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Η γραφεlοκρατία
ούτε με ευχές

. ΕΝ ~ ΣΤΑΣΕΙΣ '
ΔΗΓΜΑΤΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ

φίλος μου ο Povτέλ είναι Ελληνο
αμερικανός. Υστερα από παραμο
νή τριάντα και πλέον χρόνων στην

Ο

πολύ κοιρό ο κ. Πάγκαλος
έχει πρόβλημα με τον Κ.
Σημίτη. ΘεωρεΙ -και

Ελλάδα, ωτοφάσισε να τε~ιoπoιήσει
τις μουσικές σπουδές του στη δεύτερη

δικαίως ως ένα Βαθμό- ότι

πατρίδ?ι του. Κάθε καλοκαίρι έρχεται

ο πρωθυπουργός τον έχει

περιθωρΊΟl10ιησει λόγω

, της αθυροστομίας

για διακοπές. Συναντι6μαcπε, όπως ε(
ναι φυσικό, και τα λέμε κάθε φορά,
αλλά το ε"διαφέρο\' ε(ναι πως τα νέα
της Ελλάδας τα μαθα(νω καλύτερα α
πό 'κε(νον.

και τπς

κρπικιΊς που σσκεi, Είναι
εξiσoυ Γ1ροφονές, όμως,

στl κόνεl ό,τι περνά οπό το
χέρι του για να συνεχιστεί

Περίεργο θα
μου πεις, αλλά
έχει την εξήγη
σή του το πράγ
μα. Βλέπεις, οι
εκκρεμότητες
τρέχουν και ε

π ... Βεντέτα μεταεύ τους.

Δεν οφnνει ευκαιρία να

πέσει κάτω, δεν χόνεl
αφορμ" για να μην εππεθεί

προσωπικό, δεν διστάζει να
εξαπολύσει ευθεiες Βολές
κατό της πολlTlκπς του

φόσον δεν άλ

ri

λαξε τόπο κα

κατό των άμεσων

τοικίας μόνιμα,

συνεργστών του.

••• Αν δεχθούμε ότι
δίκιο στπν

KpmKrI

που

ασκeί ο κ. Πόγκαλος -και
το ξανσλέμε, οε αρκετό

σπμεία έχει δίκιο- π
πρακfιΚΠ που ακολουθεί

είναι όχι απλώς ίδια, αλλό
χει ρστερπ από αUΤι\ν του
εμπαθούς κστό τη γνώμη
του, κ. Σπμίτπ ,
Χαρακτηριστικό

παρόδειγμα η χθεοινη
ονοικτη επιστολή του,

όπου με προκλmll<:ό κσι

καλείται μέσα
σ' αυτό το διά
CΠ11μα των δια
κοπών του να τις αντιμετωπίσει, μέχρι
την επόμενη φορά που θα προκύΨόυν
άλλες και πιθανόν να συσσωρευτούν
με τι'.. άλυτει:.. παλιές.
.
Του ΔΙΟΝΥΣΗ
ΤΣΑΚΝΗ

έχει

.

Δεν ξέρω αν χαίρ€tαι τις διακοπές
του. αλλ(( εκε;ίνο που ξέρω ε ίναι πως οι
δΙl1'f1lσεις του για το Δημόσιο κω τους
λεγόμενους οργανισμαύς κοινής ω"~
λειας ξειτερνo\ιv και τα πω ακρα.
ιτιΘεωρησιακά νούμερα. Κατατάσσει
τους οργανισμούς σης εξής κατηγο
ρίες Η ;τρώτη, σχ"τι.ζόΗΕνη κυρίως με

Και το οτοίχnμα
δεν είναl

ΙΚΑ και εφορίες, «αδύνατον να εξυ
πηρετηθώ», η δεύτερη, με τις υπόλοι
πες ΔΕΚΟ, «ίσως εςυπηρετηθώ την τέ
ταρτη φορά που θα'ξαναπάω» και η
τρίτη, με τον ιδιωτικό τομέα; «τον Αύ

