Υποταγή...
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...είναι μία λέξη που τα λέει όλα! Υποταγή, είναι η λέξη που σταματάει να λειτουργεί ο ανθρώπινος νους! Εύκολα γίνεται πια! Τόσα πειράματα μας έκαναν, γνωρίζουν πώς να σταματήσει ο εγκέφαλός μας και να λειτουργεί
όπως κάποιοι θέλουν!
Κάποτε θυμάμαι πως ο Sid Vicious κρέμασε μία αλυσίδα σκύλου στο λαιμό του! Το έκανε σαν αντίδραση για τη τότε σύγχρονη άποψη, πως όποιος φοράει γραβάτα είναι ο σκύλος του Συστήματος! Τον σέρνουν με τη γραβάτα
του, κρεμάει μαζί με το κουστούμι το πρωί στη δουλειά και τη προσωπικότητά του και εργάζεται σαν σκύλος! Σαν σκύλος θα προστατέψει τα δικαιώματα του, αλλά στη πράξη απλά προστατεύει το ίδιο το σύστημα...
Πια υπάρχει το γνωστό dress code στις επιχειρήσεις για να δείχνουν σοβαρές! Ολοι ίδιοι, όλοι περνούν σεμινάρια για να λένε και στη πράξη να σκέφτονται όπως θέλει το ίδιο το σύστημα! Πληρώνονται για να πηγαίνουν σε
σεμινάρια, να ζουν σε κλουβιά, να θεωρούν πως το ακριβό σακάκι του προϊστάμενου είναι η δόξα! Να βλέπουν το προϊστάμενο σαν θεό, που έχει εξουσία επάνω τους και πρέπει να του μοιάσουν!
Υποταγή, είναι όταν σταματάς να σκέφτεσαι και να νομίζεις πως κάποιες εταιρίες θέλουν να σου δώσουν τις σωστές λύσεις! Κοίτα λίγο γύρω σου, τράπεζες και οι διαφημίσεις τους! Πάντα θέλουν να σε περιμένουν σαν φίλοι,
πάντα να σε προστατεύσουν, πάντα να σου δώσουν το χέρι τους! Πάντα με το χαμόγελο! Γιατί όλα αυτά; Γιατί κατάφερε το ίδιο το Σύστημα τις απλές χαρές να νομίζεις πως θα τις πάρεις από "διεξόδους" που είναι ελεγμένα
καλές! Χαμόγελο θέλεις; Χρειάζεσαι ασφάλεια; Θέλεις κάποιον να σου σφίξει το χέρι γιατί νιώθεις λίγος; Νιώθεις κενός; Είμαστε εδώ, να σου δώσουμε ό,τι χρειαστείς απλόχερα! Προσοχή όμως, μη διαβάσεις τα ψηλά
γράμματα, αυτά είναι για να ασφαλιστώ εγώ...
Υποταγή είναι όταν δεν βάζεις το μυαλό να σκέφτεται! Οταν περιμένεις από τα ΜΜΕ να σου πουν πως ζεις, γιατί ζεις, πόσο χαρούμενος ή δυστυχισμένος πρέπει να νιώθεις! Να κάθεσαι απέναντι από μία τηλεόραση και να
περιμένεις να ακούσεις αν είσαι πλούσιος, αν είσαι φτωχός, αν περνάς καλά, αν είσαι ασφαλής, αν ο πρωθυπουργός σου είναι αγαπητός σε εσένα και στους υπόλοιπους Έλληνες! Αν η 17Ν πιάστηκε, αν τώρα είσαι καλύτερα
που πιάστηκαν... Να ζεις τη ζωή σου αποχαυνωμένος μπροστά στη τηλεόραση και να νομίζεις πως ζεις τη ζωή του ηθοποιού της σαπουνόπερας, να βγάζεις την αδρεναλίνη από τις ταινίες που σου βάζουν, να βλέπεις την αγάπη
στο γυαλί και να νιώθεις προστατευμένος γιατί δεν βγαίνεις έξω...
Υποταγή είναι να κυνηγάς πάντα τα υλικά αγαθά! Σκέφτηκες ποτέ γιατί αγχώνεσαι αν βγει το νέο iPhone, τί θα κάνεις το παλιό, τί νέο πράγμα θα κάνει; Σκέφτηκες πως αν πάρεις το νέο iPhone θα δεν πρόκειται να σε πάρουν
περισσότεροι φίλοι; Σκέφτηκες πως αν η παρέα σου, σε γουστάρει γιατί έχεις το πιο νέο iPhone, δεν σε γουστάρει για αυτό που είσαι εσύ όμως; Σκέφτηκες πως τότε απλά αντί να γεμίζεις τη ψυχή σου με όπλα, γεμίζεις τις
τσέπες κάποιων με τη ματαιοδοξία σου και βοηθάς να υπάρχει πάντα κενό και απορία αν σε γουστάρει ο κόσμος για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που αγόρασες;
Υποταγή είναι, αφού αγαπάς την οικογένειά σου, να είσαι μακρυά της για να τους φέρεις λίγα περισσότερα ευρώ! Τί να τα κάνεις τα περισσότερα ευρώ, όταν κάποια στιγμή ανοίξεις τη πόρτα του σπιτιού σου και δεν θα ξέρεις
κανένα μέσα; Ρώτησες τα παιδιά σου τί θα ήθελαν περισσότερο, νέα παιχνίδια ή παιχνίδια με το πατέρα τους;
Υποταγή είναι να συμφωνείς χωρίς να ψάχνεις τί σε ρώτησαν και γιατί! Είναι εύκολο να είσαι μάζα και όχλος, εύκολο να πηγαίνεις με το κύμα, το δύσκολο είναι ακριβώς να ξέρεις πως το κύμα σε πάει στα βράχια και εσύ να
προσπαθείς να πας αντίθετα! Αλλωστε αυτά που ξέρουμε σαν τέχνες, απόψεις ζωής και αντίληψη πραγμάτων, σε τέτοιους τύπους τα οφείλουμε, γιατί απλά τόλμησαν να δουν πως υπάρχουν και άλλες λύσεις, άλλες προτάσεις,
οι υπόλοιποι απλά εκ του ασφαλούς πήγαν εκεί που τους έλεγε ο Βοσκός, σαν πρόβατα! Το Γαλιλαίο ποιός τον πίστευε, όσο δίκιο και αν είχε... τον θεωρούσαν τρελό και γραφικό όταν έλεγε πως η Γη δεν είναι επίπεδη...
Υποταγή είναι όταν κάποιος σε πονάει, να του λες πως δεν σε πειράζει! Σε πειράζει και σε παρά πειράζει, καλό είναι να το ξέρει για να μη το ξανακάνει! Το θέμα δεν είναι να υπάρχει κάποιος δίπλα σου έστω σε πονάει για να
μην είσαι μόνος σου, αλλά κάποιος που θα είναι δίπλα σου γιατί θέλεις, ταιριάζετε και θέλετε να προχωρήσετε μαζί!
Υποταγή είναι όταν δέχεσαι τη μοίρα σου χωρίς να πολεμήσεις για αυτή! Παράδειγμα τώρα, που "έσφιξαν" τα οικονομικά της χώρας, που κάποιοι επιμένουν να σφίξουν κι άλλο, που μας κλέβουν τα όνειρα και καθόμαστε στα
αβγά μας μη χάσουμε το κόκκαλο που μας δίνουν! Μια ζωή το πρόβατο, όσο και να θέλει να γίνει λύκος δεν θα τα καταφέρει! Από την άλλη ίσως να μπορέσει να προσπαθήσει να δείξει στο λύκο πως μπορεί εκεί που είναι στη
κατσαρόλα να βράσει πως μπορεί να του κατουρήσει μέσα και να του χαλάσει τη γεύση!
Υποταγή είναι να λες, εγώ έχω δουλειά άρα καλά είμαι, γιατί να είμαι ίσος με ένα άνεργο; Γιατί απλούστατα σήμερα έχεις δουλειά, μπορείς να βάλεις στοίχημα ό,τι κέρδισες μέχρι στιγμής πως σε δύο χρόνια θα έχεις; Μπα, δεν
σε κόβω για τόσο μάγκα, άρα πριν ξανανοίξεις το στόμα σου και πεις βλακεία, ενώ η ανάσα σου βρωμάει από τη κατουρημένη ποδιά του αφέντη σου που φιλούσες, ξανασκέψου τί θα πεις! Ρόδα είναι και γυρίζει, όσο πιο λίγα
σκισίματα έχεις κάνει σε γνωστούς, συνεργάτες και φίλους, τόσα λιγότερα δάκτυλα θα σε περιμένουν στη στροφή του κύκλου! Ο καθένας θέλει να έχει όνειρα και ελπίδα για το Μέλλον απλά ήσουν τυχερός και δεν κάηκες εσύ
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αλλά ο γείτονας μέχρι στιγμής...
Υποταγή είναι να δείχνεις όλο καμάρι άψυχα πράγματα και αν σε ρωτήσουν ποια είναι τα χόμπι σου να μην έχεις! Να μην έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο για εσένα, να μη μπορείς μέσα σε 24 ώρες να κάνεις έστω για λίγο κάτι που
γουστάρεις, να κερδίζεις μία εικόνα όπως τη φαντάζεσαι και 24 ώρες να τρέχεις!
