


...στα ασφυκτικά µονοπάτια προβάρουµε τον άναρχο χορό µας, τις µάσκες 

τη ς οµοιοµορφίας καταστρέ φουν οι µεταµορφώσεις µας, τη  σιω πή τη ς 

ενοχής διακόπτουν οι µελω δικοί ολολυγµοί µας, στο περιθώριο µιας άδειας 

σελίδας αναδύονται µε ορµή, νη φάλια, οργισµ έ να κι αέ ναα: οι χίµαιρέ ς µας

συντακτική οµάδα:

baph om e t

com ze radd

δ ικαίος

stam e n_fe son

σελιδοποίη ση :

com ze radd

επικοινωνία:

m ail ["περιοδ ικό χίµαιρες"

         τ.θ. 42080, τ.κ. 12101]

e m ail [m ail@ ch im e re s .gr]

copyle ft: επιτρέ πεται η  αναδ η µοσίευση  υλικού, χωρίς τη ν άδεια τη ς συντακτικής 

οµάδ ας, σε έ ντυπα και άλλα µεσα, που λειτουργούν µε άδεια copyle ft.

«Στο µ έ τρο που η  κοινωνία ονειρεύεται τη ν ανάγκη , το όνειρο γίνεται 

αναγκαίο. Το θέ αµα είναι ο εφιάλτη ς τη ς σύγχρονη ς αλυσοδεµ έ νη ς 

κοινωνίας, που δεν εκφράζει τελικά παρά τη ν επιθυµία τη ς να κοιµ η θεί. Το 

θέ αµα είναι ο φρουρός αυτού του ύπνου.»

~  g. de bor

διανοµή:

αθήνα [βιβλιοπ ω λεία: αλφειός, βαβέ λ, ελεύθερος τύπος, εναλλακτικό, λεµόνι, 

πρωτοπορεία, ναυτίλος, solaris , tilt - cafe /bar: αθήναιο, αστάρι, µικρό, ποδ ήλατο - 

γενικά: µικρό µουσικό θέ ατρο, nosotros]

πειραιάς [βιβλιοπ ω λεία: unde rground - cafe /bar: le m on]

περιστέ ρι [cafe /bar: µικρό, intro]





επιφάνεια

[roving e ye ]

Η  επιφάνεια είναι µια βιτρίνα που γυαλίζει αλλά και θαµπώνει εύκολα. 

Γι’ αυτό πάρτε έ να azax και αρχίστε τη  δουλειά. Γρήγορα! Και µ η  σας 

ξεφύγει κανέ να ση µείο!

-Η λίθιοι! Υπάνθρω ποι! Ανέ ραστοι εγκλη µατίες!

Στο χάος οι προσπάθειέ ς µου διογκώνονται, γιατί η  αλήθεια π η γάζει 

από µ έ σα µου, παρά τη ν ασκήµια τη ς φωνής µου... Όπω ς διο-

γκώνονται οι δυνάµεις κάτω  απ΄ το νερό. Κάτω  απ΄ τη ν επιφάνεια 

τη ς θάλασσας είµαι πιο δυνατός. Είµαι ανίκη τος... Ελάτε καθάρµατα 

να µε εξοντώσετε αν τολµάτε! ∆εν θα καταλάβετε για πότε θα 

βρεθείτε στον πάτο, που στη ν ουσία είναι το φυσικό σας περιβάλλον, 

σε η µιλιπόθυµ η  κατάσταση , παρακαλώντας τα ψ άρια να σας 

κατασπαράξουν, να σας απαλλάξουν απ΄ το µαρτύριο.

-Σκουλήκια! ∆ολώµατα για ψ άρια!

Ο  πάτος είναι ο τελικός προορισµός, γιατί µ έ σα στη  βιασύνη  σας να 

γυαλίσετε τη  βιτρίνα σας, να καλλω πίσετε τη ν βρώµική σας υπό-

σταση , δεν θα αντιλη φθείτε τη ν κρυφή χαραµάδα, το µικροσκοπικό 

άνοιγµα στη  γω νιά του αστραφτερού δαπ έ δου που πατάτε, ικανό 

όµω ς να σας τραβήξει κάτω , σ’ έ να βάθος τροµακτικό για σας, σ’ έ να 

βυθό που για να σταθείτε όρθιοι στα πόδια σας, χρειάζεται ψ υχικό 

σθέ νος, χρειάζεται ήθος και αλήθεια π έ ρα απ' τους χαζούς νοµό-

τυπους όρους και κανόνες του βιοκώδικά σας. 

Η  ουσία σας είναι ανούσια, η  υπόστασή σας ανυπόστατη . Όλη  σας η  

ζωή είναι έ να κρυφτούλι σκέ ψ εω ν και συναισθη µάτων. Ο  καθρέ φτη ς 

σας είναι µια βιτρίνα. ∆είχνει µόνο έ να προσω πείο, µια µάσκα τόσο 

γελοία που είναι ακατάλλη λη  ακόµα και για το καρναβάλι! 

Φανερωθείτε! Πετάξτε από πάνω  σας αυτό το υλικό που έ χετε 

επιλέ ξει για καµουφλάζ. Η  γυµνή αλήθεια είναι πολύ πιο όµορφη  όσο 

άσχη µ η  κι αν είναι...





...a n d  a s  i  ve n tu r e  o u t o f th e  k i n gd om  o f d r e a m s

i  le ave  b e h i n d  a  li fe  th a t a i n 't w h a t i t s e e m s

i  gaze  a t th e  w o r ld  th r o u gh  a  p r i sm  o f u n h oly  li gh t

o h ! go d  h o w  a n x i o u s  i  ge t to  b e  th e r e  e ve r y  n i gh t

i  w alk  th e  pla n e ,  o th e r s  r u n  d r y  o u t o f fe a r

li k e  a  d e m o n  i  fe a st u p o n  th e i r  sw e a t a n d  te a r

a  m o r fe a s  ava ta r  i s  w h a t i  tr a n sce n d  to  b e

i  n e ve r  e x p e cte d  li fe  su ch  a  b o r i n g tr i p  to  b e

( ch o r u s  1)

a  p ale  d a w n

i s  w h a t i  o w n

a  p ale  d a w n

i s  w h e r e  i  sp a w n

a  p ale  d a w n

a  d i sta n t cr y

a  p ale  d a w n

a n oth e r  li e

...a n d  a  li e  i t i s  to  b e  d o w n  o n  m y  k n e e s

b u t i  r e ally  a m  th e  d o m i n a to r  o f d r e a m s

a s  i  u n le a s h  m y  n i gh tm a r e  u p o n  k i n gs  a n d  q u e e n s

th e y  w ill all n o w  fe e l w h a t li fe  r e ally  m e a n s

th e y  co n tr ol a  w o r ld  b u ilt o n  fr a gm e n ts  o f tr u th

b u t th e y  live  a n d  d i e  o n  ti m e 's  u lti m a te  b o o th

i  co n tr ol th e  tr u th  o n  th e  pla n e  b e fo r e  ti m e

b u t i  ca n 't co n tr ol som e  n i gh tm a r e  o f m i n e

( ch o r u s  2 )

a  p ale  d a w n

li k e  a  sp i k e d  th r o n e

a  p ale  d a w n

a  b a n s h e e  r e sp a w n

a  p ale  d o w n

m y  e n d le ss  cr y

a  p ale  d a w n

li fe ’s  u lti m a te  li e

loo k  u p  to  th e  s k i e s

th e  locu st a r r i ve s

m e s s i a h 's  b u r n i n g e y e s

a  jave li n  fli e s

th e  n i gh tm a r e  r e tu r n s

b e n e a th  th e  r e m a i n s

te a r s  o u t m y  so u l

o h ! n o  n o  n o  n o

i t’s  a  b la ck  h ole

pale  dow n

[δράκος]





nouve lle   vague  (µ έ ρος 2ο) - [baph om e t]

Είναι λοιπόν το τέλος της δεκαετίας του ’50, όταν οι συντάκτες των 

cahiers αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση και να συµµετάσχουν οι 

ίδιοι στην ενεργό “δράση” του κινηµατογράφου. “Θα πρέπει αυτήν τη στιγµή, 

µε τον τρόπο µου, να κάνω στον κινηµατογράφο αυτό που κάνει το βιετνάµ 

στην καµπότζη, να ανακατευτώ σε πράγµατα που δε µε αφορούν”, γράφει ο 

godard µεταξύ σοβαρού και αστείου οριοθετώντας έτσι το 1959 ως τη χρονιά 

που ξεκινά η nouvelle vague.

Τρεις ταινίες κάνουν την εµφάνιση τους εκείνη τη χρονιά, το «µε 

κοµµένη την ανάσα» (a bout de souffle) του godard, τα «τετρακόσια 

χτυπήµατα» (les quatre cents coups) του truffaut (που πήρε βραβείο 

σκηνοθεσίας στις κάννες το 1960) και το «χιροσίµα αγάπη µου» (hiroshima 

mon amour) του alains resnais.

Η πρώτη αυτή ταινία του francois truffaut, διαθέτει αρκετά 

αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ουσιαστικά στα «τετρακόσια χτυπήµατα» 

παρακολουθούµε ένα νεαρό αγόρι που µέσα από τις συνεχείς συγκρούσεις µε 

το περιβάλλον του, προσπαθεί να εισέλθει στον κόσµο των µεγάλων. 

Εγκαινιάζεται λοιπόν εδώ ένας νέος ήρωας, ο antoine doinel, το 

κινηµατογραφικό alter ego του σκηνοθέτη, που µαζί του θα ταξιδέψουµε σε 

ακόµα τέσσερις ταινίες του και που υποδύεται µε επιτυχία ο jean pierre 

leaud, στις: l’ amour a vingt ans (ο έρωτας στα είκοσι, 1962), baisers 

voles (κλεµµένα φιλιά, 1968), domicile conjugal (παράνοµο κρεβάτι, 1970) 

και l’ amour en fuite (η αγάπη το βάζει στα πόδια, 1979).