γουστο δεν δουλεύει τ(ποταο" Εχει με
γάλη πείρα βέβαια από την παραμονή
του στην Ελλάδα και έχει εξασκηθεί
στη ~γόμενη prima visIa (πρώτη μα
τιά) των υπαλλήλων π(σω από τα γκι
σέ . Και αvrούς τους ξεχωρίζε.Ι σε τρεις
κατηγορCες: Η πρώτη, «πtiμε να φύ
γουμε. αδύνατον να γίνει φ\μερα η
δουλειά μου», η δεύτερη, «ο Θεός να
βάλει το χέρι του» κω 11 τρίτη, «πού ή
αουνα, καλέ μου dvBgw;rcE, τόσον και
ρό» και η οποία, όπως είναι απOλύτr.ιις
κατανοητ6, -σπανίζει ολοένα και πε
ρισσότερο στις μέρες μας. (Σήμερα-ο
Θεός να τους έχει καλά- συνάντησα
δύο τέΤΟΙόυς ανθρώπους και ι':καΥα τη
δουλειά μου.)

Ε

τυχε, την επόμενη μι':ρα ιτου τον συ

νάντησα, να. παρακολουΘι\σω μια
συνέντευξη του φίλου μου Ν(κου Μπι:.
στη (τους φίλους τους αγαπάς και τους
σέβεσαι, παρά τις διαφωνίες 90υ μαζ(

τους) σε τηλεοπτικό καν4λι, με θέμα
τα λεγόμενα Κέντρα εξυπηρέτησης
Πολιτών. γνωστά ως κεπ . Επειδή ό
σοι τον γνωρίζουμε, ξέρουμε ιιιτό πρώ
το χέρι το χιούμορ του, φανιάζοιιαι
πως χρειά<πηκε ~ιεΊάλo κόπο για να (ι
ντιμετωπίσει τα ερωTlΊματα και τις ι:ν
<πάσεις των συνομιλητών ταυ. εκτός
-πρ(ίΥμα πο\! δε.ν. το πιcπεu(ι)- αν δεν

n Κεντρο-.

Αριστερά, αΑΑά
n καθnμερινότnτα

.

είχε ποτέ την τύχη (;) να περάσει την
πασίγνωστη σε όλους «οδύσσεια του
ταλαιπωρημένου πολίτψ,. «Οποιος θ~
λει μια άδεια αρτοποιού, για παρά
δειγμα, απευθΊ)νετ(ιL στα ΚΕΠ και σε
δεκαπέντε μέρες το πολύ. έχει συγκε

ντρώσει τα χαρτιά που απαιτούνται.
Για την έκδοση κάποιων πιστοποιητι
κών το θέμα τακτοποιείται αυΟη μερόν
και για την έκδοση κάποιων άλλων, α

παιτοννται μια-δυο μέρες, όπως δια
βατήρια Κ. λ.ι-ι:." . Αυτά έλεγε περc.-ι:ου,
αλλά φαίνεται ότι εγώ και ο φιλος μον
ο Ροντέλ μιλούσαμε γι' άλλη χώρα.
Η γραφειοκρατία δεν αντιμετωπίζε
ται ούτε με ευχές ούτε καν με ένα ΚΕΠ
ανά πολίτη. Δι6τι, 6ταν ζητάς μια εξυ
πηρ~τηση που αφορά το ΙΚΑ και σε
παρωιtμ.πουν α,jτλώς στο ΙΚΑ της πε-

, ριοχής σου δίνοντάς σου και το αντί
cπoιxo τηλεqκι)νικό νούμερο, αυτό δεν
λέγεται λύ011 του πραβλιΙματος, αλλά
υπηρεσία καταλόγου του ΟΤΕ. Ομως
αυτά ι:ίναι ζητήματα γραφειακρατίας,
όπως είπαμε, και για να λυΘούν μόνο
ευχές δcν χρειάζο\-ται. με τα άλλα ό·
μως, τα iXQ.vrg;:u 'Υ.((νο\!\, με τα πρό
στιμα που

,.~ .λονται ~oίκαθεν» (ω

ραία λiξη >.",~Y.((ν) και που καλό είναι
να επιληφθεί ο εισαγγελέας. τι γίνεται;

Και το αναφέρω αυτό, δι6τι_=ε~ε~αία

καταθέσουν οι Βουλι:ιπές
του ΠΑΣΟΚ το αναλιmKό
στοιχεία των
xρπμaτισmριαKων

συναλλαγών τους. Ο κ,

l3σθμό, γισ την απόφααπ
του πρωθυπουργού .

