Ο κφριοσ Αμπράμοβιτσ, θ παρζα του και εμείσ
ΤΝΕΝΟΧΟΙ
του Γιάννθ Κατςιλάμπρου
Πρόςφατα άκουςα μία πολιτικοοικονομικι ανάλυςθ:
7 άτομα κατζχουν τα 2/3 του παγκόςμιου πλοφτου.
Ο κφριοσ Αμπράμοβιτσ και οι 6 άλλοι πλουςιότεροι άνκρωποι
αντιςτοιχοφν δθλαδι ςε 4 διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ.
Κι όταν προςπακεί να αντιδράςει ζνα μζροσ του πλθκυςμοφ, αυτι θ
δικαιολογθμζνθ και φυςικι αντίδραςθ ονομάηεται τρομοκρατικό κτφπθμα.
Κι εκεί αρχίηει ο αναγκαίοσ για τθ ςτιριξθ αυτισ τθσ αφφςικθσ ανιςορροπίασ
ζλεγχοσ δράςεων και πρωτίςτωσ ςκζψεων, από τα μζςα ενθμζρωςθσ και τισ
διάφορεσ ομάδεσ καταςτολισ.
Σο κζμα είναι ότι αυτοί οι δθμοςιογράφοι και αυτοί οι ζνςτολοι ανικουν επίςθσ
ςτουσ αδικθμζνουσ. Όμωσ, αυτοί οι αξιοκρινθτοι ςυνεχιςτζσ τθσ βαςιλικισ αυλισ
και τθσ βαςιλικισ φρουράσ ξεπουλοφν τθν αξιοπρζπειά τουσ για ζνα κομμάτι ψωμί
και κυρίωσ για τθν αίςκθςθ αςφάλειασ που αποκομίηει κανείσ, όταν ςυντάςςεται με
τουσ δυνατοφσ.
Μα ποιουσ δυνατοφσ;
Πωσ γίνονται δυνατοί αυτοί οι λίγοι;
Μα, βζβαια με τθν ανοχι των πολλϊν.
Όχι μόνο των προαναφερόμενων, αλλά και όλων όςων «αφθνόμαςτε και
ενδίδουμε», παριςτάνοντασ ότι δεν καταλαβαίνουμε, ι διαβεβαιϊνοντασ αλλιλουσ
ότι δεν υπάρχει τρόποσ αντίδραςθσ.
Ασ μθ λζμε ψζματα.
Δεν είναι θ πολιτιςμζνθ ςυμπεριφορά που μασ κρατά μακριά από τθ φυςικι
αντίδραςθ, θ οποία ςε αυτι τθν περίπτωςθ ανιςότθτασ κα ιταν θ απολφτωσ
ενδεδειγμζνθ.
Είναι ο ανκρϊπινοσ φόβοσ, τεμπελιά και αδυναμία που μασ κάνουν να κρυβόμαςτε
κάτω από το πζπλο του δικεν πολιτιςμοφ και να μθν εκδθλϊνουμε ζμπρακτα τθν
απαίτθςθ να ζχουμε ςε αυτόν τον κόςμο αυτό που μασ αναλογεί. Μία
δικαιωματικι απαίτθςθ που αποτελεί αδιαπραγμάτευτθ αξία ςτθ φυςικι ιςορροπία
και αξιοπρζπεια, από τθν οποία δυςτυχϊσ ζχουμε τόςο απομακρυνκεί, που πλζον
αδυνατοφμε να τθ διακρίνουμε (πόςο μάλλον να τθν επιβάλλουμε).
Κι ζτςι ςυνεχίηεται θ ανιςορροπία. Θεςπίηεται, ψθφίηεται, κωρακίηεται,
δυναμϊνοντασ τθν ιςχφ τθσ από γενιά ςε γενιά.
Κι ζχουμε φτάςει ςτο ςθμείο να ζχουμε αντικαταςτιςει τθν εκ γενετισ δεδομζνθ
ιςότθτα με τον τωρινό ςυνεχϊσ παραδιδόμενο και κλθρονομοφμενο παραλογιςμό.
Ζνα παιδί που γεννιζται ςιμερα πρζπει εξαρχισ να αναγνωρίςει ότι οφείλει να
ςυνεχίςει να ςκφβει το κεφάλι, ακολουκϊντασ αυτι τθν ταπεινωτικι εκχϊρθςθ
ελευκερίασ των προγόνων του.

