
«Θ φυλακι του ενόσ ςταματάει εκεί που αρχίηει θ φυλακι του άλλου!» 

Ο ςυςκοτιςτισ Κοφλθσ 
 

Μπράβο και Ηιτω για τον χαριςματικό πρωκυπουργό μασ! 

Κατάφερε κάτι μοναδικό.   Κάτι ανεπανάλθπτο! 

Πζτυχε μία εμβλθματικι κοινονικοϊδεολογικι μετατροπι! 

Εφγε του ομορφόπαιδου! 

Σζλοσ αυτά που ξζρανε οι χαηοϊδεολόγοι ρομαντικοί. 

Σι να μασ πει και ο λίγοσ διαφωτιςτισ Καντ… 

Ο δικόσ μασ κλϊνοσ από το ομορφόςογο (αν και εγϊ ςυνεχίηω να βρίςκω 

ομοιότθτεσ με τον Σζρθ Χρυςό) ζγραψε νζα ιςτορία. 

Ο ςυςκοτιςτισ Κοφλθσ! 

«Θ φυλακι του ενόσ ςταματάει εκεί που αρχίηει θ φυλακι του άλλου!» 

Σζλοσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

Ο κόςμοσ πλζον κινείται με υποχρεϊςεισ. 

Κάνοντασ μόνο ότι απομζνει από τισ απαγορεφςεισ. 

«Απορριπτικι μζκοδο», το λζγαμε ςτα μακθματικά… 

Απορρίπτονται τα δικαιϊματα. 

Απορρίπτεται θ ελευκερία και θ αξιοπρζπεια. 

Απορρίπτεται ο άνκρωποσ. 

Απομζνει ο μονόδρομοσ του αλυςοδεμζνου δοφλου. 

Δζςμιοσ ςτον φόβο. 

Όχι του κανάτου, μα τθσ ηωισ… 

Και πάνω απ’ τθ ηωι, από τον κάνατο και τθ μετά κάνατο 

ςτζκει ο ςεβαςμόσ προσ τθν αγία τράπεηα! 

Όχι βεβαίωσ τθν εκκλθςιαςτικι… 

Κι από κοντά τα επιχειρθματικά παρεάκια και ςυμφζροντα. 

Δεν μασ βλζπουν καν ςα δυναμικό προσ εκμετάλλευςθ. 

Μόνο ςαν πρόβατα… 

Κοφρεμα ςτο κοφρεμα δεν ζχει μείνει μαλλί να ηεςτακοφμε. 

Κοφρεμα ςτο κοφρεμα μζχρι τθ ςφαγι. 

 

Σι ζγινε ρε παιδιά; 

Πωσ φτάςαμε ωσ εδϊ; 

Με ποιο τζχναςμα αυτόσ ο προικιςμζνοσ γθτευτισ κατάφερε να μασ υπνωτίςει; 

Ζξω από τθν πλάκα:  Λζγαμε Κοφλθσ και γελάγαμε.  Σϊρα τι ζχουμε να ποφμε; 

«Γελάτε εςείσ, ςκζφτονταν το λεβεντόπαιδο… Κι εγϊ κα ζρκει θ ςτιγμι που κα ςασ 

εκδικθκϊ…» 

Και θ ςτιγμι δεν άργθςε κακόλου. 

‘Όπωσ λζει και ο ςτίχοσ: «Μασ ξεγελάςαν… Μασ πιάςανε ςτον φπνο και μασ τθ 

φζρανε!»… 

Μα πωσ επετεφχκθ αυτόσ ο μαηικόσ φπνοσ; 

Σι μεςολάβθςε; 



 

Θ τεχνικι είναι αρχζγονθ.   

Ο γθτευτισ παίηει μία μονότονθ μουςικι, κάνοντασ το κφμα να εγκλωβίηεται μζςα 

ςε αυτιν.  ταδιακά και ςφντομα, το κφμα δεν είναι ςε κζςθ να δει να ακοφςει ι να 

ςκεφτεί τίποτε άλλο.  Σθν υποβλθτικι τεχνικι ζχουν χρθςιμοποιιςει με επιτυχία οι 

περιςτρεφόμενοι γφρω από τον άξονά τουσ Δερβίςθδεσ (με τθ διαφορά ότι μιλάμε 

για αυτοκζλθτθ αυτοχποβολι), ο Φρόυντ και οι ακόλουκοί του κινϊντασ ζνα 

εκκρεμζσ μπροςτά ςτα μάτια του αςκενοφσ και ςταδιακά υπνωτίηοντάσ τον, κακϊσ 

και πολλοί πολλοί άλλοι. 

