
                      ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΚΕΡΔΗ – ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ ΤΕΜΠΗ 

    Είναι ορισμένες  στιγμές που η οργή σε κατακλύζει, που τα όσα σκέφτεσαι δεν μπορούν να μπουν σε
καμία τάξη. Τα όσα εκφράζεις  προς τα έξω πιθανόν να μην έχουν καμία συνοχή,  ίσως και  καμία
σημασία.  Την  τελευταία  εβδομάδα  οι  παραπάνω προτάσεις  είναι  ο  κανόνας.  Κάποιοι  λένε  πως  η
πραγματικότητα ξεπέρασε την φαντασία. Για εμάς η πραγματικότητα, έτσι όπως την έχτισαν θα βάλει
όση φαντασία χρειάζεται ακόμη, προκειμένου να μας πατήσει κάτω. Στις 28 Φεβρουαρίου οι ράγες των
Τεμπών θα ποτιστούν με αίμα. Ο γείτονας, η φίλη, ο συνάδελφος, η συμφοιτήτρια θα είναι τα νέα
θύματα της κρατικής μηχανής. Όσο η τελευταία θα μετράει κέρδη, εμείς θα μετράμε απώλειες. Όσο
σκληρό και αν ακούγεται στα αυτιά κάποιων δεν ήταν ούτε η πρώτη φορά, μα ούτε και η τελευταία.
Θα κάνουν τα πάντα για μας πείσουν, πως έτσι είναι ο κόσμος, πως ήταν ανθρώπινο λάθος, πως δεν θα
ξανασυμβεί,  πως  λυπούνται.  Εμείς  βλέποντας  πως  το  αίμα  σε  αυτή  τη  χώρα  δεν  προλαβαίνει  να
στεγνώσει, θα τους πιστέψουμε; 
     Δεν θα αναλωθούμε στις λεπτομέρειες του συμβάντος. Από τη μία η λίστα είναι ατελείωτη και από
την  άλλη  οι  δολοφονικές  επιλογές  ευρέως  γνωστές.  Θεωρούμε  πως  την  ευθύνη  την  φέρουν
αποκλειστικά κράτος και κεφάλαιο. Ο αδιάκοπος αγώνας για το κέρδος είναι εκείνος που τους οδηγεί
κατά  μονάς  η  σε  σύμπραξη  στην  επιλογή  στάσης  :  μαζικά  δυστυχήματα,  εργατικές  δολοφονίες,
λεηλασία της φύσης,  απαξίωση της ανθρώπινης ζωής είναι όχι μόνο φυσικά επακόλουθα αλλά και
επιλογές. Το μοτίβο δεν αλλάζει, τα παραπάνω πάντα θα τα ακολουθεί η χειραγώγηση, το ξέπλυμα, τα
κροκοδείλια δάκρυα, και μετά ξανά ο αγώνας για το κέρδος. 
     Στην αρένα οι άνθρωποι μετατρέπονται σε αριθμούς. Τα όσα ακολούθησαν του δυστυχήματος μόνο
να το επιβεβαιώσουν μπορούν. Μέχρι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει γίνει
γνωστός  ο  αριθμός  των  θυμάτων.  Ο  εμπαιγμός  συνεχίζεται.  Την  στιγμή  που  κάποιοι  εν  αγωνία
αναζητάνε τους οικείους τους,  κάποιοι  άλλοι  προβαίνουν είτε  σε διαχείριση των αριθμών, είτε  σε
συγκρίσεις με άλλες τραγωδίες. Στην προκειμένη δεν έχουν τηρηθεί καν προσχήματα. Η μηδενική
ευθιξία ήταν αναμενόμενη, όπως και η μη λήψη πολιτικής ευθύνης. Το να προχωράνε ωστόσο στις
μελλοντικές τους μπίζνες  πριν ακόμη τα δάκρυα στερέψουν, δείχνει με τον πλέον έκδηλο τρόπο όχι
μόνο το στυγνό και υποκριτικό τους πρόσωπο αλλά και την αλαζονεία. Η κρατική μηχανή βρίσκεται σε
αδιάκοπη λειτουργία. Στις σημερινές ιδιωτικοποιήσεις, στις χθεσινές απευθείας αναθέσεις, στις κρυφές
και φανερές συμβάσεις, κρύβονται όσα αύριο θα μας ‘’συγκλονίσουν’’ … ας μην πέσουμε από τα
σύννεφα την επόμενη φορά. Στο εδώ και στο τώρα:‘’Να μην την κοπανήσουμε. Να ζυγιαστούμε. Μην
ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας .’’ 
