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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΥΨΑΝΕΛΗ

Πλάνητες και Πένητες
Πόςο μόνοσ μπορεί να νοιϊςει κανείσ, πόςο άχρθςτοσ, απογοθτευμζνοσ,
περιπλανϊμενοσ μετά τόςα χρόνια δουλειάσ και προςφοράσ; Πρόςφυγασ ςτον ίδιο του τον
τόπο με τθν γεφςθ τθσ αποτυχίασ ςτθν ψυχι του;

Το παιδικό μασ τραφμα το ζχουμε ξεπεράςει και θ καταπλθξία που εφαρμόηεται
παντοφ ςτθν κοινωνία και τθν υγεία δεν μασ τρομάηει… ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ. Όμωσ το
παιδί με το γρατηουνιςμζνο γόνατο, μάηεψε τα ςφνεργα τθσ δουλειάσ (ςωματικισ και
ψυχικισ) και ξεκίνθςε για άλλθ γθ. Αυτό μασ γεμίηει πόνο…

Όπωσ πόνο μασ γεμίηουν αυτοί που υπονομεφουν κακθμερινά τθν δθμοκρατία,
αςελγοφν κακθμερινά πάνω ςτα δικαιϊματα των ανκρϊπων. Αποκραςφνονται μπροςτά ςε
μία κοινωνία επαιτϊν και άνεργων, νζων με ψαλιδιςμζνα όνειρα, ανκρϊπων που
οδθγοφνται ςε αυτοκτονία από απόγνωςθ και οικονομικό μαραςμό.

Υποκάλπουν τθν αμορφωςιά, επιβραβεφουν τθν κοινωνικι κακυςτζρθςθ και τον
ςκοταδιςμό. Πόνο μασ γεμίηει γιατί μασ ςτζλνουν ςτον μεςαίωνα, όχι μόνο τον εργαςιακό,
αλλά και πολιτιςτικό, πολιτιςμικό, μεςαίωνα ανκρϊπινων αξιϊν και ζκπτωςθσ ιδεολογιϊν.
Πονοφμε για τθν προβολι και τθν τάςθ επικράτθςθσ, φαςιςτικά οργανωμζνων
ςυμπεριφορϊν, τον κακθμερινό δθλθτθριαςμό τθσ κοινωνίασ με τθν ξενοφοβία και τον
κοινωνικό ρατςιςμό.

Πονοφμε για τον κακθμερινό βιαςμό τθσ ψυχισ μασ και τθσ ηωισ μασ με
αποτρόπαιεσ, φρικιαςτικζσ ενζργειεσ, για τθ διαςτρζβλωςθ και παραχάραξθ τθσ αλικειασ,
κακοποίθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, για τθν τάςθ επικράτθςθσ τθσ κρατικισ προπαγάνδασ,
για τον γκαιμπελιςμό που μεκοδικά εξυφαίνεται κακθμερινά, ςε υπουργικά ςτελζχθ.

Και θ διεκνισ άρχουςα τάξθ με τουσ ντόπιουσ υπθρζτεσ τθσ πλζκει ςυνωμοτικά τον
ιςτό τθσ και ρίχνει ςτάλεσ δθλθτιριο ςτισ ψυχζσ μασ. Και μείσ, πλάνθτεσ και πζνθτεσ, μζςα
ςε μια μεταβατικι ςχζςθ με τουσ γφρω μασ και με το ςφςτθμα εξουςίασ, άλλοτε με ςιωπζσ
επικετικζσ, ιρεμεσ, αλλά αναπότρεπτεσ, περιμζνουμε να γίνουν οι ριξεισ που απαιτοφν
χτίςιμο εκ βάκρων μιασ διαλυμζνθσ κοινωνίασ. Ζνα χτίςιμο δομικό ςαν τθν ψυχι του
διαταραγμζνου ανκρϊπου, που προςπακεί να αναςυγκροτθκεί με τθ βοικεια του
κεραπευτι του. Νοιϊκουμε κεραπευτζσ και κεραπευόμενοι ταυτόχρονα.

Ζνα λικαράκι κάκε μζρα, με λόγο, ακτιβιςμό, ςιωπθλά, ςυντροφιά με τθν
αναδυόμενθ αίςκθςθ του εαυτοφ μασ που είναι ςυντρίμμια, όπωσ άλλωςτε και γφρω μασ.
Όμωσ αντζχουμε και το ‘χει το ριηικό μασ να φζρουμε μια ςτροφι λίγων μοιρϊν του
τροχοφ τθσ ιςτορίασ που «ζχει τςακίςει αρχαία οράματα», που προςπακεί να μασ βάλει
ςτο περικϊριο, εμείσ που είμαςτε θ κυρίαρχθ δφναμθ, που κζλουμε να επιτελζςει τϊρα θ
εργατικι τάξθ τον ιςτορικό τθσ προοριςμό.

Εμείσ κα παλζψουμε γι’ αυτό και κα νικιςουμε. Θα πολεμάμε και κα αγαπάμε. Αυτό
μασ φτάνει.

Ω εκείνο εκεί
το μαφρο ςταυρωτό τουρκζτο
τθσ βαρκοφλασ κατάμονο…
πετιζμαι κάπου απ’ το λικαργο
κι είμαι μοφςκεμα ωσ το μεδοφλι
βουίηει και αντιβουίηει το πζλαγοσ
κι εδώ είναι το λιμάνι…
Εδώ ς’ αγαπάω…

