Τραμπ - Τραμπαλίηομαι
μεταξφ φπνωςθσ και αφφπνιςθσ

Ι. Ύπνωςθ. Ένα διαχρονικό διαπολιτευματικό πρόβλθμα
Εκλογι Τραμπ.
Ζχω μπερδευτεί.
Άμεςθ λαϊκι αντίδραςθ ςτθν πρόςφατθ λαϊκι επιταγι!
Κυμίηει κάτι από τθν αλλοτινι εκλογικι επιτυχία του Χίτλερ.
Κεςμικι κάλυψθ ενόσ φαςίςτα και των ιδεϊν του, μζςω δθμοκρατικϊν
διαδικαςιϊν.
Μα, το πρόβλθμα δεν το ζχει οφτε ο Τραμπ, οφτε ο Χίτλερ.
Αυτοί δεν μποροφςαν και οφτε προςπάκθςαν να κρφψουν τισ προκζςεισ τουσ.
Ασ μθν τα βάηουμε μαηί τουσ.
Το πρόβλθμα είναι γεννθμζνο από εμάσ.
Δθμοκρατία είναι όταν τζςςερισ λφκοι και ζνα πρόβατο ψθφίηουν για να
αποφαςίςουν ποιο κα είναι το βραδινό τουσ φαγθτό.
Δθμοκρατία είναι θ αρχι τθσ πλειοψθφίασ και τθσ εφαρμογισ τθσ επικυμίασ των
πολλϊν, ανεξάρτθτα από το ςωςτό ι το θκικό αυτισ τθσ επικυμίασ.
Ππωσ δυςτυχϊσ ζχει διδάξει θ ιςτορία, θ δθμοκρατία είναι πολίτευμα ακατάλλθλο
όταν θ μάηα δεν είναι ποιοτικι και το κάκε άτομο απλϊσ τθν ακολουκεί, μθ ζχοντασ
προςωπικι κρίςθ –οφτε καν προςωπικι επικυμία.
Σε μια τζτοια περίπτωςθ (που ςυμβαίνει κατά κανόνα), θ μάηα αδυνατεί να
επικυμιςει και να αποφαςίςει τουσ κατάλλθλουσ ςτόχουσ και βεβαίωσ να εκλζξει
άτομα που κα τουσ υπθρετιςουν, εφαρμόηοντασ τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ.
Κατά τθν αρνθτικι αυτι εφαρμογι τθσ δθμοκρατίασ ο πολίτθσ «αφινεται και
ενδίδει» ςε μια οργανωμζνθ φπνωςθ, που, ςτο βωμό πάντα του καλοφ του και του
ςυμφζροντόσ του, καταλιγει ςε ευνουχιςμό ςκζψθσ, παφςθ δράςθσ, ςίγαςθ ψυχισ
και τελικά πρόωρθ αφαίρεςθ ελευκερίασ, δθλαδι ηωισ.
Γενικά, κα ικελα να ςυντάςςομαι και κακόλου να μθ χρειάηεται να ςτρζφομαι
ενάντια ςτθν επικυμία και τισ αποφάςεισ των πολλϊν.
Ροιοσ δεν κα ικελε να ςυνυπάρχει αρμονικά με τουσ άλλουσ…
Μα, όταν αυτι θ ςυνφπαρξθ προχποκζτει ςτζρθςθ ελευκερίασ, κάτι γνιςιο και
αγνό που υπάρχει ακόμα μζςα μου, μου ηθτάει να απομακρυνκϊ – εν ανάγκθ και
να απομονωκϊ.
Ασ μθ γελιόμαςτε.
Στθν ςθμερινι πραγματικότθτα και με τα χαμθλά δεδομζνα αντίλθψθσ, κρίςθσ και
μαχθτικότθτασ του μζςου άνκρωπου, θ δθμοκρατία αποτελεί ζνα αςφαλζςτατο
όχθμα φπνωςθσ και τελικά εκμετάλλευςθσ.

Το κεωρθτικό τθσ υπόβακρο και οι φμνοι του παρελκόντοσ τθν υποςτθρίηουν
ςκεναρά (Αχ κακομοίρθ ουςςϊ… που να ‘ξερεσ ότι θ -τόςο όμορφα κεωρθτικά
ανεπτυγμζνθ- πρακτικι εφαρμογι τθσ ιδζασ ςου «Γεννικθκα ελεφκεροσ» κα
ςτρζφονταν με τζτοιο τρόπο ενάντια ςτον εαυτό τθσ…).
Ροιοσ να αντιδράςει; Σε ποιον; Στον ίδιο του τον εαυτό;
Τουλάχιςτον τα άλλα πολιτεφματα δεν είχαν προςωπείο.
Βαςιλιάσ κζρναγε, βαςιλιάσ ζπινε!
Ιξερεσ τουλάχιςτον με ποιον να τα βάλεισ.
Το πρόβλθμα αδυναμίασ αφφπνιςθσ ιςχφει ςε όλα τα πολιτεφματα, όμωσ ςτθν
περίπτωςθ τθσ δθμοκρατίασ είναι πιο δφςκολα αντιμετωπίςιμο, επειδι ακριβϊσ
είναι καλφτερα καλυμμζνο.
Θ κοινωνία, ςε όλα τα πολιτεφματα ουςιαςτικά ςου λζει: «Δεν γεννικθκεσ
ελεφκεροσ. Γεννικθκεσ υποχρεωμζνοσ να ακολουκείσ τισ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ
αποφάςεισ των προγόνων ςου. Οφείλεισ να ακολουκείσ και να προςαρμόηεςαι.»
Μία απίςτευτθ εκςτρατεία λαμβάνει χϊρα πριν τθ γζννθςι ςου, κάνοντασ
μοναρχικι εκμεταλλευτικι χριςθ τθσ απόλυτθσ ανάγκθσ επιβίωςθσ που ζχει ζνα
παιδί όταν ζρχεται ςτον κόςμο. «Εγϊ που ςε ταΐηω, εγϊ που ςε φροντίηω, εγϊ που
ςε αγαπάω και κζλω το καλό ςου, αποφαςίηω για ςζνα». Και πριν προφτάςεισ να
ςυνειδθτοποιιςεισ το δικαίωμά ςου να ηεισ ελεφκεροσ, ζχεισ αποδεχτεί και
ςυμβιβαςτεί με τθν αντιφατικι ςε αυτό υποχρζωςθ να ακολουκείσ. Να ακολουκείσ
το γονιό, το δάςκαλο, τον αςτυνόμο και βεβαίωσ τον παπά. Και το χειρότερο από
όλα, να τουσ βλζπεισ να φωλιάηουν μζςα ςτον κακρζπτθ ςου, και ςε κάκε λογικι
προςπάκεια απόδραςθσ από τον δικό τουσ μονόδρομο, να αιςκάνεςαι τφψεισ και
ενοχζσ.

ΙΙ. Αφφπνιςθ. Ένα διαχρονικό διαπολιτευματικό χρζοσ
Αντίκετα, με αυτι τθν κοινωνικι ςυμφεροντολογικι παραλογικι, θ φφςθ ςου
υπενκυμίηει: «Σε γζννθςα ελεφκερο. Γεννικθκεσ ελεφκεροσ. Σεβάςου το ζνςτικτο.
Ηιςε όπωσ νιϊκεισ. Ζχεισ ευκφνθ απζναντι ςτθν τφχθ ςου. Αλλιϊσ κφριε γιατί
γονιμοποίθςεσ το ωάριο; Διςεκατομμφρια άλλοι κα μποροφςαν να είχαν γεννθκεί
ςτθ κζςθ ςου. Κι όμωσ, εςφ που κζλθςεσ, εςφ που προςπάκθςεσ, εςφ που
κατάφερεσ κερδίηοντασ ςε αυτόν τον αγϊνα επιβίωςθσ να κερδίςεισ τθ ηωι, τϊρα
δειλιάηεισ… Ξφπνα! Ξφπνα! Ροτζ δεν είναι αργά!».
Ζτςι ςου λζει θ φφςθ ςου. Κι είναι ςτο χζρι ςου να κάνεισ πράξθ τθν προςταγι τθσ.
Πμωσ ςχεδόν όλεσ τισ φορζσ που τυχαίνει να αιςκανκείσ αυτιν τθν επιταγι, εςφ
ςτρζφεςαι ςτον κακρζπτθ, ψάχνοντασ βολικζσ φωνζσ. Ροιοσ είμαι εγϊ, ςκζφτεςαι,
που κα αλλάξω τον κόςμο… και τθν ίδια ςτιγμι λυπάςαι και ντρζπεςαι για τθ
κλιβερι εικόνα ςου. Κι αυτό γιατί, παρά τθν βία που ζχει δεχτεί θ λογικι ςου
κρίςθ, εςφ υπάρχεισ ακόμα. Μπορείσ ακόμα και καταλαβαίνεισ. Βρίςκεισ μζςα ςου