Ο «αιώνιος έφηβος» francois truffaut είναι αυτός που θα θέσει τις 

βάσεις για τη θεωρία του «auteur», σύµφωνα µε την οποία ο σκηνοθέτης 

είναι ο πρωτεύων δηµιουργός µιας ταινίας. Σ’ αυτήν την περίοδο, ανήκουν 

και οι ταινίες του: tirez sur le pianiste (1960), jules et jim (1961), la 

peau douce (αµαρτωλές σχέσεις, 1964), το εκπληκτικό fahrenheit 451 (1966) 

και la marriee etait en noir (Η νύφη φορούσε µαύρα, 1967).

Σε καµιά περίπτωση όµως οι σκηνοθέτες της nouvelle vague δεν είναι στο 

απυρόβλητο. Για παράδειγµα ο truffaut βρέθηκε σε δύσκολη θέση µπροστά 

στην κριτική που το ασκήθηκε, όταν στράφηκε σε µια «ύποπτη» για την 

αριστερά κινηµατογραφοφιλία µε το “η νύφη φορούσε µαύρα” (1967) και 

κυρίως όταν πήρε το όσκαρ µε την “αµερικάνικη νύχτα” το 1973, µια ταινία 



πάνω στην αγάπη του για τον κινηµατογράφο.

Ένας από τους πιο παρεξηγηµένους και πολύ παραγωγικούς σκηνοθέτες της 

περιόδου αυτής, είναι ο claude chabrol. Μέλος κι αυτός της οµάδας που 

αρθρογραφεί στο περιοδικό “cahiers du cinema” θα δηµοσιεύσει το 1957 µαζί 

µε τον eric rohmer µια αρκετά εµπεριστατωµένη µελέτη σχετικά µε τον 

alfred hitchcock, έναν σκηνοθέτη όπου µαζί µε τον fritz lang, θα 

αναφερθεί πυκνά συχνά και στις ταινίες του. Η πρώτη του ταινία le beau 

serge (ο ωραίος σέργιος, 1958) είναι ουσιαστικά ο προάγγελος της nouvelle 

vague. Ωστόσο ήδη µε τη δεύτερη ταινία του les cousins (τα ξαδέρφια, 

1959) θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και παρεξηγήσεων σε σηµείο που 

µερίδα του τύπου να την χαρακτηρίσει ως φασιστική. Η ένταση θα κορυφωθεί 

το 1960 µε την προβολή της ταινίας les bonnes femmes (επιπόλαιες 

γυναίκες) η οποία θα τύχει της περιφρόνησης µερίδας της κριτικής και του 

κοινού. Μετά από µια σειρά δηµιουργιών µε θέµα κυρίως την κατασκοπευτική 

σάτιρα, θα επανέλθει δριµύτερος το 1967 µε το les biches (οι ελαφίνες), 

ενώ ταινίες όπως το la femme infidele (η άπιστη γυναίκα, 1968) και le 

boucher (ο χασάπης, 1969) θα σηµατοδοτήσουν µια νέα φάση της πορείας του, 

καταξιώνοντας τον, ως έναν πολύ σηµαντικό καλλιτέχνη της περιόδου αυτής.

Η agnes varda αν και µας παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 1961 µε την 

ταινία cleo de 5 a 7 (∆ύο ώρες απ’ τη ζωή µιας γυναίκας), ωστόσο έχει 

επικρατήσει να αποκαλείται χαριτολογώντας ως η “γιαγιά του νέου κύµατος”. 

Αιτία γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι από το 1954 έχει σκηνοθετήσει ταινίες 

µικρού και µεσαίου µήκους, αν και η µεγάλη της αγάπη είναι τα 

ντοκιµαντέρ. Γεγονός το οποίο την επηρέασε και στις ταινίες µε την χρήση, 

για παράδειγµα, της κάµερας στο χέρι, µια καινοτοµία που χαρακτηρίζει 

τους σκηνοθέτες της nouvelle vague, προσδίδοντας έτσι µια µοναδική 

αίσθηση ρεαλισµού. Στις ταινίες της, αυτής της περιόδου, συγκαταλέγονται 

οι: le bonheur (η ευτυχία, 1965), les creatures (παιχνίδι µε το διάβολο, 

1966), loin du vietnam (µακριά από το βιετνάµ, 1967) και lions love 

(1969).

Ο alain resnais, αν και ηλικιακά συνδέεται µε τους σκηνοθέτες, οι 

οποίοι δέχθηκαν έντονη κριτική από τους αρθρογράφους των cahiers du 

cinema, ωστόσο έρχεται σε ρήξη µε το λεγόµενο cinema du papa (σινεµά του 

µπαµπά) καθώς χρησιµοποιεί µια ιδιαίτερη µέθοδο κινηµατογράφησης, µε 

αποτέλεσµα να συγκαλείται κι αυτός στους δηµιουργούς της nouvelle vague. 

Γεγονός το οποίο γίνεται εµφανές τόσο στην ταινία hiroshima mon amour 

(χιροσίµα αγάπη µου, 1959), όπου µέσα από µια ερωτική ιστορία 

διαπραγµατεύεται την επιρροή που ασκεί η ιστορική µνήµη στη διαµόρφωση 



της ατοµικής και κοινωνικής ταυτότητας, όσο και στις υπόλοιπες ταινίες 

της περιόδου αυτής όπως: l’ annee derniere a marienbad (πέρυσι, στο 

µαρίενµπαντ, 1961), muriel (ο γυρισµός του αγαπηµένου, 1963), la guerre 

est finie (ο πόλεµος τελείωσε, 1966), loin du vietnam (µακριά από το 

βιετνάµ, 1967) και je t’ aime, je t’ aime (σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, 1968).

Ο jacques demy ξεκινώντας κι αυτός από το χώρο του ντοκιµαντέρ αλλά 

και του κινούµενου σχεδίου, θα ασχοληθεί στη συνέχεια µε τον 

κινηµατογράφο παρουσιάζοντας και εκεί το πολύπλευρο ταλέντο του, µε 

ταινίες όπως: lola (1961), les sept peche capiteaux (τα επτά θανάσιµα 

αµαρτήµατα, 1962), la baie des anges (το λιµάνι των αγγέλων, 1963), les 

parapluies de cherbourg (οι οµπρέλες του χερβούργου, 1964), les 

demoisselles de rochefort (τα κορίτσια του ροσφόρ, 1967) και the model 

shop (το φωτοµοντέλο, 1969).

Από τους αρχικούς συµµετέχοντες στην οµάδα του cahiers du cinema 

υπήρξε και ο jacques rivette. Ο οποίος αν και ξεκίνησε ως βοηθός του 

renoir κατάφερε στη συνέχεια να παρουσιάσει, σε αρκετά αραιά διαστήµατα 

είναι η αλήθεια, κάποια δικά του δηµιουργήµατα, όπως: paris nous 

appartient (1960), suzanne simonin, la religieuse de diderot (ο έρωτας 

µιας µοναχής, 1966) και l’ amour fou (1968).

Τέλος, δεν θα µπορούσαµε να κλείσουµε το αφιέρωµα αυτό στη nouvelle 

vague χωρίς να αναφερθούµε στον eric rohmer. Από το 1950 αρχίζει να 

σκηνοθετεί ταινίες µικρού µήκους και το 1959 υπογράφει την πρώτη µεγάλου 

µήκους προσπάθεια του µε τίτλο le signe du lion (στον αστερισµό του 

λέοντα, 1959). Στις ταινίες του που θα ακολουθήσουν: la carriere de 

suzanne (1963), paris vu par (1965), la collectionneuse (άλµπουµ εραστών, 

1967) και ιδιαίτερα στο ma nuit chez maude (µια νύχτα µε τη µωντ, 1969) 

παρακολουθούµε µια διεισδυτική ανάλυση, σε συνδυασµό µε µια ελαφριά 

ειρωνεία, σχετικά µε την ερωτική συµπεριφορά των ηρώων του και τις 

προσπάθειες τους να την ελέγξουν.

Είναι εµφανές λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια η nouvelle vague έχει κι 

αυτή µε τη σειρά της υπερβολικά εξηγηθεί και παρεξηγηθεί. Ο 

κινηµατογράφος µετά το διάστηµα της νεοκυµατικής δόξας δεν πρέπει να 

υποτιµάται, γιατί µεταξύ άλλων, απέδειξε ότι µπορεί  να πραγµατοποιηθεί 

χωρίς υπέρογκους προϋπολογισµούς, µετατρέποντας τον έτσι σε ποµπό και 

δέκτη της κοινωνικής πραγµατικότητας. Προσοχή όµως στον κινηµατογράφο 

εκείνον που µας παρασύρει σ’ ένα είδος εικονολατρίας. ∆ιότι δυστυχώς µόνο 

το κενό, το εντυπωσιακό, το γυµνό και το τέλειο είναι στις µέρες µας 

συνήθως εµπορεύσιµα...



p ersona non grata
Ïé êáëýôåñåò ëÝîåéò êïëõìðÜíå áêüìá ìÝóá óôï óÜëéï ìáò

Ïé êáëýôåñåò óêÝøåéò åßíáé áêüìá óôï ìõáëü ìáò

Ôá óïâáñüôåñá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå 
                                                               äåí ìðïñïýí íá ëõèïýí     
                      áí ìåßíïõìå óôï ßäéï åðßðåäï óêÝøçò 
                                                               ðïõ åé÷áìå üôáí ôá äçìéïõñãÞóáìå

 ôåý÷ïò 01: Oêôþâñéïò 2006

ÄçìïôéêÝò åêëïãÝò ÔïðéêÞ áõôïäéïßêçóç ÔïðéêÝò êïéíùíßåò



Ìßá óõëëïãéêÞ, áíåîÜñôçôç, åíáëëáêôéêÞ êßíçóç êáé óêÝøç, 
ìßá åëåýèåñç Ýêöñáóç áðüøåùí, Ýíáò äéáñêÞò áãþíáò ãéá 
ðñïÜóðéóç ôçò äéáöïñåôéêÞò óôÜóçò êáé áíôéìåôþðéóçò ôùí 
ðñáãìÜôùí, Ýíá óêïõðßäé óôï ñïõèïýíé ôùí “äõíáôþí”, ôï 
áíåðéèýìçôï øçëÜöéóìá ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò, ïé ñùãìÝò 
óôçí êáëïãõáëéóìÝíç åðéöÜíåéá ôïõ öáíôáóéáêïý, ìéêñÝò 
áðüðåéñåò ìåãÜëçò Ýíôáóçò. 

