
Πλίνθοι και κέραμοι. Σελίδες ημερολογίου. Αποκόμματα χρόνου βίαια αποσπα-

σμένα από τη ροή του. Ατάκτως ερριμμένα, ενιαία, ελπίζω, ως αντίληψη. Αν έχει 

αυτό κάποια σημασία.  

Για τις φωτογραφίες και για ό,τι δεν έχει υπογραφή 

τον λόγο τον ζητάτε  από τον Σαπρίκη Χρίστο.  

Τα υπόλοιπα, σκίτσα και κείμενα  ανήκουν στους δημιουργούς τους. 

Ῥομαντικὸς ἐπίλογος 

Μὴ μὲ διαβάζετε ὅταν δὲν ἔχετε 

παρακολουθήσει κηδεῖες ἀγνώστων 

ἢ ἔστω μνημόσυνα. 

Ὅταν δὲν ἔχετε 

μαντέψει τὴ δύναμη 

ποὺ κάνει τὴν ἀγάπη 
ἐφάμιλλη τοῦ θανάτου. 

Ὅταν δὲν ἀμολήσατε ἀϊτὸ τὴν Καθαρὴ Δευ-

τέρα 

χωρὶς νὰ τὸν βασανίζετε 

τραβώντας ὁλοένα τὸ σπάγγο. 
Ὅταν δὲν ξέρετε πότε μύριζε τὰ λουλούδια 

ὁ Νοστράδαμος. 

Ὅταν δὲν πήγατε τουλάχιστο μιὰ φορὰ 

στὴν Ἀποκαθήλωση. 

Ὅταν δὲν ξέρετε κανέναν ὑπερσυντέλικο. 

Ἂν δὲν ἀγαπᾶτε τὰ ζῶα 
καὶ μάλιστα τὶς νυφίτσες. 

Ἂν δὲν ἀκοῦτε τοὺς κεραυνοὺς εὐχάριστα 

ὁπουδήποτε. 

[...] 

Μὴ μὲ διαβάζετε 

ὅταν 
ἔχετε 

δίκιο. 

Μὴ μὲ διαβάζετε ὅταν 

δὲν ἤρθατε σὲ ρήξη μὲ τὸ σῶμα... 

Ὥρα νὰ πηγαίνω 
δὲν ἔχω ἄλλο στῆθος.  

Νίκος Καροῦζος 



Part I 

Θα μας τρελάνουν οι σύντροφοι. 

Διαβάζω την ανακοίνωση [1] του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ να μας καλεί να απεργήσουμε ενάντια στην κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ!!! 

Μας καλεί λέει «…να δώσουμε τη δική μας δυναμική απάντηση σε 
όλους αυτούς που με κάθε μέσο προσπαθούν να επιβάλλουν τη συ-
νέχιση των πολιτικών που οδήγησαν στην ισοπέδωση των εργασια-
κών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, 
τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την αύξηση της ανεργίας και 
οδήγησαν σε απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας.»!!! 

Να απεργήσουμε, να κατέβουμε στην πορεία και μετά να περάσου-
με να πιούμε και ένα καφεδάκι στα γραφεία των Υπουργών ΜΑΣ για 
να νιώσει και η πρωτοδεύτερη φορά αριστερά όπως νιώθανε τόσα χρόνια οι σύντροφοι 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.: 

Το πρωί «αγωνιστές», το απόγευμα να κανονίζουν τα ρουσφετάκια με αυτούς που ενάντιά 
τους απεργούσαν το πρωί. 

Μας δουλεύουν διαχρονικά ψιλό γαζί, αλλά καλά να πάθουμε. Αφού τους παίρ-
νει… 

Part II 

Ήρθε μετά και ένα κείμενο του Γιάννη Λαζάρου για την, για άλλη μια φορά, «μεγαλειώδη» 
απεργία με τίτλο «πιάσαμε πάτο Γρηγόρη».[2] 

Ταλανίζομαι ανάμεσα στις λέξεις και τις προτάσεις, πότε από δω πότε από κει, συμφωνώ-
ντας και διαφωνώντας ταυτόχρονα, όπως γίνεται πάντα με ό,τι διαβάζω χρόνια τώρα και 
μπαίνοντας τελικά στο πειρασμό να κόψω και να ράψω τις σκέψεις κρατώντας σίγουρα για 
το σήμερα τα παρακάτω: 

«…Στην Ελλάδα των 3 εκατομμυρίων ανέργων κατέβηκαν στον δρόμο διατεταγμένα και 
συντεταγμένα οι έχοντες μεροκάματο. Μάλιστα η πλειοψηφία αυτών έχουν σίγουρο μερο-
κάματο. Δημοσιοϋπαλληλικό… 

Για 3 εκατομμύρια Έλληνες το αύριο τελείωσε για αυτούς χθες και το σήμερα είναι παράτα-
ση του χθες, για τους υπόλοιπους το ξεκόλλημα του κώλου από τον καναπέ είναι δείγμα 
αντίστασης… 

