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Εικόνα από το μέλλον

Φωτογραφία του Δημήτρη Χαρισιάδη, από τη μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του στο Μου
σείο Μπενάκη, Κτίριο οδού Πειραιώς, 17 Φεβρουάριου -1 9  Απριλίου 2009.

Πριν από τέσσεριε-πέντε δεκαετίεε, όχι και τόσο παλιά δηλαδή, η φτωχή Ελλάδα υποδεχόταν το τουριστικό τηε θαύμα, αθώα και ειδυλλιακή. Ηταν η επιτομή τηε γρα- φικότηταε, η χαρά του ανθρωπολόγου. Στα χωριά εδέσποζαν ο χωροφύλακαε και ο πα- πάε, οι δημογέροντεε του καφενείου, παιδιά κουρεμένα γουλί, γυναίκεε ακαθορίστου ηλι- κίαε με μαντίλεε. Οι άνδρεε άφαντοι- τουε είχε καταπιεί η μετανάστευση.Σταδιακά, οι άνδρεε σταμάτησαν να μεταναστεύουν στη Γερμανία, την Αυστραλία, την Αμερική, οι δουλειέε αβγάτιζαν στην ντόπια ανοικοδόμηση και στον τουρισμό, η αστυφιλία ερήμωσε τουε δημογεροντικούε καφενέ- δεε και γέμισε τα δυάρια και τριάρια, οι επή- λυδεε πρώην αγρότεε ανακάλυψαν νέα επαγγέλματα: θυρωροί, κλητήρεε, ψιλικατζήδεε, λαχειοπώλεε, τρικυκλατζήδεε, μπακαλόγατοι -  ό,τι σήμερα ονομάζεται ευσχήμωε γραφειοκρατία και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η ύπαιθροε ερήμωσε, οι μπαξέδεε έγιναν χέρσα αγροτεμάχια, τα χορτολιβαδικά μεταλλάχθηκαν σε οικόπεδα, η τηλεόραση εκσυγχρόνισε τα ήθη και ισοπέδωσε τιε ντο- πιολαλιέε, το ουίσκι των επιδοτήσεων παραμέρισε το τσίπουρο και τα στυφόκρασα.Παρομοίωε, στα άστεα, δηλαδή στο ένα και τεράστιο Αστυ. Οι καφενέδεε με πρέφα και ντεμπισίρι αντικαταστάθηκαν από καφετέ- ριεε φραπέ και φρέντο, οι δρομίσκοι ξεχείλισαν Ι.Χ. με δόσειε, οι λουτρομπιντέδεε του Μάριου Χάκκα έγιναν τζακούζι σε αποικίεε από μεζονέτεε, η Ελλάε έπλεε πλησίστιοε στη νεωτερικότητα των ευρωπαϊκών πακέτων.Επιδοτούμενη ευημερία και εκσυγχρονι- σμόε. Με ευρωπαϊκό χρήμα, με δανεικό χρήμα, με μαύρο χρήμα, με μαύρη εργασία μεταναστών. Μεταναστών; Ναι, η Ελλάδα εισάγει πια μετανάστεε- οι γειτονικέε χώρεε, και οι πιο μακρινέε, στέλνουν ανθρώπουε πολύ φτωχούε, φτωχότερουε από τουε Ελλη- νεε. Οι φτωχοί μετανάστεε προσφέρουν άφθονη μαύρη εργασία, φτηνή, που μπαλώνει τρύπεε και καλύπτει αδυναμίεε. Η Ελλάε ευ- ημερεί και με αυτούε, ξεκοκκαλίζονταε επι- δοτήσειε, μαύρο χρήμα, αποταμιεύσειε, εφάπαξ, οικόπεδα, δάνεια και κυμαινόμενο επιτόκια... Χωρίε να το καταλάβει, τα έχει φάει όλα, ξεπουλάει έπιπλα και ασημικά, δανείζεται κι άλλο, κι άλλο... Και -  Και ύστερα ήρθε η κρίση. Σαν θύελλα. Οικονομική, κοινωνική, πολιτική, συστημική. Οι πόλειε ξεχείλισαν μετανάστεε και πρόσφυγεε, απόκληρουε και πρεζάκια, ζητιάνουε και παιδιά των φα- ναριών- η νομαδική φτώχεια δεν κρύβεται. Μαζί τηε αναδύεται και η νέα φτώχεια των ιθαγενών- οι μεγαλωμέ- νοι με υποσχέσειε ευημερίαε αντικρίζουν ένα περίκλειστο σύμπαν που όταν δεν τουε αποκλείει στιε παρυφέε με τουε γκασταρμπάιτερ, τουε στριμώχνει σε τόσεε δα χαραμάδεε, στη χαραμάδα του βασικού μισθού, στην υπερεργασία, στην επισφάλεια, στον δανεισμό. Στη διάψευση.Διάψευση. Το 2009, τα ασανσέρ τηε κοινωνικήε ανόδου, τηε επιχειρηματι- κότηταε, μιαε οποιοσδήποτε κινητικό- τηταε, τέλοε πάντων, έχουν τεθεί εκτόε λει- τουργίαε, μονίμωε στο Off. Και οι σκάλεε είναι κατειλημμένεε από τέκνα, σόγια και ημε- τέρα πελατεία. Η πανεπιστημιακή μόρφωση, αποκτημένη με κόπο και χρήμα, πτυχίο, μά- στερ, διδακτορικό, δεν ενεργοποιεί το ασανσέρ, τα βιογραφικά σωριάζονται σε συρτάρια και mailbox, δεν ανοίγουν θύρεε- οι θύρεε μισανοίγουν μόνο με μέσον.Οποιοε βγαίνει «έξω», πανεπιστημιακόε μετανάστηε, αν πετύχει καλέε σπουδέε και ειδίκευση, θα βρει μια καλή δουλειά, ανάλογη των προσόντων του. Δεν γυρνάει. Α ν γυρίσει, τραβιέται σε άσκοπα ίντερβιου, απο

