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Γξάθεη ε
Σνθία Βνύιηεςε

Σηε ρώξα επηθξαηνύλ ζπλζήθεο εκθπιίνπ. Δίλαη έλαο εκθύιηνο ρσξίο όπια – αλ θαη κεξηθέο
θνξέο βξίζθνπκε θη’ από δαύηα. Έλαο εκθύιηνο πνπ ηξνκάδεη απηνύο πνπ γλσξίδνπλ ηελ
πξόζθαηε Ιζηνξία καο πεξηζζόηεξν θαη από ηα ρηππήκαηα ηεο ηξνκνθξαηίαο – απηά πνπ
γίλνληαη θαη απηά πνπ απνηξέπνληαη.
Γηα λα θαιπθζνύλ νη επζύλεο απηώλ πνπ νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζηε ζεκεξηλή θαθνδαηκνλία
ηεο, γηα λα κελ πιεξώζεη θαλείο νύηε θαλ πνιηηηθά, γηα λα ρσξέζνπλ όινη ζε κηα ηδηόηππε
θνιπκπήζξα ηνπ Σηισάκ, κε πξάμεηο, δειώζεηο θαη παξαιείςεηο ηερλεέλησο ζηξέθνληαη
όινη ελαληίνλ όισλ.
Ο ηδησηηθόο ηνκέαο ελαληίνλ ηνπ δεκνζίνπ. Οη άλεξγνη ελαληίνλ όισλ ησλ επί ρξόληα
«βνιεκέλσλ». Οη ζπκβαζηνύρνη ελαληίνλ ησλ κνλίκσλ. Οη κόληκνη κε ηνπο ρακεινύο
κηζζνύο ελαληίνλ ησλ κνλίκσλ κε ηα επηδόκαηα. Οη ππάιιεινη ηνπ ζηελνύ δεκόζηνπ ηνκέα
ελαληίνλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ΓΔΚΟ. Οη εξγαδόκελνη πνπ βιέπνπλ ηα ηακεία λα βνπιηάδνπλ
ελαληίνλ απηώλ πνπ πξόιαβαλ λα πάξνπλ ζύληαμε. Οη αζθαιηζκέλνη ελαληίνλ ησλ
θαξκαθνπνηώλ. Απηνί πνπ δελ ζέινπλ ηνλ θξάρηε ζηνλ Έβξν ελαληίνλ απηώλ πνπ ηνλ
ζέινπλ. Καη πάεη ιέγνληαο.
Οη γηαηξνί, νη κεραληθνί, νη δηθεγόξνη, νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη εθπαηδεπηηθνί, νη
θαζαξίζηξηεο, νη θύιαθεο, νη θαθεηδήδεο, νη αγξόηεο, νη έκπνξνη, νη επαγγεικαηίεο. Όινη
θαηεγνξνύληαη όηη παξακεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο, δελ δειώλνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο, δελ
δίλνπλ απνδείμεηο. Γηα λα βγαίλνπλ ιάδη απηνί πνπ δελ θξόληηζαλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
λόκσλ.
Οη θαηεγνξίεο εθηνμεύνληαη σο δειεηεξηώδε βέιε: «Μαδί ηα θάγακε». «Όρη εζείο ηα
θάγαηε». «Δίζηε θνπξίηεο πνπ γπξεύαηε λα ζαο δηνξίδνπκε». «Όρη, εζείο είζηε θαύινη πνπ
θιέβαηε ηηο ςήθνπο καο κε ηνπο δηνξηζκνύο θαη ηα ξνπζθέηηα». «Παίξλεηε πνιιά θαη γεινία
επηδόκαηα». «Όρη, εζείο θξαηνύζαηε ρακεινύο ηνπο κηζζνύο καο θαη καο πεηάγαηε ηα
θόθαια ησλ επηδνκάησλ». «Δίζηε θνξνθπγάδεο». «Όρη, εζείο θηαίηε πνπ δελ θηηάμαηε
ζηαζεξό θνξνινγηθό ζύζηεκα». «Κάλεηε ηηο δνπιεηέο ζαο κε κπαμίζηα». «Όρη, ην δηθό ζαο
ζάπην ζύζηεκα δεκηνύξγεζε ηε δηαθζνξά».
Γπν είλαη νη ηεξάζηηεο ηακπέιεο πνπ έρνπλ θπξηαξρήζεη: Ιδησηηθόο ηνκέαο = θνξνθπγάδεο
θαη Γεκόζηνο ηνκέαο = ηεκπέιεδεο.

Όια απηά καδί ζπληζηνύλ κηα ζύγρξνλε κνξθή εκθπιίνπ. Ενύκε, δειαδή, ηνλ ελ δπλάκεη
εκθύιην ηνπ 21νπ αηώλα. Καη κάιηζηα ρσξίο λα έρνπλ αθόκε θιείζεη νη πιεγέο ηνπ
εκθπιίνπ ηνπ 20νπ αηώλα.
Αζπλαίζζεηα, ππνθύπηνληαο ζε έλαλ επηθίλδπλν απηνκαηηζκό, κεηέρνπκε όινη ζ’ απηόλ ηνλ
εκθύιην. Σηξεθόκαζηε νη κελ ελαληίνλ ησλ δε θαη, θπζηθά, ράλνπκε ηνλ ζηόρν.
