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Πρώτη δημοσίευση Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009, 11:56.

Εκμαυλισμός: σημαίνει την προαγωγή στη διαφθορά (el.wiktionary.org)

Η πανάρχαια τακτική του εκμαυλισμού ενός θύματος από ένα θύτη, γενικά,
πραγματοποιείται μέσω, αρχικά της αθέατης (από το θύμα) παγίδευσης του θύματος από το
θύτη και στη συνέχεια την παρουσίαση του θύτη ως ‘σωτήρα’, στο θύμα.

Παράδειγμα τακτικού εκμαυλισμού περιλαμβάνει η κινηματογραφική ταινία «Παιχνίδι
κατασκόπων – Spy game). Σε κάποιο σημείο της ταινίας, ο πράκτορας της CIA Νάθαν
Μιούιρ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), προκειμένου να στρατολογήσει στη CIA τον στρατιωτικό Τομ
Μπίσοπ (Μπραντ Πιτ), χρησιμοποιεί τον τακτικό εκμαυλισμό.

{youtube}Gu2eZuj0l_4{/youtube}
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Ο τακτικός εκμαυλισμός, στις μέρες μας χρησιμοποιείται, σχεδόν παντού: στη δράση των
μυστικών υπηρεσιών, στην πολιτική, στα Μ.Μ.Ε., στις επιχειρήσεις, στις δημόσιες
υπηρεσίες, στις οικογένειες, στις προσωπικές σχέσεις.

Ένας έντιμος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος και ένας πατριώτης, έχουν σαν κοινά
τους χαρακτηριστικά, ότι και οι τρεις διαθέτουν «ατσάλινα» νεύρα ώστε να αντέξουν υπό
συνθήκες δόλιας πίεσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί (1 μήνα, 1 χρόνο, 30 χρόνια,
όσο χρειαστεί) και ότι και οι τρεις ξέρουν να λένε ΟΧΙ στο χρήμα, τη δόξα και την εξουσία
όταν αυτά τους προσφέρονται με αντάλλαγμα την ακεραιότητά τους.

Πολλοί τρέφουν την ψευδαίσθηση ότι ο τακτικός εκμαυλισμός αποσκοπεί στην ιδιοτελή
εκμετάλλευση του θύματος από τον θύτη. Λάθος! Στην εποχή μας οι δομές ισχύος, κατά
κανόνα είναι τύπου ‘one man show’ και για το λόγο αυτό ο τακτικός εκμαυλισμός
αποσκοπεί, κατά κανόνα, στην απομείωση της ποικιλομορφίας του θύματος.

Υ.Γ.: επέλεξα να εντάξω αυτό το άρθρο στην ενότητα "Συνεννόηση για Διαφύλαξη" επειδή
επιχειρεί να αναβαθμίσει την ποικιλομορφία της "γλώσσας" με την οποία σκεφτόμαστε
ορισμένα ζητήματα πολιτικής.
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