ÌÝóï ìáò, ç äõíáôüôçôá íá ðïýìå áõôü ðïõ íéþèïõìå êáé ãíùñßóïõìå, ìå 
ðÜèïò ãéá äéÜëïãï êáé áíáæÞôçóç ôçò áëÞèåéáò. Ìéá áíáæÞôçóç ðïõ åßíáé äý-
óêïëç, ìéá áëÞèåéá ðïõ ðïíÜåé, Ýíá Ýíôõðï ôï ïðïßï âáóßæåôå óôçí äñÜóç. 
Ìéá êïéíùíßá ãåìÜôç áðü êáôáóôÜóåéò êáé áíèñþðïõò êáé ðïõ ìüíï ùò 

“persona non grata” ìðïñïýí íá ÷áñáêôçñéóôïýí êáé ðïõ èá öñïíôßóïõìå 
íá åßìáóôå êáé åìåßò persona non grata ãéá áõôïýò. 

 

 persona non grata persona non grata

Ôá öþôá ôçò ðüëçò

Áóôñáðéáßá, ðïéá óêÝøç ðïéá åéêüíá, óå ðñïóðåñíÜ üôáí èÝëù íá óïõ ìéëÞóù ãéá ôá 
öþôá ôçò ðüëçò; 
 

ºóùò ãéá ìéá âüëôá íý÷ôá Áõãïýóôïõ óôçí üìïñöç, Üäåéá êáé ãåìÜôç öþôá Á-
èÞíá; ºóùò ãéá ôçí áñéóôïõñãçìáôéêÞ ôáéíßá ôïõ 1931 ôïõ ìï-

íáäéêïý êáé áîåðÝñáóôïõ ÔóÜñëé ÔóÜðëéí; 
 
¼÷é, èÝëù íá óïõ ìéëÞóù ãéá ôá öþôá ôçò ðüëçò ðïõ êÜ-
ðïéïé ôá ÷ñçóéìïðïéïýí ãéá íá óå ðáñáðëáíÞóïõí. ÈÝëù íá 
óïõ ìéëÞóù ãéá ôá öþôá ôçò ðáñáðëÜíçóçò ôùí äçìïôéêþí 
áñ÷üíôùí. 
 
Ôï öáéíüìåíï ðïõ ðáñáôçñåßôáé êáé ìå Ý÷åé åîïñãßóåé ôïõò ôå-
ëåõôáßïõò ìÞíåò. ÊÜèå ãåéôïíéÜ êÜèå äñüìïò Ý÷åé ãåìßóåé öþ-
ôá. Ç íý÷ôá åßíáé ìÝñá ðéá. Ôüóï öùò! 
 
¼÷é. Ìå äõï ôñåéò ëÜìðåò ðáñáðÜíù, ìå ëÜìðåò ðéï äõíáôÝò 
äåí ðñüêåéôáé íá êåñäßóåôå ôçí øÞöï ìáò. Ïé äçìïôéêÝò áñ÷Ýò 

åîÜðëùóáí üëá ôá äéáèÝóéìá óõíåñãåßá ôïõò êáé ìå øçöïèçñéêÞ ðïíçñÜäá 
ðñïóðáèïýí íá Ýëîïõí ôïõò äçìüôåò ìå ôïõò öùôáãùãçìÝíïõò áëÜ Çëýóéá ðåäßá 
äñüìïõò. Ïé äçìüôåò èÝëïõí êáèçìåñéíÜ, áëçèéíÜ êáé ìå ïõóßá Ýñãá. ÅîÜëëïõ óôéò ìÝ-
ñåò ìáò êáíåßò äåí æçôÜ ôçí õðÝñâáóç-ç ïðïßá èá Ýðñåðå íá åßíáé áõôïóêïðüò  ôïõ 
êÜèå åêëåãìÝíïõ- áëëÜ ôá áðëÜ ðñÜãìáôá. ¼ëïé æçôÜìå ôïí ÷áìÝíï ðïëéôéóìü ìáò. 
Ðïëéôéóìüò äåí åßíáé ç ìïõóéêÞ, ï êéíçìáôïãñÜöïò. ÁõôÜ åßíáé ôÝ÷íç. Ðïëéôéóìüò åßíáé 
ç êáèçìåñéíÞ æùÞ ðïõ ôüóï äýóêïëç Ý÷åé ãßíåé. 
 



Ç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç Ý÷åé ìåßíåé ðßóù êáé ï ñüëïò ôçò Ý-
÷åé áðáîéùèåß. Åíþ èá Ýðñåðå íá åßíáé êïíôÜ óôïí ðïëßôç 
êáé íá ðïëåìÜ ôï êñÜôïò, íá äéåêäéêåß êáé íá óõãêñïýåôáé 
ìå ôï ðïëéôéêü êáôåóôçìÝíï Ý÷åé ìåôáìïñöùèåß ó' Ýíá ðéï 
áðñüóùðï êáé äýóêáìðôï ïñãáíéóìü ðïõ åíéó÷ýåé ôç 
äñÜóç ôïõ ðïëéôéêïý êñÜôïõò êáé õðçñåôåß ôá ìåãÜëá ïé-
êïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá. ÊñÜôïò êáé ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç 
óþìá Ýíá óôçí õðçñåóßá ôùí êáðéôáëéóôéêþí óõìöåñü-
íôùí. 

 

Ç ïäïíôüêñåìá (ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò)

Ó þ ì á  Ý í á

ÕðÜñ÷ïõí êÜðïéá ðñÜãìáôá óôç æùÞ ðïõ ôá èåùñïýìå äåäïìÝíá. Ìáò 
öáíôÜæïõí áäýíáôá íá áëëÜîïõí, áäýíáôá íá äéáöïñïðïéçèïýí Ýóôù 
ëéãÜêé ðñïò ôï êáëýôåñï. ÕðÜñ÷ïõí óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôç æùÞ ìáò, 
óôçí êïéíùíßá ìáò, üìùò ”äåí ìðïñïýí íá ëõèïýí áí ìåßíïõìå óôï 

ßäéï åðßðåäï óêÝøçò ðïõ åß÷áìå üôáí ôá äçìéïõñãÞóáìå”.

Ç õðÝñâáóç åßíáé åöéêôÞ, åöüóïí èõìçèïýìå ôç âÜóç üëùí áõôþí êáé ç 
âÜóç åßíáé êÜôù áðü ôéò ðáôïýóåò ôïõ ìõáëïý ìáò. Ôá ðñïâëÞìáôá ôçò 
êáèçìåñéíÞò ìáò æùÞò äåí åßíáé ïäïíôüêñåìá ðïõ âãÞêå áðü ôï 
óùëçíÜñéï êáé äåí ìðïñåß íá îáíáìðåß ìÝóá... 

Äõóôõ÷þò Üëëï Ýíá ôÝôïéï ðñüâëçìá åßíáé êáé ïé åðåñ÷üìåíåò «äçìïôéêÝò 
åêëïãÝò». Ôüóá ÷ñüíéá ôþñá, êáëïýìáóôå íá «åêëÝîïõìå» áõôüí ï 
ïðïßïò èá êáôáóðáñÜîåé üóï êïìøüôåñá ãßíåôáé ôá ÷ñÞìáôá ôá ÄÉÊÁ 
ìáò, áõôüí ðïõ èá âïëÝøåé üóï êïìøüôåñá ãßíåôáé ôïõò «äéêïýò» ôïõ, 
áõôüí ðïõ èá åßíáé üóï êïìøüôåñá ãßíåôáé íôõìÝíïò óôéò åêäçëþóåéò, 
óôéò äåîéþóåéò, óôá ðÜñôé, óôéò åðåôåßïõò ôéò äéêÝò ôïõò ...êáé üëá áõôÜ 
÷ùñßò åìÜò... ãéá åìÜò... áõôüí ðïõ èá áðïöýãåé üóï êïìøüôåñá ãßíåôáé 
ôá êáèçìåñéíÜ, áëçèéíÜ ðñïâëÞìáôá ôùí áíèñþðùí, áõôüí ðïõ èá 
öñïíôßóåé íá Ý÷ïõìå ôïí êïìøüôåñï öùôéóìü óôá óïêÜêéá ôçò ðüëçò ìáò 
áöÞíïíôáò óêïôÜäé óôçí åëðßäá ôçò ðïéïôéêüôåñçò æùÞò ðïõ áðáéôïýìå.