Προσπαθεl, απλώς, να
προκαλέσει 'Τσν Κ . ΣΓψίτπ
IJε αΚΡοίους, ειρωνlκους

~αl κραυγαλέους
χαρσκτπριομοι)ς,

σι •• Δεν νομίζω ότι
μπορεί κανείς, κσι πολύ
περισσότερο ο ευφυι'κ; Κ.

Πάγκαλος, να θεωρησει
ηολlτlκΓΊ κριτlκΓΊ τον
χαρακτηρισμό ως ... οχιό

του αρχηγού του . Δικαίωμά

του

CJtCJOID

να παραμένει σ'

ένα κόμμα, για την πγεTlκή
ομόδα του οποιου τρέφει

τόση

ano!;ia. Δικαίωμά του

νο ανταλλόσσει, επίσης,

επιστολές μέσω
εφημερίδων -τις οποίες
δηλώνει OTl ... oπαξioί νσ
δlοGόσει, οφού εξαντλείτοι
στις κυρισκάτικες

εκδόσεις ... με τον ορχηγό
ενός ~όμμστOς. στο οποίο

δηλώνει ότι αισθόνετοl

.. ξένο σώμα ...

Αλλά

δικαίωμα ΚΟΙ ημών των

υπολοίπων να Θεωρούμε
όTl η στασΙΊ του σUΤrΊ

ερμπνεύεται περισσότερο
με ψυχοναλυΤικές

μεθόδους. ηαρό με όρους
πολΓTlκπς ανάλυσης l<οι
κρπικr'ις .

J
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~

,
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ΠληΡό)νεις, ας πούμε, ανελλι,"tώς
κάθε 30 του μήνα τα έ\'011μα ενός ερ
γαζομένον Πόυ απασχολείς. αλλά εί
σαι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να υ
ποβάλλεις ' κάτι KαταCΠάσεις (η συ
μπλήρωσή τους απαιτεί Υνώσεις λογι
στή Y.α~ πάνω) όχι για να αποδείξεις ό
τι πλήρωσες (αυτό φαίνεται από τις α
ποδείξεις), αλλά για να δηλώσεις πως
έχεις πληρώσει. Φτιάχνουν, φα(νεται,
σαδΙCΠικά αρχεία οι άνθρωποι. Καιαν

το ξεχάσει; και περάσεις κανένας
χρόνος, πληρώνεις μια περιουσία με
τα πρόCΠιμα και τ~ προσαυξήσεις που
σου επιβάλλουν αυτά τα ιερά τέρατα
του αμαρτωλού οργανισμού . «Αφού σε
πλήρωσα, κακέ μου άνθρωΠΕ, πρόβλη
μά σου να αποδείξεις το αντωετο, όχι
δικό μου». Η απάντη011 πίσω από το

γκισέ, γνωσt1\: "Α! ο νόμος, ξέρετε" .
Αξ και ξερός, αλλά τέλος πάντων.
υτά και άλλα λέγαμε με τον Ροντέλ

Α ~ρoxθές και να φανταστείς, ούτε

πρόλαβα να το\' ΡWΤ1\σω για τη ζωή
του εκεί, τις σπουδές , τα σχέδιά του
και τα υπόλοιπα, Ελλάδα των προστί
μων και της σαδιστικής αντιμετώπισης
του πολίΤΙ1 της, υπουργέ μου, φίλε Νί
κο (αν προτιμάς). αλλά να το ξ έ ρεις, το
οτοCχημα σε τούτες τις εκλογές δ ε ν θα
είναι ούτε η Kενιρoαριcπερά ούτε οι
συμμαχίες οίιτε τα μεγαλόπνοα σΊ.έ·
δια, αλλά η καθημερινότητα και 11 c
γανάΚΤ1lση που απορρέει ωτ' αυτψ'.
Καλιϊ τύχη . φίλ(1l μου, και στους δυ·
. σας, στους δρόμους ;του επ,ιλέξα-.
Εμένα όμως ποιΟ ΚΕΤΠ (Κ{ντ :
Εξοιιθε'νωσηι; Ταλω,"tωΡ'lμ{νων ΠΓ'
τών) θ(ι με γλιτιδσ ε ι;

.