Γονείσ και δάςκαλοι αγωνίηονται λυςςαλζα να ξεριηϊςουν από μζςα του τθν όποια
ζμφυτθ, αγνι και γνιςια ανκρϊπινθ περθφάνια και να το μάκουν ςτθν υποταγι.
Κι φςτερα, δίνοντασ τθ χαριςτικι βολι ςτον εαυτό τουσ, γονείσ, δάςκαλοι και παιδιά
ενϊνονται ςε αγζλθ και αρχίηουν να χλευάηουν όποιον αποτολμά τθν αντίδραςθ και
τθν υποςτιριξθ των φυςικϊν δικαιωμάτων του.
Εκφράηονται μάλιςτα με ιδιαίτερο πάκοσ, διότι κατά βάκοσ ςυνειδθτοποιοφν και
ντρζπονται που δεν ανικουν κι αυτοί ςτο υγιζσ ςϊμα των περιφανων και λογικϊν
ανκρϊπων που αντιδροφν.
Κι ζτςι ςυνεχίηεται θ ανιςορροπία. Θ αποδοχι τθσ γίνεται νόμοσ, ικοσ, αργότερα
κοινωνικι ςυνείδθςθ και τελικά τθ βρίςκεισ να φωλιάηει μζςα ςου.
Κι ζχουμε φτάςει ςτο ςθμείο, όποτε αντιδροφμε, να ειςπράττουμε αντίςτοιχο
χλευαςμό και από τον κακρζπτθ μασ.
Και ζχουμε φτάςει ςτο ςθμείο να υποβιβάηουμε τθ λογικι μασ και να ενϊνουμε τισ
φωνζσ μασ ςτθν κατευκυνόμενθ, εκάςτοτε βολικι ερμθνεία:
«Πόςο κακόσ και άγριοσ και παρανοϊκόσ ο τρομοκράτθσ;
Μα να επιτίκεται ςε ακϊο και άμαχο κόςμο;
ε εποχι ειρινθσ;»
Αλικεια, κοροϊδευόμαςτε και μεταξφ μασ;
Ποια εποχι ειρινθσ;
όταν τα ευρωπαϊκά και διεκνι ςτρατεφματα επιτίκενται με διάφορεσ προφάςεισ
ςτισ ανατολικζσ χϊρεσ (πάντοτε με υπαρκτά παράλλθλα ςυμφζροντα) διεξάγοντασ
και επιβάλλοντασ ατελείωτουσ πολζμουσ;
Άραγε εκεί δε ςκοτϊνονται άμαχοι;
Ποιοσ παρανοϊκόσ;
όταν αυτόσ γεννικθκε ςε μζροσ πλοφςιο, γεμάτο πετρζλαιο και τϊρα πρζπει να
δεχτεί να ηει ςε καλφβεσ και τον πλοφτο του τόπου του να τον εκμεταλλεφονται ο
κφριοσ Αμπράμοβιτσ και οι φίλοι του;
Ποιοσ ακϊοσ;
Κανζνασ μασ δεν είναι ακϊοσ.
Όλοι φταίμε. Άλλοι περιςςότερο και άλλοι λιγότερο.
Μα όλοι φταίμε.
Θ ανοχι μασ είναι αρκετι για να χακεί κάκε τεκμιριο ακωότθτασ.
Και είναι αυτι θ ίδια ανοχι μασ που τελικά κάνει το φαινόμενο τθσ ανιςότθτασ να
εξελίςςεται και να διευρφνεται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ, καλφπτοντασ
γεωγραφικοφσ τόπουσ, ζκνθ, κρθςκείεσ, ανκρϊπουσ και φυςικά φτάνοντασ (ι
ακριβζςτερα, επιςτρζφοντασ ςε) εμάσ τουσ ίδιουσ.
Θ οικονομικι κρίςθ, που αποτελεί το ενδεικτικό αποκορφφωμα αυτισ τθσ
ανιςότθτασ οφείλεται ςτθν καταςπατάλθςθ και κυρίωσ ςτθ ςυςςϊρευςθ πλοφτου.
