντά στις περιοχές-κλειδιά που παρατηρήσαμε. Εμείς
οι άνθρωποι ανταγωνιζόμαστε τα υδρόβια θηλαστικά, όσον αφορά
τόσο την ναυτιλία όσο και την μόλυνση του ωκεανού. Εμείς
θέλουμε να κατασκευάζουμε βιομηχανία ή τουριστικά θέρετρα και
αυτό είναι το σπίτι τους». «ίσως νομίζετε ότι το μεξικανικό
γουρουνόψαρο θα δραπετεύσει κάπου αλλού, αλλά η φώκια της
Βαϊκάλης δεν μπορεί να το κάνει. Είναι ένα είδος ενδημικού
θηλαστικού, που ζει στο γλυκό νερό. Εάν διαταραχθεί ο
υγροβιότοπος ή μια νέα ασθένεια κάνει την εμφάνισή της, τότε
θα στριμωχθούν όλες σε μια λίμνη».
«Τα θαλάσσια θηλαστικά αντιπροσωπεύουν ένα υγιές τμήμα του
οικοσυστήματος, γι’ αυτό οι κυβερνήσεις οφείλουν να τα
προστατεύσουν, προκειμένου να αποφύγουμε την νέκρωση των
ωκεανών, των τεραστίων αυτών οικοσυστημάτων»
Επιστήμονες του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού
(UNAM), ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 20 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ, 19/8 2011.
***
Περί υψηλών φόρων που διώχνουν τις επενδύσεις
«Στην εξηντάχρονη καριέρα μου δεν συνάντησα ποτέ κάποιον που
δεν προχωρά σε μια καλή επένδυση επειδή θα φορολογηθούν τα
κέρδη».
«Ενώ οι φτωχοί και η μεσαία τάξη πολεμούν στο Αφγανιστάν, κι

ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα,
εμείς οι πολυεκατομμυριούχοι εξακολουθούμε να έχουμε
υπερβολικές φοροαπαλλαγές», επισημαίνει ο 80χρονος επενδυτής,
η προσωπική περιουσία του οποίου υπολογίστηκε φέτος από το
«Forbes» σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. «Οι βουλευτές στην
Ουάσιγκτον αισθάνονται υποχρεωμένοι να μας προστατεύουν, λες
και είμαστε είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση»
Γουόρεν Μπάφετ: Αυξήστε τους φόρους μου, http://tvxs.gr/,
16/8/2011
***
Μερικά πράγματα γίνονται δεν προαναγγέλονται
«Η ευρωζώνη δε θα επιτρέψει σε καμία από τις χώρες-μέλη της να
την εγκαταλείψει», τονίζει o Ιβ Μερς, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνέντευξή
του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα China Business
News.
Στη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύεται στα κινεζικά, ο Μερς
τονίζει ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό και οικονομική αυτοκτονία
για τα μέλη της ευρωζώνης να την εγκαταλείψουν από τη στιγμή
που δεν έχουν δικά τους νομίσματα για να στηριχτούν.
Ο Μερς πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα δεν θα αφήσει
κανένα μέλος της ευρωζώνης να πτωχεύσει γιατί θα ακολουθούσαν
και άλλες χώρες και αυτό θα κατέστρεφε την αξιοπιστία της
ευρωζώνης ως συνόλου»
Μερς: «Κανείς εκτός ευρωζώνης», www.kathimerini.gr, 15/8/2011.
***
Συζητώντας άλλο ένα μέχρι χθες αδιανόητο
«Αν κάποιο πλαίσιο, όπως αυτό των ευρωπαϊκών ομολόγων, δεν
προωθηθεί άμεσα, θα είναι πολύ δύσκολο για τις προβληματικές
χώρες της Ευρωζώνης να ανταποκριθούν στις οικονομικές
απαιτήσεις. … Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις δανείζονται από

μεμονωμένες τράπεζες και αυτά τα ομόλογα προεξοφλούνται από
την ΕΚΤ. … κατά κάποιο τρόπο τα ευρωομόλογα ήδη υφίστανται,
αλλά με έναν πολύ αδιαφανή τρόπο που τροφοδοτεί την
αβεβαιότητα για το πώς το σημερινό σύστημα θα εξακολουθήσει να
λειτουργεί».
«Εάν η Ευρώπη αποφασίσει ότι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει
περνά μέσα από κάποιο ταμείο σταθεροποίησης ή ταμείο
αλληλεγγύης, με τη μορφή ευρωομολόγων, τα οποία η Γερμανία δεν
θέλει, αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία θα πρέπει να αποχωρήσει»
Τζόζεφ Στίγκλιτζ, Ο Στίγκλιτς καλεί τους Γερμανούς να
εγκαταλείψουν
το
ευρώ
για
το
καλό
της
Ευρωζώνης, http://www.tovima.gr/, 16/8/2011.
***
Διαπλοκή με ονοματεπώνυμα
«Αναταραχή στον όμιλο

