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 Καθαρός 
τοίχος μπογιές 
δε φοβάται!

π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α
Φέτος το Καλειδοσκόπιο κλείνει 9 χρόνια ζωής. Σε κάθε 

επετειακό μας τεύχος αλλάζουμε τη μορφή του περιο-
δικού, θέλοντας να δείξουμε αυτή τη διαφορά από τα 

υπόλοιπα τεύχη του χρόνου. Η περίοδος που θα κυκλοφορού-
σε αυτό το επετειακό, όμως, ήταν έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη. 
Πολλά έγιναν στην Αθήνα τον Δεκέμβρη. Όλα ξεκίνησαν από 
ένα όπλο, που όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα, τελικά 
ούτε πάνω έριξε, ούτε κάτω, αλλά σχεδόν ευθεία. Οπότε δεν εί-
ναι μαγικό το όπλο του μπάτσου. Όπου ρίχνει εκεί βρίσκει, και 
ρίχνει στο ψαχνό. Στο ίδιο δισέλιδο διαβάζω και την προκύ-
ρηξη του Επαναστατικού Αγώνα για το χτύπημα στον αστυνο-
μικό έναν μήνα μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Και λίγο 
πιο δεξιά, στο ίδιο πάλι δισέλιδο, διαβάζω σε μια στήλη την 

καταγγελία για την αλόγιστη αστυνομική βία της 9ης Γενάρη, 
επετείου της δολοφονίας του Τεμπονέρα. 
Όλα αυτά έχουν αλλάξει τη ζωή μας και δεν το έχουμε καταλά-
βει. Τα Χριστούγεννα του 2008 θα μείνουν για πάντα ως μαύρα 
Χριστούγεννα. Το δέντρο του Συντάγματος στο μυαλό μας θα 
μείνει καμμένο, κι ας ήθελε με το στανιό να μας το ξανανά-
ψει ο δήμος. Κι ας ήθελε με το ζόρι να μας βάλει να κάνουμε 
γιορτές, κρατώντας τα λαμπιόνια ολόφωτα, και ένα γύρο από 
ΜΑΤ στο δέντρο της Αθήνας, σαν μια φωτεινή ταφόπλακα για 
το κίνημα που τότε ακόμα εξελισσόταν. Δεν ξεχνάμε, και τα 
συνθήματα στους δρόμους ούτε αυτά ξεχνούν, ότι πριν ενά-
μιση χρόνο τα δάση αφέθηκαν να καούν για πλάκα, και τώρα 

όλη η αστυνομία επιστρατεύεται για να φυλάει το δέντρο του 
δημάρχου. Το δέντρο ήταν σαν τον ανασχηματισμό. Κάηκε η 
κυβέρνηση, αλλά δεν πέφτει. Παραμένει, κι απλά αλλάζουν κά-
ποια πρόσωπα. Κάποια λαμπιόνια στο τρομακτικό και χυδαίο 
δέντρο του Συντάγματος, ή της Βουλής. Αυτή είναι η τακτική, 
κι αυτή θα είναι, αν δεν χαραχτεί βαθιά μέσα μας ό,τι έγινε και 
ό,τι συνεχίζει να γίνεται στην Ελλάδα. Μια κοροιδία μέσα στη 
μούρη μας, που συνοψίζει όλη την υποκρισία τόσων χρόνων, 
που φούσκωνε και γέμιζε μέσα μας, μέχρι που έσκασε αυτή 
η φούσκα στις 6 του Δεκέμβρη, και βγήκαμε στους δρόμους. 
«Εσύ κοιμήθηκες, εμείς ξυπνήσαμε» όπως διάβασα σε έναν 
τοίχο. 
Στο περιοδικό όλοι είμαστε φοιτητές, παιδιά, που κατεβήκαμε 
στους δρόμους, που πήγαμε σε συνελεύσεις, που κάναμε συ-
ζητήσεις, που ποτίσαμε το μαντίλι μας με μααλόξ για να μην 
πέσουμε από τα δακρυγόνα. Είμαστε νέοι που το νιώσαμε όλο 
αυτό στο πετσί μας, από τα μέσα του. Στον δρόμο μάς βρήκε 
όλη αυτή η ιστορία, και μας αφορά περισσότερο από τον κα-
θένα. Νιώσαμε λοιπόν αυτή την ευθύνη που μας βάραινε και 
αποφασίσαμε να μιλήσουμε κι εμείς για τις εμπειρίες μας, να 

φωνάξουμε δυνατά ό,τι νιώσαμε και 
ό,τι μας συνέβη στον δρόμο και κάτω 
από το σπίτι μας και μέσα στη σχολή 
μας. 
Αποφασίσαμε, έτσι, να αφιερώσουμε 
το σύνολο του επετειακού μας τεύ-
χους, στην νέα Αθήνα, στον Έλληνα 
που ίσως αλλάζει σιγά σιγά, που σίγου-
ρα όμως ταρακουνήθηκε, στις εμπει-
ρίες μας, στη διαφορετική Ελλάδα που 
είναι εδώ και δύο μήνες. Αλλά και σε 
εξεγέρσεις του κόσμου, σε εξεγέρσεις 
όπως έχουν απεικονιστεί στην τέχνη 
και στα πρόσωπα και στα μυαλά αν-
θρώπων έξω από την Ελλάδα που τα 
έζησαν αυτά πριν χρόνια. Και μαθαίνο-
ντας τα δικαιώματά μας απέναντι στην 
αστυνομία, να μην φοβόμαστε τίποτα, 

και να μην αφήνουμε κανέναν να βάζει πομπώδεις, τρομακτι-
κές ταμπέλες στις περιοχές που ζούμε, που βγαίνουμε, που 
αγαπάμε.
Νέοι είμαστε και διεκδικούμε τη ζωή και το μέλλον μας. Δεν 
επιτρέπουμε σε κανέναν να μας τρομάξει και να μας κλείσει 
μέσα. Επειδή «σκεφτόμαστε κοιτώντας πίσω στους αιώνες, και 
ατενίζοντας αιώνες μπροστά».
Kατερίνα Σκρουμπέλου

«Κανένας πυροβολισμός δεν θα σε βγάλει απ’ τον βούρκο σου. 
Ρίξε μια ματιά στον εαυτό σου, Ανθρωπάκο. Ετούτη είναι η μονα-
δική σου ελπίδα.» Βίλχελμ Ράιχ, Άκου Ανθρωπάκο!

Editorial
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Ποιος άραγε δεν έχει δακρύσει σε κάποια 
δύσκολη στιγμή της ζωής του ή σε κάποιο 

δευτερόλεπτο απόλυτης ευτυχίας; Ποιος δεν έχει αντικρύσει γύρω 
του ανθρώπους να κλαίνε μη μπορώντας να συγκρατήσουν τον 
πόνο ή τη συγκίνησή τους; 

Τι να πω για τα δάκρυα που προκαλεί ο πόνος; 

Άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να 

ξεχάσουμε τις στιγμές που ο πόνος μας έκανε να 

κλάψουμε. Πώς να γράψεις για τα δάκρυα του 

πόνου χωρίς να φανείς δακρύβρεχτος; Ας το σκεφτούμε διαφορετικά, 

λοιπόν: Αυτή η εξωτερίκευση του πόνου έχει κάτι μαγικό, είναι ίδια, όταν 

κάποιος βιώνει την απόρριψη ενός έρωτα και ίδια, όταν κάποιος βιώνει την 

καταστροφή, την απελπισία και το θάνατο, όπως οι Παλαιστίνιοι της Λωρίδας 

της Γάζας αλλά και όλοι οι “Παλαιστίνιοι” του κόσμου! Υπάρχει όμως και 

κάτι ακόμα πιο περίεργο. Σε μία εποχή που όλα εξηγούνται επιστημονικά 

κανείς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει γιατί, όταν νιώθουμε πόνο, κλαίμε . 

Μια ενδιαφέρουσα άποψη λέει πως κάθε αίσθημα πόνου είναι ένα αίσθημα 

απώλειας ή δυσάρεστης αλλαγής και το δάκρυ έρχεται να δείξει το φόβο 

μας απέναντι σε αυτό που χάνεται ή αλλάζει. Tο δάκρυ φέρνει τη λύτρωση; 

σίγουρα όχι! Σε μία εποχή, όμως, που η σιωπή μπορεί να φωνάζει, το δάκρυ 

μπορεί  να γίνει διαμαρτυρία και αφύπνιση για όλους μας! 

Πένυ Μπακάλη

Δάκρυα συγκίνησης…
Ο Δεκέμβριος του 2008 ήταν ένας μήνας δακρύων. Για τους νέους 

ανθρώπους που θρήνησαν ένα ακόμα αθώο θύμα της κρατικής 

καταστολής η συναισθηματική φόρτιση κορυφώθηκε με την κηδεία 

του Αλέξη. Εκτονώθηκε με δάκρυα συγκίνησης. Ο φίλος τους, ο 

συνομήλικός τους Αλέξης, μόλις είχε περάσει στην αιωνιότητα ως 

ήρωας. Όμως εκείνοι δάκρυζαν. Δάκρυζαν γιατί δεν ήθελαν ακόμα 

έναν ήρωα, παρά τον φίλο τους ζωντανό δίπλα τους να τους χαμογελά.   
Σοφία-Μαρία Παλόγλου

Δακρυγόνο, η νέα ντόπα.
Το υπουργείο υγείας προειδοποιεί, τα δακρυγόνα βλάπτουν σοβαρά 

εσάς και τους γύρω σας. Δεν πάει να λέει το υπουργείο ό,τι θέλει. 

Έχουμε γεμίσει με εξαρτημένους που απολαμβάνουν το τσούξιμο 

στα μάτια, το κλάμα, τα αναπνευστικά προβλήματα και την μεθυστική 

μυρωδιά του χημικού CS. Όσον αφορά τις ειδικές προτιμήσεις,

άλλοι τα θέλουν ως χειροβομβίδα και άλλοι ως σπρέι (γνωστό σαν 

φυσούνα). Η ελληνική αστυνομία τα παρέχει και στις δύο μορφές. 

Υπάρχουν όμως και οι ξενέρωτοι, που πασπαλίζονται με Maalox, 

στερώντας στους εαυτούς τους τα προαναφερθέντα ανεβαστικά 

συμπτώματα, δήθεν για να προφυλαχτούν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι 

δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο όπως διαβεβαιώνει η επίσημη ηγεσία 

της αστυνομίας. Κάθονται και πιστεύουν τα περί σοβαρών επιπτώσεων 

στην υγεία που προπαγανδίζουν ύποπτα και αντικοινωνικά στοιχεία, 

όπως τα ίδια τα συνδικάτα της αστυνομίας, αντί να πιστέψουν τα 

πορίσματα που γίνονται κατά παραγγελία των κυβερνήσεων και των 

εταιρειών που παρασκευάζουν τα δακρυγόνα. Μην ακούτε τίποτα 

παιδιά αναπνεύστε το άφοβα.    
Γιώργος Βλαχοδημήτρης             

Δάκρυα από θυμό…
Μικρός θυμώνεις και τρέχουν τα δάκρυα επειδή δεν περνάει το δικό 

σου. Μετά δε σ’ αφήνουν οι γονείς σου να πας στο πάρτι της φίλης σου 

και κλείνεσαι στο δωμάτιό σου, μουσκεύοντας το μαξιλάρι. Έρχεται η 

Γ’ Λυκείου και δε θυμάσαι τίποτε άλλο παρά τα δάκρυα του θυμού σου 

αφού δεν ξέρεις γιατί διαβάζεις, γιατί πιέζεσαι, τι θέλεις. Ενηλικιώνεσαι 

και όλα μοιάζουν να φτιάχνουν, αλλά τότε ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, 

σκέφτεσαι τις ταμπέλες που σου έχουν βάλει οι άλλοι και τις κρυφές 

πτυχές της προσωπικότητας σου. Και τότε είναι που θυμώνεις. Θυμώνεις 

πρώτα με σένα και μετά με τους άλλους. Γιατί  σε άφησαν να πιστέψεις ότι 

είσαι μόνο ένα πράγμα με συγκεκριμένες ικανότητες και αρετές και όχι 

ένας πολύπλευρος άνθρωπος. Παλεύεις με τις επιθυμίες και τις ανάγκες 

σου και νιώθεις ο θυμός να σε υπερβαίνει . Όλα σου φταίνε και μέσω των 

δακρύων εκτονώνεσαι και ξεσπάς. Βοηθούν όταν είσαι υπερκινητικός 

και θες να τα σπάσεις όλα, να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Πρόκειται για 

δάκρυα παράκλησης για βοήθεια…μόνο που εμπεριέχουν ένα στοιχείο 

επιθετικότητας και βίας. Ένα δάκρυ μορφίνη στην ψυχή.    
Μαργαρίτα Τζαβάρα

Tα κροκο…δείλια 
δάκρυα
Αλλιώς τα δάκρυα του 

προδότη. Αλλιώς τα δάκρυα 

του Κούγια. Και εξηγούμαι. 

Μεγαλοδικηγόρος δέχεται 

επίθεση στο γραφείο του 

από τους λεγόμενους 

γνωστούς- αγνώστους. Την 

επόμενη μέρα ένα έθνος  

εν θλίψει παρακολουθεί 

το δικηγόρο να κλαίει για 

τα παιδιά του για τα οποία 

φοβάται. Τη μεθεπόμενη 

ημέρα το ίδιο έθνος 

διαβάζει συγκλονισμένο το 

υπόμνημα το οποίο ο ίδιος 

δικηγόρος έστειλε για να 

υπερασπιστεί τον ειδικό φρουρό. Κυρίες και κύριοι μπερδεύτηκα!! 

Ανοίγω το λεξικό και διαβάζω. Δάκρυ= το υγρό που βγαίνει από τα 

μάτια μετά από μεγάλη συγκίνηση χαράς ή λύπης. Αχά! Τώρα κάτι 

φαίνεται στον ορίζοντα. Και επαναπροσδιορίζω. Τα κροκοδείλια 

δάκρυα είναι  τα εμφανέστερα δάκρυα στο μάτι αλλά όχι και στην 

καρδιά. Γιατί κυρίες και κύριοι τα πραγματικά δάκρυα, τα δάκρυα 

του πόνου, του πένθους  τα βλέπουμε με την καρδιά μας. Καίνε  

την ψυχή μας όταν πρόκειται για μία άλλη χαμένη άδικα ψυχή. 

Εκείνα τα δάκρυα, τα δάκρυα του προδότη φαίνονται μόνο όταν 

τον συμφέρουν. Και λέω φαίνονται, γιατί μόνο αυτό κάνουν. Τι να 

πω; Θέλημα θεού!

Ρ.S Οποιαδήποτε συνωνυμία με γνωστά, μεγαλοδικηγορικά 

πρόσωπα δεν ήταν τυχαία και την ευθύνη φέρει όπως ακούσαμε 

ο Θεός!!!

Βασιλική Τσούκα

Τα δάκρυα του Φοίνικα..
Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με τον Φοίνικα διαβάζοντας το Χάρι 

Πότερ, και νόμιζα πως ήταν δημιούργημα της Ρόουλινγκ. Αργότερα, 

έμαθα και περισσότερα για το μυθικό πουλί με τις ικανότητες που 

όλοι θα ήθελαν να είχαν. Τα δάκρυά του βάλσαμο για τις πληγές.. σε 

θεραπεύουν και σου δίνουν εφήμερη αθανασία.. και ο ίδιος όταν 

έρθει η ώρα να πεθάνει αυτοαναφλέγεται και αναγεννάται από τις 

στάχτες του.. ένα τόσο αισιόδοξο σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε 

από φασίστες.. Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου με έκαναν να θυμηθώ 

λίγο τη χούντα.. και τον Φοίνικα.. Πόσοι φοίνικες και πόσα δάκρυα θα 

χρειαζόντουσαν για να γιατρευτούν οι πληγές; Ίσως ακόμα και αυτή 

η πόλη να μπορούσε να αυτοκαταστραφεί και να αναγεννηθεί από 

τις στάχτες της.. και εμείς μαζί.. όλοι.. ίσως τότε κάτι να άλλαζε.. πολύ 

ρομαντικό αλλά απέχει πολύ από την αλήθεια. Κανένας Φοίνικας δεν 

θα κλάψει για μας και τίποτα δεν γεννιέται στη στάχτη. Και αυτό που 

κατάλαβα είναι ότι αν θες κάτι να αλλάξει, μην περιμένεις να αλλάξει 

από μόνο του, ως δια μαγείας.. Άλλαξε το!

Δάφνη Παπανικολάου

Το δάκρυ είναι κάτι εξαιρετικά οικείο και γνώριμο στον 
καθένα μας. Πόσοι όμως έχουμε αναρωτηθεί τι πραγματικά 
είναι αυτό το αλμυρό διάλυμα που τρέχει στα μάτια μας κάθε 
φορά που αισθανόμαστε θλίψη, πόνο, αγανάκτηση, οργή, 
χαρά και συγκίνηση ή κάθε φορά που απλά ένα σκουπιδάκι 
έχει μπει στο μάτι μας; Ποια είναι η χημική σύνθεση αυτού 
του υγρού;  Το εσωτερικό τους υπόστρωμα ταυτίζεται με την 
επιφάνεια του ματιού και περιέχει βλεννίνη, μια γλυκογόνο 
πρωτεΐνη, βασικό συστατικό των βλεννογόνων εκκρίσεων. 
Μετά ακολουθεί ένα ρευστό υπόστρωμα και στο τέλος το 
ελαιώδες εξωτερικό περίβλημα που εμποδίζει την εξάτμιση. 
Τα δάκρυα περιέχουν αντισώματα, όπως η β-λυσίνη και η 
λυσοζύμη, τα οποία προστατεύουν από τους ερεθισμούς.
Υ.Γ. Τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν κάλλιστα να 
συνθέσουν την άχρηστη πληροφορία του τριμήνου!       
Κωνσταντίνος Σταρίδας

Τα δάκρυα είναι η φυσική 

αντίδραση του οργανισμού, 

όταν εκείνος πιέζεται ή 

πονάει. Η θλίψη είναι ο 

πόνος της ψυχής, άρα το 

αποτέλεσμά της είναι τα 

δάκρυα. Η θλίψη πηγάζει από 

μέσα μας. Όταν βλέπουμε 

κάτι που μας στενοχωρεί, 

όταν συνειδητοποιούμε 

πως αυτό που έχουμε δεν 

μας αρκεί, τότε θλιβόμαστε, 

και για να ξεσπάσουμε, κλαίμε. Μόνοι συνήθως, σε μια περισυλλογή, 

αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Όσο μεγαλώνουμε, συγκροτούμε το 

μυαλό μας, οι πράξεις μας γίνονται συνειδητές, καταλαβαίνουμε τί 

συμβαίνει γύρω μας, πού πραγματικά βρισκόμαστε, τί πραγματικά 

κάνουμε. Ωριμάζοντας, αναπτύσσουμε «θέλω». Και τότε ίσως δούμε 

πως τα «θέλω» δεν συμπίπτουν με αυτά που έχουμε ή με αυτά που 

κάνουμε. Έτσι θλιβόμαστε. Όταν βλέπουμε τον κόσμο που ζούμε, 

ίσως καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτός που είχαμε φανταστεί ή που 

πιστεύαμε ότι θα βρούμε. Έτσι απογοητευόμαστε. Όταν αρχίσουμε 

να συνειδητοποιούμε τι κάνουμε, τι μας συμβαίνει, και βρεθούμε στο 

αδιέξοδό μας, τότε κλαίμε. Κατερίνα Σκρουμπέλου

Δάκρυα
Θλίψης

Δάκρυα 
πόνου

Δάκρυα πολλά ή λίγα, σίγουρα όμως 

από πολλούς – από πάρα πολλούς: την 

γειτονιά και οικογένεια του θύματος, 

το κέντρο των Αθηνών, Λονδίνο, 

Βερολίνο, Μόσχα, ΗΠΑ – μια παγκοσμιοποίηση της οδύνης... Και 

μαζί, η παγκοσμιοποίηση των κρατούντων και των ΜΜΕ: που 

χαρίζει κροκοδείλια δάκρυα υποστεγάζοντας κομματικές-πολιτικές 

υστεροβουλίες, που δωρίζει διαβόητο ποινικολόγο στους φονιάδες, 

που ρίχνει εγκάθετους στις πορείες και υποκινεί μέλη κομμάτων είτε 

να συνεχίζουν τις καταστροφές (ΓΙΑΤΙ;) είτε να προπηλακίζουν τους 

κινηματίες, που συλλαμβάνει μονάχα απελπισμένους μετανάστες, 

που κάνει εμμονή τα επεισόδια σε BBC, CNN κ.ο.κ., που σπέρνει τον 

ΤΡΟΜΟ για Συνταγματική 

κινητοποίηση, που ορίζει 

την αστυνομία είτε ως 

θεατή είτε ως δήμιο 

αν τ ί  γ ια  προσ τάτη 

δίπλα στον λαό, που εν 

τέλει μας καθηλώνει 

όλους είτε σε εκτόνωση 

(χωρίς να περισσεύει 

κάτι προς ΑΛΛΑΓΗ της 

καθεστηκυίας τάξης) 

είτε σε τηλεοπτικούς 

η δ ο ν ο β λ ε ψ ί ε ς  κ α ι 

αποχαυνωμένους 

τρομοκρατημένους ή 

μάλλον τρομολάγνους. 