Με άλλα λόγια, δε μασ φταίει οφτε ο υπερπλθκυςμόσ, οφτε ο Σοφρκοσ, ο Άραβασ, ο
Ευρωπαίοσ ι ο Αμερικάνοσ. Ο πλανιτθσ, δόξα τθ φφςθ, μια χαρά δφναται να
φιλοξενιςει και να κρζψει όλουσ εμάσ. Σο πρόβλθμα δθμιουργείτε από τθν

παραδοχι και κατ επζκταςθ τθν δυνατότθτα φπαρξθσ υπεριδιοκτθςιϊν και από τον
τρόπο διαχείριςθσ, κακϊσ το χριμα, ωσ μζςο ςυναλλαγϊν επιτρζπει τθ
ςυςςϊρευςθ (θ οποία για παράδειγμα δεν κα ιταν δυνατι ςε μία κοινωνία
ανταλλαγισ υπθρεςιϊν και προϊόντων).
«Ο πρϊτοσ άνκρωποσ που περιζφραξε ζνα κομμάτι γθσ και ςκζφτθκε να πει
“αυτό είναι δικό μου” και βρικε ανκρϊπουσ τόςο αφελείσ ϊςτε να τον
πιςτζψουν, ιταν πραγματικόσ κεμελιωτισ τθσ πολιτικισ κοινωνίασ. Από
πόςα εγκλιματα δεν κα είχε γλιτϊςει το ανκρϊπινο γζνοσ αν κάποιοσ είχε
βγάλει τουσ παςςάλουσ και ςκεπάςει με χϊμα τα χαντάκια και φϊναηε ςτουσ
ςυνανκρϊπουσ του: Προςοχι ςτα λόγια αυτοφ του απατεϊνα, είςτε χαμζνοι
αν ξεχάςετε ότι οι καρποί τθσ γθσ ανικουν ςε όλουσ και θ ίδια θ γθ ςε
κανζνα»
(Ηαν Ηακ Ρουςςϊ)
Θ λφςθ είναι απλι.
Μασ τθν υπενκυμίηει θ φφςθ.
ε καμία περίπτωςθ δε κα τφχαινε να ςυναντιςει κανείσ 4 διςεκατομμφρια ηϊα να
ςτζκουν πειναςμζνα και να κοιτοφν 7 μόνο άλλα (!!!) να τρων το φαγθτό που τουσ
αντιςτοιχεί, χωρίσ να αντιδροφν.
Με άλλα λόγια, κα αρκοφςε ζνα απλό φφςθμα από όλουσ εμάσ για να
αποκακθλωκοφν οι προκλθτικοί αυτοί ςφγχρονοι άρχοντεσ.
Μα, για να μπορζςει ζςτω και να φυςιξει ζνασ άνκρωποσ πρζπει να ζχει ψυχι.
Πριν από όλα πρζπει λοιπόν να ςυντελεςτεί θ επιςτροφι ςτθν ψυχι, που δεν
μπορεί παρά μόνο να διζλκει μζςα από τθν πίςτθ ςτθ δυνατότθτα αλλαγισ και το
ςεβαςμό ςτθν ατομικι αξιοπρζπεια.
Απ’ ότι φαίνεται όμωσ και απ’ ότι δυςτυχϊσ διδάςκει θ ιςτορία,
ο άνκρωποσ ολοζνα και απομακρφνεται από αυτι τθν υψθλι ζννοια τθσ
ανκρϊπινθσ ψυχισ.
Θ αλλαγι του ςκθνικοφ, προσ το παρόν τουλάχιςτον, μοιάηει απίκανθ.
Μακάρι κάποτε οι άνκρωποι να αναρωτθκοφμε το γιατί οφείλουμε να
ακολουκοφμε το νόμιμο, μθ θκικό και μθ φυςικό άδικο και όχι το παράνομο, θκικό
και φυςικό δίκαιο.
Ασ προςπακιςουμε να αφυπνίςουμε εαυτοφσ και αλλιλουσ και ασ ελπίςουμε ότι
κάποια ςτιγμι κάτι κα αλλάξει.
Όμωσ μζχρι τότε,
ασ κρατιςουμε τουλάχιςτον το τελευταίο κομμάτι αξιοπρζπειασ που μασ ζχει
απομείνει, τολμϊντασ να διακρίνουμε και να ομολογιςουμε τθν αλικεια:
Δεν είναι δράςθ. Είναι αντίδραςθ.
Δεν είναι παρανοϊκόσ. Είναι περιφανοσ άνκρωποσ.
Δεν είμαςτε ακϊοι. Είμαςτε ςυνζνοχοι.
Δεν είναι εποχι ειρινθσ. Είναι πόλεμοσ.
Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ

