
intellectum O8 | 2O111Ο2

Ξ
αφνικά, μείναμε γυμνοί. Τα ρούχα που φορούσαμε 

χρόνια με καμάρι μάς πρόδωσαν. Φανήκανε τα 

σώματα πλαδαρά, ξέχειλες οι κοιλιές κρέμονται από 

δω κι από ‘κει. Αρπάξαμε στα γρήγορα ό,τι βρήκαμε 

μπροστά μας να καλυφθούμε, να περισώσουμε όπως- όπως την 

εικόνα μας που τόσο λατρέψαμε.

Αμήχανοι στο πρωτόγνωρο, παραμείναμε βουβοί ν’ ακούμε 

τους ράφτες μας να μας σερβίρουν αμέτρητες δικαιολογίες για 

την κατάσταση και τους πρώην κόλακες να μας κοροϊδεύουν. 

Πώς ν’ αμυνθούμε; Ο καθένας ρούφηξε το χαμόγελο εντός του 

έτοιμος να δαγκώσει τον διπλανό του από καχυποψία.

Είχαμε μάθει να μας σέβονται για την όψη μας, να επιβαλλό-

μαστε με τις μάρκες και το έχειν μας, χωρίς κανείς ν’ αναρωτιέ-

ται πώς, από πού και γιατί; Οι ράφτες μας υπόσχονταν διαρκώς 

καινούρια φανταχτερά προϊόντα με αδρό τίμημα επί πιστώσει κι 

εμείς αφελή παιδιά χρεωνόμασταν, αρπάζαμε απ’ όπου μπορού-

σαμε προκειμένου να τα αποκτήσουμε, να εντυπωσιάζουμε, να 

μας συζητούν. Αέναο καρουσέλ η ευδαιμονία που δεν ψάχναμε 

πώς συνέχιζε να γυρίζει. Απαίδευτοι κι αμόρφωτοι στη γρήγορη 

άνοδο καλλωπίζαμε την εικόνα χωρίς πρώτα να έχουμε φτιάξει 

από πίσω γερό στέρεο χτίσμα, με μελέτη, γνώσεις και κρίση. Οι 

ράφτες εκμεταλλεύτηκαν την αλαζονεία μας και σε ανύποπτο (για 

τους αδαείς) χρόνο μας άφησαν έκθετους, εμάς τους άδικους 

αλλά και τους ελάχιστους δίκαιους.

Τώρα η ασχήμια μας φωνάζει, η ανημπόρια για αντίσταση καγ-

χάζει, ενώ δεν αφαιρούνται μόνο τα περιττά αλλά και τα κεκτη-

μένα. Κινούμενη άμμος το σήμερα, το αύριο απρόβλεπτο, εντεί-

νουν την οργή σαν μόνη άμυνα.

  Απ’ τη μια παρακολουθούμε το έργο της απογύμνωσής μας, 

αντικρίζουμε κατάφατσα τη φτώχειά μας κι απ’ την άλλη αναπο-

λούμε τα μεγαλεία που χάσαμε και κάνουμε υπολογισμούς σε 

πόσο χρόνο θα τα πάρουμε πίσω! Δεν συνειδητοποιούμε πως 

η ιστορία γύρισε σελίδα κι αν δεν την ακολουθήσουμε απλά θα 

ανήκουμε στις γραφικές φιγούρες μιας άλλης εποχής. Οι ράφτες, 

οι κόλακες κι οι παρατρεχάμενοι δεν θα ξαναγυρίσουν, μας παρά-

τησαν γυμνούς να ράψουμε τα δικά μας ρούχα, αυτά που μας 

αρμόζουν επιτέλους, να φτιάξουμε τον κόσμο μας απ’ την αρχή με 

άλλα υλικά. Η ισχυρότερη αντίσταση είναι η δημιουργία. Απαιτεί 

σκέψη, όραμα, μελέτη, υπομονή, δράση. Δηλαδή, δουλειά απ’ 

τα δικά μας χέρια!
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