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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΓΛΑΪΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1843: Ο άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς εκδίδει το 

διήγηµα Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (A Christmas Carol).

1909: Οι αµερικανίδες σοσιαλίστριες αποκηρύσσουν το 

δικαίωµα της ψήφου ως µικροαστικό.

1965: Ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκολ επανεκλέγεται στο αξίωµα 

του προέδρου της Γαλλίας. Αντίπαλός του, ο µετέπειτα 

σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν.

1990: Ορκίζεται στο ∆ηµαρχείο της Αθήνας ο νέος δήµαρχος 

Αντώνης Τρίτσης και το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

1997: Ο βραζιλιάνος παίκτης της Ίντερ Ρονάλντο κατακτά τη 

Χρυσή Μπάλα, το έπαθλο που απονέµεται από το γαλλικό 

περιοδικό France Football στον καλύτερο ποδοσφαιριστή 

που αγωνίζεται στην Ευρώπη.

2001: Σβήνει η φωτιά στους ∆ίδυµους Πύργους, που 

προκλήθηκε από τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεµβρίου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1910: Ζαν Ζενέ, γάλλος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής. 

(Ο σχοινοβάτης, Οι δούλες) (Θαν. 15/4/1986)

1915: Εντίθ Πιαφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο της Εντίθ 

Τζιοβάνα Γκασιόν, γαλλίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 11/10/1963)

1944: Άλβιν Λι, άγγλος ρόκερ. (Θαν. 6/3/2013)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1813: Τζέιµς ΜακΓκίλ, καναδός επιχειρηµατίας και 

φιλάνθρωπος, ιδρυτής του περίφηµου πανεπιστηµίου 

McGill που εδρεύει στο Μόντρεαλ. (Γεν. 6/10/1744)1848: 

Έµιλι Τζέιν Μπροντέ, αγγλίδα συγγραφέας, µία από τις δύο 

αδελφές που έγραψαν το µυθιστόρηµα Ανεµοδαρµένα Ύψη. 

(Γεν. 30/7/1818)

1915: Αλόις Αλτσχάιµερ, γερµανός νευρολόγος. Το όνοµά 

του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει 

κυρίως τα ηλικιωµένα άτοµα. (Γεν. 14/6/1864)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Χριστουγεννιάτικη Ιστορία 
Η πρωτότυπη έκδοση του 1843

∆ιήγηµα του Κάρολου Ντίκενς, που 
δηµιούργησε τον µοναδικό µεγάλο 
χριστουγεννιάτικο µύθο της σύγχρο-
νης λογοτεχνίας. Ο πρωτότυπος τίτλος 
του είναι A Christmas Carol (Χριστου-
γεννιάτικα Κάλαντα). Το βιβλίο κυκλο-
φόρησε στις 19 ∆εκεµβρίου 1843 και 
αµέσως έγινε µεγάλη επιτυχία. Μόλις 
την πρώτη εβδοµάδα κυκλοφορίας του 
πούλησε 6.000 αντίτυπα, ασύλληπτο 
νούµερο για την εποχή εκείνη.

Ήρωας του µυθιστορήµατος είναι ο 
Εµπενίζερ Σκρουτζ, ένας ηλικιωµένος 
τσιγκούνης, που δεν αισθάνεται συµπό-
νια για κανέναν από τους ανθρώπους 
του περιβάλλοντός του. Στο µυαλό του 
οι άνθρωποι υπάρχουν µόνο για να του 
προσφέρουν χρήµατα, ενώ απεχθά-
νεται τα Χριστούγεννα, καθώς θεωρεί 
ότι προσθέτουν ένα ακόµα χρόνο στην 
πλάτη του, χωρίς να τον κάνουν πλουσι-
ότερο. Την παραµονή κάποιων Χριστου-
γέννων, ο Σκρουτζ δέχεται έναν απρό-
σκλητο επισκέπτη. Είναι το φάντασµα 
του νεκρού συνεργάτη του Τζέικοµπ 
Μάρλεϊ, τσιγκούνη και µίζερου, όπως ο 
Σκρουτζ, που τον προειδοποιεί να αλλά-
ξει χαρακτήρα για να µην έχει την ίδια 
κατάληξη µε αυτόν. Στη συνέχεια, τον 
επισκέπτονται τα τρία φαντάσµατα των 
Χριστουγέννων και του υποδεικνύουν 
τα λάθη του, βοηθώντας τον να αγγίξει 
τη µετάνοια. Μετά την εµπειρία αυτή, ο 
πρώην εκµεταλλευτής Σκρουτζ αλλάζει 
άρδην τη συµπεριφορά του και µετα-
τρέπεται στον µεγαλύτερο ευεργέτη της 
πόλης του.