Ç ôáýôéóç ôçò êïéíùíßáò ìå ôïõò 
èåóìïýò ïíïìÜóôçêå êïéíùíéêü 

óõìâüëáéï, óáí ïé èåóìïß íá 
åîõðçñåôïýí ôá óõìöÝñïíôá ôçò 

êïéíùíßáò, åíþ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá 
åðéäéþêïõí ôçí Üíåõ üñùí ðáñÜäïóÞ 

ôçò. «Ç áñ÷Þ ôçò áíôéðñïóþðåõóçò 
åßíáé Ýíáò ìç÷áíéóìüò ðïõ óõíäÝåé ôï 

ðëÞèïò ìå ôçí êõâÝñíçóç êáé 
ôáõôü÷ñïíá ôçí áðïêüðôåé áð' áõôÞ. Ç 

áíôéðñïóþðåõóç åßíáé ìéá “äçìïêñáôéêÞ 
ëýóç” ãéá íá áíôéìåôùðéóôåß ï êßíäõíïò 

ôçò áðüëõôçò äçìïêñáôßáò.» (~hardt, 
negri). ¸íá öáíôáóéáêü ðïõ åäñáéþèçêå 

èåóìéêÜ (de jure) óôï óõëëïãéêü 
áóõíåßäçôï äßêçí öõóéêÞò êáôÜóôáóçò 

(de facto). 
 

Ôï öáíôáóéáêü (äçìïêñáôéêïß èåóìïß) 
äåí åßíáé êÜôé ðïõ åêäçëþíåôáé óáí 

êáèñåöôéóìüò/åßäùëï ìéáò 
ðñáãìáôéêüôçôáò - ìéáò ðëáôùíéêÞò 

ðñáãìáôéêÞò éäÝáò. Åßíáé ï ßäéïò ï 
êáèñÝöôçò. Äåí õðÜñ÷åé ðñáãìáôéêÞ 

éäÝá. Ôï öáíôáóéáêü õðÜñ÷åé ex nihilo.  
«Ç ìÜóêá äåí êñýâåé ôï ðñüóùðï, åßíáé 

ôï ðñüóùðï» (~deleuze, guatarri). 
ÏðïéïíäÞðïôå ëïéðüí ðñïóäéïñéóìü êáé 

áí ðñïóÜøïõìå óôç äçìïêñáôßá 
(ðåñéåêôéêÞ, óõììåôï÷éêÞ, áóôéêÞ, êëð), 

ç ïðïßá åöáñìüæåôáé óå ìéá êïéíùíßá 
äéáöïñåôéêþí (áôïìéêþí) 

óõìöåñüíôùí, äåí êÜíïõìå ôßðïôá 
ðåñéóóüôåñï áð' ôï íá åîùñáÀæïõìå ôç 
ìç óõììåôï÷Þ óôéò äéáäéêáóßåò ëÞøçò 

ôùí áðïöÜóåùí. 

Öáíôáóéáêü



Åëåõèåñßá

Ïé äéáäéêáóßåò áõôÝò åßíáé óõíå÷åßò êáé 
ðñïöáíþò äåí ðåñéïñßæïíôáé óôçí áíÜ 
ôåôñáåôßá åðéëïãÞ áíôéðñïóþðùí áðü Ý-
íá óýíïëï ðñïíïìéïý÷ùí/ðñïåðéëåãìÝ-
íùí ðïëéôéêþí. Ãéáôß ôåëéêÜ åêåß åîá-
íôëåßôáé ôï ÷áìÝíï óôïß÷çìá ðïõ ëÝãå-
ôáé “ôïðéêÝò êïéíùíßåò”. Óôçí øåõ-
äáßóèçóç ôçò åëåõèåñßáò, üðùò áõôÞ 
èåóìïèåôåßôáé áð' ôï äéêáßùìá ôïõ åêëÝ-
ãåóèáé. Ï orwell åß÷å ðåé ðùò áí èåò íá 
êõâåñíÞóåéò Üëëáîå ôï íüçìá ôùí ëÝîå-
ùí. Åðáíáðñïóäéïñßæïíôáò ëïéðüí: å-
ëåõèåñßá äåí óçìáßíåé áðëþò ôï äéêáßù-
ìá íá êÜíù ü,ôé èÝëù áñêåß íá ìç âëÜ-
ðôù ôïõò Üëëïõò [ïñéóìüò ðïõ ìáò (ðå-
ñé)ïñßæåé áð' ôï 1789], áëëÜ ç äõíáôü-
ôçôá íá êÜíù ü,ôé êÜíïõí êé ïé Üëëïé 
(íá åßìáóôå üëïé ðñïíïìéïý÷ïé). 
 
Åßíáé ìÜôáéï íá ðéóôåýïõìå ðùò ìéá êïé-
íùíéêÞ äïìÞ (Ýíá ðïëßôåõìá;) ìðïñåß 
íá èåùñçèåß éäáíéêü ãéá ìéá áõôïäéïßêç-
ôç êïéíùíßá ðïõ áðáñôßæåôáé áðü áí-
èñþðïõò äéáöïñåôéêþí óõìöåñüíôùí. 
Ç åîÜëåéøç, ßóùò, áõôþí ôùí äéáöïñþí 
èá ìðïñïýóå íá ïäçãÞóåé ôá ìÝëç áõ-
ôÞò ôçò êïéíùíßáò óå áíáæÞôçóç åíüò 
ôñüðïõ ïñãÜíùóÞò ôçò. Ôï èÝìá ôùí 
êïéíþí óõìöåñüíôùí ôï èÝôù êõñßùò 
óå ïéêïíïìéêü åðßðåäï (éóüôçôá) êé ü÷é 
âÝâáéá óáí áðüðåéñá êïéíïý ïñéóìïý 
ãéá ôçí åõôõ÷ßá. «Ç ãåíéêÞ åõôõ÷ßá äåí 
åßíáé áðáñáßôçôá êáé äéêÞ ìïõ åõôõ÷ßá» 
(~stirner). Äåí ìðïñïýìå íá óõæçôÜìå 
óïâáñÜ ð÷. ãéá ôï äéêáßùìá ôïõ åêëÝãå-
óèáé üôáí åßíáé ðñïöáíÝò ðùò ç ïéêï-
íïìéêÞ áíéóüôçôá (áíéóüôçôá áôïìéêþí 
óõìöåñüíôùí) áöáéñåß áõôü ôï äéêáßù-
ìá áð' ôá 9/10 ìéáò ôïðéêÞò êïéíùíßáò, 
ãåãïíüò ðïõ óõíéóôÜ áðïõóßá åëåõèåñß-
áò (óýìöùíá ìå ôïí ðéï ðÜíù ïñéóìü). 

 