γοητεύεται, ξαναφεύγει. Ή  μισοβολεύεται, μένει, και σιχτιρίζει.Γυρνάω το βλέμμα στα ’80ε. Εωε τότε, το πτυχίο οδηγούσε σε μια δουλειά, ένα επάγγελμα, μια καριέρα. Υπήρχε έναε στοιχειώ- δηε παραγωγικόε ιστόε, ο αγροτικόε τομέαε δεν είχε αποδιαρθρωθεί εντελώε, ο τουρι- σμόε και η οικοδομή πρόσφεραν θέσειε ερ- γασίαε και εισόδημα, οι υπηρεσίεε είχαν περιθώρια ανάπτυξηε. Οι νέοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι επέστρεφαν στιε επαρχίεε τουε και πρόκοβαν, ζούσαν καλύτερα απ’ ό,τι

στην Αθήνα. Μια μειοψηφία μόνο επιθυμούσε να μπει στο Δημόσιο και να πορευτεί με τουε γλίσχρουε μισθούε του- το επέλεγαν φιλόλογοι, φυσικομαθηματικοί και γυμναστέε, ίσωε και μερικοί των οικονομικών- όλοι οι άλλοι αναζητούσαν τύχη στο ελεύθερο επάγγελμα και στον ιδιωτικό τομέα.Από το ’90 και μετά, εκλείπει και αυτή η δυνατότητα. Η υπερπροσφορά μαύρηε, φτηνήε εργατικήε δύναμηε από τα πλήθη των μεταναστών, η επέλαση τηε χρηματοπιστωτικήε οικονομίαε και των ιδιωτικοποιήσεων, η απί- σχνανση παραδοσιακών παραγωγικών δομών, η κατίσχυση ενόε άπληστου καταναλω

τικού ήθουε, η απαξίωση των πτυχίων και τηε πανεπιστημιακήε εκπαίδευσηε, η υπο- βάθμιση του δημόσιου χώρου, η υπερσυγκέ- ντρωση στιε κατασκευέε και στο εμπόριο, όλα μαζί προκαλούν κατάρρευση των μικρο- μεσαίων στρωμάτων. Καταρρέουν οι υλικέε προϋποθέσειε, καταρρέει ο ορίζονταε προσδοκιών, καταρρέει το πλαίσιο αξιών. Τα γράμματα δεν οδηγούν στα άρματα: όχι άνοδο και πλούτο, αλλά ούτε καν μια ήσυχη θεσούλα δεν προσφέρουν.Εωε πρόσφατα, όσοι πήγαιναν «έξω» ονει- ρευόντουσαν το εδώ, την πατρίδα, τη σωματική σχέση με την εστία, τη φύση, την οικογένεια και τουε φίλουε. Επέστρεφαν. Και μαζί έφερναν το δυναμικό τουε, τη γνώση του έξω, τον κοσμοπολιτισμό μαζί με έναν υγιή πατριωτισμό. Οχι πια. Οσοι πάνε έξω για κάτι παραπάνω από μονοετέε μάστερ σε βρετανική φάμπρικα, είπαμε: Μ ένουν εκεί. Και νοσταλγούν την Ελλάδα ωε τόπο διακοπών, ωε γραφικότητα.Πολύ περισσότερο: Τώρα ακούω όλο και συχνότερα τουε ίδιουε τουε νέουε να θέλουν να φύγουν και να μην ξανα- γυρίσουν. Και οι γονείε τουε τι κάνουν; Τουε συμπαραστέκονται. Εξάγουμε μυαλά, τα καλύτερα μυαλά, τον ανθό τηε ελληνικήε κοινω- νίαε. Ξαναγυρνάμε ειρωνικά και τραγικά, α- ντεστραμμένα, στο ’50 και το ’60, μείον την ελπίδα: στη γραφικότητα μιαε χώραε γερόντων και δημογερόντων, χωρίε μυαλά, χωρίε νιότη. Η Ελλάδα του 2020 δείχνει από τώρα το πρόσωπό τηε: χωροφύλακεε, θυρωροί, σε- κιούριτι, ντελίβιρι, λιμενοφύλακεε, τσιτσερό- νε, γκαρσόνια, ημιαπασχολούμενοι, χασομεράνε σε απέραντα καφενεία μη καπνιστών. Είναι το ίζημα του ελληνισμού. Ο αφρόε βρίσκεται στη Διασπορά.

Εξάγουμε μυαλά, τα καλύτερα μυαλά, τον 
ανθό της ελληνικής κοινωνίας. Ξαναγυρνά
με ειρωνικά και τραγικά, αντεστραμμένα, 
στο '50 και το '60, μείον την ελπίδα: στη 

γραφικότητα μιας χώ ρας γερόντων και δη
μογερόντων, χωρίς μυαλά, χωρίς νιότη.


