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Εµπνευσµένες...Ατάκες
«Άλλοι έχουν πολλά λεφτά κι άλλοι τίποτα.
Είναι σαν κάποιον που δεν βρίσκει νερό ούτε
για να ξεδιψάσει και σαν έναν άλλον που
ψάχνει να βρει γέφυρα να περάσει το νερό».
-Αριστοτέλης Ωνάσης
«Για το κατάλληλο ποσό χρηµάτων,
εγώ κάνω σχεδόν τα πάντα».
-Lars Urlich
«Ο άνθρωπος που στη διαθήκη του αφήνει
χρήµατα σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα, απλώς
παραχωρεί αυτά που πλέον δεν
του ανήκουν».
-Βολτέρος
«Φτωχός δεν είναι ο άνθρωπος που έχει λίγα,
αλλά εκείνος που επιδιώκει περισσότερα».
-Σενέκας
«Η φτώχεια έχει πολλές αιτίες, αλλά η ρίζα
της είναι η άγνοια».
-Lyndon Johnson
«Όταν δίνω τροφή στους φτωχούς, µε λένε
άγιο. Όταν ρωτάω γιατί οι φτωχοί δεν έχουν
τροφή, µε λένε κοµουνιστή».
-Dom Helder Camara
«Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι
και φτωχοί είναι το ίδιο».
-Ευριπίδης
«Η φτώχεια δεν είναι ντροπή για έναν
άνθρωπο, αλλά είναι τελείως άβολη».
-Sydney Smith
«Η πολυτέλεια καταστρέφει τις δηµοκρατίες.
Η φτώχεια τις µοναρχίες».
-Montesquieu
«Πάντα θεωρούσα πολύ υγιές
να µένω αδέκαρος».
-Orson Welles
«Οι φτωχοί δεν ξέρουν πως σκοπός τους στη
ζωή είναι να εξασκούν τη γενναιοδωρία µας».
-Jean Paul Sartre
«∆εν θεωρούµε ντροπή τη φτώχεια.
Ντροπή είναι να µην την αποφεύγει
κανείς δουλεύοντας».
-Θουκυδίδης
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Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, σηµάδεψε µία ολόκληρη εποχή, έγινε µύθος, σύµβολο, ταινία,
και υπήρξε το δεξί χέρι του Φιντέλ Κάστρο,
του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τις
ισορροπίες δυνάµεων στη Λατινική Αµερική
και όχι µόνο. Πάνω από όλα όµως ο Τσε,
ήταν αντάρτης, ο οποίος κέρδισε πολλές
µάχες (Κούβα, Κονγκό, Βολιβία) συνήθως µε
µια χούφτα άντρες (και γυναίκες), υποσιτισµένους, άυπνους, άπλυτους, ντυµένους µε κουρέλια, οι οποίοι δεν έµεναν στο ίδιο σηµείο
περισσότερο από λίγες ώρες και των οποίων
η συµπλοκή µε τον εχθρό κρατούσε συνήθως λίγα λεπτά.
Και εδώ, ο «Ανταρτοπόλεµος», γίνεται πιο
χρήσιµος σαν εγχειρίδιο επιβίωσης στην
ελληνική αγορά από βιβλία που έχουµε
καλύψει στο παρελθόν, όπως η Τέχνη του
Πολέµου (που καταπιάνεται µε τις τεράστιες
στρατιές της αρχαίας Κίνας), ο Ηγεµόνας (που
πραγµατεύεται πολιορκίες στα κάστρα του
µεσαίωνα) και το Περί Πολέµου (που σηµείο
αναφοράς έχει τις επικές εκστρατείες την
εποχή του Ναπολέοντα).
Πρωτίστως, ο αντάρτης είναι κοινωνικός
µεταρρυθµιστής. Συµµαχεί και εξασφαλίζει
στήριξη από τους λιγότερο προνοµιούχους
(αγρότες, κτηνοτρόφους κ.λπ.) και έχει ως
όραµα µία αξιοκρατική, δίκαιη και πλουραλιστική κοινωνία. Για µία εταιρεία αυτό,
σηµαίνει πως κάθε στέλεχος έχει αυξηµένη
αίσθηση όχι µόνο σηµαντικότητας αλλά και
ευθύνης, ένα όραµα το οποίο υπερβαίνει την
κερδοφορία της εταιρείας (το οποίο παραδόξως έχει αποδειχτεί πως παίζει θετικό ρόλο
σε αυτήν) και εµπιστεύεται την αξιοκρατία και
την πειθαρχία. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως

Ernesto Che
Guevara:
Guerrilla
Warfare,
Eκδόσεις
BN Publishing
σελ.104

ο Γκεβάρα πολλές φορές χωρίς δισταγµό είχε
εκτελέσει, ακόµα και ο ίδιος, αντάρτες οι
οποίοι είχαν σπάσει τον κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας.
Η δεύτερη και σχεδόν εξίσου σηµαντική
αρχή, είναι πως ο αντάρτης πρέπει να διαλέγει αυτός τον τόπο, τις περιστάσεις και το
χρόνο της επίθεσης και να µην κινείται εάν
δεν γνωρίζει πως µπορεί να κερδίσει. Το
µήνυµα για τα στελέχη είναι πως τίποτα δεν
πρέπει να µένει στην τύχη και πως ο κάθε
πόρος είναι σηµαντικός, και πρέπει να το
σεβαστούµε.
Το τελευταίο κοµµάτι που θέλω να ξεχωρίσω
είναι αυτό του ψυχολογικού πολέµου. Οι
αντάρτες του Τσε, συνήθιζαν να σκοτώνουν
την εµπροσθοφυλακή του εχθρού και να
αποχωρούν. Αυτό ως αποτέλεσµα είχε να µη
θέλει κανείς να βρίσκεται εκεί. Θα αφήσω τον
καθένα από εσάς να ερµηνεύσει πως µπορεί
να το αξιοποιήσει αυτό στις καθηµερινές του
«επιχειρήσεις».
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