Το βιβλίο διατρέχουν τα δύο θέµατα, 
που έχουν κοµβική σηµασία στο έργο 
του Ντίκενς: η κοινωνική αδικία και 

η συνακόλουθη φτώχεια, δύο από τα 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά της βικτω-
ριανής Αγγλίας, που βίωνε τον άκρατο 
καπιταλισµό της Βιοµηχανικής Επα-
νάστασης. Ο σπουδαίος άγγλος συγ-
γραφέας το έγραψε σε µία περίοδο, 
που βρισκόταν και αυτός σε εξαιρετικά 
άσχηµη οικονοµική κατάσταση. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα να δεθεί συναι-
σθηµατικά µε τους ήρωες της ιστορίας 
του, δίνοντας εξαιρετική ζωντάνια στην 
αφήγηση. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε, ότι 
καθώς έγραφε γελούσε κι έκλαιγε ξανά 
και ξανά.

Το βιβλίο του Ντίκενς ζέστανε τις καρ-
διές των ανθρώπων και συνεισέφερε 
στην αναζωογόννηση των Χριστουγέν-
νων ως γιορτή αγάπης και συµπόνοιας, 
σε µια περίοδο απόλυτης ένδειας για 
την εργατική τάξη της Αγγλίας. Ο ίδιος 
πίστευε σε µία «φιλοσοφία Χριστουγέν-
νων», δηλαδή ότι το πνεύµα των Χρι-
στουγέννων πρέπει να κυριαρχεί όλο 

τον χρόνο στις σχέσεις των ανθρώπων.
Το διήγηµα του Ντίκενς από την πρώ-

τη µέρα της κυκλοφορίας του κέρδισε 
τους κριτικούς, ενώ επαινέθηκε και από 
τους οµοτέχνους του, µε προεξάρχοντα 
τον Γουίλιαµ Μέικπις Θάκερεϊ, που δεν 
φείσθηκε επαίνων. Στον αντίποδα, ο 
σύγχρονος αµερικανός φιλόσοφος Μά-
ικλ Λέβιν, έγραψε µία κριτική του έργου 
από νεοφιλελεύθερη σκοπιά, για να κα-
ταγγείλει τα «µεγάλα ψέµµατα» του Ντί-
κενς και να  υπερσπισθεί τον Σκρουτζ 
«ως ένα επιχειρηµατία του οποίου οι 
ιδέες και πρακτικές ωφελούν, όχι µόνο 
τον ίδιο, αλλά και τους υπαλλήλους του 
και την κοινωνία εν γένει».

Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία γνώρισε 
πολλές µεταφορές στον κινηµατογράφο, 
στην τηλεόραση, το θέατρο και την όπε-
ρα. Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο πάµπλουτος 
τσιγγούνης ήρωας του Γουόλτ Ντίσνεϊ, 
έχει σηµείο αναφοράς τον Εµπενίζερ 
Σκρουτζ.

Ηταν µέχρι τώρα κοινό µυστικό. 
Αλλά έγινε, πλέον, κτήµα όλων. Η 
τρόικα, που ήρθε να διασώσει την 
Ελλάδα και άλλες χώρες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου, κάνει µυστικές 
µπίζνες δεκάδων εκατοµµυρίων 
ευρώ, χωρίς κανέναν έλεγχο και 
διαφάνεια.