το γονιό, το δάςκαλο, τον αςτυνόμο και τον παπά… Καταλαβαίνεισ πωσ βάςθ τουσ
είναι θ αδυναμία και ο φόβοσ αποδοχισ. Καταλαβαίνεισ πωσ εάν ομολογιςουν το
λάκοσ των επιλογϊν τουσ, κα πρζπει να δεχτοφν ότι ματαίωσ ζηθςαν. Και είναι
άτολμοι και λίγοι για κάτι τζτοιο. Γι’ αυτό λοιπόν επιδιϊκουν με τόςθ μανία να
επιβάλλουν τθ διαιϊνιςθ των λάκοσ επιλογϊν τουσ. Γι’ αυτό λοιπόν ορμοφν με
τόςθ μανία για να ξεςκίςουν όποια άλλθ φωνι τυχαίνει να ακουςτεί. Ξζρεισ καλά
ότι δεν μπορείσ να περιμζνεισ από αυτοφσ τθν απελευκζρωςθ. (Αυτοί μοιάηουν με
τουσ ανκρωποφφλακεσ, που φυλακίηουν τον εαυτό τουσ ςτον εγκλειςμό των
ςυνανκρϊπων τουσ. Ζνασ φυλακιςμζνοσ ζχει ελπίδα να αποδράςει ι ζςτω κάποια
ςτιγμι να απελευκερωκεί. Αυτοί ποτζ…)
Και ςτο ςθμείο αυτό είναι που από απλό κφμα γίνεςαι ςυνεργόσ. Πςο δεν
καταλάβαινεσ, ιςουν απλά μία ςυνζχεια των πολλϊν που ζχουν χάςει τθ
ςθμαντικότερθ αξία τθσ ηωισ, πριν ακόμα γεννθκοφν… εκείνων που γεννιοφνται
δίχωσ ελευκερία, φυλακιςμζνοι… εκείνων που πριν γεννθκοφν είναι νεκροί. Πμωσ
τϊρα, που καταφζρνεισ να ςυνειδθτοποιιςεισ τθ φυλακι, θ μθ διάκεςθ ανάλθψθσ
ευκφνθσ και πρακτικισ προςπάκειασ απελευκζρωςθσ ςε κάνει ςυνεργό. Ακόμα
χειρότερα: ςε κάνει προδότθ. Ρροδότθ τθσ ιδζασ, προδότθ τθσ ελευκερίασ,
προδότθ του ίδιου ςου του εαυτοφ…
Ρροδότθ του ίδιου ςου του εαυτοφ.
Τ’ ακοφσ;
Ξφπνα.
Είναι μζρα και πρζπει να ηιςεισ.
Επιτζλουσ, ξφπνα.
Σε ζνα ξζςπαςμα ψυχισ, ςε μια αδιαπραγμάτευτθ ανάγκθ πραγματικισ φπαρξθσ,
όρμα και ςπάςε τον κακρζπτθ.
Κρυμμάτιςζ τον τον ποφςτθ.
Αρκετά ςου γάμθςε τθ ηωι.
Πχι άλλο.
Πχι άλλο.
Σου μιλϊ για τον δικό ςου κακρζπτθ.
Ξεκίνα από εςζνα.
Άςε τι κάνει ο διπλανόσ.
Επιτζλουσ, ξφπνα.
Το βλζπεισ ότι μια ηωι ςε κρατοφν ςε φπνωςθ.
Οι μζρεσ περνοφν κι εςφ κοιμάςαι.
Ωσ πότε;
Το βλζπεισ ότι μια ηωι ςου αφαιροφν τθ ηωι.
Τι άλλο πρζπει να δεισ;
Τι άλλο ζχεισ να χάςεισ;

Και μθν ανεχτείσ να πζςεισ ςτθ βολικι κατάκλιψθ, λζγοντασ ότι θ ηωι ςου πζραςε
και καμία προςπάκεια πια δεν αξίηει.
Ζςτω και μία μζρα ελευκερίασ αξίηει.
Μπορεί να είναι μόνο μια ςτιγμι, μα κα είναι θ μόνθ πραγματικι…
Κα είναι όλθ ςου θ ηωι.
Μζχρι που κάποτε, πάνω ςε αυτζσ τισ λίγεσ ςτιγμζσ ι μζρεσ μασ κα μπορζςουν τα
παιδιά μασ να ηιςουν δίχωσ κακρζπτεσ.
Και είναι αλικεια ότι και πάλι κα βρεκοφν κακρζπτεσ.
Και κα ‘ναι χρζοσ δικό τουσ πλζον να τουσ ςπάςουν κι εκείνα.
Μα κάκε πράγμα ςτον καιρό του.
Τϊρα είναι θ δικι μασ ςειρά.
Το δικό μασ χρζοσ.
Ασ μθν προδϊςουμε τουσ εαυτοφσ μασ.
Ασ μθ φανοφμε αχάριςτοι απζναντι ςε αυτό το δϊρο τθσ φφςθσ και ασ
παραδϊςουμε ςτθ ςυνζχειά μασ ζναν χαραγμζνο δρόμο ελευκερίασ.
Ασ φανοφμε ςτακεροί απζναντι ςτθν επικυμία με τθν οποία αγωνιςτικαμε να
κερδίςουμε αυτι τθ ηωι.
Ασ φανοφμε ςυνεπείσ απζναντι ςτθν φψιςτθ υποχρζωςι μασ να υποςτθρίξουμε το
δικαίωμά μασ να ηιςουμε τθ δικι μασ ηωι.
Να ηιςουμε τθ δικι μασ ηωι
όπωσ τθν ζριξε θ τφχθ μασ,
όπωσ τθν ηιτθςε θ φφςθ μασ,
όπωσ τθ κζλθςε θ ψυχι μασ.
Μία Ηωι Ελεφκερθ.
Ξφπνα φιλαράκο, ξφπνα.
Είναι μζρα και πρζπει να ηιςεισ.
Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ

