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To «rosebud» της τάξης του '99
Του ΤΑΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

(Πολλοίέχουν δει κι ελάχιστοι από αυτούς
έχουν λησμονήσει την αινιγματική,
τελευταία λέξη του ΟρσονΓουέλς
στον «Πολίτη Κέιν»: «Rosebud»)
Η

Καλή αποφοίτησε από ένα μέσο
δημόσιο σχολείο xns Αθήvas,
το 1999. Σήμερα ολοκληρώνει
στο Λονδίνο διδακτορικό πάνω
σε θέματα σύγχρονα ευρωπάίKns
loxopias. Εχει επίσηε «προλάβει»
να φοιτήσει ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο
xns Φλωρεντίαε, ένα στο πανεπιστήμιο
xns Βαρκελώνη και να
ολοκληρώσει ένα χρόνο ερευνών σε
αρχεία μεγάλου οργανισμού στο
Αμστερνταμ.
To 1999, n Καλή έκανε παρέα με
τέσσερα συμμαθητέ5 xns. Με τον
Μάκη, τη Χριστίνα, χον Βασίλη και
χην Ανθή.
Ο Maims χελείωσε χο Οικονομικό
σε κάποια πόλη txros AOnvas. Λόγω
των αρκετά περιορισμένων εισοδημάχων
xns οικογένειαε βρέθηκε
γρήγορα σε αδιέξοδο. Παράχησε
χα περί μεχαπχυχιακών και αναζήχησε
αμέσου μεχά χο πχυχίο εργασία
- και χω pis ο ρου s. Βρήκε.
Σε εχαιρεία ενοικίασα εργαζομένων.
Με πχυχίο και ένανχι 600 ευρω
ήχαν καλό «πακέτο» για xis χράπεζε5
oncos και έγινε. Ξεκίνησαν σε
μεγάλη κεντρική χράπεζα auxos και
άλλοι χέσσεριε από χην ίδια εχαιρεία.
Εννοείχαι xcopisωράριο. Αλλά δεν χον
πείραζε και πόλο αυχό. Δικαιολογούσε
ακόμη και χην αμήχανη, ενίοχε
και βαριά, σιωπή χων άλλων, των
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΜΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ
«κανονικών υπαλλήλων». (Τι είναι
«KavoviKos υπάλληλθ5»; Μα outos
που έχει δικαιώματα).
ves: Η δουλειά xns σχοίχιζε σχην εχαιρεία
700 ευρω unviaicos. Ευάλωτοι σε διαθέσει
Εκείνο όμοκ που χον βαραίνει πολύ,
900 ευρω, αλλά n ίδια απέδιδε
καθηγηχών, συνδικαλισχών,
είναι μια σχιγμή. Ενα απόγευμα
σχην εχαιρεία με χην εργασία
ενίοχε και φοιχηχών, είναι νέοι πολίχε5
που εργαζόχαν ακόμη σχην χράπεζα xns -μπορούσε πια να χο υπολογίζειπερίπου με εξαιρεχτκέε σπουδέε και καθόλου
κι ενώ όλοι οι «κανονικοί» είχαν
4.500 έωε 5.000 ευρω μηviaicos.
δικαιώμαχα. Αν μάλισχα δεν
φύγει ώρα πριν, «πέφχει σύρμα ncos
To εισόδημα αυχό προφανώε
χο αποδεχχούν, καριέρα χέλθ5.
ήρθε n επιθεώρηση εργασία5». Tous αυξανόχαν και λόγω xns εκχεχαμένη3
Δεν είναι όλοι οι 28άρηδε5 σε χέχοια
πέχαξαν έξω οι κληχήρεε να μην xous φοροδιαφυγή5 - i6icos σε προϊόνχα
ή παρεμφερή καχάσχαση. Προcpavcos.
βρει n επιθεώρηση. «Σαν σακιά». Ούχε που παράλληλα προμήθευαν axis πελάχισσεε. Αλλά δεν είναι και λίγοι οι
χα πανωφόρια xous δεν πήραν.
Αναζηχά λοιπόν «40 - 50 χιλιάδεε»
28άρηδε5 xns «παρέα5 xns Καλήε».
«Ταπείνωση φίλε».
για να ανοίξει κομμωχήριο δικό
Αυχή χη γενιά, ο άλλοχε θολόε κι
Η Χρισχίνα, αφού πέρασε δύο
xns. Ομωε οι χράπεζεε βλέπουν eos άλλοτε διαυγήε αλλά πάνχα γοηχευχικόε
χρία χρόνια από διάφορα κένχρα ελευθέρων
εγγύηση μόνο τα 900 ευρω χου μισθού
λόγοε χου Ζίγκμουνχ Μπάουμαν
σπουδών aapcovovxas όλα
xns. EniacpaAns εγγύηση οδηγεί
(καθηγηχή5 Κοινωνιολογίαε)
χα «πχυχία» από H/Y μέχρι
οε mo ακριβό χρήμα. Και για χην θα χην συμπεριλάβει σχην «κοινωνία
«management»
(+ κάχι άλλο εύηχο) περίπχωσή xns χα δάνεια είναι «σαν
του φόβου». Σ' αυτή τη νέα (κατά
χελικώ5 σήμερα κάνει όσο λιγόχερακαχαναλωχικά, αλλά τα βαφχίζουν "επαγγελματικά"».
Μπάουμαν) κοινωνία, το κύριο χαρακτηριστικό
έξοδα μπορεί, βεβαία^ ζει με
Tns, n ρευστότητα, εμποδίζει
χην οικογένεια xns και ελπίζει σχο
Οσο για χην Καλή, χον Δεκέμβριο
κάθε τι να ολοκληρωθεί.
παραδίδει χη διπλωμαχική xns. (Και Ανατρέπει θεσμούε και σχέσεΐ5, διασπά
θαύμα χου ΑΣΕΠ.
Ο Baoftns ήχαν χο «φρικιό» xns xl ειρωνεία: Ο καλύχεροε καθηγηχήε
και διαιρεί. Ο avOpconos, ρημαγμένοε,
παρέαε. Αξιοποίησε xis πολύμηνε5
που θα θυμάχαι σχη ζωή xns ήχαν
xcopis κανένα δίχτυ προaxaaias,
διακοπέε χου επιλέγονχα5 και σχήvovxas
σχο Λονδίνο και είναι Ελληνα5.0 Κ.
δημόσιο ή ιδιωτικό, δεν αναζητά,
xcopisιδιαίχερο κεφάλαιο μια Δουζίναε.)
oncos εύστοχα σημειώνει ο
beach-επιχείρηση σε μικρό αλλά ραγδαία Και μεχά;
Γ. Σιακαντάρηε («Τα Νέα» Σαββατοκύριακο
10-11/10/2009, Βιβλιοδρόμιο),
εξελισσόμενο νησάκι. Ο Βαaftns Κάχι πρέπει να κάνει κι αυχή σχα
«ασφάλεια αλλά προστασία».
απόλαυσε όλα τα καλούδια xns 28 xns, κάπου θέλει (δικαιούχοι), να
φοροδιαφυγήε σχο νησάκι, δεν θέλησεαρχίζει να χχίζει κατι. Τι;
Στη σύγχρονη κοινωνία Tns ρευatoTntas
πολλά περισσόχερα χρήμαχα
Συμφοιχηχέε xns που επέσχρεψαν
ούτε καν τα «μπουμπούκια
και βρίσκεχαι κονχά σχο όνειρο: Τέσσεραδύο χρόνια πριν από χο Λονδίνο -και από τα ρόδα» προλαβαίνουν να ανθίσουν.
- πένχε μήνεε εργασία5 («Ο xous συνάντησε πρόσφατα σχην
Οι 28άρηδε5, τα «rosebund»
Αλβανόε Kupicos»)και ένα περίπου
Αθήνα- xns μίλησαν για χον κρυφό
Tns Koivcovias, δεν χρειάζονται τάξη
90οΖοαφορολόγηχο εισόδημα που όχι κόσμο χων «407». To ακαδημαϊκό
αλλά πρόνοια. Δεν ζητούν την ανατροπή.
μόνο επιχρέπει χην πολυχέλεια άλλωνπρολεχαριάχο xns xcopas. Ταλανχούχοι
Τον χώρο στον «ήλιο» θέλουν.
έξι μηνών αεργίαε, αλλά και δεν
νέοι άνθρωποι με χην αύρα
Η Καλή και n παρέα Tns είχαν
δημιουργεί κανένα κίνηχρο αχον Βασίληχου κόσμου υπηρεχούν με σύμβαση
βρεθεί axous δρόμουε τον περασμένο
να αλλάξει αυχή χην καθόλα βολικήσε (Kupicos περιφερειακά) πανεπισχήμια
Δεκέμβριο. Δεν εξεγέρθηκαν εναντίον
καχάσχαση. (Συνήθακ οι απόμαχοι
ένανχι καθαρών περίπου ·
των πυλώνων του «συστήμαtos».
xns ζωή5 δεν θέλουν xis αλλαγέε.
Εναντίον του αποκλεισμού
Σχα 28 χου ο BaaiAns είναι ήδη
tous από αυτό εξεγέρθηκαν.
απόμαχοε - επιπλέον δε, n πορεία
(Στην εξαιρετική βιογραφία του
χου φέρεχαι eos επιχυχημένο παράδειγμα
David Thomson, «Rosebud - n
χρόπου ζωή5 σήμερα!)
Ορσον Γουέλς από τον David
ζωή του Ορσον Γουέλς», Αθήνα
Η Ανθή είχε όνειρα με χη μόδα,
Thomson, ο βιογράφος επαναθέτει το
2009, εκδ. Πάπυρος ·
χα οποία περιορίσθηκαν σχην υψηλή
αίνιγμα, στο «rosebud» του «Πολίτη
κομμωτική και χελικά προσγειώθηκαν Ζίνκμουντ Μπάουμαν, «Ρευστοί
Κέιν». Είναι άραγε, αναρωτιέται, το
Καιροί», Αθήνα 2009, εκδ.
σε ένα κομμωχήριο μια5 νέas
μπουμπούκι που καταδικάζεται να
δυναμικήε αλυσίδαε, που εθεωρείχο Μεταίχμιο ·
μην ανθίσει, να πεθάνει πριν ανοίξει,
Mark Edmundson, «Ο θάνατος
ή το μπουμπούκι που πεισματικά (αυτο)εξαιρείται
must σχα μεσαία εισοδήμαχα
από την ενηλικίωση; Η
xns Καλλιθέαε. Υπέφερε σχην περίοδο του Σίνκμουντ Φρόυντ», Αθήνα
μαθηχεία5 (καθάρισμα, σκούπισμα 2009, εκδ. Πατάκης ·Χάουαρντζιν,
ζωή του ΟρσονΓουέλς παραπέμπει στο
«Διακηρύξεις
και καφέδε5), εννοείχαι περίπου
δεύτερο. Στη δική του εποχή, ο «Πολίτης
Ανεξαρτησίας», Αθήνα 2009,
αμισθί. Τελικά σε δύο χρόνια εργαζόχαν
Κέιν» ακόμη πίστευε πως μπορούσε
εκδ. Εξάρχεια
πλέον eos κομμώχρια σχην
να αλλάξει ο κόσμος. Σήμερα n
απάντηση ίσως να ήταν διαφορετική.)
ίδια αλυσίδα. Και έβλεπε χο προφα-
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