Μέρντοχ,

αλλά

και

τον

Βρετανό

πρωθυπουργό, Ντέιβιντ Κάμερον, φέρνει μία επιστολή για το
σκάνδαλο των υποκλοπών, που είχε συντάξει το 2007 ο Κλάιβ
Γκούντμαν, ο ρεπόρτερ της εφημερίδας News of the World που
κάλυπτε το ρεπορτάζ για τη βασιλική οικογένεια. Το περιεχόμενό
της επιστολής, που δόθηκε μόλις σήμερα στη δημοσιότητα,
ανατρέπει την υπερασπιστική γραμμή του Μέρντοχ, ότι δηλαδή, οι
υποκλοπές είχαν πραγματοποιηθεί εν αγνοία της διεύθυνσης της
εφημερίδας.
Οι υποκλοπές, άλλωστε, των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δεν ήταν
κρυφές, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή. Αντίθετα,
συζητούνταν σε συσκέψεις δημοσιογράφων, με παρόντα τον Άντι
Κόλσον, τον τότε αρχισυντάκτη και κατόπιν σύμβουλο
επικοινωνίας του Βρετανού πρωθυπουργού. Ο Κόλσον ήταν και
εκείνος που απαγόρεψε σε δημοσιογράφους κάθε αναφορά στην
υπόθεση, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο.
Ο δημοσιογράφος Κλ. Γκούντμαν απολύθηκε αλλά και
φυλακίστηκε για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Όπως γράφει ο
ίδιος στην επιστολή, ο Κόλσον του υποσχέθηκε τότε, ότι θα

επαναπροσληφθεί εφόσον κρατήσει το στόμα του κλειστό και δεν
εμπλέξει την εφημερίδα ενώπιον των δικαστηρίων. Τέλος, στην
επιστολή ο δημοσιογράφος κατονομάζει και τους προϊσταμένους
που φέρονται ότι επίσης είχαν πλήρη γνώση των υποκλοπών και
τον στήριζαν»
Γκούντμαν: “Εν γνώσει και του Κάμερον οι υποκλοπές στον όμιλο
Μέρντοχ” http://www.tvxs.gr/, 17/8/2011.
***
Όταν η ζωή ξεπερνά τη «βολεμένη» φαντασία
«Αν κάποιος «προφήτευε», εδώ και ένα-δύο χρόνια, ότι ο Πούτιν
θα «κινδύνευε» από τον Μεντβέντιεφ, ότι θα συζητούσαμε αν θα
υπάρχει ΕΕ, ότι θα είχε μισοκαταστραφεί μια βιομηχανική δύναμη
όπως η Ιαπωνία ή ότι θα ξεκίναγαν εκ νέου, παρά την εμπειρία
Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβάνου, νέοι πόλεμοι και δυτικές επεμβάσεις
στη Μέση Ανατολή, τι θα τούχατε πει; Το πιθανότερο, ότι είναι
καταστροφολόγος, φαντασιόπληκτoς, «Kασσάνδρα».
συνέβησαν και πολύ χειρότερα απειλούνται.

Αυτά

όμως

Ο αιώνας που άρχισε με τη σοβιετική διάλυση, τους “δίδυμους
πύργους” και τις μεσανατολικές εκστρατείες, για να συνεχισθεί
με τη Λήμαν Μπράδερς, την ευρωπαϊκή κρίση και την ιστορική
καταστροφή της Ιαπωνίας, προάγγελο ίσως πολύ μεγαλύτερων
φυσικών καταστροφών, κινδυνεύει, αν δεν ανακοπούν οι κυρίαρχες
σήμερα τάσεις, να χαρακτηρισθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος
“αιώνας των καταστροφών”. ¨Η, για να είμαστε ακριβείς, με
δεδομένη την τεχνολογία που διαθέτουμε, δεν θα υπάρξει
ιστορικός για να τον περιγράψει.
Κανονικά η πιο μεγάλη απαισιοδοξία επιβάλλεται από τα
πράγματα. Εκτός αν η προσέγγιση πολύ μεγάλων οικολογικών,
πολεμικών, οικονομικών καταστροφών, δημιουργήσει την αναγκαία
κρίσιμη μάζα ανθρώπινης συνείδησης που θα μπορέσει να
επανελέγξει το χρηματιστικό τέρας. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε
την πολιτική επανάσταση εναντίον του που ζητάει από το 2009 ο
Ζακ Ατταλί»

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ:
ΕΥΡΩΠΗ,
ΡΩΣΙΑ,
ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ http://konstantakopoulos.blogspot.com/, 15/8/11.
***
Ανθρώπινα δικαιώματα: καταργώντας ακόμη και τα προσχήματα
«Στον ρόλο των «εμπρηστών», οι μέχρι χθες περιθωριακοί, αλλά
σήμερα σοβαροί διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών,
που ανήκουν ή ερωτοτροπούν με το υπερσυντηρητικό κίνημα «Πάρτι
τσαγιού».
Η μετατόπιση των Ρεπουμπλικανών σε ακραίες θέσεις αφήνει
κατάπληκτους πολιτικούς σχολιαστές. Εκλεκτή του κινήματος
είναι και η διεκδικήτρια του χρίσματος Μισέλ Μπάκμαν, ενώ ο
ανθυποψήφιός της Ρον Πολ προτείνει, εντελώς σοβαρά, την πλήρη
κατάργηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και την αποχώρηση από
τον… ΟΗΕ!»
Η
άνοδος
της
υπερσυντηρητικής
Δεξιάς,
A.P., http://news.kathimerini.gr/, 18/8/2011.

Reuters,

***
Θεσμικές αλλαγές με συνειδησιακά προοδευτικά βήματα
«Επιδιώκοντας μια υγιή πολιτική πρέπει να δούμε την ανάγκη του
ανθρωπολογικού υποβάθρου αλλά και του ανθρωπολογικού
εποικοδομήματος της πολιτικής σε νέα βάση, με νέους ορίζοντες,
με νέα προοπτική. Αυτή η δυναμική πρέπει να είναι διαγενεακή,
εκπαιδευτική, θεσμική και πολιτισμική.
Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην ένδεια των αξιών που αφήνει
κενό στο οποίο αναγορεύονται ως αυταξίες η ιδιοτέλεια, η
αλλοτρίωση, και οι θεσμικοί μονόδρομοι, η αγορά και η εξουσία»
Ζήσης Γιάννης, ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ, 16/8/2011.
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