– Ίσως γι’ αυτό όλοι μας δακρύσαμε: συνειδητοποιώντας άκοντες 

την μετοχή μας στην προδοσία .Βασίλης Παπαδόπουλος

Δάκρυα 
προδοσίας

  Δάκρυα…
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ΠΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ
ΛΕ-ΛΕ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές κά-
ποιος/α Παλαιστίνιος/α μπορεί να χάνει τη ζωή 
του. Ο ισραηλινός στρατός από ξηρά και θάλασ-
σα σφυροκοπεί ανελέητα τη λωρίδα της Γάζας. Τι 
και αν τα περισσότερα θύματα είναι άμαχοι, το 
μήνυμα της ισραηλινής κυβέρνησης ήταν σαφές: 
Οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν όταν καταστρα-
φεί πλήρως το δυναμικό (υλικό και ανθρώπινο 
από ό,τι φαίνεται) της Χαμάς. ΗΠΑ, Ε.Ε., ΟΗΕ συ-
ναινούν σιωπηλά στη γενοκτονία και μάλιστα 
ημέρες Χριστουγέννων. Δεν θα μπορούσαν να 
κάνουν και αλλιώς άλλωστε, αφού τα συμφέρο-
ντά τους είναι οργανικά δεμένα με την ύπαρξη 
του κράτους του Ισραήλ, ενός κράτους «μαντρό-
σκυλου», που δημιουργήθηκε το 1948 για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο: να επιβλέπει την περιοχή της 
πλούσιας σε πετρέλαιο Μέσης Ανατολής και να 
επιβάλλει το δίκιο της πανίσχυρης καπιταλιστικής 
Δύσης. Αυτήν την κυριαρχία αμφισβητεί η παλαι-
στινιακή αντίσταση, γι’ αυτό και τυγχάνει αυτής 
της αντιμετώπισης. Ίσες αποστάσεις δεν χωρά-
νε όταν βλέπεις παιδιά με σφεντόνες και πέτρες 
απέναντι στο δεύτερο πιο ισχυρό στρατιωτικά 
κράτος του κόσμου. Οι παλαιστίνιοι μαχητές της 
Χαμάς δεν είναι τρομοκράτες. Τρομοκράτες είναι 
οι ιμπεριαλιστές και οι σιωνιστές που μοιράζουν 
τη γη με το αίμα των λαών. Το σύνθημα πρέπει να 
είναι ένα: Νίκη στην Ιντιφάντα! Βαγγέλης Τσιγγούνης

Τον Οκτώβριο του 2008 από 
το Εργαστήριο Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής Φοιτητών του 
τμήματος ΦΠΨ που εδρεύει στον 
5ο όροφο της Φιλοσοφικής σχολής 
εγκαινιάστηκαν 2 νέες υπηρεσίες 
Τηλεσυμβουλευτικής: η υπηρεσία 
"από Φοιτητές για Φοιτητές" και 
"Μιλήστε με έναν Ειδικό". 
Η υπηρεσία "από Φοιτητές για 
Φοιτητές" επιτρέπει στους φοιτητές 
να προσφέρουν και να λάβουν 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
συζητώντας με συμφοιτητές τους 
μέσω forum συζητήσεων ή με 
ατομικές συναντήσεις με έναν 
κατάλληλα εκπαιδευμένο συμφοιτητή 
για θέματα ελεύθερου χρόνου, 
ερωτικών και φιλικών σχέσεων, 
οικογένειας, προσαρμογής στο 
πανεπιστήμιο και φοιτητικής ζωής 
γενικότερα.
Η υπηρεσία "Μιλήστε με έναν Ειδικό" 
επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους 
να απευθύνουν ερωτήσεις στους 
ειδικούς του Εργαστηρίου, αν το 
θέμα που τους απασχολεί είναι πιο 
προσωπικής φύσεως. Οι ειδικοί 
διαβάζουν την ερώτηση και 
δημοσιεύουν την απάντησή τους 
εντός 48 ωρών.
Το site www.mpes.uoa.gr προτρέπει 
τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα άγχους 
και διάθεσης, ακαδημαϊκών και 
σεξουαλικών δυσκολιών, χρήσης 
ουσιών, δυσκολιών με την οικογένεια 
και προβλημάτων με τη διατροφή, 
να το επισκεφτούν. Αν μάλιστα 
ρίξουμε μια ματιά στα συνηθισμένα 
προβλήματα που έχουν τεθεί, 
όπως: «Νιώθω να βρίσκομαι σε 
αδιέξοδο», «Η σχολή που επέλεξα 
δεν με ικανοποιεί και δεν μπορώ 
να αποδώσω», «Το αρνητικό κλίμα 
στην οικογένεια με επηρεάζει 
συναισθηματικά» (…), ίσως βρούμε 

αγωνιώδη ερωτήματα που έχουμε 
θέσει και οι ίδιοι στον εαυτό μας.
Το καλό με το παρόν σάιτ είναι ότι 
διατηρείται η ανωνυμία του φοιτητή 
και μπορεί να έχει μια απάντηση 
σε θέμα που τον απασχολεί από 
το σπίτι του, μια και δυστυχώς 
είναι συχνά ταμπού η επίσκεψη σε 
κάποιον ψυχολόγο ή ειδικό για την 
αντιμετώπιση ενός προβλήματος…
Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε 
ότι σε όλο το σάιτ υπάρχει η εξής 
διευκρίνιση που μεταφέρουμε 
αυτούσια: «Παρότι οι Διαδικτυακές 
Υπηρεσίες του Εργαστηρίου 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 
Φοιτητών προσφέρονται από ειδικούς 
ψυχικής υγείας, σε καμία περίπτωση 
οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
δεν αποτελούν επίσημη διάγνωση 
ή γνωμάτευση, σε καμία περίπτωση 
δεν αποσκοπούν στην παροχή 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών ή 
ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών και σε 
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν 
την προσωπική επαφή με έναν ειδικό 
ψυχικής υγείας».
*Υπεύθυνη της υπηρεσίας 
είναι η Κλινική Ψυχολόγος – 
Ψυχοθεραπεύτρια κα Φωτεινή 
Λέκκα. Το εργαστήριο λειτουργεί 
με διευθύντρια την κα Αναστασία 
Καλαντζή - Αζίζι,  Kαθηγήτρια 
Κλινικής Ψυχολογίας.
*Για άμεση βοήθεια, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με κάποιον ειδικό 
του Εργαστηρίου Ψυχολογικής 
Συμβουλευτικής Φοιτητών στο 
τηλέφωνο: 210 - 727 7554, Δευτέρα 
έως Παρασκευή, 10:00 π.μ. έως 4:00 
μ.μ. E.Γ.

www.philosofiki.uoa.gr
Φιλολογικού: www.phil.uoa.gr/
ΦΠΨ:  www.ppp.uoa.gr
Ιστορικού-Αρχαιολογικού: 
www.arch.uoa.gr
Αγγλικού: www.enl.uoa.gr
Γαλλικού: www.frl.uoa.gr
Γερμανικού: www.gs.uoa.gr 
Θεατρικών σπουδών: 
www.theatre.uoa.gr
Μουσικών σπουδών:  
www.music.uoa.gr
Τουρκικών σπουδών: 
www.turkmas.uoa.gr

Στη σχετική Γενική Συνέλευ-
ση Τμήματος που έγινε το 

φθινόπωρο, ο Πρόεδρος του 
Τμήματος, κος Γιαννίδης -ο οποί-
ος έχει στο παρελθόν παυθεί 
προσωρινά από το Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών, επειδή δικηγο-
ρούσε και σε Πρωτοδικεία παρά 
την καθηγητική του ιδιότητα- 
προέβαλε την άσκηση πιέσεων 
εκ μέρους του Υπουργείου, 
λίγο-πολύ με μορφή «αν δεν 
εφαρμόσετε τη λίστα δεν θα σας 
δώσουμε κονδύλια για συγγράμ-
ματα». Ως λύση, πρότεινε την 
τυπική εφαρμογή της διάταξης, 

με ρύθμιση της καρτέλας των 
φοιτητών, ώστε ο αριθμός 
των συγγραμμάτων που έχουν 
δηλωθεί ως τώρα να μηδενιστεί 
για φέτος, «και βλέπουμε για του 
χρόνου». Οι καθηγητές της σχο-
λής μίλησαν για αντισυνταγμα-
τικότητα της διάταξης, η οποία 
πλήττει αφενός το δημόσιο και 
δωρεάν χαρακτήρα της ανώτα-
της εκπαίδευσης (Σ16), καθώς 
πλέον δωρεάν θα είναι τα συγ-
γράμματα των μαθημάτων του 
πτυχίου και μόνο, και αφετέρου 
τον πυρήνα του αυτοδιοίκητου 
των ΑΕΙ (Σ86), και πρότειναν τη 
μη εφαρμογή της.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητικών 
παρατάξεων συνέπλευσαν με 
τους καθηγητές και επεσήμαναν 
πως η «τυπική» εφαρμογή της 
λίστας είναι μάλλον ουσιαστική 
για τους δευτεροετείς και ακόμα 
περισσότερο για τους πρωτοε-
τείς φοιτητές, που ούτως ή άλ-

λως έχουν δηλώσει 0 συγγράμ-
ματα ως τώρα. Ακόμα και οι 
εκπρόσωποι της ΔΑΠ, υποστήρι-
ξαν μεν την ιδέα του πολλαπλού 
συγγράμματος, μίλησαν όμως 
για σοβαρά νομικά προβλήματα 
της διάταξης και απέβλεψαν σε 
«νομική αρωγή» των ειδικών. 
Η απόφαση που πάρθηκε τελικά 
ήταν απορριπτική της εφαρμο-
γής της λίστας, και ο Γιαννίδης 
φέρεται να δήλωσε στο τέλος 
της συζήτησης συναινετικά: 
«φέρτε μου τα πρακτικά, να 
καθαρογράψουμε την απόφαση 
με τον κο Φορτσάκη(σ.σ. ανα-
πληρωτής Πρόεδρος)»!... Τα όσα 
ακολούθησαν είναι μάλλον πρω-
τοφανή: δεύτερη ΓΣ Τμήματος 
με το ίδιο θέμα δεν έγινε, τουλά-
χιστον φανερά, και οι φοιτητές 
έφτασαν να παίρνουν βιβλία 2 
μέρες πριν τα Χριστούγεννα, με 
τη μέθοδο της λίστας… 
Π.Τ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΡΗΤΩΝ
Η Φοιτητική Ένωση Κρητών είναι 
ένας φοιτητικός πολιτιστικός σύλ-
λογος που σκοπό έχει τη σύσφιξη 
των σχέσεων και την επικοινωνία  
μεταξύ των Κρητών φοιτητών που 
ζουν στο Λεκανοπέδιο της Αττι-
κής. Τα γραφεία και το στέκι της 
Φ.Ε.Κ είναι στην Ιπποκράτους και 
Αραχώβης 4 στο κέντρο της Αθή-
νας. Η Φ.Ε.Κ. κάθε χρόνο διοργα-
νώνει χοροεσπερίδες, εκδρομές, 
πάρτι και το ετήσιο συνέδριο. Ακό-
μα κάθε Παρασκευή  βράδυ μετά 
της 8.30 στο στέκι μας γίνεται το 
καθιερωμένο κρητικό παρεάκι με 
ζωντανή παραδοσιακή μουσική, 
κρασί και τσικουδιά. Προσκαλού-
με όλους τους Κρητικούς φοιτητές 
να έρθουν να γνωρίσουν τη Φ.Ε.Κ. 
και να συμμετέχουν στις δραστη-
ριότητες της .
Μια Παρασκή στο στέκι μας 
καλούμε σας να'ρθείτε στο 
κέντρο τση πρωτεύουσας την 
Κρήτη μας να βρείτε. 

Στις 16-01-08 η ΦΕΚ πραγματο-
ποίησε την κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίττας στην αίθουσα του 
σύλλογου Κρητών Ζωγράφου 
«Νίκος Καζαντζάκης», Γρηγορίου 
Αυξεντίου 2 & Βακχυλίδου 1 σε 
μια όμορφη βραδιά με ζωντανή 
μουσική και χορό.

Φ.Ε.Κ.
Τηλ. επικοινωνίας: 
2103615350, 6978632206
www.fek.org.gr
fekathens@gmail.com

Και μια μαντινάδα-ευχή 
για τα ένατα γενέθλιά 
μας από τη φίλη μας 
Μαρία-Στέλλα:
«Να γράψω θέλει 
το εννιά με πένα 
διαμαντένια 
να’ χεις Καλειδοσκόπιο 
χρόνια πετυχημένα!»

Mpes στο on-line 
Συμβουλευτικό Κέντρο 
Φοιτητών!

Η Φιλοσοφική 
τεχνολογήθηκε!
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά εικοσι-
δύο χρόνια έπρεπε να περάσουν 
μέχρι η αγαπημένη μας Φιλοσο-
φική Σχολή να αξιωθεί να συμπο-
ρευθεί με την τεχνολογία και να 
δημιουργήσει δική της σελίδα 
στο net, όπου οι φοιτητές όλων 
των τμημάτων επιτέλους (μετά 
το Φιλολογικό που προηγήθη-
κε) θα μπορούν να βλέπουν την 
αναλυτική τους βαθμολογία, να 
δηλώνουν τα μαθήματά τους και 
γενικά να ενημερώνονται για όλα 
όσα θα έπρεπε να περιμένουν 
καμιά ώρα στην ουρά, ώσπου να 
ρωτήσουν τη γραμματεία! Φυσι-
κά, η διαδικασία δημιουργίας της 
ιστοσελίδας έγινε με «αίμα, δά-
κρυα και ιδρώτα», με πολλά «τυ-
πογραφικά» λάθη (τι να σου κάνει 
και ο υπολογιστής άλλωστε!) και 
μια μεγάλη καθυστέρηση, τόση 
που λησμονήσαμε τις παλιές κα-
λές περασμένες μέρες στο αμφι-

θέατρο της Aula που κάναμε τις 
δηλώσεις μας με το στυλό και 
το χαρτί. Ας όψεται, κάλλιο αργά 
παρά ποτέ. Άλλωστε, το καλό 
πράγμα αργεί να γίνει. Και τα 
αγαθά κόποις κτώνται. Και για τα 
καλά πράγματα χρειάζεται να κά-
νεις θυσίες. Εντάξει, πειστήκαμε;  

Τ.Κ.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
τμημάτων της Φιλοσοφικής με 
τις ανανεωμένες ιστοσελίδες:
Site Φιλοσοφικής σχολής: 

Η τραγελαφική 
εφαρμογή 
της «λίστας 
συγγραμμάτων» 
από τη Νομική Αθηνών,
ή και μια ιστορία για 
το παραμύθι των 
ισχυρών θεσμών…
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Μικρά ευφάνταστα σκετσάκια στο 
κέντρο της Αθήνας, ζωγραφισμένα 
σε τοίχους τα ανθρώπινα αποτυπώ-
ματα, λεωφορεία με συνθήματα, αντι-
κάλαντα. Μαζί με τα υπόλοιπα, αυτό 
το Δεκέμβρη αμφισβητήθηκαν σίγου-
ρα και οι «κλασικοί» τρόποι διαμαρ-
τυρίας, με αποτέλεσμα τις καλύτερες 
«γιορτινές εκδηλώσεις» του δήμου 
Αθηναίων των τελευταίων ετών...

Φαντασία 
στη διαμαρτυρία!

Θεατροδιαμαρτυρίες
Σάββατο 20/12/2008: Αναπαράσταση ενός 
αργού και ηχηρού θανάτου στην Ερμού από 
σπουδαστές δραματικών σχολών. Οι νέοι ήταν 
διασκορπισμένοι κατά μήκος της Ερμού και σε 
συγκεκριμένη ώρα το κάθε σώμα σωριάστηκε 
αργά και κλιμακωτά στο έδαφος. Έπειτα, κάποια 
από τα πτώματα σηκώθηκαν, ευθυγράμμισαν τα 
υπόλοιπα ανά δύο, τα μετέφεραν και έφτιαξαν 
στο κέντρο μία στοίβα. 
Κυριακή 21/12/08: Στο Σύνταγμα, στη Βασιλίσ-
σης Αμαλίας, αλλά και στο αεροδρόμιο Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος, οι σπουδαστές δραματικών σχολών 
επέλεξαν τη διαμαρτυρία FREEZE για να προκαλέ-
σουν το κοινό και να διαδηλώσουν με αυτόν τον 
τρόπο την αντίδρασή τους στην αδιαφορία και 
την απάθεια των πολιτών απέναντι στα γεγονότα. 
Έτσι, καθένας ακινητοποίησε το σώμα του σε μία 
συγκεκριμένη στάση με την ανάλογη έκφραση 
προσώπου προκαλώντας το ενδιαφέρον των πε-
ραστικών. Συνολικά πάνω από δεκατρία θέατρα 
δέχτηκαν την ειρηνική εισβολή 60-70 σπουδα-
στών δραματικών σχολών χωρίς κουκούλες. «Αλί-
κη», «Αποθήκη», «Διάνα», «Εμπορικόν», «Ήβη», 
«Παλλάς», «Πειραιώς 131» κ.ά. Τα παιδιά, αφού 

διέκοπταν ήρεμα και 
σιωπηλά τις παρα-
στάσεις, άνοιγαν ένα 
πανό και διάβαζαν 
ένα κείμενο που είχε 
συνταχθεί  από μεγά-
λο πλήθος ηθοποιών 
και σπουδαστών. Τα 
συνθήματα που φώ-
ναζαν ήταν «Εξεγερμέ-
νο το νέο έτος», «Όλοι 
στους δρόμους». Άλ-
λες φορές οι θεατές 
χειροκροτούσαν και 
άλλες διαμαρτύρο-
νταν, όπως έγινε στη 
Μήδεια, όπου ήταν η 
μόνη παράσταση η οποία δε συνεχίστηκε μετά 
την εισβολή των νέων. 
«Ποιός στα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χί-
λιες δύο εικόνες στο μυαλό, προβολείς με στρα-
βώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα φιλώ» 
με αυτούς τους στίχους από την Ωδή στο Κα-
ραισκάκη του Δ.Σαββόπουλου οι σπουδαστές 
των δραματικών σχολών διάλεξαν να διαμαρ-
τυρηθούν για τον θάνατο του 15χρονου Άλεξη 
Γρηγορόπουλου. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν μπροστά από 
τον κόσμο που είχε μαζευτεί για να γιορτάσει το 
γεγονός και μετρώντας αντίστροφα σιγοτραγού-
δησαν τους παραπάνω στίχους. Ανάλογη ευαι-

σθητοποίηση και δράση είχαν και οι θεατρικές 
ομάδες της χώρας, στο φεστιβάλ φοιτητικών θε-
ατρικών ομάδων που διεξήχθη το Νοέμβριο στα 
Καμένα Βούρλα. Η εμπνευσμένη νεολαία απο-
φάσισε να δώσει το δικό της στίγμα στα πρό-
σφατα γεγονότα με ένα μικρό θεατρικό δρόμενο 
μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής: οι 
φοιτητές φτάνουν με στρατιωτικό βήμα, οι μισοί 
παριστάνοντας τους αστυνομικούς και οι υπό-
λοιποι τους πολίτες,οι πρώτοι κρατώντας όπλα 
σηκώνουν τα χέρια τους προσποιούμενοι πως 
πυροβολούν στον αέρα, ενώ την ίδια στιγμή οι 
πολίτες πεθαίνουν. 

Ιστοριο-ποίηση
Η ιστορία, διαδόθηκε απο στόμα σε στόμα. Πολ-

λοί βγήκαν στους δρόμους. Άλλοι έπιασαν τους 
λοστούς. Κάποιοι προτίμησαν τις πένες. Μερικοί 
είπαν πως θα τα κάνουν όλα μαζί. Στην ανατα-
ραχή, δεν έλειψαν κι αυτοί που μάζεψαν λέξεις, 
σκέψεις και αισθήματα για να φτιάξουν-άκουσον 
άκουσον- ποιήματα.
Οι ανήσυχοι αυτοί νεαροί δεν προσποιούνται πως 
βρίσκονται σε απόλυτη συναντίληψη. Συμμετέ-
χουν για δεύτερη χρονιά στο εργαστήρι ποίησης 
που οργανώνει το Ίδρυμα Τάκης Σινόπουλος, και 
φροντίζουν να συγκρούονται όσο το δυνατόν 
συχνότερα, αφού έχουν καταλάβει πως μόνο μια 
τέτοια ανάδειξη της διαφορετικότητας των τά-
σεων μπορεί να προάγει τη σκέψη και τη δημι-
ουργικότητά τους.
Η ποίηση δεν αποτελεί μόνο μιαν έκφραση ιστο-
ρίας, μα συνιστά και μια μορφή της. Όσο για την 
ίδια την ιστορία, δεν πρόκειται για μιαν αυθύ-
παρκτη οντότητα, μα για ένα δημιούργημα πο-
λυσύνθετο, καταδικασμένο στον διαρκή επανα-
προσδιορισμό.
Στη φάση της κρίσης, διαμαρτυρηθήκαμε όλοι, 
ο καθένας με τον τρόπο του. Ο Παναγιώτης προ-
σκάλεσε τους γενναίους να λάβουν θέση μάχης. 
Η Κασσάνδρα περπάτησε στη νεκρόπολη των 
ημερών μας και κατέγραψε τα καθέκαστα. Ο Αλέ-
ξανδρος, «φωτιά και σίδερο αν χρειαστεί». Η Κυ-
όκο σκάρωσε την ιστορία της σφαίρας. Η Ράνια 
μίλησε για στόματα που φιμώθηκαν απο μόνα 
τους. Ο Τάσος ένιωσε τις φωτιές στις καρδιές. Ο 
Γιάννης... τα είδε όλα. Εγώ αμήχανη, έμεινα πίσω 
να σκεφτώ ποιός φταίει για τα λάθη. Μπορείτε 
να δείτε ολόκληρες τις στιχο-διαμαρτυρίες  στo 
http://poema.gr/poem.php?id=155. Πρόσφα-
τα κυκλοφόρησε μάλιστα και το τεύχος μηδέν 
του Τεφλόν. Η αλήθεια είναι πως χρειαζόμασταν 
ένα δικό μας περιοδικό, για να διαμαρτυρόμα-
στε πολύφωνικά ακόμη συχνότερα, επι παντός 
επιστητού. Εύχομαι η συνέχεια να αποδειχθεί 
δυναμική.

Μουσική εξέγερση
Τετάρτη 24/12/08: Οι σπουδαστές δραματικών 
σχολών δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα και τρα-

γουδούν τα δικά στους Χριστουγεννιάτικα κά-
λαντα.
Τετάρτη 31/12/08: Οι σπουδαστές δραματικών 
σχολών μαζεύονται στο Σύνταγμα για να πουν τα 
δικά τους Αντί-Κάλαντα Πρωτοχρονιάς.

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
Κι ας πνίγομαι στα χημικά
Κι εσύ κι όλος ο κόσμος
Μας κοιτάς, τίποτα δεν κάνεις όμως

Μόνο δε βγήκε ο στρατός
Άγριος και φασιστικός
Τα τανκς να μας πατήσουν
Τα παλιά να μας θυμίσουν

Ο μπάτσος, όμως, έρχεται
Αυτός μας καταδέχεται
Από την μπαταρία
Θα πονάς δημοκρατία

Μέσα στα κράνη, στη στολή
Η κρατική καταστολή
Έχει ανθρώπους ρημαγμένους
Στα λεφτά υποταγμένους

Εξεγερμένοι είμαστε
Όμως παιδιά σας είμαστε
Ούτε κουκούλες δε φοράμε
Μα στα μάτια σας κοιτάμε
Του χρόνου μας αρχή καλή 
Η νεολαία προσκαλεί
Το φόβο ν' αρνηθείτε
Στον αγώνα να ριχτείτε

«Η ζωή μιμείται την τέχνη πολύ περισσότερο απ’ 
ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή» είχε πει ο Όσκαρ Γου-
άιλντ. Και τον τελευταίο καιρό πολλοί εν δυνάμει 
αλλά και εν ενεργεία μουσικοί και ηθοποιοί τον 
δικαίωσαν με τις δράσεις τους. Οι διαμαρτυρί-
ες των ημερών ντύθηκαν με μουσική και χορό. 
Οι μουσικοί της Αθήνας συγκεντρώθηκαν στα 
Προπύλαια κρατώντας το όργανό τους και δημι-
ούργησαν μια μεγάλη μπάντα, παίζοντας μουσι-
κή και χορεύοντας. Κατευθύνθηκαν προς το Σύ-
νταγμα χωρίς να σταματήσουν ούτε στιγμή να 
παίζουν και να τραγουδούν και σταμάτησαν έξω 
από τη Βουλή όπου και  έστησαν ένα μουσικό 
γλέντι. Επιστρέφοντας στα Προπύλαια και επιχει-
ρώντας να κλείσουν για λίγο την Πανεπιστημίου 
για χάρη του χορού και του τραγουδιού μία δι-
μοιρία των ΜΑΤ τους διέταξε να φύγουν. Εκείνοι, 
αρνούμενοι, φώναξαν πως είναι δικαίωμά τους 
να διαμαρτυρηθούν για αυτά που συμβαίνουν 
και κάποιος έσπρωξε ένα ΜΑΤά. Αυτομάτως τα 
ΜΑΤ τους ψέκασαν με σπρέι μέσα στο πρόσω-
πο και έριξαν δακρυγόνα καταφέρνοντας έτσι 
να διαλύσουν τη διαμαρτυρία τους.

Μηνύματα 
στα λεωφορεία
Η κατάληψη της Νομικής οργάνωσε μια έξυ-
πνη δράση για να κινητοποιήσει τους πολίτες 
και κυρίως να αφυπνήσει όσους συνέχιζαν την 
καθημερινή τους ρουτίνα λεωφορείο-δουλειές-

λεωφορείο-σπίτι, τη στιγμή που στον απο κάτω 
δρόμο γινόταν εξέγερση. Όλο το βράδυ, έκοβαν 
στρατσόχαρτα. Γύρω από ένα τραπέζι, με μαρκα-
δόρους κόκκινους και μαύρους, γέμιζαν τα στρα-
τσόχαρτα με ανακοινώσεις της κατάληψης για 
συλλαλητήρια και φράσεις έξυπνες που ταρα-
κουνούσαν: «Έγχρωμη TV – ασπρόμαυρη ζωή», 
«Ξυπνήστε», «Wanted: Η Κυβέρνηση – Αμοιβή: Το 
μέλλον μας», καθώς και αποσπάσματα από ποι-
ήματα ή φράσεις καλλιτεχνών. Το πρωί, γινόταν 
εξόρμηση σε κεντρικά σημεία διέλευσης πολλών 
λεωφορείων. Κάποιοι στέκονταν μπροστά από 
το λεωφορείο κάνοντας έκκληση στον οδηγό να 
περιμένει. Κάποιοι έμπαιναν μέσα και αναρτού-
σαν τα χαρτιά. Ο κόσμος χειροκροτούσε κι έλεγε 
μπράβο. Λίγοι έδειξαν να αγανακτούν. Καταλά-
βαιναν οι άνθρωποι, και ίσως τελικά ξυπνούσαν 
και λίγο. Όταν τελείωνε η δουλειά, το λεωφορείο, 
στολισμένο πια, συνέχιζε τον γύρο της πόλης, να 
μεταφέρει και αλλού τα μηνύματά του.