Ôï óïýðåñ áôïý

ÊÜðïéá êáëïêáéñéíÜ ìåóçìÝñéá êÜðïõ óôá ó÷ïëéêÜ ìáò ÷ñüíéá, ãéá íá êëÝøïõìå 
ôïí ìåóçìåñéáíü ìáò ýðíï êáé íá åßìáóôå üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñç þñá ìå 
ôïõò ößëïõò ìáò Üëëá êáé óôç äéáóêÝäáóç, ðáßæáìå êÜðïéá ðáé÷íßäéá ðïõ èá äç-
ìéïõñãïýóáí üóï ôï äõíáôüí ëéãüôåñï èüñõâï êáé äåí èá äéáôÜñáóóáí ôçí êïéíÞ 
çóõ÷ßá ôùí óõìðïëéôþí ìáò. ¸íá ëïéðüí áðü áõôÜ ôá «áèüñõâá» ðáé÷íßäéá Þôáí 
êáé ôï óïýðåñ áôïý. ¸íá ðáé÷íßäé êáñôþí ìå áõôïêßíçôá, ìïôïóéêëÝôåò, áåñïðëÜ-
íá, âáðüñéá üðïõ áíáãñÜöïíôáí óôéò êÜñôåò ôá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí åí 
ëüãù ìç÷áíïêßíçôùí. ÕðÞñ÷áí üìùò êÜðïéåò êÜñôåò ïé ëåãüìåíåò ÓÏÕÐÅÑ Á-
ÔÏÕ, ïé ïðïßåò óå üëåò ôéò êáôçãïñßåò ôå÷íéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí óÜñùíáí ôéò õ-
ðüëïéðåò êáé öõóéêÜ üðùò ãßíåôáé áíôéëçðôü, üëïé ìáò ðñïóðáèïýóáìå ìå èåìéôÜ 
êáé áèÝìéôá ìÝóá íá áðïêôÞóïõìå áõôÝò ôéò  êÜñôåò êáé íá êáôáôñïðþóïõìå ôïõò 
áíôéðÜëïõò ìáò. 
Óôá áèüñõâá ðáé÷íßäéá ôùí õðïøÞöéùí äçìÜñ÷ùí êáé íïìáñ÷þí-õðåñíïìáñ÷þí 
êáé âÝâáéá ôùí êïììÜôùí ðïõ åßíáé ðßóù êáé ìðñïóôÜ áðü áõôÝò ôéò õðïøçöéüôç-
ôåò, óõíáíôÜìå ðïëëÜ óïýðåñ áôïý. Ôá óïýðåñ áôïý åäþ âÝâáéá äåí Ý÷ïõí åðé-
ôÜ÷õíóç, êõëßíäñïõò êáé ôåëéêÝò áëëÜ áóôÝñåò êáé áóôåñßåò ôçò êïéíùíéêÞò æùÞò 
ôçò ôïðéêÞò êáé ü÷é ìüíï êïéíùíßáò ôïõ åêÜóôïôå äÞìïõ êáé íïìáñ÷ßáò. 
Ìå ôéò  äçìïôéêÝò åêëïãÝò áíÝêáèåí íá áðïôåëïýí Ýíá ðïëý êáëü ãêÜëïð ãéá ôéò 
âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò êáé ìå ôá êüììáôá íá óöõãìïìåôñïýí ôçí êïéíÞ ãíþìç êáé 
íá ÷áñÜóóïõí ôçí óôñáôçãéêÞ ôïõò ãéá ôéò ìåôÝðåéôá âïõëåõôéêÝò Ýäñåò êáé ìå  ôï 
åðé÷åßñçìá üôé ï ðïëßôçò èÝëåé ðÜíôá ôï êáëýôåñï ãéá ôï äÞìï ðïõ êáôïéêåß, ìðÞ-
êáí óôï ðáé÷íßäé ôùí õðïøçöéïôÞôùí êáé ôùí óõíäõáóìþí äéÜöïñïé «åêëåêôïß» 
ôïõ óôáñ óýóôåì áðü ôñáãïõäéóôÝò êáé áèëçôÝò ìÝ÷ñé ìïíôÝëá, äçìïóéïãñÜöïé 
êáé çèïðïéïß. 
¸÷åé ãßíåé ðëÝïí áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç íá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôïõò óõíäõá-
óìïýò Üôïìá áíáãíùñßóéìá óôïí ðïëý êüóìï ðïõ èá óáñþóïõí ôïõò áíôßðáëïõò 
ü÷é åðåéäÞ áîßæïõí êáé èÝëïõí íá ðñïóöÝñïõí óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá áëëÜ åðåéäÞ 
Ý÷ïõí äéÜóçìç ìïýñç êáé âëÝðïõí ôï üíïìÜ ôïõò êáé ôéò öùôïãñáößåò ôïõò óôá 
Ýãêõñá êáé Ýãêáéñá ðåñéïäéêÜ «áóéáôéêïý» ÷ñþìáôïò. ÕðïøÞöéïé ðïõ ãíùñßæïõí 
ôçí ðåñéï÷Þ óôçí ïðïßá  æçôÜíå ôçí øÞöï ôùí óõìðïëéôþí ôïõò åðåéäÞ åêåß ôõã-
÷Üíåé íá âñßóêåôáé ôï áãáðçìÝíï ôïõò êáöÝ Þ ç áãáðçìÝíç ôïõ ìðõñáñßá Þ ôï 
êáôÜóôçìá ìå ôá ðéï trendy ñïý÷á êïëëçôÜ ìå ôï ðéï cult ìðïõãáôóÜäéêï ãéá ôçí 
áðáñáßôçôç «ìðïõãÜôóá ìå óôáõñïýò». Ìå ôá ðñáãìáôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôçò ðå-
ñéï÷Þò íá ðåñíïýí óå äåýôåñç ìïßñá êáèþò ïé åí ëüãù õðïøÞöéïé åêëåãïýí äåí 
åêëåãïýí èá Ý÷ïõí åðéôý÷åé ôï åðéèõìçôü ãéá ôïõò ßäéïõò, íá  óõãêåíôñþóïõí 
äçëáäÞ ðåñéóóüôåñï êüóìï óôá íõ÷ôåñéíÜ îåóáëþìáôá ôçò ðßóôáò  Þ íá êüøïõí 
ìõñéÜäåò åéóéôÞñéá óôéò ðëáôåßåò ôùí èåÜôñùí  Þ íá âÜëïõí öùôéÜ óôá ìç÷áíÜêéá 
ôçò AGB. 
ÌÝóá ó' áõôüí ôïí âïìâáñäéóìü êáé ôá íôåìÝê óïýðåñ áôïý ðïõ ìáò ìïéñÜæïõí 
ôá êüììáôá êáëü èá Þôáí íá ðñïóðáèÞóïõìå íá åíôïðßóïõìå áõôÝò ôéò êÜñôåò, 
íá ôéò êÜøïõìå êáé íá ôñáâÞîïõìå áõôÝò ðïõ ðñáãìáôéêÜ áîßæïõí êáé ïé Üíèñù-
ðïé ðïõ êñýâïíôáé ðßóù áðü áõôÝò íá óôï÷åýïõí óôçí ðñüïäï êáé åîÝëéîç ôïõ 
ôüðïõ ôïõò. ÑïìáíôéêÜ, êáé äõóåýñåôá êáé ôá äýï ìåí êáé ç åðéëïãÞ ìáò üðùò êáé 
ïé õðïøÞöéïé áëëÜ ôï ßäéï äõóåýñåôá êáé ôá ðñáãìáôéêÜ óïýðåñ áôïý ðïõ ôåëéêÜ 
êÜíïõí ôçí äéáöïñÜ äå.                      
 



Ôï öÜíôáóìá ôçò êáèáñßóôñéáò...

...ðáñïõóéÜæåé ôçí áíõðáñîßá ôùí äçìïôéêþí áñ÷þí óôç óõíôÞñçóç êáé åðß-
âëåøç ôùí äçìïóßùí ó÷ïëåßùí, êáèþò êáé ôçí óêëçñÞ áíôéìåôþðéóç áðÝíá-
íôé óôïõò åñãáæïìÝíïõò ôçò êáèáñéüôçôáò ðïõ ôüóá ÷ñïíéÜ åñãÜæïíôáé õðü 
Üèëéåò óõíèÞêåò. Ó÷ïëåßá åñåßðéá ìå óðáóìÝíá ôæÜìéá, Üâáöá åðß óåéñÜ åôþí 
öéëïîåíïýí ìáèçôÝò. Ó÷ïëåßá ðïõ ìå ôçí ðáñÝìâáóç ôïõ äÞìïõ ìðïñïýóáí 
íá åßíáé ðñüôõðá äéäáêôéêÜ êÝíôñá. Ï êÜèå äÞìïò ìðïñåß íá áîéïðïéÞóåé ôï 
åñãáôéêü äõíáìéêü ôïõ êáé ç óõíôÞñçóç ôùí ó÷ïëåßùí íá åßíáé ðïéïôéêÞ êáé 
åöéêôÞ ìå ÷áìçëü êüóôïò.  
  
Åäþ üìùò åßíáé ç åõèýíç üëùí ìáò êáé åéäéêüôåñá ç åõèýíç ôïõ êÜèå äçìï-
óßïõ õðáëëÞëïõ. Äõóôõ÷þò ç åëëçíéêÞ íïïôñïðßá ðñïôÜóóåé ôï âüëåìá óôï 
äçìüóéï ùò ôçí ìïíáäéêÞ åõêáéñßá ãéá Ýíá êáëü ìéóèü êáé Ýíá ÷áëáñü êáé  
“áíáßìáêôï” ï÷ôÜùñï. Ôï íá åßóáé äçìüóéïò õðÜëëçëïò èá Ýðñåðå íá áðïôå-
ëïýóå óïâáñü ëåéôïýñãçìá. Ï êÜèå äçìüóéïò õðÜëëçëïò èá Ýðñåðå íá ðñï-
óöÝñåé ôéò õðçñåóßåò ôïõ ü÷é óôï ìÝãéóôï áíèñùðßíùí äõíáôü áëëÜ óôï 
ìÝóï. ¼ëá èá Þôáí êáëýôåñá áöïý ï êáèÝíáò áðü ôï ðüóôï ôïõ ìðïñåß íá 
ðñïóöÝñåé ðïëëÜ êáé ç êïéíùíéêÞ áëõóßäá èá Þôáí åíùìÝíç êáé éó÷õñÞ. Ç 
áðïõóßá ôçò åñãáôéêÞò áëëçëåããýçò åíéó÷ýåé ôéò êáðéôáëéóôéêÝò äéáèÝóåéò êáé 
ç áõôïðáãßäåõóç åßíáé ç áíáðüöåõêôç ìïßñá ìáò. ÅñãÜôçò åíáíôßïí åñãÜôç. 
Öáíôáóôåßôå ôï ðïëéôéêü êüóôïò áí êÜðïéïò Ýóöéããå ôá ëïõñéÜ óôç äçìüóéá 
äéïßêçóç; Ãéáôß íá ìçí ÷ñçóéìïðïéåß ï äÞìïò ôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ; Ãéáôß 
ðñÝðåé íá ãßíïíôáé äéáãùíéóìïß ãéá åñãïëáâßåò; Ôï ÷åéñüôåñï üëùí üìùò åß-
íáé ç óôÜóç ôùí äÞìùí óôïõò áíèñþðïõò ðïõ åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôçí êá-
èáñéüôçôá ôùí äçìïóßùí ó÷ïëåßùí. 
 
Ï ìÝãéóôïò ìéóèüò ìéáò êáèáñßóôñéáò ãéá ó÷ïëåßï ìåãáèÞñéï ìå 15-20 áßèïõ-
óåò, ãñáöåßá êáé ðñïáýëéïõò ÷þñïõò áããßæåé ôá 420-430 åõñþ ôï ìÞíá ÷ù-
ñßò íá ðëçñþíåôáé ôï êáëïêáßñé, ÷ùñßò äþñï ×ñéóôïõãÝííùí êáé ÐÜó÷á. 
×ùñßò áêüìá íá Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá áññùóôÞóåé áöïý áí áõôü óõìâåß èá 
ðñÝðåé íá âñåé áíôéêáôáóôÜôç ìå äéêÞ ôçò åõèýíç. ÅðéðñïóèÝôùò õðï÷ñåþ-
íåôáé ðñéí îåêéíÞóåé ç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ãåíéêÞ êáèáñéü-
ôçôá, åñãáóßåò ðïõ äåí ðëçñþíïíôáé áöïý ç óýìâáóç îåêéíÜ ìå ôçí Ýíáñîç 
ôçò ó÷ïëéêÞò ðåñéüäïõ. Ôï ßäéï óõìâáßíåé êáé ôá ×ñéóôïýãåííá êáé ôï ÐÜó÷á 
Üó÷åôá áí äåí ðáßñíïõí äþñï üðùò üëïé ïé åñãáæüìåíïé.  