Υποταγή είναι να πρέπει το πρωί για να ξυπνήσεις γρήγορα να χρειάζεσαι καφέ για να δείχνεις καλοκουρδισμένη μηχανή για να δουλέψεις και χάπι για να κοιμηθείς! Ξέχασες πως όταν ήσουν μικρός μπορούσες να είσαι
εύστροφος και όλο ενέργεια γιατί κοιμόσουν τουλάχιστον 8 ώρες το βράδυ και το πρωί έτρωγες ό,τι καλύτερο μπορούσαν να σου δώσουν οι γονείς σου! Να ζεις όλο μέσα σε αγάπη και στοργή όπως μπορούσαν οι δικοί σου
γονείς να σου προσφέρουν! Τώρα πίνεις καφέ, τρως ό,τι σκουπίδι σου σερβίρουν, τρέχεις όλη την ημέρα για λίγα ευρώ που θα τα ξοδέψεις σε πράγματα με ημερομηνία λήξεως! Τα υλικά πράγματα έχουν ημερομηνία λήξεως,
όλα αν το σκεφτείς, αυτά μένουν ενώ οι άνθρωποι που αγαπάς φεύγουν, προχωρούν... Το βράδυ σε βρίσκει να σκέφτεσαι την επόμενη ημέρα της δουλειάς, πώς θα γίνεις καλό παιδί για αυτούς, πώς θα γίνεις καλός
οικογενειάρχης το έχασες το νόημα! Νομίζεις πως όπως αγόρασες το αυτοκίνητο, αγοράζεις την ανάγκη του παιδιού σου για αγκαλιά ή το κοινά σου όνειρα με τη γυναίκα! Θα πάρεις ένα χάπι για να κοιμηθείς, να χαλαρώσεις
και να σταματήσει ο πόνος στο στήθος από το άγχος!
Υποταγή είναι να μη τολμήσεις να πεις στη δουλειά σου, πως πρέπει να πάρεις άδεια να δεις το παιδί σου που έχει γενέθλια, που σήμερα στο σχολείο θα πει το ποίημά του, λες και είναι κάτι κακό που θα πρέπει να μείνει
κρυφό! Σκέφτηκες πως όταν κάνει και αυτό την επανάστασή του όπως όλοι μας, δεν θα το ξέρεις αυτό το παιδί; Πως απλά του έδινες χρήματα αλλά όχι στοργή και αγάπη; Αντί να καμαρώνεις που θα είσαι μαζί του, δεν τολμάς
να πεις τίποτα, γιατί μπέρδεψες τη δουλειά σου με το φωτοτυπικό της εταιρίας! Αυτό δεν έχει δικαίωμα να φύγει, αλλά αυτό που δεν ξέρεις είναι πως περισσότερο θα στεναχωρηθεί ο Αφέντης σου αν χαλάσει το φωτοτυπικό
παρά αν πεθάνεις εσύ και καεί και οι οικογένειά σου! Είδες τί έγινε με τα θύματα της Marfin; Έσβησε η φωτιά, έφυγαν οι καπνοί και όλοι δουλεύουν όπως δούλευαν εκτός των θυμάτων! Τόσο στεναχωρήθηκε ο Αφέντης και ο
κόσμος...
Υποταγή είναι να λες πως θα πας διακοπές για 15 ημέρες, ενώ τις υπόλοιπες θα τρέχεις! Κάποτε έκανες 3 μήνες διακοπές, με λιγότερα παιχνίδια, με περισσότερους φίλους και μοναδικές εικόνες και ας μην είχες ακριβή και
μουράτη φωτογραφική μηχανή να τις βγάλεις! Ήσουν τότε χαμογελαστός και έπαιζες, χαιρόσουν τη ζωή σου! Επαιζες με τα κύματα και στην άμμο έκανες σχέδια! Τώρα απλά δεν κάνεις όνειρα, δεν προλαβαίνεις γιατί θα χάσεις
τη φόρμα σου στη δουλειά και είναι ώρα να τρέξεις...
Υποταγή είναι να σου κλέβουν τα χρήματά σου, να σου ζητούν να εργαστείς ακόμα περισσότερο, να σου λένε πως δεν αξίζεις, να σου κλέβουν τα όνειρά σου και εσύ να κοιτάς σαν χάνος! Αφού βλέπουν πως δεν κάνεις τίποτα,
λογικό είναι να σου πουν κι όλας να δουλεύεις ακόμα περισσότερο, να παίρνεις ακόμα λιγότερη σύνταξη, να σου στερήσουν και τα φάρμακά σου και το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης! Τί άλλο πρέπει να σου πουν, πως δεν
σε λογαριάζουν και ειδικά ΑΝ προλάβεις να βγεις σε σύνταξη θα είσαι απλά βάρος και κοιτούν να σε αδειάσουν;
Υποταγή είναι να σου λένε να πληρώνεις, χωρίς να ξέρεις το γιατί, να σου λένε πως σε χρεώνουν για κάτι που δεν απόλαυσες, να σου λένε πως μια που δεν αντιδράς να ξαναπληρώσεις για να βγάλουν οι γνωστοί-άγνωστοι
βίλες και εξοχικά! Υποταγή είναι να σκύβεις πάντα το κεφάλι ό,τι και αν σου λένε...
Υποταγή είναι όταν μπορείς να μιλάς και να το παραμένεις σιωπηλός, άπραγος και άεργος! Έλπίζω να μπορώ πάντα να γράφω αυτά που νιώθω με ό,τι κόστος και είμαι σίγουρος πως το κόστος είναι μεγάλο...
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