Προ

- ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Υπάρχουν «δύακόλοl» φιλόσοφοι;

Πόγκαλος δεν αoκeί
ΚΡΠIΚι\. θεμιτη ως ένσ

ΑΥΓΟΥΠΟΥ

..:.....::......---- - 

ειρωνικό τρόπο σχολιόζει
την πρωτοβουλίσ Σημίτπ να

7

είμαστε ή νιιΔθουμε μον(μως παράνο
μo~ και υπόλογοι απέναντι ο' ένα. κρά
τος Πόυ μόνο πρόcπψα ξέρει να επι
βάλλε,l.

ούτε με ΚΕΠ.

ΔύΌ φίλοι" δυο κόσμοι

Είναι δεδομένο όTl εδώ ΚΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ

. δεν αvτιμετωπίζεται

Του ΓιΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Δ

ι(ί(Jαζα πρόσφατα
ένα
κομμ (ίτι για τΩν rάλλο φι

λι5 σοφΩ Ζακ Ντεοι\'ηί, που
π.ρόσφCΠα μάλιστα η ζωή του
yvoimllxe ταινί{( . Ενας ι.ψφι
)..ε,ιόμ(\'ος φιλόσοφος όχι τό
σο γ~' αυτ(ί που λcει όσο για
το δυσνόητο -σύμφωνα με
πολλούς- τρόπο με τον οποίο
τα διατυπιι)νει. Επικρατεί μία
α\ιτίλ'1li'l] σύμφωνα με την ο
ποία η πραγματικιi γνώΟ1Ί εί
ναι διατυπωμένl] κομψά και
κατανοητά. Οτι η aAI,eElα
πρέπη να είναι απλιι στην κα
τανόηση Υ.αι όμορφη στην ό
ψι], Οη όλοι οι μεγάλοι δω
νοητές κατέληγαν σε μεγάλες,
απλέ; αλιΊθειες, σύντομες, πε
ΡΙΕκτικές και ε{.ληπτες. Και ό
τι τελικά ούτε λίγσ ούτε πολύ
ΙI απλόΤI)tα στη διατύπωmι Ε
\'ός ισχυρισ~ιoύ αποτελεί κρι
τηΡΙΟτlιςαςΙΟπιcπίαςτου. Κά
τι απλό. ομολογουμένως, μοι
άζει πιο κοντά στιιν αλιjθει(!.
εν(;) κάτι σY.oπ~ν6 'A,((L δυσ
γόητο, θολώνει τα νερά χαι
μας δίνει την ε,οτύπωση ότι
x(mOIO λ(ικχο έχει η φά!1α . ι
Οί.ωι; ((ν είιιιιm:ε και λίγο νω
θροι: στη σκ1:'ψη και πρoτψά~lε;
'ι:α cύκολα. Θα JtροC!Παθήσω
όσο

μποριό

να

αντικροίl!1(')

(ιυτl\ την (ίΠΩψη πο υ τείνει σι
γιΊ (')ιγιί να γίνΕΙ και βΕβαιότη

τα, Διότι τα ι:ύπεπτα δεν είναι

πάντα και τα' πω vιSm:tfta,

Συνήθως όταν λέμε ότι αυ

Ενας ΦιΑόσοφος, ένας επlοτιΊμονας
καλό είναι να μnν κουράζει και ο Αόγος
του να ρέει με άνεσn, Από έναν

ουγΥραΦέα, από έναν διονοnτn έΧΟUΙJΕ
λογοτεχνlκές και ψυχολογlκές
απαιτΠσεις. Η αΑπθειa όμως δεν