 Ï äÞìïò óßãïõñá äåí öôáßåé ãé áõôÞí ôçí êáôÜóôáóç áëëÜ èá ìðïñïýóå íá 
âïçèÞóåé áõôüí ôïí ôáëáéðùñçìÝíï êáé áäéêçìÝíï êëÜäï. Èá ìðïñïýóå íá 
äéáèÝôåé ôá óõíåñãåßá êáèáñéüôçôÜò ôïõ êáé íá âïçèïýí óôç ãåíéêÞ êáèá-
ñéüôçôá ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò. Èá ìðïñïýóå íá âïçèïýóå 
óôçí êáèáñéüôçôá ôùí ôåñáóôßùí åîùôåñéêþí ÷ùñþí. ÁëëÜ ïýôå áõôü äåí 
êÜíåé äõóôõ÷þò.  Êáé óå äïõëåéÝò ðïõ áíáëáìâÜíïõí ïé äÞìïé ìÝóù åñãïëÜ-
âùí ìåôÜ ôï ðÝñáò ôùí åñãáóéþí ðáñáäßäïõí ôá ó÷ïëåßá óå êáêÞ êáôÜ-
óôáóç ìå áðïôÝëåóìá ç êáèáñßóôñéá íá áíáãêÜæåôáé íá êÜíåé üëç ôçí õðü-
ëïéðç äïõëåéÜ. Êáé äåí ìéëÜìå ãéá êáèáñéüôçôá áëëÜ ðÝôáãìá ôùí ìðáæþí 
ðïõ Üöçóå ðßóù ï åñãïëÜâïò, ðÝôáãìá ôùí ïéêïäïìéêþí õëéêþí ðïõ Ýìåé-
íáí óôçí áõëÞ. ¼ëá áõôÜ ìå 420 åõñþ ôï ìÞíá. 
 



Ç ó÷ïëéêÞ ÷ñïíéÜ ìüëéò Ý÷åé áñ÷ßóåé. Ïé ãïíåßò, ïé óýëëïãïé ãïíÝùí êáé êç-
äåìüíùí áí ðñáãìáôéêÜ åíäéáöÝñïíôáé - ãéáôß ðïëëÝò öïñÝò åßóáé ìÝëïò ôïõ 
óõëëüãïõ ãéá ðñïâïëÞ êáé ãéá íá áéóèáíèåßò ðáñÜãïíôáò - ïöåßëïõí íá ðéÝ-
óïõí ôïõò äÞìïõò. ¼ëïé ÷ñåéáæüìáóôå êáëýôåñá ó÷ïëåßá. Ï äÞìïò ìðïñåß íá 
ðñïóöÝñåé êáëýôåñá êôßñéá êáé ìÝóá áðü äéÜöïñåò ðïëéôéóôéêÝò, êáëëéôå÷íé-
êÝò åêäçëþóåéò ðïõ ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéåß íá êÜíåé ôïõò ìáèçôÝò êáëýôå-
ñïõò. 

 
 
Ãéá ôéò äçìïôéêÝò ôïõ Ïêôþâñç äåí ìðïñïýìå íá óáò ðïýìå êÜôé. Äåí ðé-
óôåýïõìå üôé êÜôé ìðïñåß íá áëëÜîåé. Ç åõèýíç åßíáé äéêÞ ìáò. Ìüíï áí ï 
êÜèå åñãáæüìåíïò óôéò äçìïôéêÝò áñ÷Ýò ðÜñåé óïâáñÜ ôï ñïëü ôïõ êáé êÜíåé 
óùóôÜ ôç äïõëåéÜ ôïõ ôüôå üëá èá áëëÜîïõí. ÌÝóá áðü ôçí ôïðéêÞ áõôï-
äéïßêçóç ðñÝðåé íá Ýñèåé ç áëëáãÞ. Ïé ßäéïé ïé åñãáæüìåíïé ðñÝðåé íá 
ðéÝóïõí þóôå ç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç íá áðïêôÞóåé óçìáíôéêü êáé ÷ñÞóéìï 
ñüëï. Êáé åðåéäÞ ðñáãìáôéêÜ äåí åêöñÜæïõìå êÜðïéá åìðÜèåéá ðñïò ôïõò 
äçìïôéêïýò õðáëëÞëïõò - áöïý êáé åìåßò ôá ßäéá èá êÜíáìå áí Þìáóôáí óôç 
èÝóç ôïõò, üíôáò ìåãáëùìÝíïé ìå ôçí åëëçíéêÞ íïïôñïðßá - üëïé ìáò áðü ôá 
ðüóôá ðïõ õðçñåôïýìå ôçí êïéíùíßá (äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìÝá) ðñÝðåé íá 
áëëÜîïõìå ãéá íá áëëÜîåé êáé ôï êñÜôïò. ¸÷ïõìå ôéò äõíáôüôçôåò êáé ìðï-
ñïýìå. 

 



Ïé åêëïãÝò åßíáé Üëëç ìéá æùíôáíÞ 
áðåéêüíéóç ôçò ðñïâëçìáôéêÞò äç-
ìïêñáôßáò ðïõ èÝëïõí ïðùóäÞðïôå 
íá ìáò êÜíïõí íá áóðáæüìáóôå. Ç 
ðñïêëçôéêÞ êáôáóðáôÜëçóç ÷ñç-
ìÜôùí ãéá ôïõò ðñïåêëïãéêïýò á-
ãþíåò ôïõò, ç ñýðáíóç ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò ìå áôåëåßùôåò ðïóüôç-
ôåò ÷áñôéïý êáé áíôéáéóèçôéêþí ç-
÷çôéêþí ìçíõìÜôùí êáé ëüãùí, ç 
äçìéïõñãßá ìéáò ôå÷íçôÞò åõ÷Üñé-
óôçò Ýíôáóçò üðïõ ðïëý êïìøÜ ôá 
îåðïõëçìÝíá êáé åðéêßíäõíá - 
persona non grata - ì.ì.å. ôçí 
ðáñïõóéÜæïõí ùò Ýíá áôåëåßùôï 
«ãëÝíôé» êáé «ðáíçãýñé» ôçò äçìï-
êñáôßáò, áëëÜ óôçí ðñáãìáôéêüôç-
ôá ôïõ âïëÝìáôïò, ôçò ñåìïýëáò, 
ôçò êëåøéÜò êáé ôçò áíåíôéìüôçôáò 
ôïõ 99% áõôþí ïé ïðïßïé ìå êÜèå 
ôñüðï áó÷ïëïýíôáé êáé óôçñßæïõí 
áõôü ôï ðáñáêìáóìÝíï áíáöáßñåôï 
äéêáßùìá ôïõ áíèñþðïõ. 
 
¢ëëç ìßá áðüäåéîç üôé ïé èåùñßåò 
ðñÝðåé íá êáôáóôñÝöïíôáé ïëïó÷å-
ñþò, åöüóïí äåí õëïðïéïýíôáé. Ï 
÷ñüíïò êáé ç éóôïñßá Ý÷ïõí áðïäåß-
îåé ôïí ëüãï ôïõ áëçèÝò… ¼ëïé 
óõìöùíïýí, Þ ìÜëëïí, ïé ðåñéóóü-
ôåñïé óõìöùíïýí óå üëá ôá ðáñá-
ðÜíù ðïõ ðñïáíáöÝñáìå. Óôçí 
ðñÜîç üìùò ôé óõìâáßíåé; 
Ïé «çèéêÝò» áíáóôïëÝò èá êáì-
öèïýí üôáí ï õðïøÞöéïò - 
persona non grata –  

«Üñ÷ïíôáò» èá ôÜîåé ìéá èÝóç «åñ-
ãáóßáò», üôáí èá ôÜîåé ìéá «ìïíé-
ìïðïßçóç» óå ìéá Üëëç åîßóïõ Ü-
äéêá êáôå÷üìåíç èÝóç åñãáóßáò... 
ï íüìïò ôçò æïýãêëáò äçëáäÞ... ï 
èÜíáôüò óïõ, ç æùÞ ìïõ... êáé áðü 
åäþ ðÜíå êáé ïé Üëëïé... êáé äåí 
âáñéÝóáé, åìåßò íá åßìáóôå êáëÜ, 
êáé ù÷ ìùñÝ áöïý ôßðïôá äåí áë-
ëÜæåé êáé åãþ èá áëëÜîù ôïí êü-
óìï; ìçí åßóáé êïñüéäï... 
 
Êëáóóéêïß ðñïâëçìáôéóìïß õðïôáã-
ìÝíùí áíèñþðùí óôç ìéæÝñéá êáé 
óôçí ðëáóìáôéêÞ-åéêïíéêÞ ðñáãìá-
ôéêüôçôá ôùí éóôïñéþí ôùí ðáð-
ðïýäùí êáé ôùí ãéáãéÜäùí ìðñï-
óôÜ  óôï ôæÜêé, ôùí show êáé ôùí 
ôáéíéþí ôçò ìåãÜëçò êáé ôçò ìéêñÞò 
ïèüíçò, ôùí âéâëßùí, ôçò ìïõóé-
êÞò, ôùí õðïëïãéóôþí, ôçò ãíþóçò 
êáé ôçò ðëçñïöïñßáò... üëùí áõ-
ôþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óáí fast 
food ãéá íá ãåìßæåé êÜðùò ç Üäåéá 
êáé áäéÜöïñç æùÞ êÜðïéùí, ôùí 
ðåñéóóïôÝñùí áíèñþðùí äçëá-
äÞ... áðüäåéîç ôïõ áíôéèÝôïõ õ-
ðÜñ÷åé; Íïìßæïõìå üôé ïé ðñÜîåéò 
êáé ìüíï ìðïñïýí íá êñéèïýí, êáé 
áðü ôéò ðñÜîåéò êáé ìüíï ìðïñïýí 
íá âãïõí ôá óõìðåñÜóìáôá... 
 
Óêåöôåßôå êáëÜ áí ðñÝðåé íá øçöß-
óåôå Þ ü÷é... óêåöôåßôå áí øçößóå-
ôå ôé èá øçößóåôå... 