Μεγάλε Δερβίςθ ίγκμουντ Κυριάκο! 

Ζβαλεσ τα παπαγαλάκια ςου να ψάλουν το ίδιο τροπάρι παντοφ και ολθμερίσ! 

Θ τρομοκρατία του φόβου. 

Θ γζννθςθ τθσ κζλθςθσ τθσ υποταγισ. 

Και φςτερα: «Δόξα οι ο Κυριάκοσ». 

Και ξανά τα παπαγαλάκια. 

Και ξανά ο φόβοσ θ υποταγι και θ δοξολογία… 

Κι φςτερα πάλι και πάλι… 

Μζχρι που ζνασ λαόσ ολόκλθροσ ςτζκει υπνωτιςμζνοσ. 

(Σα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα γιατί το φαινόμενο είναι παγκόςμιο και δεν 

υπάρχει ζξοδοσ διαφυγισ.  Παγκόςμιοσ Διαςκοτιςμόσ…) 

 

ε αυτι τθν ορατι κατά του λαοφ μάχθ, θ υποβλθτικι τακτικι ζχει πετφχει τον 

ςκοπό τθσ, ζχοντασ ωσ ςφμμαχο τθν επίςθσ αρχζγονθ τεχνικι τθσ μεταμόρφωςθσ.  Θ 

μεταμορφωτικι πορεία μπορεί να γίνει ευκολότερα αντιλθπτι ςτισ καλλιτεχνικζσ 

δθμιουργίεσ, όπου  χρθςιμοποιείται ςυχνά και παρουςιάηεται με ευκρίνεια.  τθ 

μουςικι για παράδειγμα (π.χ. ςτο Μπολερό του Ραβζλ), ζνα μοτίβο 

επαναλαμβάνεται ςτακερά και μονότονα (ζχοντασ τισ προαναφερόμενεσ ςυνζπειεσ 

κακιλωςθσ και φπνωςθσ).  Οι μικρζσ, ανεπαίςκθτεσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςε 

αραιά διαςτιματα περνοφν ςχεδόν απαρατιρθτεσ (ι γίνονται αποδεχτζσ ωσ λογικζσ 

και μάλιςτα αναμενόμενεσ). Θ διάρκεια τθσ όλθσ διαδικαςίασ είναι μεγάλθ.  Σο 

εντυπωςιακό είναι ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ μεταμόρφωςθσ, αν 

κανείσ ςυγκρίνει το εναρκτιριο με το τελικό μοτίβο κα μείνει ζκπλθκτοσ από τθ 

διαφορά και κυρίωσ από το γεγονόσ ότι αυτι ςυντελζςτθκε ενϊπιόν του, δίχωσ 

αυτόσ να τθν αντιλθφκεί… 

Πρόκειται για μία «φπουλθ» ανάπτυξθ… 

Αν κάποιοσ κελιςει να κατανοιςει και να μεταφζρει αυτι τθν τροπικι μουςικι 

ανάλυςθ ςτθν κοινωνικοπολιτικι εγχϊρια και παγκόςμια πραγματικότθτα, ίςωσ να 

αντιλθφκεί το πωσ και το γιατί ζνασ ολόκλθροσ κόςμοσ άλλαξε με τόςθ ευκολία…   

το πωσ καταςτρατθγικθκαν οι ελευκερίεσ, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και θ 

αξιοπρζπεια χωρίσ να ανοίξει μφτθ… 

Τψθλισ τεχνικισ μεταμόρφωςθ. 

ταδιακά, «για το καλό μασ», 

χάςαμε τον εαυτό μασ. 

 



τζκω λοιπόν υπνωτιςμζνοσ. 

Εκπαιδευμζνοσ ςτθν υποταγι. 

Ακολουκϊ πεικινια. 

Μεγάλε, λεβζντθ Κοφλθ! 

Πόςο ςε καφμαςα ςτο διάγγελμα! 

Με απολυτομοναρχικό κράςοσ ζςβθςεσ με μιασ κάκε ελπίδα! 

«Θ παλιά κανονικότθτα δεν κα γυρίςει». 

Αυτό είπεσ και απάντθςεσ με μιασ ςτο«I have a dream» του ελαφροϊδεαλιςτι 

Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ, 

κλείνοντάσ μου το μάτι και εννοϊντασ: 

«Don’ t have a dream…» 

Κι αφοφ ζμεινα να ςε κοιτάω άπραγοσ, 

καλά να πάκω… 

 

 

 


