
 

 

ηνπ Σηάζε Παπαθσλζηαληίλνπ (Ννέκβξηνο 2011) 

Είλαη, πξάγκαηη, απνξίαο άμην πσο  κηα  αλόεηε  θαηά βάζε ηδέα θαη πξαθηηθή 

κπνξεί λα αγθαιηαζηεί από ηόζεο κεγάιεο θαη εηεξόθιεηεο κάδεο αλζξώπσλ θαη λα 

πηνζεηεζεί,  ζπκίδνληαο ελ πνιινίο ηνλ ηξόπν δηάδνζεο ησλ ζξεζθεηώλ. Ο ιόγνο 

γίλεηαη γηα ην "θεηο κπνπθ" πνπ ηειεπηαία έρεη  ελζθήςεη σο θαηαζηξνθηθή 

ιαίιαπα, σο κέζν απνραύλσζεο θαη απνπξνζαλαηνιηζκνύ. Γηα ηε δηάδνζή ηνπ δελ 

απαηηήζεθε  ηεξαπνζηνιηθή δξάζε ή πξνπαγάλδα· αξθνύζε ε αιινηξίσζε, ε πιήμε 

θαη ε αλία καο, αιιά θαη ν ζπβαξηηηζκόο καο σο απνηέιεζκα  ηεο θαηλνκεληθήο 

επκάξεηαο θαη ηνπ πιηθνύ επδαηκνληζκνύ.  

   Βέβαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ελδύζεθε  θαη ηδενινγηθό καλδύα. Έγηλε  ην 

κέζν ηεο "θνηλσληθήο δηθηύσζεο", ν "ρώξνο ζπλάληεζεο θαη δηαζηαύξσζεο ηδεώλ", 

ν "ρώξνο αλαδήηεζεο θίισλ" θη ν "ηξόπνο θαηαπνιέκεζεο ηεο κνλαμηάο". Η 

αιήζεηα όκσο είλαη όηη έρεη κεηαβιεζεί ζην κέζν εθείλν γύξσ από ην νπνίν 

πεξηζηξέθεηαη ε δσή ησλ πεξηζζνηέξσλ, ηόζν ε θνηλσληθή όζν θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή. Από ην πξσί πνπ μππλάλε, ε θύξηα ζθέςε ηνπο είλαη  ηη ζα 

κπνξνύζαλ λα θάλνπλ, ώζηε λα δώζνπλ ηξνθή θαη ζπλέρεηα ζηνλ εηθνληθό θόζκν 

ζηνλ νπνίν βπζίδνληαη κε πάζνο κεγαιύηεξν από απηό ησλ λαξθνκαλώλ.  

Θα "αλεβάζνπλ" θάπνηα θσηνγξαθία ηνπο, ειπίδνληαο όηη θάπνηνη από 

ηνπο  ππόινηπνπο "ηξνθίκνπο" ηνπ "θεηο κπνπθ" ζα ην πξνζέμνπλ θαη ζα 

απνηππώζνπλ ην ζηίγκα ηνπ εληππσζηαζκνύ ηνπο κε θάπνην "ιάηθ".  Η έθζεζε ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε δεκόζηα ζέα, αιιά θαη ην ελδερόκελν λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηξόπν θαθόβνπιν, θαίλεηαη λα κελ ηνπο απαζρνιεί. 

Πξνηηκήζεηο ζε ηξαγνύδηα, θαηά θαλόλα αιιόγισζζα, βίληεν ηεο αξεζθείαο ηνπο, 

ζπκκεηνρή ζε αλόεηεο ςεθνθνξίεο θαη αληαιιαγή αλνύζησλ ή πεξηηηώλ 

κελπκάησλ ζε γξαθή "γθξηθ ιηο" ζπλζέηνπλ  ηνλ ππέξνρν θαληαζκαγνξηθό 

θόζκν  ηεο "λέαο ζξεζθείαο" πνπ  ήξζε από ην πνπζελά θαη επηβιήζεθε 

αλαπάληερα. 

«Φέις μπουκ»   και  αδιαφορία 



Σε κηα επνρή πνπ ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά αδηέμνδα νξζώλνληαη  

αλππέξβιεηα εκείο εμαληινύκε ηελ ελεξγεηηθόηεηα θαη ηε θαληαζία καο «πεξί όλνπ 

ζθηάο». Εύινγα ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα καο επηπιήμεη κε εθείλε ηελ 

απνθζεγκαηηθή θξάζε ηνπ Αηζώπνπ:  «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων  αὐτοὶ 

ᾄδετε;». Βέβαηα πνιινί ζα ζπεύζνπλ λα ηδενινγηθνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζε  απάζεηαο θαη αδηαθνξίαο. Θα ηζρπξηζηνύλ όηη είλαη κηα ζπλεηδεηή επηινγή 

απέλαληη ζ’ έλα ζύζηεκα άδηθν πνπ έρεη ζπλζιίςεη ηα όλεηξά ηνπο  θαη ηηο ειπίδεο  

θαη όηη ε ελαζρόιεζε κε ην «θεηο κπνπθ» απνηειεί αζθαιέο  θαηαθύγην εξεκίαο, 

θαζώο ε δώζα πξαγκαηηθόηεηα είλαη από θάζε άπνςε άζιηα θαη θαηαζιηπηηθή. 

Ελδερνκέλσο έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκόο λα κελ είλαη ηειείσο αβάζηκνο, σζηόζν όκσο 

δελ δηθαηνινγείηαη. Η απόζπξζε θαη ε αδηαθνξία πνηέ θαλέλα δελ έιπζε πξόβιεκα, 

απελαληίαο δηεπθόιπλε ηηο κεηξηόηεηεο θαη ηνπο αηάιαληνπο λα ζπλερίζνπλ ην 

νιέζξην έξγν ηνπο. 

 

 


