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Η ΥΠΟΧΘΟΝΕΙΑ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΨΕΩΝ 
 
Όπως και στην περίοδο της Μεγάλης Πανώλης, έτσι και τώρα, στην 
περίοδο της Κρίσης, οι συλλογικές τύψεις υπονοµεύουν την αλήθεια 
 
27η Μαΐου 2013 
 
Σε πρόσφατη πανευρωπαϊκή δηµοσκόπιση, οι ευρωπαίοι πολίτες ερωτήθηκαν 
αν, κατά την γνώµη τους, για την Κρίση του 2008 ευθύνεται ότι ο µέσος 
ευρωπαίος κατανάλωνε περισσότερα απ’ όσα παρήγαγε (το «µαζί τα φάγαµε του 
κ. Πάγκαλου» σε πανευρωπαϊκή έκδοση). Κατόπιν ερωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι 
η επιβαλλόµενη λιτότητα ευθύνεται για την ύφεση που πλήττει σήµερα, πέντε 
χρόνια µετά το 2008, την ευρωπαϊκή οικονοµία. Τέλος, τους ζητήθηκε να 
επιλέξουν µεταξύ συνέχισης της λιτότητας ή µιας πολιτικής αυξηµένων δηµόσιων 
δαπανών. Και στα τρία ερωτήµατα, στην πλειοψηφία τους, οι ευρωπαίοι 
απάντησαν θετικά. Με άλλα λόγια, η «κοινή γνώµη» της Ευρώπης κρίνει (α) ότι 
για την Κρίση φταίγαµε λίγο-πολύ όλοι, (β) ότι η επιβαλλόµενη λιτότητα βαθαίνει 
την κρίση και µεγεθύνει το κοινωνικό κόστος και, τέλος, (γ) ότι χρειαζόµαστε κι 
άλλη τέτοια «καθαρκτική» τιµωρία. 
 
Φανταστείτε ότι στην µεσαιωνική Ευρώπη υπήρχαν εταιρείες δηµοσκοπήσεων 
και πως έθεσαν, εν µέσω Μεγάλης Πανώλης, το εξής ερώτηµα στους 
ευρωπαίους: «Πιστεύετε ότι για την πανούκλα που µας θερίζει φταίµε εµείς και η 
αµαρτωλή µας ζωή;» «Νοµίζετε ότι µας αξίζει ή όχι η τροµερή αυτή αρρώστεια;» 
«Κρίνετε ότι είναι δίκαιο και πρέπον να τιµωρούµαστε από τον Θεό µε αυτόν τον 
τρόπο για καιρό ακόµα;» Οι ιστορικές πηγές φαίνεται να δείχνουν πως η µεγάλη 
πλειοψηφία των ευρωπαίων θα απαντούσε καταφατικά και στα τρία ερωτήµατα. 
Άλλωστε, τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Άγιος Αυγουστίνος είχαν 
καλλιεργήσει µε µεγάλη επιτυχία το σύνδροµο µαζικών τύψεων που βασιζόταν 
στο Προπατορικό Αµάρτηµα και το οποίο πρόσδωσε γιγάντια εξουσία στην 
οργανωµένη εκκλησία (ιδίως της Παππικής) πάνω στους λαούς της Ευρώπης. 
Διαβάζοντας τα ηµερολόγια, τα φυλλάδια, τους λόγους των λογίων της εποχής, 
είναι ξεκάθαρο ότι το µεσαιωνικό κατεστηµένο διέδιδε ακατάσχετα, και επιτυχώς, 
την άποψη πως η δυστυχία που απλόχερα µοίραζε το βακτήριο της πανώλης 
ήταν θέληµα Θεού και δίκαιη τιµωρία εκατοµµυρίων αµαρτωλών. 
 
Κάτι αντίστοιχο µας λένε οι ψυχολόγοι ότι ισχύει µε τα θύµατα βιασµού και ενδο-
συζυγικής κακοποίησης. Όσο και να τους εξηγούν ότι δεν φέρουν καµία ευθύνη 
για αυτό που τους συνέβη, ότι η ευθύνη ανήκει ακέραια στον θύτη, στο βάθος της 
ψυχής τους, ακόµα κι αν γνωρίζουν τι συνέβη, νιώθουν τύψεις που συνθλίβουν 
τον ψυχισµό τους. Μένουν άγρυπνες τις νύχτες αναρωτούµενες τι λάθος έκαναν, 
αν φταίνε εκείνες που φόρεσαν ένα πιο αποκαλυπτικό φόρεµα «απ’ ότι έπρεπε», 
που δεν ετοίµασαν τον δείπνο του συζύγου «όπως έπρεπε», που δεν 
υποτάχθηκαν µε µεγαλύτερη ετοιµότητα στις ορέξεις του θύτη. Και εδώ, οι τύψεις 
αποκρύπτουν την αλήθεια επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε πει ο µεγάλος 
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στοχαστής Nicolas de Condorcet ότι το µυστικό της εξουσίας δεν βρίσκεται στο 
µυαλό του εξουσιαστή αλλά στο µυαλό του εξουσιαζόµενου.  
 