Συμβολικά…
Ομάδα μαθητών έχει συγκεντρωθεί έξω από το 
κοινοβούλιο, απέναντι από τα αρματολίκια των 
ΜΑΤ. Κάποιοι μαθητές γονατίζουν και γυμνοί από 
τη μέση και πάνω, με τα χέρια δεμένα πισθάγκω-
να, έχουν στραμμένα τα κεφάλια προς τα κάτω. 
Οι μαθητές θέλησαν να δείξουν ότι σε αυτή την 
ιστορία δεν πολεμάνε όλοι από θέση ισχύος. Η 
κίνηση παρέπεμπε στην δολοφονία του άοπλου 
μαθητή που δεν είχε περιθώριο διαφυγής από 
τις σφαίρες της «δημόσιας τάξης».Παρέπεμπαν 
ακόμη οι μαθητές στους εαυτούς τους, που δέ-
χονται την καταστολή και τον εξευτελισμό από 
τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, σαν να ήταν 
κοινοί εγκληματίες. Ο συμβολισμός  ήθελε να πει 
ότι  η στοχοποίηση των μαθητών δεν είχε κανέ-
να νόημα, αφού οι νέοι άνθρωποι που κατέβη-
καν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν δεν εί-
χαν καμία πρόθεση σύγκρουσης. Ο εχθρός και η 
απειλή μάλλον πρέπει να αναζητηθούν σε άλλες 
ηλικιακές ομάδες, εντός της βουλής.

Πορεία στο The Mall
Δευτέρα 30/1/08: Δύο καταλήψεις οργάνωσαν 
μια ειρηνική πορεία στο Mall στην οποία συμ-
μετείχε κόσμος από όλη την Αθήνα. Έξω από τα  
Village του δεύτερου ορόφου, στις 3 το μεση-
μέρι, συγκροτήθηκε ένα μπλοκ που αριθμούσε 
περίπου 200 άτομα. Στην πορεία προστέθηκαν 
κι άλλοι, που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκαναν αμέ-
ριμνοι τα ψώνια τους. Ακούγονταν συνθήματα 
όπως «Από το Ζάρα πήρα ένα παντελόνι, μπάτσοι 
γουρούνια δολοφόνοι», «Αφήστε τα ψώνια και 
πιάστε τα καδρόνια», «Ζόμπι Ζόμπι καταναλωτές, 
σκατά στα ψώνια, σκατά και στις γιορτές». Από 
το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου αναρτήθηκε 
ένα πανό με έναν εργαζόμενο-κουρδιστή κούκλα 
και μοιράζονταν και διάφορα φλάιερ. Ένα έλεγε: 
«Ντροπή σε όλους μας».

Διαμαρτυρήθηκαν οι: Γιώργος Βλα-
χοδημήτρης, , Κατερίνα Σκρουμπέ-
λου, Μαργαρίτα Τζαβάρα, Ιωάννα 
Τρικενέ, Παυλίνα Χατζηγεωργίου
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Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία 
των Εξαρχείων.
Αυτή η περιοχή είναι  ιστορική, όχι μόνο 
γιατί είναι από τις παλιότερες, αλλά και 
γιατί ανέκαθεν συσπείρωνε το κομμάτι της 
διανόησης, της κουλτούρας, της πολιτι-
κοποίησης, της αμφισβήτησης. Δεκαετίες 
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, η Αριστερά 
συγκεντρώθηκε σε διάφορες συνοικίες. 
Μία από αυτές ήταν και τα Εξάρχεια. Μετά, 
επειδή ήταν και τα Πανεπιστήμια κοντά, 
δηλαδή πολύ αργότερα, προτού αρχίσει η 
αποκέντρωση, ήταν όλο το φοιτηταριό στο 
κέντρο της Αθήνας. Και το κέντρο αυτού του 
μεγάλου κέντρου ήταν  τα Εξάρχεια. Γι’ αυτό 
και οι πολλές συγκρούσεις, οι αντιπαραθέ-
σεις και ανακατατάξεις που έγιναν  είχαν ως 
βάση αυτή τη γειτονιά. 

Πολλοί ανασύρουν στο άκουσμα της λέξης 
«Εξάρχεια» ένα φόβο, έστω και απροσδιό-
ριστο. Ποια είναι η δική σας εικόνα για την 
περιοχή;
Τα Εξάρχεια είναι μια γειτονιά. Οι περισσό-

τεροι που μένουν εδώ έχουν επιλέξει να 
μείνουν. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν 
οι περισσότερες συνοικίες. Από τη στιγμή 
που έρχεσαι να μείνεις στα Εξάρχεια ξέρεις 
ότι έρχεσαι να μείνεις σε ένα χώρο διακίνη-
σης ιδεών. Εδώ είναι πιο ανθρώπινα και πιο 
αλληλέγγυα. Είμαστε ένα χωριό. Υπάρχει 
ασφάλεια να κυκλοφορήσεις. Οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας κινείται κόσμος. Τα 
Εξάρχεια είναι μια ασφαλής περιοχή, αλλά 
όχι με την έννοια της ασφάλειας όπως είναι 
στο μυαλό των μικροαστών. Οι μόνοι που 
παρενοχλούν τη νεολαία και τις κοπέλες, 
ειδικότερα, είναι οι μπάτσοι. Το πρόβλημα 

της εγκληματικότητας είναι μια καραμέλα 
που πιπιλάνε πολλά χρόνια. Μια έρευνα που 
είχε γίνει από τη Γενική Διεύθυνση της Αστυ-
νομίας έδειξε ότι στα τμήματα Εξαρχείων, 
Ακροπόλεως, Ομόνοιας και Συντάγματος 
υπήρχαν τα μικρότερα ποσοστά σε πορτο-
φολάδες, κλοπές κλπ. 

Τι έχετε να πείτε σχετικά με τον μύθο 
περί «άβατου» των Εξαρχείων;
Ο μύθος του «άβατου» δεν είναι γενικά 
μύθος που βγήκε με έναν αντικειμενικό 
τρόπο. Λάθος. Το «άβατο» μπήκε από την 
εξουσία, την εκκλησία, τα Μ.Μ.Ε.. Το θέ-
λουνε το «άβατο» των Εξαρχείων, για να το 
στιγματίζουν, για να φοβίζουν όχι μόνο τους 
κατοίκους των Εξαρχείων, αλλά συνολικά 
τους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας. 
Πού είναι όλοι αυτοί, οι μασκοφόροι, οι 
κουκουλοφόροι με τις μολότοφ και με τα 
καλάζνικοφ και τα ναρκωτικά; Πού είναι;… 
Στα Εξάρχεια! Το δαιμονοποιούν και το κά-
νουν σαν μια μεγάλη-μικρή πόλη σε όλη την 
Ελλάδα. Είναι κατασκεύασμα δικό τους και 

το έχουμε καταγγείλει άπειρες φορές.

Πώς λοιπόν δικαιολογείτε αυτή 
την «υστερία»;
Η Ελλάδα γενικότερα είναι προτελευταία σε 
27 χώρες στην Εγκληματικότητα, αλλά είναι 
πρώτη στο φόβο του εγκλήματος. Αυτό είναι 
κάτι γενικότερο στην Ελλάδα, δεν αφορά 
μόνο τα Εξάρχεια. Όπως οι Αμερικανοί κα-
τασκεύασαν μια τρομοκρατία για να κάνουν 
δύο πολέμους. Αυτό είναι κάτι σύνηθες στην 
παγκόσμια ιστορία. Δυστυχώς ο φόβος είναι 
αυτός που κάνει υποχείρια την κοινή γνώμη, 
τον κόσμο κλπ. Πάντα ήταν έτσι και ποτέ δεν 

θα αλλάξει. Και αυτό που στην ουσία εμείς 
θέλουμε να πετύχουμε είναι να σταματήσου-
με να είμαστε ο αποδιοπομπαίος τράγος, να 
μην είμαστε δηλαδή όλοι ύποπτοι μόνο και 
μόνο επειδή είμαστε κάτοικοι των Εξαρχεί-
ων. Με βάση την απόπειρα που έγινε κατά 
του μπάτσου, το κράτος, οι κατασταλτικές 
δυνάμεις, η κυβέρνηση θεώρησαν από χέρι 
ότι οι ένοχοι βρίσκονταν εδώ, ότι οι ένοχοι 
βρίσκονταν στα Εξάρχεια. Έκαναν έρευνα 
σε σπίτι δικηγόρου η οποία απουσίαζε, 
χωρίς καν να της κολλήσουν στην πόρτα το 
ένταλμα. 

Υπό ποιες συνθήκες γεννήθηκε η ιδέα 
σύστασης της επιτροπής;
Γεννήθηκε εκ των πραγμάτων. Πριν από πε-
ρίπου δεκαοχτώ μήνες. Πριν 1,5 χρόνο είχε 
στήσει η Wind μια  παράνομη κεραία στην 
Καλλιδρομίου. Πήραν, λοιπόν, την πρωτο-
βουλία κάποια παιδιά και κάλεσαν κόσμο 
για να διαμαρτυρηθεί. Κάναμε συνελεύσεις 
στο δρόμο μαζικότατες, κάναμε πορείες και 
ξηλώσαμε εκείνη την περίοδο 4 κεραίες σε 

ολόκληρη την περιοχή. Αυτό λοιπόν ήταν η 
αφορμή για να δούμε σαν κάτοικοι και σαν 
άνθρωποι σκεπτόμενοι και προβληματισμέ-
νοι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει 
μόνο σε ένα ζήτημα και να τελειώσει εκεί. 
Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία μιας και γνωρι-
στήκαμε μεταξύ μας να προσεγγίσουμε και 
άλλα ζητήματα. Από τότε έχουμε κάνει πάρα 
πολλές εκδηλώσεις στους πεζόδρομους με 
ζωγραφιές στους δρόμους, με δεντροφύ-
τευση, με ξυλοπόδαρους, με μουσικές, με 
μαθητικές-παιδικές παντομίμες, εκδηλώσεις 
κινηματογράφου, εκθέσεις φωτογραφίας. Η 
μία συγκέντρωση έγινε πρόσφατα στο αστυ-

νομικό τμήμα με αίτημα να φύγουν τα ΜΑΤ 
και οι ειδικές δυνάμεις (κάτι που προσπα-
θούμε ήδη από το Μάιο και όχι μόνο μετά 
τα πρόσφατα γεγονότα). Το βασικό είναι ότι 
δεν προσπαθούμε να καπελώσουμε κανέναν 
και επιθυμούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο 
συμφωνίας. Ακόμα κι αν οξύνονται  τα πνεύ-
ματα, όταν καταλαβαίνουμε ότι κινδυνεύει 
να διαλυθεί η επιτροπή, αναδιπλωνόμαστε. 
Την θέλουν πλέον τα Εξάρχεια. Σαν ανάγκη. 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας και πόσοι 
από αυτούς έχουν επιτευχθεί;
Οι στόχοι μας είναι αρκετοί. Η τρομοκρατία, 
η αστυνόμευση, θεωρούμε ότι είμαστε σαν 
κατεχόμενα. Τα υπόλοιπα βασικά που μας 
απασχολούν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν 
λυθεί, βέβαια.  Αλλά αυτό που ζητάμε είναι 
τα ζητήματα που θέτουμε εμείς να προχω-
ράνε σιγά σιγά και να λύνονται, ώστε να γίνει 
καλύτερη η ζωή όλων μας,  των κατοίκων 
και των επισκεπτών. Ζητάμε να φύγουν 
οι κεραίες από την περιοχή. Μετά, ζητάμε 
περισσότερο πράσινο και ελεύθερους χώ-
ρους. Γι' αυτό και διεκδικούμε πολλούς από 
αυτούς  τους χώρους. Στην 1η συνέλευση 
που δημιουργήσαμε είχαμε έξι θεματικές. 
Πέρα από τις παραπάνω, μιλήσαμε και για τα 
σκουπίδια, την εγκατάλειψη του λόφου του 
Στρέφη, τον οποίο καθαρίσαμε κατά τη δι-

άρκεια μιας εκδήλωσής μας και την έλλειψη 
πάρκινγκ.

Και σχετικά με το πρόβλημα 
των ναρκωτικών…
Στην οικειοποίηση της πλατείας, χωρίς να 
είμαστε ενάντια και διώχτες των ναρκο-
μανών, κάναμε συνελεύσεις, τις οποίες 
διαδέχτηκαν εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή 
άτομα που έχουν διαφορετική αντίληψη από 
αυτό που κυριαρχεί στην επιτροπή πρωτο-
βουλίας κατοίκων Εξαρχείων έδρασαν  πιο 
αποφασιστικά. Μπήκαν μέσα για 15 μέρες, 
έδιωξαν όλους τους ναρκομανείς, τους 
εμπόρους και τους ασφαλίτες. Έτσι αυτά τα 
παιδιά αναγκάστηκαν να πάνε στην Τοσίτσα 
όπου βρίσκονται μέχρι τώρα. Το ζήτημα δεν 
λύθηκε. Μπορεί να έφυγαν από την πλατεία, 
είναι όμως ακόμα στα Εξάρχεια και η λύση 
για μας δεν είναι να τα «φορτωθεί κάποια 
άλλη γειτονιά». Τελευταία έχει συσταθεί και 
ομάδα ναρκωτικών. Η πρόθεση μας και η 
σκέψη μας είναι να καταργηθεί συνολικά το 
πρόβλημα, είναι πρόβλημα των εκάστοτε 
κυβερνήσεων και του ίδιου του συστήματος. 

Ποια είναι η γνώμη σας για 
τη στάση των ΜΜΕ σε όλα αυτά; 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αρκετά ως 
εντελώς απαράδεκτη ήταν η στάση των 

Μ.Μ.Ε, κυρίως της τηλεόρασης από την 
αρχή μέχρι το τέλος. Στοχοποίησαν και 
γκετοποίησαν μια ολόκληρη περιοχή για 
διάφορες σκοπιμότητες, γιατί πουλάει. Τι 
φοβάται περισσότερο ο κόσμος στα Εξάρ-
χεια; Τους εξαγριωμένους Εξαρχειώτες ή την 
αστυνομία; Βέβαια τα Μ.Μ.Ε δεν κράτησαν 
όλα την ίδια στάση ευτυχώς. Δηλαδή υπήρ-
χαν ραδιοσταθμοί, έντυπα, μικρά ή μεγάλα, 
μέχρι και την Ελευθεροτυπία, που κράτησαν 
από καλή έως συμπαθητική στάση, σε σχέση 
με τις εξελίξεις γύρω από τα Εξάρχεια και το 
ζήτημα που συζητάμε. Υπάρχουν στιγμές 
σαν και αυτή του Αλέξη που πιστεύουμε ότι 
επαναλαμβάνονται. Μας έκανε εντύπωση 
το τι διάσταση πήρε το ελληνικό ζήτημα 
παγκόσμια και πιστεύουμε  ότι είμαστε σε 
μια μεταβατική περίοδο. Δεν έχει λήξει. 
Και οι μαθητές και οι φοιτητές, η νεολαία 
γενικότερα, ψάχνεται για πιο οργανωμένο 
τρόπο αντίδρασης. Μέσα από συνελεύσεις, 
μέσα από καταλήψεις, διαδηλώσεις, μέσα 
από απεργίες.

Συζήτησαν με τους κατοίκους των Εξαρ-
χείων οι: Ανδριάνα Κορασίδη, Πένυ Μπα-
κάλη, Σοφία-Μαρία Παλόγλου, Δάφνη 
Παπανικολάου, Κατερίνα Σκρουμπέ-
λου

Στις συνειδήσεις των περισσότερων τα Εξάρχεια παραμένουν μια «σκοτεινή» περιοχή με επικίνδυνα σο-
κάκια και τον φόβο των εγκληματικών ενεργειών στο ζενίθ. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα , η εικόνα της 
περιοχής δέχτηκε μεγαλύτερο πλήγμα. Αυτά  τα λένε «οι απέξω». Τι λένε, όμως,  αυτοί που ζουν τα Εξάρ-
χεια από μέσα; Συναντήσαμε, λοιπόν, τρία μέλη της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων και να τι μας 
είπαν για τη γειτονιά τους, όπως αυτοί τη γνωρίζουν.

 
Πρωτοβουλία 
κατοίκων 
Εξαρχείων



■  Άρθρο 5 παρ.2Σ: Δικαιώματα της Ζωής  
«Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια 
απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, 
της τιμής και της ελευθερίας τους χωρίς διάκριση 
εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή 
πολιτικών πεποιθήσεων».
Η χρήση όπλων από αστυνομικά όργανα είναι 
σύμφωνη με το Σύνταγμα -ακόμα και αν καταλή-
ξει σε θανάτωση παρανομούντος ιδιώτη- μόνο 
υπό την προϋπόθεση πλήρωσης της αρχής της 
αναλογικότητας. Η αρχή αυτή απορρέει από την 
υποχρέωση των κρατικών οργάνων να διασφα-
λίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (αρ.25 παρ.1Σ) 
και επιτάσσει οι προσβολές  να περιορίζονται στο 
minimum και σε κάθε περίπτωση να αποφεύγε-
ται η άμετρη χρήση όπλου.

■  Άρθρο 7 παρ.2Σ: Δικαίωμα σωματικής 
και ψυχικής ακεραιότητας του προσώ-
που «Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική 
κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής 
βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται 
όπως νόμος ορίζει», σε συνδυασμό με το άρθρο 
2 παρ.1Σ προστασία αξίας του ανθρώπου: εδώ 
υπάγονται κάθε επιβολή σωματικού ή ψυχικού 
πόνου με σκοπό την υποταγή της θελήσεως ή 
τον εξευτελισμό του θύματος, πράξεις σωματι-
κής κακώσεως ή βλάβης της υγείας ακόμα και 
όταν δεν προκαλούν άμεσο πόνο (εκτυφλωτι-
κό φως, παρατεταμένη απομόνωση κλπ) αλλά 
και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας. Η απαγόρευση του άρθρου 7 παρ. 
2 δεσμεύει αμέσως τα κρατικά όργανα και δεν 
υποχωρεί μπροστά σε αντίθετες διαταγές προϊ-
σταμένων οργάνων.

■  Άρθρο 5 παρ.3Σ σε συνδ. με άρθρο 6 παρ.1Σ: 
Προσωπική Ασφάλεια «Η προσωπική ελευ-
θερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώ-
κεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο  περιορίζεται, παρά 
μόνο όταν και όπως νόμος ορίζει». 
Η προσωπική ασφάλεια έγκειται στην ελευθερία 
από καταδίωξη, σύλληψη, φυλάκιση και άλλους 
περιορισμούς της φυσικής ελευθερίας. Δεν απο-
τελεί όμως σύλληψη αλλά περιορισμό της ελευ-
θερίας κινήσεως το σταμάτημα υπόπτου πεζού 
ή οχήματος από αστυνομικό όργανο για έλεγχο 
της ταυτότητας ή της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος έστω και αν συνεπάγονται μετάβαση 
στο τμήμα. Το παραπάνω δικαίωμα υπάγεται σε 
«επιφύλαξη νόμου». Η προσωρινή κράτηση επι-
τρέπεται από το Σύνταγμα μόνο υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και η έκδοση 
δικαστικού εντάλματος (εκτός από τα αυτόφω-
ρα εγκλήματα) όπως επίσης και η μη υπέρβαση 
του ανώτατου ορίου διάρκειάς της (1 έτος επί κα-
κουργημάτων και 6 μήνες επί πλημμελημάτων). Η 
μεταχείριση του προσωρινώς κρατουμένου πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατόν ηπιότερη και απαγο-

ρεύεται η λήψη οποιουδήποτε 
σωφρονιστικού μέτρου.

■  Άρθρο 6 παρ.1Σ: Απα-
γόρευση σύλληψης και 
φυλάκισης «Κανένας δεν 
συλλαμβάνεται ούτε φυλακί-
ζεται χωρίς αιτιολογημένο δι-
καστικό ένταλμα, που πρέπει 
να επιδοθεί τη στιγμή που γί-
νεται η σύλληψη ή η προφυλά-
κιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα 
εγκλήματα». 
Αυτόφωρο είναι το έγκλημα 
που στην ουσία  ο δράστης 
πιάνεται «εν τω πράττεσθαι». 
Οι συνέπειες έχουν ως εξής: 
Οι ανακριτικοί υπάλληλοι (εν 
γένει αστυνομικοί) που θα 
βρεθούν μπροστά σε ένα 
αυτόφωρο έγκλημα έχουν 
υποχρέωση να συλλάβουν το 
δράστη σύμφωνα με το άρ-
θρο 275 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και στην πορεία με 
βάση το άρθρο 279 του ιδίου 
κώδικα να τον προσαγάγουν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα 
«άνευ αναβολής» το βραδύ-
τερο σε 24 ώρες από τη σύλληψη. Τη σύλληψη 
του δράστη επ’ αυτοφώρω σε ένα πλημμέλημα 
και την προσαγωγή του στον εισαγγελέα μπορεί 
να ακολουθήσει η απευθείας παραπομπή στο 
ακροατήριο χωρίς να διενεργηθεί γραπτή προδι-
κασία. Στα κακουργήματα όμως οι γενικοί ανακρι-
τικοί υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να προχωρούν 
σε αστυνομική προανάκριση, επιχειρώντας όλα 
όσα είναι αναγκαία για να βεβαιωθεί η πράξη και 
να συλληφθεί ο δράστης ακόμα και χωρίς εισαγ-
γελική παραγγελία (Α 243 παρ.2 ΚΠΔ).

Προσωρινή κράτηση:
Ένταλμα προσωρινής κράτησης μπορεί να εκ-
δοθεί μόνο αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις 
ενοχής του κατηγορούμενου για κακούργημα ή 
πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
ενός έτους τουλάχιστον και επιπλέον αυτός δεν 

έχει μόνιμη ή γνωστή κατοικία, ή υπήρξε φυγό-
δικος ή φυγόποινος στο παρελθόν ή αν κρίνε-
ται δικαιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος θα 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Αυτή είναι και η 
διαφορά του εντάλματος σύλληψης από αυτό 
της προσωρινής κράτησης. Το πρώτο αποσκο-
πεί στο να τεθεί ο κατηγορούμενος στη διάθεση 
της ανάκρισης και να εξασφαλιστεί η απολογία 
του, ενώ το δεύτερο στην πρόληψη τέλεσης νέων 
εγκλημάτων ή την παρεμπόδιση πιθανής φυγής 
του κατηγορούμενου.    

Το πανεπιστημιακό άσυλο από άποψη 
συνταγματικού δικαίου:
Για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, 
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της ελεύθε-
ρης επιστημονικής αναζήτησης, αναγνωρίζεται 
το πανεπιστημιακό άσυλο. Το πανεπιστημιακό 
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άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των ΑΕΙ και 
συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της 
δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς, χω-
ρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρμοδίου 
οργάνου του ΑΕΙ. Το όργανο αυτό είναι τριμελές 
και αποτελείται από τον Πρύτανη ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του και ανά ένα εκπρόσωπο του 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και 

των φοιτητών. Το επιφορτισμένο με την αρμο-
διότητα του ασύλου όργανο αποφασίζει μόνο 
με ομοφωνία όλων των μελών του. Σε περίπτω-
ση διαφωνίας συγκαλείται έκτακτα η σύγκλητος 
του ΑΕΙ την ίδια μέρα προκειμένου να αποφασί-
σει σχετικά. Επέμβαση δημόσιας δύναμης χωρίς 
την άδεια του αρμοδίου για το άσυλο οργάνου 
του ΑΕΙ επιτρέπεται μόνο εφόσον διαπράττο-
νται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα 
εγκλήματα κατά της ζωής.

