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Δόκτωρ φον Δρούτσας και Χάρης Παμπούκης: η πιο δυνατή σχέση μεταξύ μελών της κυβέρνησης, δεδομένου ότι τίποτε άλλο δεν συνδέει ισχυρότερα τους ανθρώπους της εξουσίας όσο η αμοιβαία αντιπάθεια...

ΗΣάντι Χότσκις είναι μία Αμερικανίδα ψυχολόγοε, η οποία διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου τηε Νότιαε Καλιφόρ- νιαε. Το 2004 εξέδωσε τα αποτελέσματα τηε έρευνάε τηε για τη διαταραχή τηε προσωπικότηταε που ονομάζουμε ναρκισσισμό, σ ’ ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα του ναρκισσισμού». Η  συγγραφέαε τα προσδιορίζει ωε εξήε: 1) Αναισχυντία. Η ναρκισσιστική προσωπικότητα βιώνει το αίσθημα τηε ντροπήε τελείωε διαφορετικά από τιε υγιείε προσωπικότη- τεε. 2) Μαγική σκέψη. Ο όροε α- ναφέρεται σ ’ ένα τρόπο του σκέ- πτεσθαι, που βασίζεται σε στρεβλώσει τηε πραγματικότηταε, αυ- ταπάτεε και αυθαίρετουε συσχε- τισμοΰε γεγονότων. 3) Αλαζονεία. Το ηθικό του νάρκισσου αναπτερώνεται όταν μειώνει τουε άλλουε. 4) Φθόνοε. Ο νάρκισσοε περκρρονεί εκείνουε τουε οποίουε φθονεί, επειδή αισθάνεται ότι απειλούν την ανωτερότητά του. 5) Ιδιαίτερα δικαιώματα. Ο νάρκισ- σοε αναγνωρίζει στον εαυτό του ξεχωριστά δικαιώματα και απαιτεί ευνοϊκότερη μεταχείρισή έναντι των άλλων. 6) Εκμετάλλευση. Χρησιμοποιεί τουε άλλουε χωρίε ενδοιασμούε, ιδίωε αν βρίσκονται σε ιεραρχικά κατώτερη θέση. 7) Ουδεμία αντίληψη των ορίων του εαυτού του. Για τον νάρκισσο, οι άλλοι είτε είναι προέκταση του εγώ του είτε α- πλώε δεν υπάρχουν καθόλου.
Τα διάβαζα αυτά χθεε, σκεπτόμε- νοε ότι ενδεχομένωε μαε βοηθούν να καταλάβουμε και τουε αν- θρώπουε εκείνουε, οι οποίοι πιστεύουν τόσο βαθιά στην ανωτερότητα τηε πολιτικήε σκέψηε τουε και των επαναστατικών πε-

ποιθήσεών τουε, ώστε αναγνωρίζουν στον εαυτό τουε το δικαίωμα να αφαιρούν τη ζωή των άλλων. Δεν θα με εξέπληττε καθόλου αν στο βάθοε κάθε Κου- φοντίνα υπάρχει έναε αθερά- πευτοε νάρκισσοε...
ΑτυπηΣυγχαρητήρια στον Πολ Τζε- ρούλανοε! Πολύ σωστό εκ μέρουε του ότι επέτρεψε στην υφυπουργό Αντζελα (του Τόλιδοε) να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των υπουργών Τουρισμού. Αλλωστε, τι είναι η

Αντζελα στην κυβέρνηση; Μία άτυπη υφυπουργόε...
Γοργόνεβ και βιντζότρατεβΤα υψηλά καθήκοντα συνεπάγονται και υψηλέε επαφέε. Ετσι, στο πλαίσιο τηε επίσκεψηε που πραγματοποιεί στην Αθήνα, η Ελληνίδα επίτροποε Μαρία Δα- μανάκη συναντήθηκε χθεε με τουε εκπροσώπουε τηε Πανελλή- νιαε Ενωσηε Βιντζότραταε...
Προστασίαε του ΕφοπλιστήΕκτόε από «Προστασίαε του Πολίτη», προσεχώε ο Μιχάληε Χρυ-

σοχοΐδηε γίνεται και υπουργόε «Προστασίαε του Εφοπλιστή». Ο Χάρηε Παμπούκηε διαμοίρασε, ε- τπτέλουε, τα «ιμάτια» του πάλαι ποτέ υπουργείου Εμπορικήε Ναυτι- λίαε. Η ποντοπόροε ναυτιλία πέρασε στον Μ. Χρυσοχοΐδη, η ακτοπλοΐα στη θεία Λούκα και οι ε- πιδοτούμενεε άγονεε γραμμέε στον υφυπουργό Μεταφορών Ν. Σηφουνάκη. Λογικά, η ποντοπόροε ναυτιλία έπρεπε να υπαχθεί στο υπουργείο Οικονομίαε τηε Λούκαε, το οποίο, άλλωστε, περιέχει και τον όρο «Ναυτιλία» στον πλήρη τίτλο του. Ωστόσο, η υπουργόε κατάφε-

ρεμέσ να μη όνομά πό τον νοείται πωσδήπ μείνε πι ΠΑΣΟΚ.
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