υπόκειται σε καμία τέτοια υποχΡέωοn
τός είναι κατανοητός εν"οο,,
με την ευκολία με τιιν οποία
τον κωαλαβαίνουμε . Μπορεί
<>μως κάτι να είναι κατανοητό ,
δηλαδή ε\lΥ.ολο να εν ν Οl1θεί.
και παρ' όλα αυτά ψευδές.
Μπορε ί επίσης κάτι δυσνόητο
να είναι cιληΘ€ς. Δυσχολευό
μαστε να το καταλάβουμε, δεν
nαύει όμως να είναι 11 αλή
Θεια. Γιατί η UAljfJeta δεν εί
ναι IIfu ανθρωπολογικl\ 1] ψυ
XOAOYlXI) κατηγορία. δεν έχει
να κάνει με την εvκoλί« ιτρό·
σβαml; ;του εμείς έχουμε σε
αυτι). Τι\ν αλlΙΘεια δεν την , .α
Itασχολεί» το ;ιΟΟο εύκολα Ι)
δύσκολα μπορούμε ν(( την (ι
ντιλιιφθοιϊμε . Ενας φιλόσο
φος. ένας επιστl'μονας. ένας
((ν{(λι'η)c :ι.αλό εί\'αι να πλcί
θε! το λόγο ΤΟ\l έτσι ώστε ν(ι
Υίvεται κατανοητός. Ακ6μη
καλό είναι \'α 'ναι ευχ(ιριστος

με άνεση. Από έναν συγγριι
φέα, από έ\'{(\' διανοητή, {

xoUJIc λογοτεχνικές και ψυχο
λογι.κές απαιτήσεις . Η αλή
υεια όμως δεν υπόκειται σ(
καμία τ';:τοι(( υποχρέωση.

11" αι

τ~ είναι λοιπόν αυτή η

.'περίφημI1 (ιλl\Θεια; Τίιιο

τι . <ίλλο παρά Ο τρόπος με τον
οποίο μας γίνο"ται νοητά τα
πράγματα . Και ποιος εί\'αι ο
τρό πος με το\' οποίο τα πράγ
μιιτα μας γίνονται νοητά. δll
λc.:διj οικεία κω "φιλικά,,: Η
f.'~I\Ylla\j 10\lς . Εδώ είναι το
ζουμί. Οων λέμε "ι] αλljOεια
το ,, πολcμου στο Ιράχ" πcρι

μένοι'με 11έΒω(( τη\' εξιjγηιJlj

το'' ΠΩλι'μου (ΙUΤOΙ'. Για ποι

tπην (tvCΊyvrl)crIJ. να μψ' κου·

Ο'): λιiγoυς: έγι νε. Το ότι οπό
λειιο; m:o Ιράκ "ιναι μία αλιΙ
Οεl-:ι. δηΛαδlj όντως έγινι·. ει
ν(tl αuτωtιiδΗΥ.ΤΟ . Δ€ν [, ίν((ι.
αυΙΙI Ι) ιιλliΘειιι Τι]\' οπσία ψιί
xvclIfLE. Ο τρόπος πο\ι έχουμε

ρά~ει και ο λόγος του να ρέει

να

εννοούμε

τα

πράγματα.

αυτό που έλεγαν παλιά ~~7Θ~Ι η.ταν αληΘ.;\{Και i'f θα
φτcίνoυμε στη\' cιλljt\εια των

πει ΙΙI~1E)1ίς: Αν αντcιπoκρ' ινό·

π{>αγμάτων, είναι μέσω της ε

ταν (Πα ΚΡΙΤ1ίρια κ('ι.πoιCΊς γε

ξl\'ι Ι) Olic;: τους. Στην πραγματι
κότητα λοιπόν πρόκcιται γ ι α
μία διαδικασία υπoκcιτCΊστα
σης: ΥποκαΘιστούμε το πρά'l