 
 

ÕðïøÞöéïé persona non grata



Áõôïíïìßá, óýãêñïõóç, åëðßäá

Áõôü ðïõ Ý÷åé åíäéáöÝñïí äåí åßíáé áðëþò ôï Üèñïéóìá ôùí áôïìéêþí 
âïõëÞóåùí, îåêïììÝíùí áðü ïðïéáäÞðïôå äéáäéêáóßá äçìüóéáò äéáìÜ-
÷çò, áëëÜ ïé èÝóåéò/áðïöÜóåéò/äñÜóåéò ðïõ èá áíáäõèïýí áð' ôéò ó÷Ýóåéò 
ôùí áôüìùí ìÝóá óôçí êïéíùíßá. «Ç äéáôïìéêÞ ó÷Ýóç äåí åßíáé ïýôå õ-
ðÜñ÷ïõóá êáôÜóôáóç ðñáãìÜôùí ïýôå óýóôçìá èåóìþí, áëëÜ ìéá äéáäé-
êáóßá» (~balibar). Ôï óýíïëï äåí óõíßóôáôáé áðëþò óôï Üèñïéóìá ôùí é-
äéïôÞôùí ôùí ìåñþí ðïõ ôï áðïôåëïýí (óêëçñüò áíáãùãéóìüò), áëëÜ 
êáéíïýñéåò éäéüôçôåò áíáäýïíôáé áð' ôçí áëëçëåðßäñáóç ôùí åðéìÝñïõò 
(Þðéïò áíáãùãéóìüò). ¼ôáí Üôïìá Üíèñáêá êáé õäñïãüíïõ åíùèïýí óå 
êõêëéêÝò (áñùìáôéêÝò) áëõóßäåò, ïé äåóìïß ðïõ ðñïêýðôïõí åßíáé ðéï é-
ó÷õñïß áð' ôï óõíçèéóìÝíï êáé íÝåò éäéüôçôåò áíáäýïíôáé, ðïõ äåí ðñï-
Ýñ÷ïíôáé ïýôå áð' ôïí Üíèñáêá ïýôå ôï áð' ôï õäñïãüíï. ¼ëç ç åêëïãé-
êÞ/äçìïêñáôéêÞ äéáäéêáóßá (óõíåéäçôÜ) áöáéñåß áõôü ôï ÷áñáêôçñéóôéêü 
ôùí êïéíùíéþí, áêñéâþò åðåéäÞ åîáíôëåßôáé ìüíï óå èåóìïýò ðïõ áóêïý-
íôáé óôï åðßðåäï ôïõ áôüìïõ. Ôï åêëïãéêü ðáñáâÜí áðïìïíþíåé ôïí Üí-
èñùðï áðü ôïõò óõíáíèñþðïõò ôïõ («ç ìüíç áíôßóôïé÷ç ðñÜîç åßíáé áõ-
ôÞ ôçò áöüäåõóçò» ~le brise-glace ô.2) êáé ôåëéêÜ ôïí áðïíåêñþíåé. 
 
Ïé ôïðéêÝò êïéíùíßåò ÷ñåéÜæïíôáé Ýíá âáèìü áõôïíïìßáò ðïõ íá ôïõò åðé-
ôñÝðåé íá ñõèìßæïõí áìïéâáßá ôéò äéêÝò ôïõò õðïèÝóåéò, ÷ùñßò íá óôçñßæï-
íôáé óå êÜðïéï êÝíôñï áðïöÜóåùí (áðïêÝíôñùóç åîïõóßáò). Íá ìðïñïýí 
íá åêöñÜóïõí ôç óõëëïãéêÞ ôïõò åðéèõìßá ìå Üìåóåò äéáäéêáóßåò (áõôï-
èÝóìéóç: óõëëïãéêüôçôåò, óõìâïýëéá, ïìïóðïíäéïðïßçóç óõìâïõëßùí, 
óõíïìïóðïíäéïðïßçóç ïìïóðïíäéþí), ðïõ èá ðåñéÝ÷ïõí ôï óôïé÷åßï ôçò 
áëëçëåðßäñáóçò ôùí áôïìéêþí åðéèõìéþí, ôùí äéáöùíéþí, ôùí óõ-
ãêñïýóåùí. «Ôï Üôïìï óõãêñïôåßôáé óõëëïãéêÜ åããñÜöïíôáò óôçí ïñãÜ-
íùóÞ ôïõ, óõãêñïõóéáêÜ, ôï ß÷íïò ôïõ êïéíùíéêïý» (~macherey). Åßíáé 
Ýíá äéêáßùìá ðïõ ìáò Ý÷åé óôåñçèåß. «ÕðÜñ÷ù óçìáßíåé ëåéôïõñãþ Þ åðå-
íåñãþ óå Üëëá ðñÜãìáôá» (~spinoza), óå Üëëïõò áíèñþðïõò  (Üôï-
ìá/ìïíÜäåò), êáé äéáìïñöþíïõìå áðü êïéíïý áõôü ðïõ ìáò êáèïñßæåé 
(ôçí éóôïñßá ìáò), ìÝóá áðü äéáäéêáóßåò ïé ïðïßåò èá ëåéôïõñãïýí Ýîù 
áð' ôïõò êõñßáñ÷ïõò ìç÷áíéóìïýò (êñáôéêïýò èåóìïýò) Þ áðü ïìÜäåò 
ðïõ ðñïùèïýíôáé ùò áõôïíüçôï ðåäßï óõíåôáéñßæåóèáé (ïéêïãÝíåéá, åñãá-
óßá, êëð). «ÏìÜäåò üðùò, ç ïéêïãÝíåéá Þ “áõôïýò ðïõ îÝñù áð' ôç äïõ-
ëåéÜ ìïõ”, åßíáé Þäç áëëïôñéùìÝíåò êáé åèéóìÝíåò óôïí öáýëï êýêëï 
äïõëåéÜ/êáôáíÜëùóç/èÜíáôïò» (~bey). 
 
¼ëïé åßìáóôå ïéïíåß áíôéðñüóùðïé. Áõôüò åßíáé êé ï ëüãïò ðïõ ç åëðßäá 
ãéá öõãÞ áð' ôçí åðéöÜíåéá ôïõ êáèñÝöôç åßíáé áêüìá æùíôáíÞ. ÁëëÜ ç 
åëðßäá åßíáé åê öýóåùò åîùèåóìéêÞ... 

 



âéâëéïðùëåßá: 
áëöåéüò (÷áñ. ôñéêïýðç 22, áèÞíá) 
âáâÝë (æùïä. ðçãÞò & ëüíôïõ 1, áèÞíá) 
åëåýèåñïò ôýðïò (âáëôåôóßïõ 52, åîÜñ÷åéá) 
åíáëëáêôéêü (èåìéóôïêëÝïõò 37, åîÜñ÷åéá) 
ëåìüíé (çñáêëåéäþí 22, èçóåßï) 
ðñùôïðïñßá (ãñáâéÜò 3-5, áèÞíá) 
íáõôßëïò (÷áñ. ôñéêïýðç 28, áèÞíá) 
solaris (ìðïôÜóç 6, åîÜñ÷åéá) 
tilt (áóêëçðéïý 37, áèÞíá) 
underground  
(êáñáüëç & äçìçôñßïõ 56, ðåéñáéÜò) 
 

¿ñá:10 ð.ì.

Åéó â ò... ëÝïÅéó â ò... ëÝï

 comzeradd cLown  samurai!f   still_ill  vitrovaz dab doy

cafe/bar: 
áèÞíáéï (ôóáìáäïý 10, åîÜñ÷åéá) 
áóôÜñé (ìáñáèþíïò 28, ìåôáîïõñãåßï) 
intro (ê. âÜñíáëç x, ðåñéóôÝñé) 
lemon (áêôÞ èåìéóôïêëÝïõò 154, ðåéñáéÜò) 
ìéêñü (áñá÷þâçò 38, åîÜñ÷åéá) 
ìéêñü (áéì. âåÜêç 36, ðåñéóôÝñé) 
ôá ðáéäéÜ (ì. áëåîÜíäñïõ ÷, ðåñéóôÝñé) 
ðïäÞëáôï (èåìéóôïêëÝïõò 48, åîÜñ÷åéá) 
 ãåíéêÜ: 
nosotros (èåìéóôïêëÝïõò 66, åîÜñ÷åéá) 
ìéêñü ìïõóéêü èÝáôñï (âåÀêïõ 33, êïõêÜêé) 

15ç Ïêôùâñßïõ 

 ï ì é ê ñ ü ò 

¸öôáóå ç þñá ðïõ ðñÝðåé íá áóêÞóù ôï äéêáßùìá ôçò øÞöïõ ìïõ. 
Ðïéïò üìùò åßíáé áõôüò (ï ðïëéôéêüò) ðïõ ìðïñåß êáé èÝëåé íá êÜíåé ìéá 
ðüëç áíèñþðéíç; Åßíáé ðïëëïß ðïõ ìáò ëÝíå ðùò îÝñïõí. Ïé ðåñéóóüôå-
ñïé îÝñáíå êáé ðñéí áð' áõôÝò ôéò åêëïãÝò (óôéò ðñïçãïýìåíåò) ôé ÷ñåéÜ-
æåôáé ç ðüëç êáé ïé Üíèñùðïß ôçò. Ðïëëïß áðü åìÜò ôïõò øçößóáìå ôá 
ðñïâëÞìáôá üìùò ôá ßäéá (áíåñãßá, Ýëëåéøç ðñÜóéíïõ, ðñïâëÞìáôá êß-
íçóçò ê.á.). Ôþñá ó÷åäüí ïé ßäéïé ìáò õðüó÷ïíôáé ðÜëé ôá ßäéá. ÊÜðïéïé 
õðïóôçñßæïõí ðùò ðáñÜãïõí Ýñãï. (Ðüóï ìáò ÷ñÝùóáí ãéá áõôÞ ôçí ðá-
ñáãùãÞ äå ìáò åßðáí).  ÊÜðïéïé Üëëïé üôé áëëÜæåé ðñüóùðï ç ðüëç (ôá 
åßäáìå êáé ôá äéêÜ ôïõò ìïýôñá). Äåí ìðïñåß üìùò èá õðÜñ÷ïõí êÜðïéïé 
áð' üëïõò áõôïýò ðïõ èá èÝëïõí ðñáãìáôéêÜ íá êÜíïõí ôç æùÞ óôçí ðü-
ëç ðéï åýêïëç, ðéï áíèñþðéíç ðÝñá áðü êïììáôéêÜ óõìöÝñïíôá, ãéá 
ôïõò ðïëßôåò (ðïõ ðÜíå óáí ìáëÜêåò êáé øçößæïõí ôïí ðñþôï ðïõ èá 
ôïõò ðåé üôé èá ôïõò âïëÝøåé), ðïõ èÝëïõí íá æÞóïõí áíèñþðéíá. Íïìß-
æù ðùò äåí ðñïëáâáßíù óÞìåñá íá ôïõò âñù (áí õðÜñ÷ïõí),  ãé’ áõôü 
ëÝù íá óõíå÷ßóù ôïí ýðíï ìïõ êáé ßóùò ôïõò äù óôï üíåéñü ìïõ (áí ôï 
èõìÜìáé ìüëéò îõðíÞóù). 
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 p r o a o  g a ae s n  n n r t

 personang.blogspot.com   personang@gmail.com













καλώς να 'ρθεις δ ευτέ ρα -  [κουκούτσι]