Συχνό φαινόμενο είναι οι παραβιάσεις των 
παραπάνω δικαιωμάτων, γεγονός που μας 
κάνει πραγματικά να αναρωτιόμαστε αν 
ζούμε σε μια χώρα με δημοκρατικό πο-
λίτευμα!

Πανεπιστημιακό άσυλο: ένα όνομα, μια 
ιστορία!
Για χρόνια αποτελεί το μήλον της έριδος ανάμε-
σα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους μαχόμε-
νους φοιτητές, την "αδέκαστη" αστυνομία και 
τους αναρχικούς των Εξαρχείων! Ήδη από τον 
19ο αιώνα αποτελούσε τον άγραφο νόμο των ελ-
ληνικών ΑΕΙ, ακόμη και η χούντα του 1972-1973 
αισθάνθηκε υποχρέωσή της να τον λάβει υπόψη 
της με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Στις 20/3/1973 η αστυνομία με την άδεια της Συ-
γκλήτου καταπατά τα εδάφη της Νομικής σχολής 
Αθηνών, με τη δικαιολογία ότι επρόκειτο για μια 
μικρή ομάδα η οποία παρεμπόδιζε το αναφαίρε-
το δικαίωμα των φοιτητών να μορφωθούν.
Λίγους μήνες αργότερα στις 19/11/1973 και μετά 
τα τραγικά επεισόδια στο χώρο του Πολυτεχνείου, 
η αστυνομία, με τη σύμφωνη πλέον γνώμη των 
πρυτάνεων, παρεισφρέει και πάλι στο ίδρυμα. 
Τον Μάιο του 1977 o εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Ευστάθιος Μπλέτσας, γνωμοδοτεί πως 
το πανεπιστημιακό άσυλο δεν υφίσταται και πως 
η αστυνομία έχει την δυνατότητα να βρίσκεται 
στον ακαδημαϊκό χώρο και μάλιστα να επεμβαί-
νει στις φοιτητικές συνελεύσεις κατά το δοκούν. 
Ωστόσο, έπειτα από τις εξεγέρσεις που ήρθαν ως 
απότοκο της απόφασης ο Γ. Ράλλης- τότε Υπουρ-
γός Παιδείας- αναγκάστηκε να αναγνωρίσει και 
επισήμως το άσυλο.
Η δεκαετία 1985-1995 αποδείχτηκε η κρισιμό-
τερη για τις σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίου και 
αστυνομίας, οπότε και συνέβησαν μερικά από τα 
σπουδαιότερα περιστατικά παραβίασης:
■  2 Φεβρουαρίου 1984: κατά τη διάρκεια της 
περιφρούρησης της φοιτητικής απεργίας στην 
Κτηνιατρική σχολή Θεσσαλονίκης, εισβάλει η 
στρατονομία μετά από έκλυση των φοιτητών 
της Στρατιωτικής Σχολής, γεγονός που καταδι-
κάζεται από το Πρυτανείο.
■  11 Μαρτίου 1985: κατά τη διάρκεια των φοι-
τητικών εκλογών στη Νομική Σχολή Αθηνών ει-
σβάλλουν τα ΜΑΤ καταδιώκοντας μια ομάδα 
αναρχικών που λίγο νωρίτερα έκαιγε αφίσες 
στην οδό Σόλωνος.
■  18 Νοεμβρίου 1985: ύστερα από τον θάνατο 
του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά από αστυνομικό 
στα Εξάρχεια καταλαμβάνεται το Χημείο σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας. Με άδεια της «Επιτροπής 
Ασύλου» επεμβαίνουν τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα 
την ρίψη πολλών χημικών, ξυλοδαρμούς καθώς 
και την σύλληψη 37 φοιτητών.

Η αστυνομική αυθαιρεσία συνεχίζεται 
και δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο 
στους φοιτητές και το Πανεπιστημιακό 
Άσυλο…
Τον Σεπτέμβριο του 2005 ήρθε στην δημοσιό-

τητα μια έκθεση από τη Διεθνή Αμνηστία και τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Ελσίνκι αναφορικά με τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
την ελληνική αστυνομία. 
Η χώρα μας καταδικάζεται από τους διεθνείς φο-
ρείς τόσο για τις πρακτικές της αστυνομίας οι 
οποίες αντίκεινται στις αρχές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων καθώς και για τα φαινόμενα ατιμω-
ρησίας των θυτών που παρατηρούνται. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουν σημειωθεί 66 περιπτώσεις 
παραβιάσεων με θύματα κατά κύριο λόγο τους 
συνήθεις υπόπτους, δηλαδή τους Ρομά (Τσιγγά-
νους), τους μετανάστες -ιδίως αλβανικής κατα-
γωγής- και τους αιτούντες ασύλου. Ωστόσο και 
οι ελληνικής καταγωγής "εγκληματίες" δεν εξαι-
ρούνται από τον κατάλογο!
Η έρευνα μιλά για συχνές περιπτώσεις ξυλοδαρ-
μών (ακόμη και σε βαθμό βασανιστηρίων), απει-
λές, ψυχολογική βία, λεκτική εξύβριση κυρίως με 
ρατσιστικό χαρακτήρα καθώς και σεξουαλική 
παρενόχληση. Χαρακτηριστικές είναι οι παρα-
κάτω περιπτώσεις:
■  ο άγριος ξυλοδαρμός του Κύπριου φοιτητή 
εν μέσω των διαμαρτυριών που διεξήχθησαν 2 
χρόνια πριν για τη κατάργηση των μεταρρυθμί-
σεων του άρθρου 16.
■  ο εξευτελισμός και η βίαιη μεταχείριση των 
2 αλλοδαπών από τους αστυνομικούς του Α. Τ. 
Ομόνοιας.
■  η πρόσφατα εκδικασθείσα υπόθεση του Γιάν-
νη Καραγιαννόπουλου ο οποίος πυροβολήθηκε 
ευθέως από αστυνομικό στο κεφάλι το 1998 και 
έκτοτε βρίσκεται καθηλωμένος με 100% ανα-
πηρία. 
■  και 23 χρόνια μετά τον θάνατο του 15χρο-
νου Μιχάλη Καλτεζά από χέρι αστυνομικού η 
ιστορία επαναλαμβάνεται με τη δολοφονία του 
επίσης 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου στις 6 
Δεκεμβρίου αυτή την φορά με θύτη έναν ειδι-
κό φρουρό. 
Αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία κατά τη περίοδο 1996-2001 κανέ-
νας αστυνομικός δεν καταδικάστηκε για οποια-
δήποτε μορφή βίας την οποία είχε ασκήσει και 
είχε καταγγελθεί. Ελπίδα αποτελεί η ύπαρξη της 
Σχολής Μετεκπαιδεύσεως και Επιμόρφωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία διεξάγονται 
προγράμματα όπου οι εκπαιδευόμενοι ενημε-
ρώνονται για τα θεμελιώδη δικαιώματα των αν-
θρώπων και δη των μειονοτήτων καθώς και για 
τις σχετικές νομοθεσίες.

Ξεσκόνισαν τους κώδικες και την ιστο-
ρία οι: Αναστασία Λυμπεροπούλου, Ιω-
άννα Τρικενέ, Κλειώ Κόνδη, Κατερίνα 
Κουτσούκη

Το Καλειδοσκόπιο αναλογιζόμενο τις συχνότατες αυθαιρεσίες της αστυνομικής ισχύος 

απέναντι στους πολίτες, αναζήτησε χρήσιμες νομικές πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουμε 

όλοι τα δικαιώματά μας και να προστατευτούμε σε περίπτωση ανάγκης…

Νομικές γνώσεις 
με συνταγματικές
αποχρώσεις
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Κι όλες αυτές οι ιστορίες οι υπέροχες 
και μοναδικές
Πέφτουν πάνω στην αφάνεια
στην έλλειψη σημασίας
στη σημαίνουσα λάμψη του εφήμερου
ή χειρότερα ούτε εκεί...

Κι όσος κόσμος δεν φώναξε από
αηδία
μάλλον δεν είναι δειλός
αλλά ρεαλιστής
ή χειρότερα ξένος

ξένος πολίτης του κόσμου αυτού

Κοιμήθηκα πάνω εκεί
και δεν σε άκουσα να λες ούτε μια φράση

ένας έλλογος νόμος μια σκέψη τρελή
μια απάτη όλη η ζωή
αφού ακούς και κρίνεις και νιώθεις
Εγώ δεν μπορώ πια να ζήσω ελεύθερα

σε φοβάμαι.

Μια νύχτα κάηκε ο κόσμος όλος σου λέω
μια νύχτα το ψέμα σου έγινε λυγμός.

Δώρα Κοροβέση

Αλλιώς ξεκίνησε να γραφτεί αυτό το κείμενο. 
Πόλεμος, δολοφονίες, τρομοκρατία, αστυ-

νομοκρατία, ΜΑΤ, Εξάρχεια και ξύλο. Παλαιστίνη. 
Και κάπου εκεί, ανάμεσα Μεσολογγίου-Τζαβέλα, 
η εξέγερση.
Εικοσάχρονα παιδιά ενάντια στους πρώην συμ-
μαθητές τους που κάποιος τους αρμάτωσε στα 
πράσινα, μ’ ασπίδες, όπλα, χημικά. Εμφύλιος χωρίς 
ουσία, χωρίς λόγο. Μια κοινωνία σε παρακμή. 
Άνθρωποι τρομαγμένοι, αμπαρωμένοι στα 
κλουβιά τους, πίσω από διπλά-τριπλά ρολά 
και κλειδαριές να περισώσουν κάτι πολύτιμο: 
την περιουσία τους. Και παρακολουθούν απ’ 
τα κουτιά τις φλόγες. Χωρίς συναίσθηση πως η 
πραγματική φωτιά έχει για τα καλά φουντώσει 
στην πιο πολύτιμη περιουσία τους: τα σπλάχνα, 
τα παιδιά τους. 
Καίγονται κάθε μέρα τα μυαλά, καίγονται οι συ-
νειδήσεις. Απανθρακωμένη η ελευθερία ρίχνει 
ένα βλέμμα στην πυροβολημένη φαντασία. Κι 
όταν εκείνη ενσαρκώνεται και πέφτει εναλλάξ 
Μεσολογγίου-Νοταρά, όλοι παγώνουν. Μα είναι 
πολύ αργά. Γιατί η φωτιά τρέφεται μ’ οξυγόνο, 
και το ρουφάει απ’ τα παιδιά τους, που απέ-
μειναν πεισματικά μέσα στα δηλητήρια να το 
εκπέμπουν.
Υπάρχουν πολύ ωραία κλισέ κι ακόμα περισσότε-
ρα συνθήματα των ημερών που θα μπορούσαν 
βαρύγδουπα να κλείσουν αυτό το κείμενο. Να 

εντυπωσιάσουν. Ένα ακόμα εύκολο λεξιλογικό 
εφέ σε μια περίοδο αναταραχών. 
Μα δεν θα γίνει. Γιατί αναταραχές δεν υπάρχουν. 
Δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτό που υπάρχει πάντα είναι 
αυτή η καταραμένη ανθρωπίλα που σαπίζει με-
θοδικά υπό την ανοχή μας ένα-ένα τα κύτταρα 
που φυτοζωούν σ’ αυτή την κοινωνία.  Μέχρι ν’ 
αλληλοφαγωθούμε. Μπας και στο θάνατο ανα-
γνωρίσουμε την αξία της ζωής.

Ρένια Π.

Η παγκοσμιοποίηση
 της εξέγερσης

Τα γεγονότα της Αθήνας έκαναν τον γύρο του 
κόσμου. Η δολοφονία του Αλέξη ξεσήκωσε κύ-
ματα αντιδράσεων σε πολλές Ευρωπαϊκές και 
Αμερικανικές πόλεις. Μέσα σε δύο ημέρες από 
το συμβάν στην wikipedia υπήρχε επίσημα σε-
λίδα του Athens Riot 2008, ενώ ακτιβιστικά και 
ανεξάρτητα δίκτυα ενημέρωσης μετέφεραν τις 
πληροφορίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Από το Indymedia ως το Ρrotest.net και το Global 
Voices, η ενημέρωση στο διαδίκτυο ήταν άμεση 
και αδέσμευτη καταφέρνοντας να τραβήξει την 
προσοχή ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ομάδες 
συμπαράστασης στο Facebook, βιντεάκια στο 
UΤube,  κινήσεις διαμαρτυρίας σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, από την Μπαρτσελόνα και το 
Λονδίνο ως το Ντιτρόιτ και το Σίδνεϋ, οι κοινό-
τητες του ίντερνετ είχαν τα μάτια και τα μυαλά 
τους ανοιχτά. Όσο κι αν τα ελληνικά πρακτορεία 
τύπου και τα τηλεοπτικά κανάλια προσπάθησαν 
να «μετριάσουν» ή να «φιλτράρουν» τις πληρο-
φορίες του «δρόμου», ο «δρόμος» κατάφερε να 
περάσει τα μηνύματα, τις εικόνες και τον λόγο του 
στην παγκόσμια δικτυακή κοινότητα. Ελεύθερα 
και αφιλτράριστα. Τα γεγονότα του Δεκέμβρη 
παγκοσμιοποιήθηκαν, και αυτή η διαφορετική 
παγκοσμιοποίηση έδωσε την πραγματική διά-
σταση και σημασία μιας εξέγερσης που, όσο κι 
αν κάποιοι διαφωνούν, έχει δρόμο ακόμα, μέσα 
και έξω από τα σύνορα…

Bίκη Καριστινού

«Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά»

Πρώτη φορά τρέμει το χέρι μου. Έκλεισα την TV 
και τα εξακέφαλα δελτία ειδήσεων. Έκανα ένα 
πείραμα. Έκλεισα τα μάτια μου για 15sec, προ-
σπάθησα να μπω στην θέση της οικογένειας του 
15χρονου. Δεν άντεξα, ένιωθα κάτι να με πνίγει. 
Μπορεί να ήταν και αδελφός μου, αν είχα. Μου 
ήρθε να ουρλιάξω «Γιατί; Γιατί; Γιατί;»
Ταραχτήκαμε όλοι, ακόμα και οι ζαπινγκιστές. 
Σήμερα αναρωτηθήκαμε-έπειτα από καιρό-«Τι 
συμβαίνει γύρω μας;». Φτάνει το «Τι συμβαίνει 
μέσα μας;»
«Μεμονωμένο περιστατικό». Αν έχανες το παιδί 
σου κύριε εκπρόσωπε των αστυνομικών, το ίδιο 
θα έλεγες;

Χάθηκε η ντροπή, λες και η καπιταλιστική μας 
εποχή… με την ταχύτητα ανεμοστρόβιλου ήρθε 
και «πήρε»… στο πέρασμα της και το γονίδιο 
της ντροπής. Ένα κράτος-οργανισμός που πά-
σχει από χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα.Τα αυτό-
αντισώματα επιτίθενται στα πιο νέα, υγιή κύτταρα 
του οργανισμού.
Ένα σύστημα που συνεχώς διδάσκει. «Μη, μη, 
μη» και «πρέπει να..», «πρέπει αυτό, εκείνο...». 
Ένα σύστημα ηλικιωμένων… που, αντί να θέ-
τει οράματα, στόχους, σεβασμό στην αντίθετη 
άποψη… βγάζει τα απωθημένα του «εν ψυχρώ». 
Ένα σύστημα, χωρίς σύστημα.
Διαλύστε επιτέλους αυτό το νήμα της διαφθοράς. 
Τι περιμένετε; Πάρτε ένα δάνειο ανθρωπιάς από 
τους εαυτούς σας. Αποδώστε για μια φορά ευθύ-
νες. Κάντε το δικαστήριο τώρα, «εν θερμώ».
Αξιολογηθείτε, όπως θα αξιολογούνταν ο πιτσιρι-
κάς αν προλάβαινε να πάρει τον έλεγχο των επι-
δόσεων του. Επιτέλους κοκκινίστε λιγάκι, σκύψτε 
το κεφάλι, αληθινά... όχι όπως στη "Λάμψη" και 
ζητήστε συγγνώμη στην μανούλα του παιδιού 
και στους εαυτούς σας.
Ντρέπομαι να ζω σ’ αυτή τη χωρά που τρώει τα 
ίδια της τα παιδιά.

Με αγανάκτηση, Γιαννάκης.

Γιάννης Γουλές

Πέμπτη μεσημέρι, οδός Ευελπίδων στα δικα-
στήρια. Ο κεντρικός είναι αποκλεισμένος και 

κόκκινες κορδέλες οριοθετούν το πεδίο της μά-
χης. Τα δύο στρατόπεδα έχουν ήδη παραταχθεί: 
στην είσοδο των δικαστηρίων οι αστυνομικοί και 
απέναντί τους οι μαθητές, σε απόσταση βολής. 
Δημοσιογράφοι τρέχουν μέσα στην αναμπου-
μπούλα με τις κάμερες στον ώμο να καταλάβουν 
τα στρατηγικά εκείνα σημεία του οδοστρώματος, 
από όπου θα μπορέσουν να βιντεοσκοπήσουν 
τα επεισόδια του λαϊκού κινήματος. Δικηγόροι 
βγαίνουν σκυθρωποί και απομακρύνονται βια-
στικά, ενώ οι πιο θαρραλέοι στέκουν για λίγο 
σχολιάζοντας τα αίτια της εξέγερσης. Συζητήσεις, 
συνομιλίες, προβλέψεις, αναμονή, ηλεκτρίζουν 
την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Μέχρι που σκάει 
αναπάντεχα το πρώτο αυγό στο κράνος ενός 
αστυνομικού της πρώτης σειράς, συνοδευόμενο 
από μια πανηγυρική ιαχή. Αυτό είναι, σηματοδο-
τείται η αναμέτρηση των στρατευμάτων! Πυρρρ 
κατά βούληση! Τα αυγά πέφτουν βροχή στους 
αστυνομικούς που προτάσσουν τις ασπίδες τους, 
κι άλλα αυγά στην μνήμη του νεκρού Αλέξαν-
δρου, σε λίγο και νεράντζια...Και το σύνθημα της 
επανάστασης, που εμψυχώνει τους πολεμιστές: 
"μουνιά-μουνιά-σκοτώνετε μικρά παιδιά"....  

Αμαλία Βλάχου

Αλέξης
Βία
Γιατί;
Δρόμος
Εξάρχεια
Ζητάμε
Ημέρα 6 Δεκέμβρη
Θάνατος
Ισραήλ
Κουκουλοφόροι
Λουλούδια
Μέλλον
Νεολαία
Ξέσπασμα
Oνειρα
Προβοκάτορες
Ρημάζουν
Συνθήματα
Τοίχος
Υστερία
Φόνος
Χάος
Ψέμματα
Ωρα μηδέν

Τατιάνα Κίρχοφ
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Όσοι υποστηρίζουν ότι η Αθήνα είναι μια πόλη άσχημη, σίγουρα θα χαρούν να ακούσουν ότι φέτος τα 
Χριστούγεννα ξαναβάφτηκε. Η αισθητική των λευκών τοίχων καταργήθηκε, με την πολυχρωμία τους 
να αποτελεί την καλύτερη απάντηση στη μονοφωνία των MME, και τον εκάστοτε διαμαρτυρόμενο 
να παραδίδει ορισμένες φορές δωρεάν σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Άλλωστε ένα πινέλο και ένα 
σπρέϋ είναι πολύ πιο δυνατά από οποιαδήποτε σφαίρα.

Απαθανάτισαν τη στιγμή οι: Γιώργος Βλαχοδημήτρης, Πένυ Μπακάλη, Ρένια Π.

Καθαρός τοίχος, μπογιές δεν φοβάται!
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Oh Santa, don’t shoot me! 
You know I always try! * 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

15 Αστυνομικοί
15 ΜΑΤατζήδες
1 Διοικητής των ΜΑΤ
1 παιδί
1 μητέρα
1 guest

(Το έργο διαδραματίζεται στην 
πλατεία Συντάγματος, μπροστά 
στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο)

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Παλικάρια μου, 
φυλάξτε καλά το δέντρο! Είστε οι 
μοναδικοί. Δεν υπάρχουν καλύτε-
ροι. Με ακούτε; Με ακούτε; Όχι; Ε, 
βγάλτε τα κράνη ρε ζώα! Που σας 
βρήκαμε γαμώ... Εγώ στα νιάτα 
μου, έπιανα πουλιά στον αέρα. Και 
τα πήγαινα για αναγνώριση. Αλλά 
τέτοιοι φλώροι είστε πια...
ΜΑΤΑΤΖΗΣ Ι Κύριε Διοικητά, εμείς 
θα μείνουμε στις θέσεις μας όταν 
θα έρθουν;
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Και βέβαια! Και μην 
ξεχνάτε. Είμαστε εδώ για να 
προστατέψουμε ό,τι πιο πολύτιμο 
έχει αυτή η χώρα. Το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο της. Τα στολίδια 
της. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι; 
Θα το έχετε να το λέτε... Εγώ ποτέ 
δεν αξιώθηκα κάτι τέτοιο.
(Από τα σκαλιά ξεπροβάλλει ένα 
παιδάκι που κρατάει ένα μπαλόνι 
ηλίου και πίσω του η μαμά του που 
προσπαθεί να το πιάσει)
ΜΑΤΑΤΖΗΣ ΙΙ Κύριε!!! Μετακίνηση 
εχθρού βόρεια!
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Λοιπόν, άντρες μου 

ήρθε 
η 
στιγμή 
να γίνετε 
ήρωες για 
το ελληνικό 
έθνος! Οπλιστείτε! Φορέστε 
κράνη! Πάρτε τα γκλοπ στα χέρια! 
Από κοντά τα δακρυγόνα! Τις 
ασπίδες ψηλά να φαίνεται ποιος 
κάνει κουμάντο σ΄αυτή την πόλη! 
Εμείς είμαστε η εξουσία!!!
ΜΗΤΕΡΑ Γιαννάκη, έλα εδώ παιδί 
μου!
ΠΑΙΔΙ Το δέντρο μαμά, να πάμε 
στο δέντρο.
ΜΗΤΕΡΑ Ποιο δέντρο ρε Γιαννά-
κη; Αυτό είναι φρούριο! Θα πάμε 
σε άλλο δέντρο να παίξουμε. Όχι 
εδώ.
ΠΑΙΔΙ Εδώ μαμά, που έχει ωραία 
φάτνη. Κοίτα πόσοι μάγοι και 
πόσα δώρα...
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Να είστε έτοιμοι! Τα 
μάτια σας στο μπαλόνι του παι-
διού! Μην ξεχνάτε και την μαμά!!!
(Ξαφνικά το μπαλόνι φεύγει από το 
χέρι του παιδιού και σκαλώνει στην 
κορυφή του δέντρου)
ΜΑΤΑΤΖΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV (με μάτια 
γουρλωμένα)Χριστέ μου!!!

(Η μητέρα προλα-
βαίνει το παιδί και 

απομακρύνονται 
μαζί προς τις 
σκάλες)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Ο εχθρός το 
έσκασε! Μπρά-
βο παλικάρια 

μου! Αν και θα 
μπορούσαμε να 

είμαστε πιο εντυπω-
σιακοί.

ΜΑΤΑΤΖΗΣ ΙΙΙ Κύριε κοιτάξ-
τε!!!(δείχνει με το γκλοπ του το 
αστέρι του δέντρου)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Παναγιά μου!!! 