νικιjς, απόλυτης. εξ ιιποκαλύ
ψεως α).IΊΟι:ιας: Οχι βέβωα.
ΜIΊιτως το (ιν Οα επιβεβαιω
νόΤC(ν από το η. είραμα. όπως ο

μα, τl)v

οποίου α

περισσότερος κόσμος πιστεύ

ναζητούμε, με τ 1)\' εξljγllΟ1\
του . Οταν λοιπόν ψ(ιχ"ουμε
την αλιjθεια ενό<;: πράγματος,
ότcι\' ζητάμε να το εννοήσου
με, ιιπλιός αφαιρούμε το
πράγμα :ωι στη θέση του βιι
ζουμε την εξήγηση, ΤΙ1\' «έν.

fI. για τις θεωρίες των Οετnω"ν

επιστημών, ότι οηλαδl\ ελέΥ
χovται πειραματικά; Οί'τε
καν αυτό . Αυτό που roν απα
σχολούσε ιΊτα ν η εξ ι ιγητική
της ι.σχύ, το αν δηλαδιj προσέ

νοιά» του, για να το παύμε
διαφορετικά. Η ενέργεια αυ
η) μ:ιορεί να είναι εύκολ!) ή
δύσκολη. Η κατανόη011 του
μπορεί να είναι άνΕΤΙ1 \} οδυ
νηρlΙ. Το αν όμως η εννόησl1

εξηγψ) εις , και το κατά πόσα
συμφω\'ούσε με τις μαθηματι
κές εξισώσεις, αν δηλuδιj Βα
του «βγαίνανε .. τα ~ιαΘηματι·
κι:ί, Ακούγεται παράξενο αλ
λά έτσι είναι. Μία επιcπημoνι

ψευδής, το αν η εξιjγηΟ1\ του
στέκει' ή όχι, αυτ6 είναι μία
ιiλλη ιστορία. που δεν έχει να
γ.άνει με την ευκολία κ((τα
νόηση,::.
Στο ' ίδιο {(ρ(-)ρο διάβασα
πω;. ((ποτελεί μύθο το ότι η θε
υJvίrt της σxετικότηtαι; του
Αϊνσuί ι \' μπορf.( να γίνει χα

κατά πόσο παρουσιάζΕΙ. μία
σuνεπιj και συνεκτικιj δομή.
Το πρ«(n:ι<πο μέλlυια του Αίν
(Πάιν. και του κάΘε Aίνcπάιν.
δεν είναι το αν IJ θεωρία σuμ
φωνεί με το πείραμα. Είναι το
ω' η θ ε ωρία συμφωνεί με το\'
[Ι(lIΤΙ\ της .
Μ ε cιυTl] Τl1ν έννοια λοιπόν

t<I.\,OIITI\ ((πΩ δέκ(ι ώc: είΥ.οσι
(ί,τομ( ιSλιι κι όλα. Αυτό (-Ιε

ΤΩ ερι,'n'lμα δεν είνιιι αν
ο Ντε Ρ ιντc'ι. , χαι κιίθε Ντερι

Β<ιί(ι)ς ισχί'ει . η Θεωρία της
ιτχετικόΤ'1τας μπορεί να γίνει
κατανοητή ωιό πολι'ι κόομο.

\'τά. είναι κατ<ι\'οητός: lj όχι.
ΤΟ θέμα είνιιι α\' όσα XceL εί
νω ι) όχι ((AIJOlj . πάει \'(( πει
κατά π6(10 διαl)έτουν εσωτε
ρικl) συν{πειη και σιινοχιj.
π(ίεl να πει κατά πόσο συμ
<pI,)\'Otiv με τον εαυτό τους.

((AljGEtU rou

το\.' πράγματος είναι αληθιίς ~

Οταν όμως ο Αϊ νστάιν «ουλ·
λάμΙ\(L"fο> τη Ο εω ρίαταιι ΤΩλι
yιiτερo που τον απασχολούσε
ιΊταν το αν Οιι ιιτω' κατα\'οη
τιι. Αυτό που τον έκαιγε ήταν

φερε επαρκείς και συνεπείς

κή Ο εωρ ία ελέγχεται. από το
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