Γελ ηνλ αηζζαλόκαζηε απηόλ ηνλ ππνβόζθνληα εκθύιην, δηόηη δελ γλσξίδνπκε Ιζηνξία. Αλ
γλσξίδακε, αλ μέξακε ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθά εκθύιηνο, δελ ζα πέθηακε ζηελ παγίδα ηνπ
λένπ εζληθνύ δηραζκνύ.
Αιιά αλ θάπνηνη ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ έλαλ θαηλνύξγην εκθύιην, πξνηείλσ θαλαηηθά λα
δηαβάζεηε δύν εμαηξεηηθά βηβιία. Μηιώ γηα ηηο «Κόξεο ηεο ιεζκνληάο» θαη ηηο «Μάλεο ηεο
άδεηαο αγθαιηάο» (Δθδόζεηο Ψπρνγηόο).
Γξακκέλα θαη ηα δύν από ηνλ Θνδσξή Παπαζενδώξνπ, αλήθνπλ ζε κηα ζπγθινληζηηθή
ηξηινγία, ηεο νπνίαο ην ηξίην κέξνο αλακέλεηαη ζύληνκα. Όπσο έρσ μαλαγξάςεη, πξόθεηηαη
γηα ηελ (κπζηζηνξεκαηηθή, αιιά κε πξαγκαηηθά πξόζσπα θαη γεγνλόηα θαη εμαηξεηηθά
θαηαηνπηζηηθέο ζεκεηώζεηο) πην αληηθεηκεληθή ζεώξεζε ηνπ ηξνκεξνύ αδειθνθηόλνπ
ζπαξαγκνύ πνπ άθεζε βαζηέο νπιέο ζην ρηιηνβαζαληζκέλν θνξκί ηεο παηξίδαο καο.
Μηα νηθνγελεηαθή ηζηνξία θξύβεηαη θάησ από ηελ ζπγγξαθηθή δπγαξηά ηνπ Παπαζενδώξνπ:
Ο έλαο παππνύο ηνπ πνιέκεζε ηνπο Γεξκαλνύο κέζα από ηηο ηάμεηο ηνπ ΔΑΜ θαη ν άιινο
έραζε ηε δσή ηνπ από ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ πξώηνπ. Αλ ςάμνπκε ζηα νηθνγελεηαθά καο
δέλδξα, όινη έρνπκε αλάινγεο πιεγέο λα επηδείμνπκε.
Γελ παίξλνπκε, όκσο, όινη ηα ίδηα δηδάγκαηα κε ηνλ ζπγγξαθέα. Αξθεηέο θνξέο ην κίζνο
γελλά πεξηζζόηεξν κίζνο. Αληίζεηα, ν Παπαζενδώξνπ κε ηελ γξαθή ηνπ δελ ζέιεη λα
εμάςεη παιηά πάζε, αιιά λα δείμεη πνύ κπνξεί λα νδεγεζεί έλαο ιαόο όηαλ θάπνηνη
ζηαιάμνπλ ζηηο θαξδηέο ην κίζνο – πάληα κε όρεκα ηηο ηδενινγίεο.
Ήηαλ ηόηε πνπ ε Διιάδα έβγαηλε θαζεκαγκέλε από ηνλ πόιεκν θαη ηελ Καηνρή, γηα λα
ξηρηεί ζηε δίλε ηνπ ρεηξόηεξνπ θαη πην αηκαηεξνύ πνιέκνπ, ηνπ εκθπιίνπ. Ήηαλ ηόηε πνπ νη
πξαγκαηηθνί αγσληζηέο ινύθαδαλ θαη έθιαηγαλ βνπβά, βιέπνληαο ηα πην άθαπλα θαη πην
εγθιεκαηηθά ζηνηρεία λα επηδίδνληαη ζε έλα όξγην ζθαγώλ θαη ιεειαζηώλ.
Μέζα ζ’ απηήλ ηελ ιαίιαπα βξήθαλ ηελ επθαηξία λα θξπθηνύλ – θαη λα επαλεκθαληζηνύλ
σο ππεξαζπηζηέο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Διεπζεξίαο – αθόκε θαη νη ζπλεξγάηεο ησλ
θαηαθηεηώλ. Δθεί, ζηνλ εκθύιην θαη ζηα ηξνκεξά ηεξαηεία ηνπ, βξίζθεηαη ε πεγή όισλ ησλ
θαηνπηλώλ δεηλώλ.
Πηζηεύσ αθξάδαληα πσο όπνηνο δηαβάζεη απηά ηα βηβιία ζα μεράζεη ζηεξεόηππα θαη
ηδενιεςίεο, ζα δεη ηελ αιήζεηα, ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε ηηο πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο, ζα
δηαπηζηώζεη πώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη αζώνη γηα λα θαιύπηνληαη, λα θαζαγηάδνληαη θαη λα
βγαίλνπλ ιάδη νη πξαγκαηηθνί έλνρνη. Γηαηί απηνί πξέπεη λα απνηειέζνπλ, επηηέινπο, ηνλ
πξαγκαηηθό ζηόρν.