Μπορεί αυτό το μπαλόνι να 
κρύβει οτιδήποτε! Χρώμα, νερό, 

σκατά, βενζίνη!!! Θα το αναλάβω 
εγώ ο ίδιος. Δεν σας εμπιστεύο-
μαι. Καλύψτε με!
(Ο Διοικητής σκαρφαλώνει με όλο 
τον εξοπλισμό του στο δέντρο)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ
(Μετά από πολλή κούραση και 
μόχθο- φταίει και η ηλικία βλέπετε- 
φτάνει σε απόσταση 2 μέτρων από 
το μπαλόνι.)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σπρώξτε με λίγο, τι 
χάσκετε έτσι;
(Τρέχει ο Ματατζής Ι για ενισχύ-
σεις).
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ουφ, επιτέλους! 
Πρέπει να κόψω το ποτό εν ώρα 
υπηρεσίας.. Μέχρι που βλέπω και 
αστεράκια!! Ένα μεγάλο μωβ για 
την ακρίβεια, ουάου!! (οι κρυφές 
σκέψεις του διοικητή)
Παιδιά μου ήρθε η ώρα! Το 
βλέπετε αυτό το μπαλόνι; Μπορεί 
να υπάρχει ατομική βόμβα μέσα. 
Το παιδάκι μπορεί να τα ήταν 
πληρωμένος ηθοποιός από την 

αντιπολίτευση και η μητέρα 
του κομπάρσος, που θέλουν να 
αμαυρώσουν το όνομα αυτής 
της ΔΕΝ-ΥΠΑΡΧΕΙ (που δηλώνει 
θαυμασμό), ανύπαρκτης κοινώς 
αστυνομίας και κυβέρνησης. 
ΜΑΤ ΙΙ γρήγορα πέτα μου μια 
καρφίτσα. 
(Ψηλαφίζει στο μεταξύ το μπαλόνι)
ΜΑΤΑΤΖΗΣ ΙΙ Κύριε διοικητά, δεν 
έχω μαζί μου καρφίτσες...
ΔΟΙΚΗΤΗΣ Που να με πάρει ο 
διάβολος μ’εσάς που έχω μπλέξει, 
με τον κάκτο πρέπει να κυκλο-
φορώ στο outfit; Θα μας δείχνει 
ο Ευαγγελάτος και θα γελάει ο 
κόσμος ρε με την ανοργανωσιά 
σας!
ΜΑΤΑΤΖΗΣ VI Βρήκα διοικητά, 
βρήκα! Μου τα είχε βάλει στη 
τσέπη η μητέρα σε περίπτωση 
ανάγκης! Είχε πάρει και άλλα 
κουτάκια με κλωστές από ένα ξε-
νοδοχείο στη Λούτσα που είχαμε 
πάει πριν 6 χρόνια, ωραία είχαμε 
περάσει!
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κλέβεις ξένες 
περιουσίες ρε; Για ανάκριση μετά 
στο κρατητήριο! Πέτα τώρα τις 
καρφίτσες!
(Κρατάει τις πολυπόθητες καρφίσες 
με το αριστερό, κουνάει το μπαλόνι 
με το δεξί.)
Περίεργο, δεν ακούω τίποτα. 
Μπορεί να είναι κανένα τσιπάκι 
καλά κολλημένο.
Λάβετε θέσεις, βάλτε τα κράνη 
σας, βγάλτε τους σωλήνες με τα 
δακρυγόνα!
(Κάνει την κίνηση σιγά σιγά να 
τρυπήσει το μπαλόνι, με τα μάτια 
κλειστά.)
Άτιμη πατρίδα, τι άλλο θα κάνω 
για σένα; τι; 
(Τίποτα τελικά στο μπαλόνι, στα 
όρια υστερίας ο διοικητής.)

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Μας την έφεραν, 
μπλόφα ήταν. Ο εχθρός είναι 
κοντά, τον μυρίζομαι , σμυρφ 
σμυρφ!
Ψάξτε σ’όλα τα περίπτερα της 
περιοχής για ενοχοποιητικά στοι-
χεία, γρήγορα, μιλάωωωωωωωω!
ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, VI Μα 
κύριε διοικητά, για τί ακριβώς 
ψάχνουμε; 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ψάξτε με τον εξο-
πλισμό σας για τυχόν ουσίες στα 
γλειφιτζούρια, ποπ κόρν και στο 
μαλλί της γριάς.
ΜΑΤΑΤΖΗΣ IV Ποιας γριάς κύριε;
ΔΟΙΚΗΤΗΣ Του Καρβέλα. Χάσου 
από τα μάτια μου, να μη σε 
βλέπω, με συγχύσατε είχατε δεν 
είχατε χρονιάρες μέρες. Πόσες 
φορές θα το πω ακόμη; Είναι η 
ευκαιρία της ζωής σας για μία 
λαμπρή σταδιοδρομία, δώρο 
τα τσιγάρα σας απ’τον αξιότιμο 
υπουργό μας. Λίγο το έχετε 
δηλαδή;
(Εκείνη τη στιγμή, ξεσπά σιωπή. 
Κάτι κινείται και κινεί τα βλέμμα-
τα όλων των περαστικών προς 
τα πάνω του. Είναι ένας  Άγιος 
Βασίλης, τεράστιος.. Που φοράει 
μαύρα ρούχα.)
ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΑΑΑΑΑΑΑ-
ΑΑ!! Τί είν’ τούτο πάλι;
ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ξέρω τι κάνατε 
πέρυσι τα Χριστούγεννα, χο χο 
χο χο.
ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ Ι-XXV Τρέξτεεεεε-
εεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!
Και κάπως έτσι υποχώρησαν σε 
άτακτη φυγή όλοι τους, αφήνοντας 
μόνο και έρημο τον δυστυχισμένο 
διοικητή να φωνάζει: 
το δέντρο ρεεεεεεε!

HAPPILY NEVER AFTER!
ΥΓ: Σε περίπτωση που αναρω-
τιέστε ποιος ήταν ο Άϊ-Βασίλης, 
τον είχε προσλάβει ο κύριος 
Κακλαμάνης για να τέρψει τους 
πολίτες! Φυσικά και δε φορούσε 
μαύρα, απλά, βλέπετε, οι φίλοι 
μας είχαν ξεχάσει να βγάλουν τα 
κράνη με τα ειδικά super glasses!

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

(* The Killers) 
Αλέξανδρος Χαντζής, Νάσια 
Μουγγού

Ντάριο Φο
Το έργο του Ντάριο Φο είναι πα-
νεπίκαιρο. Με γονείς συμμετέχο-
ντες στην Ιταλική αντιφασιστική 
αντίσταση, ο ίδιος ανέπτυξε μια 
ιδιαίτερη σχέση απέναντι σε 
κάθε μορφής εξουσία. Με τη 
γυναίκα του Φράνκα Ραμέ στο 
πλευρό του, ήρθε πολλές φορές 
αντιμέτωπος με τις αρχές, την εκ-
κλησία, και με βαριά λογοκρισία 
με αφορμή τις απόψεις του και 
τα θεατρικά του. Με έργα όπως 
«Ο τυχαίος Θάνατος ενός αρ-
χικού» (πόσο επίκαιρο άραγε;), 
«Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω!», 
«Όλο Σπίτι Κρεβάτι κι Εκκλησία», 
«Η Μαριχουάνα της Μαμάς Είναι 
πιο Γλυκιά», κατήγγηλε την κατά-
χρηση της εξουσίας από το σύ-
στημα δικαιοσύνης, την πολιτική 
της Καθολικής εκκλησίας για τις 
αμβλώσεις, τις πολιτικές δολο-
φονίες, το οργανωμένο έγκλημα, 
την πολιτική διαφθορά, μίλησε 
για το κίνημα αυτοδιαχείρησης. 
Το 1997 του απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.

Μπέρτολτ Μπρεχτ 
«Ο κύκλος με την κιμωλία», «Η 
όπερα της πεντάρας», «Μάνα Κου-
ράγιο» είναι μερικά από τα έργα 
του Γερμανού συγγραφέα που 
μέσα από τη θεατρική γραφή 
του καταδίκασε τον πόλεμο και 
τον μιλιταρισμό του ναζιστικού 
καθεστώτος. Ο Μπρεχτ με τη θε-

ωρία του λεγόμενου Επικού Θε-
άτρου,  υπενθυμίζει διαρκώς στο 
θεατή την ιστορική διάσταση 
των συντελούμενων επί σκηνής.  
Η παγκοσμιότητα του έργου του 
αναγνωρίστηκε μετά το Β΄ Πα-
γκόσμιο πόλεμο. Το θέατρο του 
Μπρεχτ έχει κοινωνικό περιεχό-
μενο και πολιτικούς στόχους ενώ 
εμπνέεται και από τη μαρξιστική 
φιλοσοφία. Κλείνει μέσα του μια 
διάρκεια και το θέμα της αιώνι-
ας ανθρώπινης υπόστασης. Οι 
ήρωές του συχνά προσπαθούν 
να ισορροπήσουν ανάμεσα 
στην αρετή και το δόλο. Πάντα 
επίκαιρος ο Μπρεχτ ακόμα και 
52 χρόνια από το θάνατο του 
αναβιώνει μέσα από θεατρικές 
παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. 

Πολιτικό Ιρλανδικό 
Θέατρο
Είναι αυτονόητο σχεδόν πως το 
ιρλανδικό θέατρο είναι στο με-
γαλύτερό του ποσοστό και πολι-
τικό. Από τις κωμωδίες μέχρι τα 
κοινωνικά δράματα. Συγγραφείς 
επηρεασμένοι από την πρόσφα-
τη ιστορία των συμπατριωτών 
τους, δεν διστάζουν να βάλουν 
οποιοδήποτε στοιχείο πολιτικής 
χροιάς, ακόμα και αυτοσαρ-
κασμού. Το ιρλανδικό θέατρο 
εξάλλου είναι ένας μόνιμος δέ-
κτης ερεθισμάτων από την ζωή 
και τους αγώνες των Ιρλανδών. 
Ένα θέατρο που συνεχώς αλλά-

ζει και εξελίσσεται. Ο κυριότερος 
εκπρόσωπος της παρούσας γε-
νιάς -μιας γενιάς που κληρονό-
μησε από την προηγούμενη  τον 
αναγκαστικό εκπατρισμό- είναι 
ο Μάρτιν Μακ Ντόνα, έργα του 
οποίου παρουσιάζονται συχνά 
στην Ελλάδα.

«Η άγνοια είναι η 
βάση της αδικίας. 
Αυτό που μου προ-
ξενεί τη μεγαλύτερη 
εντύπωση είναι η 
βαθιά άγνοια που 
επικρατεί. Ιδιαίτερα 
οι νέοι δεν έχουν ιδέα 
για το τι συμβαίνει, 
για τις φρικαλεότητες 
που διαπράττονται 
στο όνομα του κρα-
τικού συμφέροντος. 
“Ανθρωποι όλων των 
χωρών, αφηγηθείτε 
την ιστορία σας” ».

Ντάριο Φο

Τσουρουφλίστηκαν οι: Κατερίνα 
Σκρουμπέλου, Έλενα Γαλανοπού-
λου, Αλέξανδρος Χαντζής

Πολιτικό θέατρο
Θέατρο πού; Πολιτικό θέατρο; Γίνεται; Ένα θέμα που πάντα καίει, 
τολμάμε να το αγγίξουμε.

Με αφορμή όσα συνέβησαν, αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε μία δική μας εκδοχή – 
σενάριο, ελαφρώς(?) πιο κωμικό και ανάλαφρο, λόγω του επετειακού μας τεύχους!
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Μέσα σε όνειρο ήρθε εκείνη. Η άτιμη, 
η πεταλώτρια αλόγων και παρά-
λογων προσδοκιών. Ήρθε κι όλο 

μπούρου μπούρου, σα τη μπουρού του Τέλη 
του ψαρά στο αυτί εκείνου, που ο Τέλης έχει 
πια εντελώς κουφαθεί κι άμα βάλει όστρακο 
στο στόμα του δεν αφήνει ου για ου.
Ω, κι όταν ήρθε εκείνη, η μία, η μοναδική, η 
που άλλη τέτοια δεν υπάρχει. Ήταν μεγάλη 
ευκαιρία όταν την είδε εκείνος. Έλαμπε από 
νιότη, έσφυζε από απογοήτευση κι ήταν όσο 
πιο ευάλωτη γίνεται. Κι όλα κυλούσαν σε έναν 
παρατεταμένο παρατατικό, που όλα αιώνια τα 
κάνει κι είναι πολύ βολικός για τους μέτριους 
που καμώνονται πως γράφουν.
Πολεμούσαν με πράσινες άγουρες ντομάτες 
για να φθάσουν ως εδώ. Κονιορτοποιούσαν 
αδέσποτες κοκκινωπές πασχαλίτσες για να 
’ναι άδειο το μονοπάτι κι ελεύθερος ο λασπε-
ρός δρόμος. Ξεκάνανε κι ίσαμε με δυόμισι 
ντουζίνες, δηλαδή πέντε εξάδες ή αλλιώς έξι 
κώμα έξι σκώμμα έξι έξι έξι τεσσεραμισάδες 
δεκαοχτούρες που αφόδευαν στα μπαλκόνια 
της και δεν μπορούσε ο Περικλής ο περίεργος 
να πάρει μάτι, κι όλο εις μάτην να προσπαθεί 
τις ρώγες του σταφυλιού της Αλίκης να δει.
Ήταν ωραία τούτη η μάχη. Ξεπερνούσαν 
διαρκώς τους εαυτούς τους συντρόφισσες 
και σύντροφοι. Αλλά παραμένανε σύντροφοι, 
τρέφονταν με τις ίδιες πάστες φλώρες, τι κι 
αν οι αδαείς τους λέγαν φλώρους. Εκείνοι, 
τα δυό τους είχαν τα αυτιά τους κλειστά στις 
σειρήνες. Τα αυτά τους ανοιχτά, σε θέα κοινή, 
για περάστε, για περάστε, τάχα ψάχνεστε, πού 
να ’στε;
Ή αντίσταση ήταν απέναντι από τη στάση 
Κοτοπούλη, κι εκείνος, ο Περικλής, πήγαινε 
συνέχεια εκεί αν και φοβόταν για διοξίνες και 
νόσους των πουλερικών. Μαζεύονταν εκεί 
και κακάριζαν ίσαμε το πρωί, κι ο Γαβριήλ 

έκανε έναν πολύ κουφό ήχο με το πόδι του 
σα να κλάνει μυρμήγκι. Κάποτε είχαν πια 
φτάσει στο Αμήν κι ο Γαβριήλ σηκώθηκε απ’ 
τον τοίχο που τον είχαν βάλει για εκτέλεση 
οι αγιογράφοι, όπως τότε με την Κατοχή, 
σηκώθηκε ο Γαβριήλ κι άρχισε να μοιράζει 
ψωμί κι οίνον στα παιδιά. Αρχικά σκεφτόταν 
να φέρει καραμέλες, αλλά μετά είπε, Κοτζάμ 
Γαβριήλ, με τόσα φτερά, θα τους φανούν 
ύποπτες οι καραμέλες. Κυνήγι που τράβηξε 
αυτός ο έρως. Ανοίγανε τρύπες στους τοίχους, 
χώνανε εκεί μέσα τα χέρια τους κι ελπίζανε 
να τους περάσουν για κουλούς 
και να τους λυπηθούνε. Αλλά 
πώς και πότε ξεκίνησαν όλα 
αυτά;
Ήταν ημέρα Τρίτη. Εβδομάδα 
δεύτερη των κινητοποιήσεων 
διαμαρτυρίας για την δολοφονία 
του μαθητή Γρηγορόπουλου. 
Φορά πρώτη που η Αλίκη θα 
κατέβαινε σε πορεία. Μαθήτρια Δευ-
τέρας Λυκείου η Αλίκη, όχι ιδιαιτέρους 
πυρηνικής οικογενείας. Σα τσαντισμένο 
ηλεκτρόνιο ήθελε όλο να φύ-
γει. Καταγωγής Σαλονι-
κιώτικης, τουτέστιν 
με ελευθερίες και 
ταξίδια συχνά 
δίχως ενοχές για 
το απουσιολόγιο. 
Τον προηγούμενο μήνα η Αλίκη 
πήγε στην Σαλονίκη για το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου. Εκεί, σε ένα πάρτυ στο 
Residents η Αλίκη γνώρισε τον Χέσους, έναν 
θεότρελο και όμορφο Ισπανό που της πού-
λησε φούμαρα κι έρωτες, ή μάλλον για την 
ακρίβεια της πούλησε ένα μικρό μπουκαλάκι 
LSD.
Η Αλίκη ήθελε μέρες τώρα να κατέβει στις 

πορείες, αλλά φοβόταν. Σήμερα, ημέρα Τρίτη 
αποφάσισε να το τολμήσει. Όπως τότε, στο 
Γυμνάσιο, που τα ζήτησε στον Αλέξη ωσάν 
ξετσίπωτη, αλλά για να πάρει θάρρος είχε πιει 
πρώτα δύο Gordon’s Space, έτσι και σήμερα. 
Πήρε τον ηλεκτρικό και κατέβηκε απ’ τα Άνω 
Πατήσια στην Ομόνοια. Βέβαια, πρώτα τίναξε 
στη γλωσσίτσα της με το σταγονόμετρο δύο 
σταγόνες LSD, στην τσέπη την ταυτότητά της 
κι αυτά. Στη διαδρομή στον ηλεκτρικό έβλεπε 
πράσινες φωτιές απ’ τα 
παρά- θυρα και 
θηλυκές στρουθοκα-
μήλους να παρα-

πονιόνται 
όρθιες 

που 
πάλι 

δεν 
περνάνε τα 

τρόλεϋ απ’ την 
Σταδίου. Έφτασε κάποια στιγ-
μή στην Ομόνοια κι ανηφόρισε 
στην Πανεπιστημίου. Δεν 
ήξερε και πολύ από κέντρο, 
σχολείο πήγαινε στο Κολλέγιο 

Αθηνών. Ωστόσο, αφού συνάντησε διάφο-
ρους αδιάφορους ελαστικούς ελέφαντες και 
αλκοολικές αρκούδες, συνάντησε και τη φίλη 
της τη Νεφέλη στο ύψος των λουκουμάδων, 
Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη, λου-
κουμάδων απαύγασμα.
Η Αλίκη κρατήθηκε και δεν είπε στη Νεφέ-
λη ότι η μύτη της τής φαινόταν πολύ πουά 
σήμερα, κι έτσι οι δύο συμμαθήτριες άρχισαν 
να πορεύονται διαμαρτυρόμενες για χοιρινά 
και λοιπά λιπώδη όργανα της τάξεως. Κάποια 
στιγμή έφτασαν Σταδίου και Αιόλου. Κι εκεί 
άνοιξε ο ασκός του Αιόλου που είχε μέσα 
λιποθυμιογόνα. Εκεί βρισκόταν ο Περικλής, 
περικυκλωμένος από άλλα χοιρινά. Κατα-
γωγής Καλαματιανής ο Περικλής, τουτέστιν 
Sweet Home Kalamata, where the grasses 
grow high! Αλλά όχι. Ο Περικλής ήταν από 
μια φτωχή, στο νοίκι συνεχώς και συνετή 
οικογένεια. Ο μπαμπάς ευπρεπώς υπάλληλος 
του δήμου –ειλικρινώς σκουπιδιάρης– κι η 
μαμά γκραν μέτρ της χοτ κουτούρ –ειλικρι-
νώς μοδίστρα–. 
Ο Περικλής τα πήγαινε καλά στο σχολείο, ήθε-
λε να σπουδάσει Θεατρικές Σπουδές, αλλά 
κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου κατάλαβε 

ότι πρέπει να βγάλει λεφτά. 
Τσαντισμένος, 

πήγαινε στις 
καταλήψεις, 

«Κάτσε καλά Γεράσιμε!» φώναζε κι άκουγε 
Χάρτινο Τσίρκο, άκουγε την αγάπη, Pink Floyd 
και Jimi Hendrix. 
Αλλά έπρεπε να βγάλει λεφτά. Στα δεκαοχτώ, 
όλοι του οι φίλοι μετακομίσαν από την Καλα-
μάτα σε Αθήνες και Θεσσαλονίκες, φοιτητική 
ζωή και φοιτήτριες. Αυτή η μαγική κι άπιαστη 
λέξη. Κι ο Περικλής; Ο Περικλής μπήκε στις ει-
δικές δυνάμεις, βούλιαζε, βούλιαζε σε πισίνες 
Γενάρη μήνα, κόντευε να πνιγεί και μέσα σε 
τέσσερα χρόνια ο Περικλής είχε γίνει εικοσι-
δύο χρονών ΜΑΤατζής. Απ’ τους χειρότερους. 
Στα ντου στους διαδηλωτές έμενε πάντα πίσω 
κι όλο τον απειλούσαν οι διμοιρίτες.
Σήμερα, ημέρα Τρίτη, ο Περικλής είχε κουρα-
στεί πια. Εβδομάδα δεύτερη των κινητοποι-
ήσεων διαμαρτυρίας για την δολοφονία του 
μαθητή Γρηγορόπουλου. Φορά πρώτη που ο 
Περικλής θα άνοιγε ένα από τα πακέτα που 
του έστελνε ο θείος του απ’ την πατρίδα.
Sweet Home Kalamata, θεία τα ελέη σου. 
Άγρια χαράματα, τέσσερις το πρωί. Το μεση-
μέρι ο Περικλής θα έπιανε δουλειά Αιόλου και 
Σταδίου, και τώρα, μέσα στα άγρια χαράματα 
κάπνιζε χασισάκι άγιο της πατρίδας του, δίχως 
να χαιρετά γαλανόλευκες, κάπνιζε πρώτη 
φορά κι άκουγε ξανά και ξανά το Dark Side Of 
The Moon, και κάθε φορά ακουγόταν αλλιώ-
τικο, σα να άνοιγε κι ένα κουτί με κάτι άλλο 
μέσα, σαν ατελείωτη μπάμπουσκα.
Είχε αποφασίσει να το πάει έτσι ως τις έντεκα. 
Μήνες τώρα είχε πέσει σε ένα διπολικό, 
άκρατη χαρά όταν άκουγε μουσική κι άπατη 
θλίψη όταν έφευγε για τη δουλειά. Και μανία 
καταδίωξης ότι θα καταλάβει κάποιος 
περαστικός πως αυτός, ο Περικλής, είναι ένας 
από εκείνους. Ένας παγωτατζής. Εεεε, ένας 
ΜΑΤατζής.

