
 
Just ink ace ? 

Just in case … 

Συνάδελφε, 

Σε περιμένει μία έκπληξη – ελπίζω ευχάριστη. Ίσως θα έχεις κάποιο πρόβλημα 

άρνησης, αν η γνωστή συνταγή “too good to be true” είναι μία εδραιωμένη 

προκατάληψή σου. Αυτά που ίσως διαβάσεις εξ αιτίας μου είναι πιθανό να σου 

φανούν σαν «Weekend στον Πλούτωνα». 

«Είμαστε τόσο απασχολημένοι με τα σφουγγαρίσματα που δεν βρίσκουμε χρόνο να 

δούμε μήπως μπορούμε να κλείσουμε τη βρύση» λέει ένα απόφθεγμα που 

περιφέρεται αδέσποτο στο διαδίκτυο. Είναι, όμως, αλλιώς να εντοπίζεις τον πυρήνα 

του προβλήματος και να ξέρεις πώς ακριβώς να χτυπήσεις το κακό στη ρίζα του. Όχι ; 

Πολλοί παλεύουν – άλλοι πεσμένοι στα τέσσερα, άλλοι ωρυόμενοι – να φύγει η 

τρόϊκα π.χ. και να ξεπερασθεί το μνημόνιο. Αντιπροτείνω να λύσουμε άμεσα και με 

προοπτική το πρόβλημα της Ελλάδας. Πώς ; Λύνοντας ταυτόχρονα το δομικό 

πρόβλημα του καπιταλισμού και το εγγενές πρόβλημα του κοινοβουλευτισμού.  

Ένα κοινωνικό big bang. Ψιλοπράγματα. 

Οι «ισχυροί» «ανεπτυγμένοι» έχουν τεράστια προβλήματα. Έκρηξη δημόσιου χρέους, 

τεράστια μόχλευση τραπεζών και κανιβαλισμός μεταξύ τους – να συνεχίσω ;  

Μπορείς να κρίνεις μόνος σου αν σοβαρολογώ διαβάζοντας τη σχετική μελέτη μου : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Όμορφος κόσμος, αρκετά ηθικός, ανθρώπινα πλασμένος ! 

Οποιαδήποτε στοιχειοθετημένη κριτική καλοδεχούμενη. Αν δεν έχεις κάτι να 

αντικρούσεις, μην το πάρεις για πρόβλημα. Έχω πάρει δεκάδες γνώμες στα σοβαρά. 

Το σκέπτομαι και καλά, γι’ αυτό αργεί το δεύτερο μέρος. 

Θα σου πρότεινα να τυπώσεις το 36σέλιδο κείμενο και να το σκεφθείς κι εσύ ήρεμα. 

Η πρόκληση είναι κολοσσιαία, οι αποφάσεις δύσκολες. 

Αν σε παραξενεύει πώς και βάζω υποψήφιος στο ΤΕΕ, με τέτοιες θέσεις και 

βιογραφικό, η απάντηση είναι απλή : είμαι ασύμβατος με το πελατειακό σύστημα που 

ήδη καταρρέει. Να στο πω και με ανέκδοτο ; 

Έπεσε ένας γάϊδαρος στο πηγάδι. Μαζεύτηκε κόσμος και κοίταζε. Κάποια στιγμή 

κάποιος αναρωτήθηκε «ρε παιδιά, πώς θα τον βγάλουμε ;». Έγινε ευρύς και γόνιμος 

δημοκρατικός διάλογος και με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν και τον έβγαλαν 

… Τζάκ !  

Κάπως έτσι … 

Κόρινθος 9/11/13 

Φιλικά - συναδελφικά 

Κώστας Τζαναβάρας 

υ.γ. : Στο επόμενο άρθρο μου θα γράψω δυό λόγια για τα επαγγελματικά μας, το ΤΕΕ 

και το ειδικά προσαρμοσμένο αριστοδημοκρατικό μοντέλο διοίκησης που προτείνω. 

υ.γ. 2.  Επίσης τι θα έλεγες για ένα web project με βάσιμη φιλοδοξία την αβίαστη αναστροφή του ρεύματος 

εσωτερικής μετανάστευσης ; Χωρίς επιδοτήσεις, γραφειοκρατία κ.λ.π. Σκέτη ιδιωτική πρωτοβουλία. Δική μας 

εταιρεία, αριστοδημοκρατικά οργανωμένη.  Να το δούμε κι αυτό, αν μη τι άλλο ; Τι θα ήταν για την οικοδομή και 

τις υποδομές ; 
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