Οπως αποκάλυψε σε εκτενές ρε-
πορτάζ το EU-Observer, τα «καλά 
παιδιά» της τρόικας αναγορεύουν 
εταιρείες της απολύτου αρεσκείας 
τους σε οικονοµικούς συµβούλους 
και τους χορηγούν παχυλές αµοι-
βές, τις οποίες πληρώνουν οι πο-
λίτες των χωρών αυτών που πήγαν 
να σώσουν.

Ολα αυτά, χωρίς δηµόσιο δια-
γωνισµό και παρά την πιθανότητα 
σύγκρουσης συµφερόντων. ∆ιότι 
οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται 
µε άλλες µικρότερες εταιρείες λο-
γιστών, δηµιουργώντας ένα «χρυσό 
κύκλο» συµφερόντων γύρω από τη 
χρεοκοπία κρατών και τραπεζών.

Στην Κύπρο ξέσπασε θόρυβος 
όταν διαπιστώθηκε, όπως ανα-
φέρει το δηµοσίευµα, πως ο επι-
κεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας 
είχε προεπιλέξει ως σύµβουλο την 
Alvarez and Marsal, εταιρεία που 
είχε απορρίψει το δ.σ. της τράπεζας 
λόγω σύγκρουσης συµφερόντων.

Στην Ελλάδα, όπως και στην 

Ισπανία, δραστηριοποιείται έντονα 
η Black Rock Solutions, η οποία, 
όπως αναφέρεται, µετονοµάστηκε 
σε Solar, για να αποφύγει περιπέ-
τειες και να στρατολογήσει 18 φρου-
ρούς ασφαλείας για τις µετακινήσεις 
των στελεχών της.

Στις εταιρείες-συµβούλους η 
τρόικα αναθέτει τη βρόµικη δου-
λειά. Τους ζητά να υπολογίσουν τα 
ποσά που χρειάζονται οι χώρες και 
οι τράπεζές τους για να µη χρεοκο-
πήσουν. Πρόκειται για την τέλεια 
«δουλειά», αφού σε περιπτώσεις 
που διακυβεύονται δισ. ευρώ 
«Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει»!

Λίγο καιρό πριν, ο πρόεδρος του 

ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ερώ-
τησή του προς τον υπουργό Οικο-
νοµικών, Γ. Στουρνάρα, έκανε λόγο 
για ιλιγγιώδη ποσά που δόθηκαν σε 
τράπεζες, δικηγορικά γραφεία και 
χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους 
την περίοδο των Μνηµονίων.

Την περίοδο 2004 - 2012 φέρε-
ται να δόθηκαν 1,116 δισ. ευρώ για 
συµβουλευτικές υπηρεσίες δια-
φόρων εταιρειών και δικηγορικών 
γραφείων στην Ελλάδα.

Είναι φανερό ότι γύρω από την 
επιχείρηση διάσωσης της ελληνι-
κής οικονοµίας στήθηκε ένας χορός 
υφαρπαγής του εθνικού πλούτου 
της χώρας.

Οι αυτόκλητα διορισµένοι ξένοι 
«σύµβουλοι» έφεραν µαζί τους, για 
το σκοπό αυτό, τους δικούς τους 
ανθρώπους. Με τους οποίους συ-
νεργάζονται άψογα και πληρώνουν 
πλουσιοπάροχα, καθώς «το ένα 
χέρι νίβει το άλλο...», σε αγαστή συ-
νεργασία.

Οι δανειστές µας διαµαρτύρονται 
για τη διαφθορά και την αδιαφάνεια 
στα ελληνικά πράγµατα. Αλλά κά-
νουν το ακριβώς αντίθετο.

Συµπεριφέρονται ως εισβολείς 
σε κατακτηµένη χώρα, επιβάλλο-
ντας µε το δικό τους τρόπο τα συµ-
φέροντα που εκείνοι εξυπηρετούν. 
Εις βάρος των πολιτών, πάντα.

Οι σκοτεινές µπίζνες της τρόικας