Πώς σκατά έμπλεξε σ’ αυτή την δουλειά; Δεν 
γινόταν υδραυλικός; Ν’ αναγκάζεται να κυνη-
γά κορίτσια με ράστα μαλλιά κάθε μέρα;
Οι καπνοί απ’ το στριφτό είχαν μεταμορφώσει 
την πειραιώτικη γκαρσονιέρα του Περικλή σε 

ψησταριά. Οι κόρες των ματιών του είχαν 
διασταλεί σαν ομπρέλες μαύρες.
Η ώρα πήγε έντεκα, ο Περικλής 
έστριψε άλλα δυο, δεν τον ένοιαζε 
αν θα τον παίρνανε πρέφα οι άλλοι. 
Άλλωστε είχε χρησιμοποιήσει RIZLA 

πράσινα μικρά κι αθώα σαν κανονικού 
σιγαρέτου. Το αποφάσισε. Θα κάπνιζε 

στο πόστο του, Σταδίου και Αιόλου κι ας πάνε 
στου διαόλου οι διμοιρίτες.
Η ώρα δώδεκα και μισή, ο Περικλής άναβε 
το δεύτερό του αμαρτωλό τσιγάρο. Τότε μια 
εντολή ήρθε, άνευ εξήγησης, ο διμοιρίτης 
ούρλιαξε «Πάνω τους!». Ο Περικλής δεν 
έφτυσε το τσιγάρο του, παρέλειψε να φορέσει 
αντιασφυξιογόνο μάσκα και κατέβασε ίσα το 
πλαστικό κάλυμμα του κράνους του, σχημα-
τίζοντας έναν Ι.Χ. τεκέ γύρω από το πρόσωπό 
του. Ετοιμάστηκε απελπισμένος.
Μα ξαφνικά άρχισε να βρέχει λουλούδια. Η 
Σταδίου έγινε βοσκοτόπι για τα δύο παιδιά. 
Στα μπαλκόνια κατσικούλες βελάζανε κι 
ένα ρυάκι κυλούσε ως τον υπόνομο της 
διασταυρώσεως. Η Αλίκη είδε τον Περικλή. 
Κι ο Περικλής είδε την Αλίκη. Ο Περικλής 
είδε μιαν Αλίκη βοσκοπούλα, μια ζηλεμένη 
κόρη. Κι η Αλίκη είδε έναν Περικλή χαμένο 
ψαρά να κουβαλά κουπιά πάνω σε λόφους. 
Κι ύστερα πιαστήκανε χέρι με χέρι. Χορεύανε 
πάνω στις μαργαρίτες, πλέκανε στεφάνια απ’ 
τα μαραμένα λουλούδια της Κοραή, τραγου-
δούσαν σε ακατανόητες γλώσσες, τις αράχνες 
της Πολιτείας και του Κράτους ποδοπατούσαν 
και ταράντιζαν, ταράντιζαν, ταράντιζαν κι 
αιωρούνταν πάνω απ’ τη σάπια πόλη.
Ο Περικλής χάρισε στην Αλίκη την ανήλικη 
μια ερυθριούσα παπαρούνα, η Αλίκη στον 
Περικλή ένα λευκαντικό κρινάκι. Τα πουλιά 
κελαηδούσαν κι οι σειρήνες των σπασμέ-
νων των βιτρινών έκαναν μόκο. Μια ευωδία 
τυλιγμένη σε άνθινη ελευθερία γιόμιζε τον 
τόπο και τα δακρυγόνα σάπιζαν ληγμένα 
στα κλουβιά τους. Τα πέη ορθώνονταν και τα 
όπλα σκύβανε σκουριασμένα στις θήκες. Μια 
ευωδία τυλιγμένη σε άνθινη ελευθερία γιόμι-
ζε τον τόπο και τα δακρυγόνα σάπιζαν ληγμέ-
να στα κλουβιά τους. Τα πέη ορθώνονταν και 
τα όπλα σκύβανε σκουριασμένα στις θήκες. Κι 
όπως τον έκτο χρόνο του Πελοποννησιακού 
πολέμου, ο Αθηναίος πολίτης Δικαιόπολις 
συνήψε χωριστή συνθήκη ειρήνης με τους 
Σπαρτιάτες.
Κι η Αλίκη με τον Περικλή έκαναν έρωτα στα 
λουλούδια επάνω. Κι ο καημένος ο μαθητής 
ξαναγεννιόταν.
Κι η Αλίκη με τον Περικλή έκαναν έρωτα στα 
λουλούδια επάνω. Κι ο καημένος ο μαθητής 
ξαναγεννιόταν.

Ειδύλλιο αστικό

Μόνιμοι Στύλοι 
του Ηλία Κολοκούρη
e-mail: ilias_kk@yahoo.gr
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πως οι λέξεις ξεσηκώνονται, κραυγά-
ζουν και χαράζουν το δικό τους δρόμο

Ένα αντίο στη Μαργαρίτα Καραπάνου
Η Μαργαρίτα Καραπάνου έφυγε στις 2 Δεκεμβρίου του 
2008. Χωρίς να έχω διαβάσει πολλά βιβλία της, ένα μου 
αρκούσε για να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει 
τι συμβαίνει μέσα μας, και ο χαμός του μου προκάλεσε 
ανασφάλεια. Από το πρώτο της βιβλίο, «Η Κασσάνδρα 
και ο Λύκος» ξεχώρισε, λαμβάνοντας συγχαρητήρια από 
δημοσιογράφους και λογοτέχνες. Χαρακτηριστική είναι 
η επιστολή του Τζων Απντάικ, όπου τοποθετεί το έργο 
της δίπλα στον Μπόρχες και στον Κάρολ. Με ευστοχία 
και σαφήνεια, χωρίς περιττές φανφάρες, χωρίς πολύ-
πλοκη γλώσσα, η συγγραφέας δίνει την πραγματικότητα 
όπως είναι, με λεπτομέρεια και φυσικότητα που χτυπάει 
στο κόκκαλο.
Κατερίνα Σκρουμπέλου 

Γιώργος Χειμωνάς 
Έληξε η αμφισβήτηση. 
Αποφανατίστηκαν 
οι επαναστάσεις. 
Καταγγέλθηκε η απάτη 
κάθε "πρωτοπορίας". 
Μια οργιαστική Σιγή 
εβλάστησε σε όλες τις ρωγμές. 
Κοιτάξτε αυτούς τους νεαρούς 
των δεκαπέντε-δεκαεφτά χρονών. 
Κοιτάξτε τους καλά.
Προσέξτε την Κατήφεια τους. 
Τη νευρική τους απάθεια, 
την σιωπή τους, 
την δύσαρθρη ομιλία τους, 
την δύσθυμη σκληρότητα τους. 
Προσέξτε πόσο ακίνητος είναι 
αυτός ο Νέος Άνθρωπος. 
Πόσον αμίλητο φόνο 
κουβαλάει μέσα του. 
Κι αν ακόμα δεν είναι αυτοί 
ο Συναγερμός, 
θα έρθουν παιδιά και έφηβοι 
που θα είναι προορισμένοι 
για τον Νέο Λόγο.
Απλά, για τον Λόγο.
Για λέξεις που ποτέ 
δεν διαπράχθηκαν, για νοήματα 
που ποτέ δεν αρμολογήθηκαν, 
για εικόνες που ποτέ δεν μιλήθηκαν. 
Φοβηθείτε τους.

Μανόλης Αναγνωστάκης 
Η απόφαση
Σ’εσάς ανήκει η απόφαση.
Δε σας ζητούμε φυσικά να πάψετε 
Τις ασχολίες σας να διακόψετε τις 
ζωή σας
Τις προσφιλείς εφημερίδες σας τις 
συζητήσεις
Στο κουρείο τις Κυριακές σας στα 
γήπεδα.
Μια λέξη μόνο. Εμπρός λοιπόν:
Είστε υπέρ ή κατά;
Σκεφθείτε το καλά. Θα περιμένω.
(H Συνέχεια 3, 1962)

«Το ερωτηματικό αυτό δεν απευ-
θύνεται αποκλειστικά εις εαυτόν, 
αλλά σε όλους, Είναι, από μια άπο-
ψη, μια άλλη εκδοχή του μεγάλου 
ναι ή του μεγάλου όχι του Καβάφη. 
Εδώ μπορούμε να πούμε πως αφο-
ρά σε όλα τα καθημερινά μικρά 
ναι και μικρά όχι, που όμως καλού-
μαστε κάθε στιγμή να επιλέξουμε. 
Πιστεύω πως οι μικρές αυτές απο-
φάσεις, που καθημερινά και με συ-
νέπεια συγκροτούν μια συνολική 
απόφαση, ή αν θέλετε μια στάση 
ζωής, έχουν τελικά μεγαλύτερη 
αξία από ένα, περιστασιακό ίσως, 
μεγάλο ναι ή μεγάλο όχι.»
Από συνέντευξη του ποιητή στο πε-
ριοδικό «Πευκιώτικοι Aντίλαλοι», αρ. 
7, 1986.

Άρης Αλεξάνδρου

Κι όμως δεν αυτοκτόνησα
είδατε ποτέ κανέναν έλατο 
να κατεβαίνει μοναχός του στο πρι-
ονιστήριο; 
Η θέση μας είναι μέσα σ’αυτό εδώ το 
δάσος 
με τα κλαδιά κομμένα μισοκαμένους 
τους κορμούς με τις ρίζες σφηνωμέ-
νες στις πέτρες. 

Οι ποιητές έχουν ένα δικό τους 
τρόπο να λένε τα πράγματα. Μέσα 
στην ποίηση του Αλεξάνδρου, βλέ-
πουμε τον άνθρωπο που αγωνίζε-
ται, που παλεύει και δεν εγκατα-
λείπει τον αγώνα ενάντια σε κάθε 
μορφή καταπίεσης. Οι στίχοι του 
επίκαιροι: «είναι πολλοί που απερ-
γούν κι άλλοι που θ’ απεργήσουν 
ζητώντας λίγη αρμύρα θάλασσας 
φρέσκο ψωμί και μια εκδρομή στην 
ξαστεριά». Ο ίδιος, έχοντας ζήσει 
αρκετές κακουχίες και εξορία, δε 
χάνει την πίστη του και μας δεί-
χνει ακόμα και σήμερα το δρόμο: 
«Προχωρούμε μ’ολόρθη την καρδιά 
μας εμείς οι σκληροί κι ατσαλένιοι 
και λέμε και πάλι πως δε μπορεί δε 
γίνεται- η νίκη θα’ ναι δική μας»

Τάσος Λειβαδίτης
1. «…ερχόμαστε/ παραμερίστε/ 
κατεβαίνουμε σαν μια χιονοστιβά-
δα που όσο κατηφορίζει μεγαλώ-
νει» (Φυσάει στα σταυροδρόμια 
του κόσμου)
2. «…αλλά κι εγώ ποιος ήμουν; 
Ένας πρίγκηπας του τίποτα/ ένας 
τρελός για επαναστάσεις κι άλλα 
πράγματα χαμένα.» (Δειλινό)
3. « «ζούμε σε μια μεγάλη εποχή»,/ 
…μικροί, ανάπηροι μισθοί αγο-
ρασμένοι με νεκρές περηφάνειες/ 
γνώση αβέβαιη, πληρωμένη μ’ 
όλη τη βέβαιη νιότη σου,/ βρέχει 
νομίσματα, οι άνθρωποι τρέχουν 
σαν τρελοί να τα μαζέψουν…/ η 
βροχή είναι πυκνή, πολλοί σκοτώ-
νονται…» (Αιώνας εμπορίου)
4. «…και ξαφνικά δε μ’ ένοιαζε που 
είχαμε νικηθεί, «όλο το άπειρο εί-
ναι δικό μας», είπα μέσα μου κι 
έκανα όρκο να φέρω ως το τέλος 
το πεπρωμένο μου.» (Βιολέτες για 
μια εποχή)

Στο έργο του πρωταγωνιστεί ο 
αγώνας για ένα μέλλον δίκαιο με 
πίστη στον άνθρωπο και τη συ-
ντροφικότητα. Την αισιοδοξία για 
αλλαγή διαδέχεται η πικρία. Με 
θλίψη παρατηρεί μια κοινωνία που 
ανάγει σε υπέρτατη αξία το χρή-
μα και θυσιάζει ανθρώπινες ζωές 
στο βωμό του. Μα ο ποιητής δεν 
απελπίζεται. Συνεχίζει να κυνηγάει 
το όνειρο.

Μίλτος Σαχτούρης

Δεν έχω γράψει ποιήματα
μέσα σε κρότους
μέσα σε κρότους
κύλησε η ζωή μου

Ο Μίλτος Σαχτούρης δίνει το στίγ-
μα της ποιητικής του. Δεν έχει 
γράψει ποιήματα. Σφραγισμένος 
από το σκοτεινό μεταπολεμικό και 
μετεμφυλιακό κλίμα, αποτυπώνει 
μια αποπνικτική πραγματικότητα 
που αλλοιώνει την ποιητική του 
λειτουργία. Παρουσιάζει με ανε-
λέητο τρόπο την πραγματικότητα 
όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η 
οδύνη. Μέσα από τις επαναλήψεις 
που δημιουργούν άγχος, ασφυξία 
και δυσφορία αναδύονται εικόνες 
εκκωφαντικού πολεμικού θορύ-
βου και τρόμου. Το παράλογο που 
υπάρχει στο ποίημα δεν είναι τίπο-
τε άλλο παρά η ίδια η ζωή, όπως 
τη βίωσε ο ποιητής με τρέμουλο 
και ανατριχίλα. Τα ποιήματα που 
γράφει δεν είναι ποιήματα. Είναι 
κάτι σαν την τελευταία φάση της 
ταφής, σαν φόρος τιμής σε έναν 
νεκρό. Τα ποιήματα μετατρέπονται 
σε διαδικασία χαρτογράφησης 

των τοπίων του εσωτερικού πόνου 
που υπάρχουν στον ποιητή και 
τους αναγνώστες του, διαδικασία 
όχι ευχάριστη αλλά αληθινή. Τόσο 
αληθινή όσο και το κάρφωμα των 
σταυρών στα μνήματα. Ο πόνος 
γίνεται ο ρυθμός της ανθρώπινης 
ύπαρξης και το σημάδι της αληθι-
νής ζωής. 

Τάκης Σινόπουλος

Η ποίηση λυτρώνει, η πολιτική σκο-
τώνει. Και γύρω από αυτό πλάθεται 
ο ποιητικός κόσμος του Τάκη Σινό-
πουλου, πέρα από ψευδαισθήσεις 
και επισφαλείς οραματισμούς με 
μια προσήλωση στην εσωτερική 
υπόσταση των πραγμάτων, έναν  
ξορκισμό του μεταπολεμικού, 
υπαρξιακού ερέβους, μία «ποίηση 
της ουσίας». Μιλά για τη γενιά του, 
μιλά για μια «ποιητική και πολιτι-
κή ηθική», μιλά για αγώνα και για 
ήττα. Ο Σινόπουλος ανήκει στο 
είδος εκείνο του δημιουργού που 
μετουσιώνει τους φόβους  μιας 
πραγματικότητας σε λυρισμό και 
συγκίνηση για να τους  ματαιώσει, 
να  τους  μηδενίσει. Αυτός είναι ο 
δικός του τρόπος να αντισταθεί, 

αυτή είναι η προσωπική του μαρ-
τυρία. Ποτέ όμως δεν ξεχνά να θλί-
βεται για τη χώρα του:
H Ελλάδα ταξιδεύει χρόνια μέσα 
στην Ελλάδα ακολουθώντας
το χυμένο αίμα το σπαταλημένο.
Αίμα σταλαματιές κυλάνε στάζουν 
κάτω στον Άδη.
Πέφτουν απάνω στους νεκρούς οι 
σκοτωμένοι αλλάζουν θέση δεν ξυ-
πνάνε.
Μόνο το χέρι τους υψώνεται και 
δείχνει τη μεριά που περπατάνε οι 
δολοφόνοι.
Η Ελλάδα ταξιδεύει χρόνια ανάμεσα 
στους δολοφόνους

Δεν θα μπορούσαν άραγε οι στίχοι 
αυτοί να γραφτούν σήμερα στους 
τοίχους; Απλώς ως μία υπενθύμιση 
για το αίμα που χύθηκε και θα χυ-
θεί στον «πόλεμο» που κηρύσσει η 
κοινωνία στην κοινωνία.

Τίτος Πατρίκιος

Δεν χάθηκαν τα γεγονότα
απλώς σκεπάστηκαν
όπως οι σιδηροτροχιές των τραμ
που θάφθηκαν στην άσφαλτο.
Τώρα τα επαναφέρουν

όχι όπως ήσαν ακριβώς
αλλά όπως επιτάσσουν
οι καινούργιες γραμμές τροχιοδρό-
μων.
Οι καινούργιες γραμμές

Η γραφή του Πατρίκιου είναι λιτή 
στην πλειοψηφία της και ολιγόστι-
χη. Η ποίηση του διαπλέκεται γύρω 
από δυο σημαντικούς πόλους την 
πολιτική και την ίδια την ποίηση. Ο 
ποιητής ενεργός πολιτικά έχει ένα 
συνεχή διάλογο με τα δυο αυτά 
στοιχεία. Ξεκαθαρίζει, αποτυπώνει 
και φωτίζει ασταμάτητα και ακού-
ραστα τη σχέση παρελθόντος και 
παρόντος. Μέσα στα ποιήματα του 
εγκιβωτίζονται κομμάτια μνήμης 
που γυρεύουν να ανασυρθούν, να 
ειπωθούν, για να μην πάψουν να 
υπάρχουν.

Τους στίχους ανέσυραν: οι Γιώρ-
γος Βλαχοδημήτρης, Ανδριάνα 
Κορασίδη, Σοφία Λεβαντή, Ελένη 
Ξενικάκη, Σοφία-Μαρία Παλόγλου, 
Μανώλης Χατζηγιαννάκης

Τη σκέψη σας που νείρεται …εγώ θα την τσιγκλάω
ως να χορτάσω χλευασμό.  Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι 

Φωνές Ποιητών
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ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
«Συλλαλητήριο» 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, 1962 
(Χάραξη σε πηλό)
Συλλαλητήριο. Άνθρωποι που διαδηλώνουν. 
Που διεκδικούν. Που αγωνίζονται. Το έργο 
του Καραχάλιου απεικονίζει αυτό που τον 
τελευταίο καιρό είχε γίνει σχεδόν καθημε-
ρινότητα. Κόσμος στους δρόμους, φωνές, 
συνθήματα, δακρυγόνα, φωτιές, πανικός. Οι 
φιγούρες όλες σχεδόν όμοιες. Όλοι μαζί, μ’ 
έναν κοινό στόχο. Με αφορμή το έργο του 
Καραχάλιου, στο νου μας έρχεται η κατά-
σταση του Δεκεμβρίου. Μια νεολαία που 
ξεσηκώνεται. Που αγανακτεί. Που ξυπνά. 
Κάποιοι βλέπουν στους αγώνες αυτούς τη 
ματαιότητα. Κάποιοι άλλοι, την ελπίδα. Δι-
καιώνεται ποτέ ο αγώνας; Ίσως όχι, πόσοι και 
πόσοι αγώνες δεν απέτυχαν στο παρελθόν; 
Σίγουρα όμως έβαλαν ένα λιθαράκι στο χτί-
σιμο ενός κόσμου καλύτερου, δικαιότερου. 
Τι μένει λοιπόν για μας σήμερα; Να δεχόμα-
στε παθητικά τις καταστάσεις, σίγουρα όχι. 
Να βάλουμε λοιπόν το δικό μας λιθαράκι, 
με το δικό μας τρόπο, με τους δικούς μας 
αγώνες, αποδεικνύοντας σ’ αυτούς που 
κοιτούν τη νέα γενιά με ειρωνεία, ότι κι εμείς 
θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο, πιο σωστό, 
πιο δίκαιο. Αυτό που έλειπε, ήταν η αφορ-
μή, η φλόγα. Στις 6 Δεκεμβρίου η αφορμή 
δόθηκε. Και το ποτήρι ξεχείλισε. Εμπρός 
λοιπόν για της ζωής μας τα συλλαλητήρια! 

Σοφία Λεβαντή

ΖΩΓΡΑΦΙΚH
''El tres de mayo de 1808 en 
Madrid''  FRANCISCO GOYA, 
1814
Και να πως ένα έργο τέχνης, ένας πίνακας 
ζωγραφικής παίρνει σάρκα και οστά μπρος 
στα μάτια μας. Άνθρωποι ανήμποροι, χωρίς 
όπλα στέκονται με φόβο μπροστά σε άντρες 
οπλισμένους έτοιμους να τους εκτελέσουν. 
Ο φόβος διαγράφεται στα πρόσωπα τους 
όπως και ο πόνος στα δικά μας μάτια. Το 
1808 ο Ναπολέων Βοναπάρτης εισέβαλλε 
στην Ισπανία με σκοπό να την κατακτήσει 
και όπως είναι συνηθισμένο σε τέτοιες κα-
ταστάσεις εκτέλεσε πάρα πολλούς ανθρώ-

πους. Μία σκηνή εκτέλεσης μας περιγράφει 
και ο Goya μέσα από τον πίνακα του. Αυτή η 
εικόνα είναι στατική όπως είναι το φυσιο-
λογικό. Όταν όμως την κοιτάζουμε με την 
καρδιά μας βλέπουμε εικόνες πραγματικές. 
Εικόνες που έχουμε δει και εμείς καθημε-
ρινά είτε από την τηλεόραση μας είτε  από 
την εμπειρία μας. Σκηνές μίσους, θανάτου, 
πολέμων ζωγραφίζουν τον δικό μας πίνακα 
και πάντα στο κέντρο ένας οπλισμένος ο 
οποίος στοχεύει έναν ανήμπορο. Κοιτάξτε 
καλά αυτόν τον πίνακα γιατί το μήνυμα που 
κουβαλάει δεν είναι δειλό, οι τέχνες άλλωστε 
δεν είναι δειλές. Τα χρώματα του, η στάση 
των αντρών και κυρίως το βλέμμα του 
άντρα με τα χέρια ψηλά φωνάζουν έλεος! 