Η µόνη διαφορά µε την περίπτωση της Μεγάλης Πανώλης είναι ότι, αντίθετα µε 
την περίπτωση των θυµάτων ατοµικής βίας, η παραγωγή τύψεων προέκυψε, 
όπως και τώρα, σε «βιοµηχανικό» επίπεδο – µαζικά, πληµµυρίζοντας µάζες 
ανθρώπων µε τύψεις που αποκρύπτουν τι πραγµατικά συνέβη. 
 
Πάνω από όλα, για τέτοιου είδους συναισθηµατικές κλίσεις προς το αυτο-
µαστίγωµα, ευθύνεται η ισοπεδωτική τάση προς την γενίκευση και την εξεύρεση 
εξιλαστήριων θυµάτων. Στην περίοδο που η Μεγάλη Πανώλη σκότωνε το 60% 
του ευρωπαϊκού πληθυσµού, εκτελέστηκαν χιλιάδες Εβραίοι, Ροµά, ταξιδιώτες, 
ανύπαντρες γυναίκες, σπανοί, λόγιοι κλπ. Όσο φως έρριξαν στα αίτια της 
πανούκλας οι µισανθρωπικές θεωρίες κατά τον 14ο αιώνα, που οδήγησαν σε 
εκείνα τα στυγερά εγκλήµατα κατά των εξιλαστήριων θυµάτων, τόσο φως ρίχνουν 
σήµερα στα αίτια της Κρίσης του Ευρώ οι εικασίες ότι για την κατάσταση που 
αντιµετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη φταίνε οι τεµπέληδες της Μεσογείου.  
 
Στην Ιρλανδία η πλειοψηφία των ανθρώπων του µεροκάµατου έχουν πειστεί ότι 
είναι υπεύθυνοι για τις ζηµίες των τραπεζιτών τους και πως έχουν ιερή 
υποχρέωση να συνθλιβούν οι ίδιοι ώστε να αποπληρωθούν τα χρέη των 
τραπεζιτών τους σε άλλους (ως επί το πλείστον γερµανούς) τραπεζίτες - παρόλο 
που όταν οι ίδιοι τραπεζίτες κέρδιζαν αµύθητα ποσά ούτε κατά διάνοια δεν 
σκέφτηκαν να τα µοιραστούν µε τους ιρλανδούς µεροκαµατιάρηδες πελάτες τους. 
Κάτι αντίστοιχο παρατήρησα στις ΗΠΑ: φτωχοί άνθρωποι που καταστράφηκαν 
οικονοµικά (αυτοί και οι οικογένειές τους) όταν αρρώστησαν χωρίς να έχουν 
ασφάλεια υγείας, τίθενται στην πλειοψηφία τους εναντίον της ίδρυσης κρατικής 
πρόνοιας για την υγεία. Κι όταν τους ρωτώ γιατί µου απαντούν ότι τους «άξιζε» η 
τιµωρία. 
 
Το να είναι έτοιµος κάποιος να κοιτάξει την αλήθεια στα µάτια και να παραδεχθεί 
ότι έσφαλε και πως του άξιζε η τιµωρία η οποία ακολούθησε, είναι έντιµο, 
συγκινητικό και ενάρετο. Αν για παράδειγµα έπραττε κάτι τέτοιο ένας τραπεζίτης 
της Wall Street θα τον χειροκροτούσα. Το ίδιο και µε τους σχεδιαστές της 
Ευρωζώνης, που δηµιούργησαν µια νοµισµατική ένωση η οποία δεν είχε την 
δυνατότητα να αντέξει τον παγκόσµιο οικονοµικό σεισµό του 2008 (και την οποία 
είναι απαραίτητο να επανα-σχεδιάσουµε υπό το βάρος της κρίσης).  
 
Το να αποδεχθεί όµως ευθύνες που δεν έχει, και να συναινέσει σε τιµωρία που 
δεν του έπρεπε, αποτελεί το άκρον άωτον της δουλικότητας. Τον εναγκαλισµό µε 
το ψέµµα. Την υποταγή σε προκαταλήψεις εναντίον της αλήθειας. Κανείς δεν 
διαφωνεί ότι στην Ποµπηία συνέβαιναν σκάνδαλα, κυβερνούσε ένα φαύλο 
καθεστώς, γινόντουσαν εγκλήµατα από τους ισχυρούς εναντίον ανίσχυρων. Αυτό 
όµως δεν σηµαίνει ότι οι αµαρτίες της κοινωνίας εκείνης ευθύνονται για (ή 
εξηγούν) την λάβα που τους κατέκαψε όλους. Το ίδιο ισχύει και µε την δική µας 
κρίση. Η ελληνική κοινωνία ήταν, και παραµένει, βαθειά βουτηγµένη στην 
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διαφθορά, αθεράπευτα δεσµευµένη µε ένα φαύλο κράτος, εξαρτώµενη από έναν 
εξ ίσου φαύλο ιδιωτικό τοµέα. Όµως τίποτα από όλα αυτά δεν εξηγεί το βάθος και 
την διάρκεια της κρίσης που περνάει η χώρα. Όπως και στην περίπτωση της 
Μεγάλης Πανώλης, η εξήγηση της τραγωδίας απαιτεί ψυχρή αναλυτική έρευνα 
που για να αποδώσει απαιτείται να αποφύγουµε την αυτο-µαστίγωση και τις 
συλλογικές τύψεις. 