Τρώ γαµ ε όλοι µ αζί. Ήταν κυριακή. Όχι όµω ς µ ια συνη θισµ έ νη  κυριακή ούτε 

όµω ς µ ια κυριακή µ ε τη ν “οικογέ νεια”. Ήµασταν π έ ντε άτοµ α. ∆ύο ζευγάρια κι 

εγώ . Προσπ αθούσαµ ε να ξεχάσουµ ε τις γεύσεις από τις καµ έ νες µ π ριζόλες και µ ε 

χοντρέ ς χοντρέ ς γουλιέ ς κρασιού µ ιλάγαµ ε. Προσπ αθούσαµ ε να ξεχάσουµ ε τη  

δ ευτέ ρα, το π ρω ινό ξύπ νη µ α. Πιστεύαµ ε π ω ς ζούσαµ ε για ‘κείνη  τη  στιγµ ή, και 

όµω ς βιαζόµ ασταν να π εράσει. Βιαζόµ ασταν να τελειώ σουµ ε το φαΐ, τη ν οµ ιλία, 

να φτάσουµ ε σπ ίτι µ ας, να έ ρθει η  δ ευτέ ρα επ ιτέ λους. Κάποιος µ ίλη σε για το 

χρόνο π ω ς π ερνά χω ρίς να του κάνει αίσθη ση  (σίγουρα εκτός κυριακής). Το 

τραπ έ ζι είχε λουλούδ ια (απ ’ τη  λαϊκή του σαββάτου), π ερίµ εναν κι αυτά τη  

δ ευτέ ρα, όχι όµω ς για να ξυπ νήσουν µ α για να µ αραθούν. Ο ι γκόµ ενες µ ίλαγαν 

για το π ώ ς τους έ κανε ο αέ ρας του µ εση µ εριού τα µ αλλιά, «Αύριο κοµ µ ω τήριο», 

τις π είραξα. Μ α το π ήραν σοβαρά κι άρχισαν να µ ιλούν γι’ αυτά. «Έ λα να 

π αίξουµ ε ρακέ τες» µ ου φώ ναξε ο έ νας. “Τακ-τακ, τακ-τακ” τώ ρα π ια είχα µ άθει, 

έ τσι δ εν υπ ήρχε η  δ ιασκέ δ αση  του αµ ύη του όταν χάνει τη  µ π άλα και όταν τη ν 

ψ άχνει µ αζί µ ε το σκύλο. Ο ι κοιλιέ ς φουσκω µ έ νες, άντε τώ ρα να π αίξεις, ή να 

ακούς το τακ-τακ. «Αδ ράνεια µ ας έ π ιασε σήµ ερα». «∆εν π έ τυχε και το φαΐ». «Ω , 

ναι, οι µ π ριζόλες». «Λίγη  µ ουσική, βρε π αιδ ιά». Ανοίξαµ ε το ραδ ιόφω νο. 

«Ειδ ήσεις ή π οδ όσφαιρο;» Γέ λασα. Πιάσαµ ε τη ν ευρώ π η , κουρδ ιστάν, ναζιστική 

νεολαία, ευρω µ π άσκετ, αλβανοί και π έ τσινα φτη νά απ ’ τη ν τουρκία. Κάτι έ λειπ ε 

απ ’ αυτό το γεύµ α τη ς κυριακής. Σίγουρα όχι (µόνο) το ταίρι µ ου (το άλλο µ ισό 

ζώ ο). «Ελάτε να δ ούµ ε τη λεόραση », φώ ναξε ο οικοδ εσπότη ς. Όλοι γκρινιάξαµ ε, 

µ α στο τέ λος καθίσαµ ε, αρχίσαµ ε τα σχόλια (η  ώ ρα τη ς χώ νεψ η ς). Στη  δ ύση  το 

δ ιαλύσαµ ε χαρούµ ενοι για το γυρισµό. Η  κυριακή τελείω νε επ ιτέ λους, κι ας 

ερχόταν η  δ ευτέ ρα, η  τρίτη , η  τετάρτη ... ση µ ασία είχε ότι π αίρναµ ε το δ ρόµ ο 

του γυρισµ ού. «Τη ν άλλη  κυριακή π άλι», κλείναµ ε ραντεβού, µόνο το µ ενού δ εν 

κλείσαµ ε, στη ν τελική είναι το µόνο π ου µ π ορεί να π άει καλά. «Θα φέ ρω  και τον 

τάδ ε», είπ ε ο έ νας και µ ε κοίταξε. «Θα φέ ρω  γλυκά για τη ν υπ οχρέ ω ση », του 

είπ α. Μ π ήκαµ ε (π ού αλλού;) στ’ αυτοκίνη τα. Πατήσαµ ε κόρνες απ οχαιρετισµ ού 

και φύγαµ ε, αφήνοντας το ζευγάρι να χασµ ουριέ ται, συγνώ µ η : να χαιρετά. Στη  

δ ιασταύρω ση  χω ρίσαµ ε κι εµ είς. Έ χε γεια, αναθεµ ατισµ έ νη  κυριακή, π ου απ ’ το 

π ρω ί µ ας µ π ουχτίζεις µ ε άγχος. Και να φανταστείς στο δ η µ οτικό µ ε τρόµ αζε η  

δ ευτέ ρα, η  τρίτη , η  τετάρτη . Ση µ ασία είχε ότι π αίρναµ ε το δ ρόµ ο του γυρισµ ού 

(άραγε για π ού;).



επιφάνεια

[indiffe re nt fire ]

Η  επιφάνεια είναι έ να σκαλοπάτι  µεταξύ ουρανού και θάλασσας. Ο  επιφανειακός 

άνθρω πος δ εν θα καταφέ ρει ποτέ  να υψ ω θεί, να πετάξει στον ουρανό. Ούτε θα 

γνω ρίσει τον υπ έ ροχο βυθό τη ς θάλασσας. Η  ζω ή του στερείται νοήµατος, 

ουσίας. Τη ν ουσία  αυτή δ εν θα τη  βρείτε στη ν επιφάνεια, γιατί είναι κρυµµ έ νη  

στο βάθος, πρέ πει να ψ άξετε καλά, είναι θαµ µ έ νη  κάτω  από τις στοίβες 

αδ ιαφορίας και παραλόγου...

Ο  τρόπος που ζεις, οι σκέ ψ εις, οι αποφάσεις που παίρνεις καθη µερινά, 

καθορίζουν τι άνθρω πος είσαι. Μ ε άλφα κεφαλαίο ή όχι. Όλοι κάνουµε 

παραχωρήσεις - ο κόσµος µας δ εν είναι ιδ ανικός. Όταν όµω ς ενεργούµε αλη θινά, 

µε βάση  του τι πραγµατικά είµαστε και θέ λουµε, βελτιώνουµε τις πιθανότη τες να 

γίνει ο κόσµος καλύτερος.

Μ οιάζει ουτοπικό; Ροµαντικό; Επιτρέ ψ τε µου να δ ιαφω νήσω . 

Μ όνο όταν εµφανίσουµε τον πραγµατικό µας εαυτό θα ξεκολλήσουµε απ ' τη ν 

επιφάνεια που δ εν αρµόζει σε κανέ ναν από µας. Τότε και µόνο τότε θα 

µ πορούµε να αποκαλούµαστε άνθρω ποι κι όχι ανθρω ποειδ ή. Τότε και µόνο τότε 

θα 'µαστε ζω ντανοί οργανισµοί κι όχι κούκλες, πλαστικά οµοιώ µατα. Όλοι αυτοί 

οι φαντασµ έ νοι και τυχάρπαστοι ας αρκεστούν στη  µίζερη   και επιφανειακή 

ζω ούλα τους, που η  µοριακή δ οµή τη ς είναι η  υποκρισία και η  συγκατάβαση . 

Άστους αυτούς να νοµίζουν ότι είναι στον αφρό. Άστους να νοµίζουν ότι είναι 

στη ν κορυφή. Η  ιδ ιοφυΐα καθώ ς και το χιούµορ µου (µε τις απαιτούµενες δόσεις 

ειρω νείας) δ εν µου επιτρέ πει τέ τοιου είδους συνειρµούς. Αυτά είναι για τους 

ρη χούς και µαταιόδοξους ανθρώ πους, που η  ανοη σία τους δ εν τους επιτρέ πει να 

δ ουν π έ ρα απ  ́τη  µύτη  τους. Κι είναι τόσο βαθιά νυχτω µ έ νοι, ενώ  ταυτόχρονα 

νοµίζουν πω ς είναι  ευτυχισµ έ νοι µ έ σα στη  χαζοµάρα τους.