Σας θυμίζει κάτι; Βίκυ Τσούκα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
''Photos and protest posters 
from the Republican National 
Convention in St. Paul, MN''  
ALEX LILLY, 2008
Minnesota, USA. Σεπτέμβριος 2008. Εθνικό 
συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων μέσα, 
διαδηλώσεις έξω. Καθώς ένας υποψήφιος 
πρόεδρος των ΗΠΑ αναδεικνυόταν, πολίτες 
διαμαρτύρονταν εναντίον του πολέμου και 
της φτώχειας. Κι ενώ ο McCain έμπαινε στον 
αγώνα της διεκδίκησης για την προεδρία, η 
διεκδίκηση των διαδηλωτών συναντούσε τα 
ακραία κατασταλτικά μέτρα της αστυνομίας.
Ο φωτογράφος με την αντιασφυξιογόνο 
μάσκα βρίσκεται εκεί για να απαθανατίσει 
τις εξεγερμένες συνειδήσεις. Ίσως οι φωτο-
γραφίες του αφανιστούν από τον τυφώνα 
των ΜΜΕ. Όμως εκείνος θα συνεχίζει να 
φωτογραφίζει στην  γραμμή του ορίζοντα 

τα ρομποτάκια με τα κράνη και τα γκλοπ.  
Σοφία-Μαρία Παλόγλου

COMIC
''V for Vendetta'' ALAN MOORE 
& DAVID LLOYD, 1982-1988
Στη μελλοντική Αγγλία, σε ένα ολοκληρω-
τικό καθεστώς, μετά από πυρηνικό πόλεμο, 
ο μέσος άνθρωπος έχει παράπονα και 
προβλήματα, αλλά δε μιλάει πολύ και δεν 
φέρνει αντίρρηση. Ο V, μια μυστηριώδης 
μορφή που δρα πάντα πίσω από μια μάσκα, 

οραματίζεται έναν 
αναρχικό κόσμο. Όχι 
ένα απλό χάος, αλλά 
μια εθελοντικά οργα-
νωμένη κοινωνία. Προ-
σπαθεί με συμβολικές 
αλλά και με δραστικές 
κινήσεις, να ξυπνήσει 
μέσα στους πολίτες 
αυτό που ο καθένας 

θέλει να πει και να διεκδικήσει, αλλά δεν το 
συνειδητοποιεί (ή δεν το τολμά): ελευθερία, 
δικαίωμα στη διαφορετικότητα, λόγο. Κινεί 
τα νήματα της επανάστασης έτσι ώστε να 
δείξει ότι την επανάσταση δεν μπορεί να 
την κάνει ένας ήρωας, αλλά οι ιδέες κι ο 
λαός, η δύναμη του πλήθους. Το υπόβαθρο 
έχει καλλιεργηθεί, η αφορμή δίνεται και το 
φυτίλι ανάβει. Η εξέγερση είναι γεγονός και, 
όταν το Κόμμα αρχίζει να αποσταθεροποι-
είται από τις δολοφονίες των μελών του, το 
μέλλον της –εν μέρει ακυβέρνητης- Αγγλίας 

βρίσκεται στα χέρια του λάου. Αφροδίτη 
Φράγκου

STREET ART
BANKSY
O Banksy από μόνος του είναι το σύμβολο 
της επανάστασης και της εξέγερσης, πέρα 
από τις απεικονίσεις του τις ίδιες με την 
θεματολογία τους να προσεγγίζει σατιρικά 
την πολιτική, την κοινωνία, τα ήθη, τον 
πολιτισμό μας. Με τρόπο άμεσο και ευθύ, 
αφήνει τα ίχνη του στον δρόμο και στους 

τοίχους των πόλεων μας. Ίχνη ενός επανα-
στάτη που δεν θέλει να κοιμάται, και δείχνει 
πέρα από το αναμφισβήτητο καλλιτεχνικό 
του ταλέντο, τον παραλογισμό που υπάρχει 
στον κόσμο μας, τον πόνο και την δυστυχία. 
Μας θυμίζει με σοκαριστικό και βαρύγδου-
πο τρόπο πολλές φορές πως υπάρχουν 
ψυχές που υποφέρουν από καταστάσεις 
που τις έχουν δημιουργήσει οι συνάνθρω-
ποι τους. Το κάνει με τον καλλιτεχνικό του 
τρόπο αυτό, κατακρίνοντας εμφανέστατα 
τον πόλεμο, τα όπλα, την γελοία και ανούσια 
βία, τον υπερκαταναλωτισμό των δυτικών 
κοινωνιών, την φτώχεια και την ανέχεια πολ-
λών ανθρώπων, το σκεπτικό και τον τρόπο 
συμπεριφοράς του σύγχρονου ανθρώπου. 
Σε ένα μικρό απόφθεγμα-μανιφέστο, ο κω-
μικός Emo Philips λέει: «Όταν ήμουν μικρός 
προσευχόμουν στον θεό να μου δώσει ένα 
ποδήλατο. Μετά συνειδητοποίησα ότι ο 
θεός δεν λειτουργεί έτσι. Έκλεψα λοιπόν 
ένα και μετά προσευχόμουν για συγχώρε-
ση.» Κάπως έτσι λειτουργεί και ο Banksy, 
παραμερίζοντας το κατεστημένο και το 
κοινώς αποδεκτό, κάνει την προσωπική του 
εξέγερση, εκφράζοντας αυτά που νιώθει και 

αυτά που πιστεύει. Λίζα Χάντζλικ

INSTALLATION
''DIE EXKLUSIVE, Zur Politik 
des ausgeschlossenen 
Vierten'' ANDREAS 
SIEKMANN,2002-2007
Ένα καρουζέλ γύρω από ένα μνημείο. Ένα 
παιχνίδι με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό 
χώρο με εξαγωνικές πλάκες που κινούνται 
προς το μνημείο και ανθρώπινες φιγούρες 
σε ρεαλιστικό μέγεθος. Αντικατοπτρίζει τον 
πολιτικό προβληματισμό του καλλιτέχνη 
επιτρέποντας παράλληλα τη θέαση του από 
πολλές οπτικές γωνίες εμπνευσμένο από την 
πολυεπίπεδη αφήγηση του Dante στη «Θεία 
Κωμωδία». Μέσα σε αυτή τη σύνθεση ορ-
θώνονται στον θεατή μορφές γνώριμες τον 
τελευταίο καιρό: η στερεοτυπική αντιπαρα-
βολή της ετοιμοπόλεμης αστυνομίας και των 
ειρηνικών-φιλικών πολεμίων κάθε μορφής 
παγκοσμιοποίησης της εξουσίας. Και τούτο 
το συναπάντημα φαντάζει στα μάτια του 
θεατή σαν η αποτύπωση ενός πραγματικού 
πολιτικού αντιλόγου…! Οι τελευταίοι τροχοί 
της αμάξης (και της κοινωνίας) αναγκάζο-
νται αλλεπάλληλα να σιγήσουν, εξ ου και 
η θεαματική εικόνα. Δύο πρόσωπα της 
διεθνούς πολιτικής σκηνής ανταλλάσσουν 

χειραψία, αφού έχουν ορίσει το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Γι’ αυτούς δεν υπάρχουν 
άνθρωποι. Μόνο αριθμοί. Και ιδού, η Τέχνη 
συναντάει την πραγματικότητα. Όποιος 
τολμήσει να επανακτήσει την ανθρώπινη 
ιδιότητα και να ονειρευτεί ένα άλλο διαφο-
ρετικό από το δικό τους μέλλον, θα πρέπει 
να περάσει τις κόκκινες ζώνες συνόδων από 
τη Genoa μέχρι το Seattle, να πέσει πάνω σε 
τοίχους φυλακών ή να μπλεχτεί σε συρμα-
τοπλέγματα των συνόρων. Ο θεατής βλέπει 
την πραγματικότητα που βιώνει μέσα στην 
αέναη κίνηση ενός καρουζέλ. Θα την ακο-
λουθήσει ή θα χαράξει τη δική του πορεία 
προς το όνειρο; Εκείνος θα επιλέξει!                

Βασίλης Παπαδόπουλος - Σοφία-
Μαρία Παλόγλου

Το λαϊκό αίσθημα δικαίου πλήττεται από την κατάχρηση εξουσίας και την αναίσχυντη αλαζονι-

κή στάση πολιτικών καθώς και δημοσιογράφων. Η φωνή του λαού πνίγεται, εφόσον εκείνοι που 

έχουν «ταχθεί» να την εκφράζουν είτε σιωπούν είτε υποκρίνονται. Τότε είναι που ο λαός αφυπνίζε-

ται, εγκαταλείπει την ασφάλεια του σχολείου, της σχολής, της εργασίας και ξεχύνεται στους δρόμους. Εξέγερση! Μαζικά και δυναμικά διεκδι-

κεί δικαίωση με ειρηνικές διαμαρτυρίες καταδικασμένες να αντιμετωπίζουν πάντα τη βία ενός στρατού φτιαγμένου για την προστασία του(!). 

Έξι έργα: ένα χαρακτικό, ένας ζωγραφικός πίνακας, μια φωτογραφία, ένα comic, ένα έργο street art και ένα installation αποτυπώνουν την 

εξέγερση σε όλο το φάσμα των εικαστικών τεχνών. Μας υπενθυμίζουν το δικαίωμα να αντιστεκόμαστε στην αδικία ακόμα κι όταν κάποιοι 

την ντύνουν με τη μάσκα της νομιμότητας.

6εγέρσεις
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Τι είδαμε τη χρονιά που πέρασε…
Το χάος, η βία, η αυθαιρεσία, η κρατική αφασία, οι σφαίρες που εξοστρακίστηκαν, οι σφαί-
ρες που δεν εξοστρακίστηκαν…Ακούγεται σαν ταινία, μάλλον επειδή έτσι πρωτογνωρίσα-
με τις έννοιες αυτές, πίσω από το «προστατευτικό» πανί με το οποίο συνεχίζαμε και στην 
πραγματική ζωή να καλύπτουμε τις αλήθειες και τα ψέματα μιας ψυχορραγούσας κοινωνί-
ας. Το πανί, όμως, σκίστηκε…

Ποιες ταινίες περνούν 
από μπροστά μας τόσα 
χρόνια…

The wall -ή αλλιώς τα δίχτυα 
μιας σαθρής εκπαίδευσης
Alan Parker, 1982
Ο ρόλος του σχολείου στην ταινία 
αυτή, κυριευμένη από τη μουσική 
των Pink Floyd, είναι συμβολικά 
αποτυπωμένος αλλά τρομακτικά 
αληθινός, υπερβαίνοντας εποχές 
και κουλτούρες. 
Ένα στενά διαμορφωμένο πλαίσιο 
κανόνων που πρέπει να ακολου-
θηθεί από τους μαθητές.
Ένας κλειστοπληθυσμός βασανι-
στικά υποδουλωμένος στην πει-
θαρχία.
Ένας χώρος όπου δεν αναπτύσ-
σονται ιδέες, αλλά φρικτά παρα-
μορφωμένα, επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα ατόμων που βομβαρδίζο-
νται από στείρες πληροφορίες ,τα 
οποία διακρίνει η ομοιογένεια. 
Το σχολείο λειτουργεί καθαρά ως 
χώρος άσκησης εξουσίας και συ-
νεχίζει να αναπαράγει το μοντέλο 
δασκάλου -εξουσιαστή και μαθη-
τή- εξουσιαζόμενου. 
Συνεχίζοντας, να αποτελεί το χώρο 
όπου στραγγαλίζεται η διαφορε-
τικότητα, όπου αδυνατεί να καλ-
λιεργηθεί και να αναδειχθεί ένα 
δημιουργικό πνεύμα. Εκπαίδευση 
δεν είναι η αφομοίωση. 

Για αυτό και όλα συνοψίζονται αρι-
στοτεχνικά στη φράση we don't 
need no education, we don't need 
no thought control. 
Ελένη Ξενικάκη

Εις το όνομα του πατρός -εις 
το όνομα της αυθαιρεσίας
Jim Sheridan, 1993
Δεκαετία 1970, το Μπέλφαστ φλέ-
γεται, οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
του ΙRΑ (Ιρλανδικός Δημοκρατικός 
στρατός) σκορπίζουν τον θάνατο 
στο Λονδίνο. Ο νεαρός Ιρλανδός 
Jerry Conlon συλλαμβάνεται άδι-
κα από την βρετανική αστυνομία 
και αντιμετωπίζει την κατηγορία 
βομβιστικής επίθεσης, ως μέλος 
του ΙRΑ, σε μια παμπ του Λονδίνου 
με θύματα πέντε άτομα. Ύστερα 
από σωματικά και ψυχολογικά βα-
σανιστήρια των βρετανικών αρ-
χών, παραδέχεται την ενοχή του 
και καταδικάζεται σε ισόβια. Μαζί 
του θα καταδικαστούν ο ηλικιω-
μένος πατέρας του, οι θείοι του, 
τα ανήλικα ξαδέρφια του και τρεις 
φίλοι του. Οι βρετανικές αρχές 
προσπαθώντας να αποκαταστή-
σουν το αίσθημα ασφάλειας του 
κόσμου και για να φανούν αποτε-
λεσματικές αποκρύπτουν εσκεμ-
μένα τα στοιχεία που καθιστούν 
αθώους τους κατηγορούμενους. 
Βέβαια ένα μέρος του κόσμου δεν 
πείθεται για την ενοχή τους και 
αγωνίζεται για την απελευθέρωση 

τους. Ο αγώνας του Jerry και του 
πατέρα του, Giuseppe, για δικαιο-
σύνη θα έχει αίσιο τέλος ύστερα 
από 15 ολόκληρα χρόνια, όταν 
θα έρθουν στο φως τα αθωωτικά 
στοιχεία. Παρόλη την αποκάλυψη 
του σαθρού βρετανικού νομικού 
συστήματος, κανένας αστυνομι-
κός ή κρατικός αξιωματούχος δεν 
θα καταδικαστεί πότε.
Μαρία Κόντου

Το τσεκούρι -η ανεργία και η 
τρέλα
Κώστας Γαβράς,2005
Ο Μπρούνο Νταβέρ, οικογενειάρ-
χης με δεκαπενταετή καρποφό-
ρα καριέρα σε εταιρεία χαρτιού, 
απολύεται λόγω συγχώνευσης και 
μεταφοράς της εταιρείας. Δυόμισι 
χρόνια στη θέση του άνεργου, ο 
Μπρούνο οδηγήθηκε σε μία πα-
ρανοϊκή ιδέα με σκοπό να πάρει 
την θέση που ποθούσε. Θα σκό-
τωνε την ''ελίτ'' των υποψήφιων δι-
καιούχων της θέσης. Και το έκανε. 
Μόνο που δεν είχε σκεφτεί ποτέ 
ότι τα θύματα του είναι συμπάσχο-
ντες .Μέχρι πού μπορεί να φτάσει 
ένας άνθρωπος για να κερδίσει 
την αξιοπρέπεια που του στέρη-
σαν τα κεφάλαια και τα αφεντικά; 
Ο Μπρούνο κάπου ανάμεσα στην 
οργή του και τις τόσο αληθινές 
ιστορίες των θυμάτων του, έχασε 
τη δική του.
Η ταινία αναλύει την ανεργία σε 
κοινωνικό κυρίως επίπεδο και θέ-

τει μερικά από τα βασικά ερωτή-
ματα τα οποία καίνε την κοινωνία 
μας. Το κεφάλαιο, η αγορά, η επι-
βίωση, η εξαθλίωση του απογοη-
τευμένου ανθρώπου, το σύστημα 
που βουλιάζει συνθέτουν την ται-
νία αλλά και την πραγματικότητα. 
Καμπανάκι και για τις δύο πλευρές, 
κεφάλαιο και πολίτες, αποτελεί 
αυτή η ιστορία η οποία είναι τόσο 
επίκαιρη και αληθινή όσο αληθι-
νός είναι και ο εφιάλτης εκεί έξω.
Βίκη Τσούκα

Οι μέρες της αφθονίας σας 
είναι μετρημένες -παίζοντας 
με το κεφάλαιο
Χανς Βαινγκάρτνερ, 2004
Η ταινία τοποθετείται στη σύγ-
χρονη εποχή της «αφθονίας» 
και του καπιταλισμού, μια εποχή 
στην οποία οι πλούσιοι αυξάνουν 
τα κέρδη τους, ενώ οι κοινωνικές 
αδικίες και ανισότητες πολλαπλα-
σιάζονται. Πρωταγωνιστές, τρεις 
νέοι στη Γερμανία, οι οποίοι επιθυ-
μώντας να αντιδράσουν, παραβι-
άζουν βίλλες πλουσίων, χωρίς να 
κλέβουν τίποτα. Κάνουν τα σπίτια 
άνω-κάτω αφήνοντας σημειώμα-
τα όπως « Κολυμπάς στο χρήμα-
Οι Εκπαιδευτές». Στόχος τους, να 
κλονίσουν την ασφάλεια και το 

μέλλον αυτών που στηρίζουν και 
στηρίζονται από το καπιταλιστικό 
σύστημα. Μορφή αντίδρασης, εκ-
φοβισμός ή μια επανάσταση κατα-
δικασμένη να αποτύχει; Μια ταινία 
για την έννοια της επανάστασης, 
της διεκδίκησης, της αμφισβήτη-
σης, αλλά και του χάσματος των 
γενεών, της διάψευσης των ελπί-
δων. Μπορεί να νοηθεί επανάστα-
ση στην εποχή μας; Σύμφωνα με 
την ταινία, «Κάποιοι Δεν Αλλάζουν 
Ποτέ», αλλά και οι επαναστάσεις 
δεν κρίνονται μόνο απ’ το αποτέ-
λεσμα. Ας κλείσουμε λοιπόν το χα-
ζοκούτι και ας σκεφτούμε: Μήπως 
ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει 
αντίστροφα; Μήπως οι μέρες της 
αφθονίας τους είναι μετρημένες;
Σοφία Λεβαντή

Η ψυχή στο στόμα  τα όρια 
της ανθρώπινης ανοχής
Γιάννης Οικονομίδης,2006
Ο Τάκης βλέπει, ακούει αλλά μι-
λάει ελάχιστα. Σοκαρισμένος από 
την κατάσταση που επικρατεί στο 
μαγαζί που δουλεύει, τρομοκρα-
τημένος από τους τοκογλύφους 
που τον κυνηγούν, δεν μπορεί να 
βρει καταφύγιο ούτε στην οικογέ-
νειά του, μιας και την ίδια στιγμή 
που του ζητάει όλο και περισσότε-
ρα την ίδια στιγμή τον απορρίπτει. 
Παραδομένος στην κόλαση της 
καθημερινότητάς του, παρακο-
λουθεί τη ζωή του σαν ένας απλός 
θεατής. Μέχρι που σκοτώνει. Χω-
ρίς σχέδιο, απλώς για να βλάψει, 
για να εκδικηθεί. Με κινητήριο δύ-
ναμη την οργή που μαζεύει χρό-
νια πίσω από τον τοίχο της σιωπής 
του. Ο Τάκης είναι δημιούργημα 
ενός συστήματος που σε καταπι-
έζει, σε αδικεί, σε αλλοτριώνει και 
τελικά σε περιθωριοποιεί. Μπο-
ρεί να σε σκοτώσει ή να σε κάνει 
εγκληματία. Στην Ελλάδα είναι 
γνώριμο αυτό το σύστημα της 
κοινωνικής καταπίεσης, της ανέ-
χειας, της αδικίας. Μετά από πολύ 
καιρό σιωπής, κάποιοι εξαγριώ-

θηκαν, θέλησαν να εκδικηθούν 
και η κοινωνία τους χαρακτήρισε 
αλήτες και τους γύρισε για ακόμα 
μια φορά την πλάτη. Είναι όμως τα 
ίδια τα θύματά της.
Βενετία Κόλλια

Brazil -το αφασικό κράτος
Terry Gilliam, 1985
Κάπου στον εικοστό αιώνα, ο ονει-
ροπόλος Σαμ προσπαθεί να δρα-
πετεύσει από το ολοκληρωτικό και 
απρόσωπο καθεστώς του Μπρα-
ζίλ, αλλά αποτυγχάνει. Στον εικο-
στό πρώτο αιώνα η κατάσταση 
είναι εξίσου δυσοίωνη. Η  αστυνο-
μία εξακολουθεί να συλλαμβάνει 
και να σκοτώνει αθώους ανθρώ-
πους όπως τον κύριο Μπατλ και να 
επιβάλλει το παράλογο ως δίκαιο. 
Παράλληλα, η γραφειοκρατία και 
οι κρατικές υπηρεσίες εν γένει 
παραμένουν ανόητα τυπικές και 
αρτηριοσκληρωτικές δυσκολεύο-
ντας ακόμη περισσότερο την κα-
τάσταση. Οι πολίτες και εδώ έχουν 
έναν μόνιμο φίλο, την κάμερα και 
ταυτόχρονα παραμένουν απαθέ-
στατοι απέναντι σε όλο το αίμα 
και την αδικία που βλέπουν δίπλα 
τους. Ωστόσο παντού υπάρχει  η 
μαχητική Λέητον ,ο παιδικός Σαμ 
και ο απρόσμενος "τρομοκράτης" 
Τατλ που απλώς βοηθάει τον κό-
σμο και χλευάζει τις αρχές .Αν τους 
αφήσουμε περισσότερο περιθώ-
ριο για οξυγόνο, η κατάσταση θα 
γίνει σίγουρα πιο πολύχρωμη.
Κορνηλία

Ποιες ταινίες 
παίχτηκαν στους 
δρόμους φέτος…

V for Vendetta -anarchy in 
the U.K
James MacTeigue, 2005
Μ.Βρετανία 2020.Το καθεστώς του 
Adam Sutler έχει επιβάλλει μια ζο-
φερή οργουελική δικτατορία. Ένας 
μυστηριώδης άντρας, ο V, κυκλο-
φορεί στο σκοτάδι φορώντας μια 
μάσκα με το πρόσωπο του Guy 

Fawkes, επαναστάτη του 17ου αι-
ώνα και έχει σκοπό να ανατρέψει 
το καθεστώς επαναλαμβάνοντας 
το εγχείρημα του εμπνευστή 
του(την ανατίναξη του κοινοβου-
λίου). Στην προσπάθειά του, θα 
βρει σύμμαχο μια νεαρή δημοσι-
ογράφο, την Evey. Η ιδέα του είναι 
πως δεν πρέπει ο λαός να φοβάται 
την κυβέρνηση αλλά η κυβέρνηση 
τον λαό. Οι πολίτες κοιμούνται τον 
ύπνο του δικαίου, παραχωρώντας 
τις ελευθερίες τους στο κράτος με 
πρόσχημα την προστασία από την 
αναρχία, την τρομοκρατία και το 
χάος. Ο V προσπαθεί να ξυπνήσει 
τους ανθρώπους, ώστε να αναλά-
βουν την ευθύνη της ζωής τους 
αντί να υπακούουν τυφλά στην 
κυβέρνηση. Δεν είναι ένας συνη-
θισμένος ήρωας, μόνος εναντίον 
του κακού, αλλά ένας άνθρωπος 
που έγινε ο φορέας μιας ιδέας, η 
οποία ανήκει σε όλους. Ο V είναι 
εσύ και εγώ, είναι όλοι μας.       
Γιώργος Βλαχοδημήτρης     

Το Μίσος -η βία γεννά βία, 
Mathieu Kassovitz,1995
Προάστια Παρισιού, γκέτο, με-
τανάστες, μικροκλοπές, χιπ χοπ, 
χασίς, ρατσισμός, περιθώριο. 
Μπάτσοι αφήνουν σε κωματώδη 
κατάσταση μετανάστη μετά από 
«ανάκριση» και στους δρόμους 
του Παρισιού γίνεται πόλεμος 
από πέτρες και μολότοφ (σκηνές 
γνώριμες). Κατά τις συμπλοκές, 
μπάτσος χάνει το όπλο του και 
καταλήγει στα χέρια φίλου του 
κακοποιημένου μετανάστη, με το 
οποίο νιώθει πιο δυνατός και την 
εκδίκηση πιο εφικτή. Ο κακοποιη-
μένος μετανάστης υποκύπτει στα 

τραύματά του και πεθαίνει: Μίσος.  
Με την κάμερα ανά χείρας, Ο 
Ματιέ Κάσοβιτς, σε ασπρόμαυρο 
φιλμ, και με σαφή και άμεσο τρό-
πο, ξεδιπλώνει την ανεκδιήγητη 
μαγκιά που νιώθουν οι μπάτσοι 
κρατώντας τα όπλα τους, την κρί-
ση και το χάος που μπορεί να προ-
καλέσει η ασύδοτη και αδικαιολό-
γητη κρατική βία και το αντίκτυπο 
αυτής, στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, είτε είναι μετανάστες, είτε 
έφηβοι με αποκλίνουσα συμπερι-
φορά που βγαίνουν για χάζι στα 
Εξάρχεια. Το μίσος του Κάσοβιτς 
πιο επίκαιρο από ποτέ.
Σπύρος Γιαννακόπουλος

Τα σταφύλια της οργής -το 
δίκιο γίνεται αγανάκτηση
John Ford,1940
Η εξαθλίωση οδηγεί μια οικογέ-
νεια αγροτών από την Οκλαχόμα 
στην εσωτερική μετανάστευση. 
Στόχος τους, να φτάσουν στην Κα-
λιφόρνια, την γη της επαγγελίας. 
Όμως όταν φτάνουν εκεί, ανακα-
λύπτουν πως  υπάρχει μόνο μίσος 
και εκμετάλλευση. Απεριόριστη 
εκμετάλλευση. Οι θέσεις εργασίας 
είναι ελάχιστες και πολλές φορές 
το μεροκάματο δεν φτάνει ούτε 
για τα πιο βασικά. Και σαν να μην 
φτάνουν όλα αυτά, οι Okies έχουν 
να αντιμετωπίσουν και τις ανη-
λεείς διώξεις από την αστυνομία 
και τα αφεντικά. Οι διαμαρτυρίες 
τους προσκρούουν στη βία της 
εργοδοσίας και των μπράβων της, 
οι οποίοι δεν διστάζουν να σκο-
τώσουν τους πιο «ενοχλητικούς» 
από τους εργάτες τους. Παρ’ όλα 
αυτά όμως οι ήρωες αυτοί επιδει-