   Όλος αυτός ο μηχανισμός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει δίχως τη συμβολή των κατευθηντών της
κοινής γνώμης. Και ο πλέον δύσπιστος, μετά το δυστύχημα αντιλήφθηκε ποιος ακριβώς είναι ο   ρόλος
της συστημικής δημοσιογραφίας. Οι εντολοδόχοι της εξουσίας επιδόθηκαν εξ’ αρχής, στην αποποίηση
των ευθυνών πολιτείας και ιδιωτών. Για εμάς, για κάθε έγκλημα των τελευταίων είναι συνυπεύθυνοι
και  εκείνοι.  Δεν  είναι  απλώς η συγκάλυψη στην οποία επιδίδονται  και  η  διαμόρφωση της  κοινής
γνώμης και μνήμης. Στην προκειμένη οι ευθύνες τους ξεκινάνε χρόνια πριν, από την υιοθέτηση των
επικοινωνιακών  στρατηγικών  του  κράτους  περί  ‘’εκσυγχρονισμού’’ των  τρένων.  Στο  σήμερα τους
βλέπουμε να στρέφουν τα βέλη τους, εκεί που τους υπέδειξε η κυβέρνηση: στον σταθμάρχη. Εξουσία
και  κανιβαλισμός  πάνε  μαζί.  Αφού  τον  ανέδειξαν  ως  τον  μοναδικό  υπαίτιο  για  το  μεγαλύτερο
σιδηροδρομικό έγκλημα στη χώρα τώρα τον αφήνουν βόα στις συνειδήσεις όσων αναζητούν απλοικές
εξηγήσεις  για  όσα  συμβαίνουν.  Έχουμε  να  κάνουμε  ξεκάθαρα  με  ένα  ρεσιτάλ  συγκάληψης,
διαστρέβλωσης και παραποίησης της αλήθειας 
     Σε ένα κόσμο, όπου κράτος και κεφάλαιο με ασυδοσία δολοφονούν, δημοσιογράφοι ξεπλένουν, και τα
λοιπά  όργανα  της  εξουσίας  (βλέπε  μπάτσοι)  μοχθούν  για  τη  νομιμοποίηση  και  επέκταση  της
βαρβαρότητας, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας επιβάλλεται να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Οι φωνές
των εργαζομένων κατά το παρελθόν δεν εισακούστηκαν όχι μόνο από πολιτικούς και δημοσιογράφους
αλλά και από μερίδα της κοινωνίας. Η κανονικότητα που μας επιβάλετε συμπεριλαμβάνει ακριβώς και
αυτό το στοιχείο. Το να κοιτάς την δουλειά σου και το συμφέρον σου , να κλείνεις τα φώτα και να



κάθεσαι σιωπηλός είναι το όνειρο της εξουσίας .  Όσο η κυριαρχία της προελαύνει τόσο πιο κάτω θα
πέφτουμε. Ας κάνουμε συντρίμμια όσα μας θέλουν σκυφτούς. Ας παλέψουμε για ένα κόσμο χωρίς κράτη
και αφέντες… αλλιώς ας συνεχίσουμε να θρηνούμε την αξιοπρέπεια μας και ας σιωπήσουμε για πάντα  
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