Ιστορία Αριστουργήματος
Το Κουρδιστό Πορτοκάλι

Stanley Kubrick, 1971
Οι λέξεις στέκονται αδύναμες μπροστά σε έναν από τους τελει-
ότερους κινηματογραφικούς ορισμούς του αριστουργήματος. 
Κουρδιστό πορτοκάλι, τουτέστιν κουρδιστός άνθρωπος (ourang 
στη διάλεκτο των Malay), το άβουλο δηλαδή πλάσμα που έχει 
«προγραμματιστεί» να λειτουργεί με προκαθορισμένο τρόπο… 
Μία συμμορία νέων επιδίδεται σε οργιαστικές βιαιοπραγίες πα-
ραβιάζοντας, βιάζοντας και λεηλατώντας σε μια φουτουριστική 
χορογραφία που ισορροπεί ανάμεσα στον αναρχοφασισμό, τα 
φαλλικά σημαίνοντα και τον Σαίξπηρ! Ο Άλεξ, η ηγετική μορφή 
της παρέας, είναι μια αθεράπευτη μορφή του κακού. Αθεράπευ-
τη; Ίσως και όχι. Μετά τη σύλληψή του για το φόνο μιας σεξόπλη-
κτης γριάς ,θα οδηγηθεί στη φυλακή από όπου ο μοναδικός τρό-
πος για να ξεφύγει θα είναι η συμμετοχή του ως πειραματόζωο 
σε ένα παβλοφικό πείραμα, ένα νέο σωφρονιστικό εγχείρημα της 
κυβέρνησης που εξαφανίζει κάθε διάθεση για βία, όχι όμως και 
τα ένστικτα. Το κακό θα κατασταλεί. Το καλό θα επικρατήσει! Όχι 
όμως και η ελεύθερη ηθική επιλογή που το προϋποθέτει. Ο θύ-
της γίνεται θύμα μιας κοινωνίας διεφθαρμένης, που λειτουργεί 
αλυσιδωτά με βάση την ψυχολογία της μάζας, ενός ανελεύθερου 
συστήματος που ξέρει να χειρίζεται μανιχαϊστικά τις έννοιες του 
καλού και του κακού. Οι θεσμοί νομιμοποιούν τη βία μόνο όταν 
οι ίδιοι την ελέγχουν (βλ. τους εγκληματίες που γίνονται αστυνο-
μικοί) και στο τέλος όλα καταλήγουν έρμαια της εποχής τους.
Ανδριάνα Κορασίδη

κνύουν μια από τις ωραιότερες ικανότητες 
της ανθρώπινης φυλής. Την ικανότητα για 
αλληλοβοήθεια ακόμα και στις πιο δυσχε-
ρείς των καταστάσεων. Η ταινία (βασισμέ-
νη στο βιβλίο του John Steinbeck) είναι 
μια γροθιά στο στομάχι. Αλλά είναι και ένα  
ντοκουμέντο για το τι μπορεί να οδηγήσει 
στην εξέγερση. Και αυτό είναι το ίδιο το 
καπιταλιστικό σύστημα, μέσα από σκλη-
ρότητα και την ψυχρή λογική του κέρδους 
σε κεφάλαια, με οποιοδήποτε κόστος για 
τους εργαζόμενους.
Νικόλας Κοκκάλης

Bloody Sunday- εξέγερση και αίμα
Paul Greengrass,2002
30 Ιανουαρίου 1972. Στην πόλη του Ντέ-
ρυ, στην κατεχόμενη από τους Άγγλους 
Βόρεια Ιρλανδία, ο ακτιβιστής πολιτικός 
Άιβαν Κούπερ ηγείται μιας ειρηνικής δια-
δήλωσης για τα δικαιώματα του πολίτη. Η 
ταινία αυτή εξιστορεί με τον έντονο ρεα-
λισμό της, τα γεγονότα που εκτυλιχτήκαν 
εκείνη την Κυριακή. Μια ειρηνική πορεία 
μετατρέπεται αρχικά σε λιθοβολισμό από 
μια μερίδα διαδηλωτών για να καταλήξει 
σε βίαιη καταστολή με πυροβολισμούς 
κατά βούληση εναντίον άοπλων πολιτών 
από Άγγλους καταδρομείς. Η ταινία μπορεί 
από πολλούς να θεωρηθεί μονόπλευρη, 
παρόλ’αυτά είναι μια ταινία που θα κάνετε 
καιρό να ξεχάσετε .Το βασικό νόημα της 
ταινίας είναι ότι η προάσπιση των κοινω-
νικών δικαιωμάτων χωρίς τη χρήση βίας 
απαιτεί πολλές θυσίες όταν η κοινωνία λει-
τουργεί με το δίκαιο του ισχυρού και όχι το 
δίκαιο της ισότητας όλων των πολιτών. 36 
χρόνια αργότερα, φαίνεται δυστυχώς να 
μην έχουν αλλάξει πολλά και η απορία των 
U2 στο ομώνυμο τραγούδι παραμένει…..
How long must we sing this song?
Θάνος Παππάς
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«Μου αρέσουν τα µακαρόνια» ξεστό-

µισε τόσο απότοµα και υπεροπτικά, 

που σκέφτηκα πως καλά θα έκανα 

να κοιτούσα το πάτωµα, αντί εκείνη 

στα µάτια. Ένιωσα σαν δέκα κατσα-

ρόλες µε βραστό νερό και βρασµέ-

να µακαρόνια να χύνονται εκείνη τη 

στιγµή πάνω στο κεφάλι µου, κι εγώ 

καιγόµουν, και τα µακαρόνια 

µπλέκονταν µε τα µαλλιά 

µου κι έτσι έµοιαζα να έχω κι 

εγώ ξανθά µακριά µαλλιά να 

πέφτουν βαριά στους ώµους 

µου, όπως οι δικές της, υπέ-

ροχες µπούκλες. 

Αφού λοιπόν είχα µείνει να 

κοιτάω τα παπούτσια µου, 

εκείνη γύρισε κι έφυγε. Κάθε 

µέρα την έβλεπα στη σχολή, 

τρία χρόνια τώρα. Είχα ακού-

σει ότι την λένε Πέννυ. Είχα 

σκοπό να της εξοµολογηθώ 

τον έρωτά µου επιτέλους, κι 

έπρεπε να βρω ένα καλό µέ-

ρος να την βγάλω για φαγητό. 

Αλλά δεν ήξερα τί της αρέσει, 

έτσι τη ρώτησα. «Τα µακαρό-

νια»! Έτρεξα να βρω µε τη µία 

φίλους να τους ρωτήσω για 

καλά µακαρονάδικα επειδή 

δεν τα ‘ξερα τα στέκια. Ο πρώ-

τος που ρώτησα ήταν ο Βαγγέ-

λης, ο χωµένος στα πράµατα, 

ο γυναικάς. «Μακαρόνια; Πήγαινε το 

κορίτσι για παϊδάκια. Πήγαινέ το για 

βρώµικο στη Νέα Ιωνία. Επιµένεις; Ε 

τότε, ένα είναι το µακαρονάδικο. “La 

Pasteria”. Έχει σε όλη την Αθήνα, έχει 

και φθηνό φοιτητικό µενού!». Έτρεξα 

µετά στον Ντίνο, τον Κολωνακιώτη, 

τον µπον βιβέρ. Αφού µου είπε να της 

κλείσω σουίτα στη Μεγάλη Βρετάνια, 

και του εξήγησα πως δεν το σηκώ-

νει η τσέπη µου, για µακαρόνια µ’έ-

στειλε στην “La Pasteria”, λέγοντάς 

µου ότι θα φάω καλά µε λίγα λεφτά. 

Τελευταία επιβεβαίωση ήθελα από 

τον Μπάµπη τον Εξαρχιώτη. Μόλις 

άκουσε για φαί άρχισε κάτι για Ινδούς 

και Τούρκους, αλλά όταν τον επανέ-

φερα στην πραγµατικότητα των µα-

καρονιών, µίλησε µε τη µία για την 

“La Pasteria”, ιδανική για µας τους 

φοιτητές. Ήµουν πλέον σίγουρος ότι 

είχα βρει την ιδανική φωλιά για ένα 

ροµαντικό δείπνο µε το καλύτερο φαί. 

Πήγα στην κοντινότερη “La Pasteria” 

να δω τιµές να πάω προετοιµασµένος, 

µην γίνουµε και ρεζίλι στην κοπέλα. 

Μπαίνοντας ζήτησα κατάλογο από 

έναν ευγενικό σερβιτόρο, και αφού µε 

ρώτησε αν είµαι φοιτητής, µε ενηµέ-

ρωσε ότι κάθε ∆ευτέρα µε Παρασκευή 

έχει φοιτητικό µενού, πλήρες γεύµα 

µόνο µε 12 ευρώ. Ε, µπορώ να σας πω 

ότι στη στιγµή ενθουσιάστηκα. ∆εν 

λέω, και την καρδιά µου θα ‘δινα για 

το κορίτσι αυτό, αλλά αν φάω 

την απόρριψη, µην µείνω και 

µε άδειο πορτοφόλι. Με το 

που είδα όλα τα λαχταριστά 

φαγητά, όλες τις ιταλικές 

γεύσεις, µια ποικιλία τερά-

στια, κόλλησα. Το µενού των 

12 ευρώ περιλάµβανε σαλά-

τα ή γλυκό και αναψυκτικό, 

µαζί, φυσικά µε µιά µακαρο-

νάδα. Carbonara ή Napoli ή 

Spaghetti All’ Amatriciana ή 

Penne di Primavera ή Penne 

con Pollo. Το µάτι µου στάθη-

κε, διόλου τυχαία, στις µα-

καρονάδες µε τις Πέννες, κι 

έκανα τον συνειρµό ότι µαζί 

µε τις Πέννες θα έχω και την 

Πέννυ. Έκανα κι έναν γύρο 

στον χώρο να δω πού θα ζού-

σα τη στιγµή της ζωής µου. 

Το περιβάλλον ζεστό και οι-

κογενειακό. Μοντέρνα η δι-

αρρύθµιση, µε πέτρινο τοίχο 

και πολύ ωραίο φωτισµό. Για 

διακόσµηση πανέρια στους τοίχους 

και κατσαρολάκια και µπαχάρια, σαν 

ιταλικό σπίτι. Ενθουσιασµένος µε το 

σύνολο, γύρισα να φύγω. Σηµείωσα 

γρήγορα τα στοιχεία στο χέρι µου, έρι-

ξα µια τελευταία µατιά στον χώρο και 

βγήκα στο κρύο.

Το µόνο που έµενε ήταν να µιλήσω 

στην Πέννυ.



Outside of society, they're waitin' for me. Outside of 
society, that's where I want to be. Patti Smith – Rock’n’Roll Nigger

Είχαν μόλις περάσει μερικές 
ώρες από εκείνο το τηλεφώ-
νημα της μάνας μου να μην 
περάσω από το κέντρο γιατί 
γίνονταν φασαρίες. Δεν ήξερα 
ούτε το τι, ούτε το γιατί, όταν 
έβλεπα πέρναγα δίπλα από τους 
φλεγόμενους κάδους στην Πα-
τησίων, αλλά διαισθανόμουν ότι 
η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι. 
Μόλις έφτασα στο σπίτι, άνοιξα 
το ραδιόφωνο και έμαθα τα 
νέα. Ένας μαθητής, 16 χρο-
νών σκοτώθηκε από κάποιον 
τσαμπουκά μπάτσο. Ένα πράγμα 
που όλοι το περίμεναν από 
την Ελληνική Αστυνομία, αλλά 
κανείς δεν ήξερε πότε ακριβώς 
θα γίνει, γιατί η αστυνομία 
γινόταν όλο και πιο βίαιη. Και 
αυτό που θα ακολουθούσε ήταν 
σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Μια 
δολοφονία από αστυνομικό, 
μέσα στα Εξάρχεια αποτελεί 
απλά τη σταγόνα  που ξεχειλίζει 
το ποτήρι. Και το συγκεκριμένο 
ποτήρι είχε γεμίσει εδώ και πάρα 
πολύ καιρό. Δεν ήταν μόνο η 
υπόθεση του Αυγουστίνου Δη-
μητρίου, ή τα χάλια της παιδείας 
στην Ελλάδα (η οποία είναι 

μεν δημόσια και δωρεάν, αλλά 
επίσης μέρος του οικογενειακού 
προϋπολογισμού), ή η ιστορία 
με το Βατοπέδι. Παραπίσω βρί-
σκονται οι αγωνίες μιας γενιάς 
ανθρώπων που για πρώτη φορά 
θα περάσει χειρότερα από τους 
γονείς της. Των σημερινών 
16ρηδων και εικοσάρηδων. Της 
γενιάς η οποία μέχρι τώρα δεν 
ακουγόταν καθόλου.
Η γενιά αυτή, δηλαδή η δικιά 
μου γενιά, έχει, συν τοις άλλοις 
να αντιμετωπίσει και την κλα-
σική λογική που διέπει όλες τις 
αστικές κυβερνήσεις, ή οποία 
είναι το «βοήθα τους γνωστούς 
νοικοκυραίους και άσε τους 
άλλους να τα βγάλουν πέρα 
μόνοι τους». Και αυτό γιατί ένα 
βολεμένο και συντηρητικότατο 
στρώμα όπως οι νοικοκυραίοι 
μετράει περισσότερο από την 
ιδεολογική και διανοητική πρω-
τοπορία του τόπου, που επιμένει 
να είναι νεαρή (σε ηλικία ή σε 
αισθήματα). Και αυτό γιατί οι 
νοικοκυραίοι δεν θα διστάσουν 
να εκχωρήσουν τα πολιτικά 
τους δικαιώματα (και των 
άλλων) άνευ ανταλλάγματος 

εάν νιώσουν ότι διασαλεύεται 
η καθεστηκυία τάξη και ηθική. 
Γι’ αυτό και είδαμε τους πάντες, 
αντί να κάθονται να ακούσουν 
τη νεολαία, να τρέχουν πίσω 
από τα μπάχαλα και να αλα-
λάζουν για την αριστερά που 
καλύπτει τους κουκουλοφόρους 
και τα Εξάρχεια που είναι άβατο, 
άντρο παρανομίας, σατανιστών, 
ανώμαλων και διαβολικών εγκε-
φάλων που οδηγούν ανήλικα 
παιδιά σε άγριο ομοφυλοφιλικό 
έρωτα με γάτες και δεν ξέρω και 
‘γω τι άλλο.
Δύο αστικοί μύθοι στην τιμή του 
ενός, που σερβίρονται μαζί με 
μεγάλες δόσεις από σπασμένη 
βιτρίνα δια μέσου τηλεοπτικών  
δεκτών. Μύθοι γελοίοι αλλά 
πιασάρικοι, ιδίως όταν σερβί-
ρονται συνεχώς και σε μεγάλες 
δόσεις σε μια κοινωνία που 
ενημερώνεται «έγκυρα» από 
την τηλεόραση. Βεβαίως όλοι 
αυτοί έχουν παραλείψει να πουν 
ότι τα Εξάρχεια είναι μια από τις 
πλέον αστυνομοκρατούμενες 
γειτονιές της Ελλάδας, μιας και 
δεν περνάει μέρα που να μην 
γίνεται ορατή η παρουσία δια-
φόρων ομάδων τύπου ειδικών 
δυνάμεων της αστυνομίας (ΜΑΤ, 
ΥΜΕΤ, ΟΠΚΕ, Ειδικοί Φρουροί) 
να περιπολούν τους δρόμους 
γύρω από την ευρύτερη περι-

οχή του Πολυτεχνείου και της 
Πλατείας Εξαρχείων. Όσο για 
την σχέση της αριστεράς με τα 
μπάχαλα, αυτή είναι περίπου η 
ίδια με αυτή των ελαφιών με τα 
Ι.Χ.. Με λίγα λόγια βλέπουν ένα 
φανταστικό δέντρο και χάνουν 
το δάσος. Και αυτό το δάσoς 
είναι ότι η νεολαία σκοτώνεται 
τα τελευταία χρόνια όχι μόνο 
από σφαίρες, αλλά και από 
προβλήματα όπως η εργασιακή 
ανασφάλεια και η χιλιόπαθη 
παιδεία (σε όλες τις βαθμίδες), 
αλλά κυρίως ο φόβος για το 
δυσοίωνο μέλλον που τους 
επιφυλάσσει μια χώρα που έχει 
μια παράδοση στο να τρώει τα 
παιδιά της.
Παρ’ όλα αυτά, όμως εγώ έχω 
λόγους να είμαι αισιόδοξος. 
Με αφορμή αυτά τα γεγονότα 
ένα μεγάλο μέρος της κοινής 
γνώμης έχει αρχίσει να γίνεται 
λίγο πιο ριζοσπαστικό και να 
σκέφτεται ότι υπάρχουν όντως 
άλλες εναλλακτικές λύσεις σε 
σχέση με το πολιτικό σύστημα 
στο οποίο ζούμε, και ότι όντως 
ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, 
χωρίς να περιμένει ο κόσμος οι 
αλλαγές να ξεκινήσουν από την 
κορυφή. Δηλαδή τα πάντα να 
ξεκινήσουν «από τα κάτω».

Νικόλας Κοκκάλης

Η δημιουργικότητα υπήρξε ανέκαθεν απαραίτητη προϋπόθεση 
για έναν μουσικό. Όταν μάλιστα αυτός καταφέρνει να την εκ-
μεταλλευτεί για να περάσει μηνύματα πολιτικού ή κοινωνικού 

περιεχομένου στους ακροατές του, 
τότε μια συναυλία μπορεί κάλλιστα 
να ταυτιστεί με μια διαμαρτυρία, έχο-
ντας μάλιστα καλύτερο αποτέλεσμα 
από μια “συμβατική” πορεία. 

Μικρή διαφορά υπάρχει ανάμεσα 
στον Jimi Hendrix να παίζει διασκευ-
ασμένο τον εθνικό ύμνο της Αμερι-
κής, για να διαμαρτυρηθεί για τον 
πόλεμο του Βιετνάμ, και στον Zack de 
la Rocha να φωνάζει “wake up”  απευ-
θυνόμενος σε ένα οργισμένο συ-
ναυλιακό κοινό. Και αυτό γιατί αν και 
έχουν περάσει τριάντα χρόνια είναι οι 
ίδιες αιτίες που κάνουν τον κόσμο να 
αγανακτεί και που κάνουν τη μουσι-
κή τον καλύτερο τρόπο έφρασης 
αυτής της αγανάκτησης. 
Οι δεκαετίες  του '60 και του '70 
υπήρξαν οι δεκαετίες της αμφι-
σβήτησης όχι μόνο της κοινω-
νικής και πολιτικής κατάστασης 
της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά 
και των μέχρι τότε μουσικών 
φορμών. Η Patti Smith τραγου-
δάει το “People have the power” 
και τρέχει πάνω κάτω στη σκηνή 
ανεμίζοντας μια σημαία της ειρή-
νης, ο Jimi Hendrix στη συναυλία 
στο Woodstock παίζει τον εθνικό 
ύμνο της Αμερικής διασκευασμέ-
νο διαμαρτυρόμενος για τον πό-
λεμο του Βιετνάμ.
Τον Αύγουστο του 1963 η Joan Baez, έπεισε τον Bob Dylan να την ακο-
λουθήσει σε μια μεγάλη πορεία για τα πολιτικά δικαιώματα. Ο Dylan όχι 
μόνο δέχτηκε να πάει στην διαδήλωση, αλλά έπαιξε μπροστά σε διακό-
σιες χιλιάδες ανθρώπους. Ήταν από τις ογκωδέστερες πορείες που έλα-
βαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε γνωστή για τον λόγο του 
Martin Luther King «Έχω ένα όνειρο» του πιο σημαντικού λόγου στην 
ιστορία του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα. Αργότερα ο Dylan θέλη-
σε να αποδεσμευθεί από τον τίτλο του τροβαδούρου της διαμαρτυρίας, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τον απασχόλησαν τα ζητήματα της ισό-
τητας της δικαιοσύνης και του πολέμου.
Ο John Lennon, συνοδεία της συζύγου του Yoko Ono, χρησιμοποίησαν 
τον γάμο τους, την τελετή και τον μήνα του μέλιτος, για να διαμαρτυρη-
θούν ανοιχτά για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Σε ξενοδοχείο του Άμστερ-
νταμ έμειναν στο κρεβάτι την τελευταία βδομάδα του Μαρτίου του 
1969, στο περιβόητο πρώτο τους bed-in. Καλώντας δημοσιογράφους να 

απαθανατίσουν τις στιγμές, μιλούσαν για ειρήνη καθισμένοι στο κρεβάτι 
με λουλούδια στα χέρια, ντυμένοι στα λευκά, με μαλλιά και μούσια να 
μακραίνουν. Δυό μήνες μετά, μια δεύτερη ειρηνική, «κρεβατική» δια-

μαρτυρία ακολούθησε στο Μόντρεαλ, προϊόν 
της οποίας ήταν το τραγούδι «Give peace a 
chance», ορόσημο του αντιπολεμικού κινήμα-
τος μέχρι τις δικές μας μέρες. Μέσα στον Απρί-
λη του ίδιου έτους, το ζευγάρι, εμπνευσμένο 
από την ρήση του «Μικρού Πρίγκιπα» ότι «το 
ουσιώδες είναι αόρατο στο μάτι», έδωσε μια 
συνέντευξη μέσα σε σάκο, ώστε αυτά που λένε 
να μην κρίνονται από το ποιοί είναι ή το πως εί-

ναι, ελπίζοντας να γίνει φανερή η ουσία 
των λόγων τους.
Με την άνθηση του punk η αμφισβή-
τηση έγινε (από μουσικής πλευράς) 
πιο έντονη και βίαιη. Οι Sex Pistols, οι 
Clash, ήταν πλέον η φωνή της νεολαίας 
που έτυχε να ζήσει σε μια μεταβατική 
κοινωνικά και πολιτικά περίοδο. O Joe 

Strummer θα δηλώσει κατά τη 
διάρκεια μιας συναυλίας του 
“Instead of beating people up, 
why don't you try and collect 
stamps? Thats MUCH harder!”. 
Σήμερα το «πολιτικό» τραγούδι 
(κλισέ) παίρνει πολλές μορφές. 
Η κατεξοχήν μουσική αντίδρα-
σης είναι αυτή των Rage Against 
The Machine. Οι συναυλίες τους 
καταλήγουν πολύ συχνα σε σύ-
γκρουση με την αστυνομία, ο 
στίχος τους έντονα πολιτικός, 
αμφισβητεί το καπιταλιστικό οι-
κονομικό σύστημα και τις αξίες 
του δυτικού τρόπου ζωής. Με 

το “killing in the name of”, το “bombtrack”, το “bullet in your head”, το 
“testify” κατάφεράν να γίνουν αυτό που οι ίδιοι αναφέρουν σε ένα τρα-
γούδι τους, η φωνή των μη εισακουσθέντων. 
Μάλλον ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει αυτό το κείμενο είναι μέσα 
από τα λόγια των ίδιων των RATM :
"Brothers and sisters, our democracy has been hijacked. Brothers and 
sisters, all electoral freedoms in this country are over so long as it's 
controlled by corporations. Brothers and sisters, we are not going to 
allow these streets to be taken over by the Democrats or the Republicans. 
Because it's all of us who have built this city, and we can tear it down 
unless they give us what we need."

Έκαναν headbanging οι: Γιώργος Βλαχοδημήτρης, Κλειώ Κόνδη, 
Δάφνη Παπανικολάου, Κατερίνα Σκρουμπέλου, Μανώλης Χατζη-
γιαννάκης
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Η σταγόνα που 
ξεχείλισε το ποτήρι



there is a devil in this world
and no angel will save us
our relations are sickened and damaged as this upside down world
they're turning our neighbourhoods into disneylands
they're building more prisons and doubling their patrols
at the same time miss celine dion sings love songs while our cities burn
in these times, when everything is denied us
anything is possible
but everyday stubborn clumsy beautiful ideas rot on the withering vine
all dreams fall down
failure leads to irony,
and irony smothers us with all the pastel colours of the newest retail superstores
we call for an end to this state of affairs
long live a little bit of autonomy
long live all quiet roof easels
a sort of culture can be built here
all sorts of things can happen
when and if we finally begin to refuse
we dedicate tonight's performance to quiet refusals
loud refusals and sad refusals
we dedicate it to the imminent market collapse
we dedicate it to carpenters
waitresses and drug addicts
we dedicate it to secretaries, alcoholics and schizophrenics
we dedicate it to the boys kissing boys
girls kissing girls
girls kissing boys
and everything in between
we dedicate it to anxiety attacks, hangovers, worried depression
and all the other necessary by-products of trying to live free
we dedicate it to any endeavour who's ultimate unreasonable goal is autonomy
self-determination or joy
we dedicate it to every prisoner in the world
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Το ποίημα που ακολουθεί αναδημοσιεύεται όπως αυτό 
πάρθηκε από την ιστοσελίδα των Godspeed You Black 
Emperor!. Καταφέρνει και συνοψίζει τα συναισθήματα 
μας για τη σημερινή κατάσταση. Σας το αφιερώνουμε...

Godspeed 
    You 
 Black 
Emperor!