…Αυτοί οι αξιοπρεπείς άνθρωποι που θέλουν ήσυχες διαδηλώσεις με ώρα έναρξης και ώρα 
λήξης μεταφέροντας το δημοσιοϋπαλληλικό τους πρόγραμμα στους δρόμους. Στις 11 ξεκι-
νάμε, στη 1 το λήγουμε και στις 2 είμαστε στην καφετέρια παραγγέλλοντας καφέ (5 ευρώ 
συν μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό) από έναν σερβιτόρο που δεν είχε δικαίωμα να κατέβει 
στην απεργία για τα 350 ευρώ μαύρα που παίρνει το μήνα. Σα δε ντρέπεται ο απεργοσπά-
στης!… 

«μεγαλειώδης» απεργία 



Μόνο που στοχευμένα ήταν άστοχη αυτή η απεργία διότι οι εκπρόσωποι των δανειστών 
σάς κοιτούσαν με κιάλια από την σουίτα ξενοδοχείου των Αθηνών που είναι αραχτοί γε-
λώντας με τα χάλια σας και αποδεικνύοντας σας ότι σας γράφουν στα @ρχ@@ τους αφού 
έφτασαν στην Αθήνα παραμονή της απεργίας που είχε κανονιστεί ένα μήνα πριν. Οι απερ-
γοί έκαναν σουλάτσο και οι τροϊκανοί μετρούσαν στα πόσα κατασχεθέντα σπίτια Ελλήνων 
παίρνουν διπλό μπόνους και στις πόσες απλήρωτες δόσεις σου βγάζουν στο σφυρί την 
ίδια σου την ζωή. 

Μια κατάπτυστη τακτική συντεχνιών που σκοπό έχει να σηκώσει τον Έλληνα από τον υπό 
κατάσχεση καναπέ του για το μεροκάματο των κομματοθρεμμένων συνδικαλιστών που 
στηρίζουν τα κόμματα της Βουλής και τα εξωκοινοβουλευτικά υποκομματίδιά τους με 
χοντρό παρά. Σε λίγο οι απεργίες θα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Μπορεί να κάνεις 
και επιδοτούμενα προγράμματα 5μηνης απεργιακής απασχόλησης ή να πάρεις δάνειο 
από την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Σταθάκη για επιχείρηση πρόσληψης ωρομισθίων απερ-
γών… 

…Κίνημα που φέρει ταυτότητα κομματική είναι κίνημα-πυροσβεστήρας. Είναι κίνημα-
τσοπανόσκυλο που φυλάει τα πρόβατα στο μαντρί και τα βγάζει βόλτα δίνοντάς τους την 
πορεία για το που θα βοσκήσουν αγωνιστικό χορτάρι αφήνοντας ήσυχο τον τσοπάνη να 
κάνει τα παζάρια του με τους χασάπηδες…. 

…Όσοι δεν βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή την αφήγηση θα πρέπει να απαντήσουν 
(πρώτα) στους εαυτούς τους τι διάολο θέλουν και κατεβαίνουν σε απεργία την ίδια ημέρα 
με αυτούς…» 

Reset!, αλλά πού είναι κρυμμένο αυτό το κουμπάκι; 
 

[1] http://goo.gl/nVuSZ7 | [2] http://goo.gl/2yYEh2 



Γράφει [1] η κυρία Αγγελική Σπάνου: 

Φυσικά, το θέμα δεν είναι αν πρόκειται για «γενοκτονία» ή «εθνοκάθαρση». Το θέμα 
είναι -όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις- η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του αντιπά-
λου. 

Η παραίτηση του υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη δεν ζητείται από βουλευτές της ΝΔ λόγω 
διαφωνίας επιστημονικού περιεχομένου - ποιος, άλλωστε, νοιάζεται για το βάθος των 
πραγμάτων; Η παραίτηση ζητείται για να αποδειχθεί ότι ο υπουργός είναι κρυπτοφιλό-
τουρκος σε μια χώρα στην οποία με τη (φραστική) τουρκοφαγία φτιάχνονται πολιτικές 
καριέρες. 

[...] 

Στο σχολείο μαθαίνουμε τις αρετές του έθνους, εκπαιδευόμαστε στον αυτοθαυμασμό και 
στην πεποίθηση ότι εδώ κατοικεί ένας περιούσιος λαός, ότι περικυκλωνόμαστε από ε-
χθρούς και κακούς, ότι στο τέλος νικάμε γιατί έχουμε δίκιο. Ακόμη και αν τελειώσει κανείς 
το πανεπιστήμιο, εφόσον δεν έχει άλλα διαβάσματα και δεν ανατρέξει σε άλλες πηγές, 
δεν θα ξέρει και πολλά για τον εμφύλιο, για όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν, για 
τη στάση της πλειοψηφίας στη διάρκεια της χούντας, αλλά και πιο πίσω για τη δίκη του 
Κολοκοτρώνη και άλλες ζοφερές στιγμές του ελληνικού έπους. 

[...] 

Ο πατριωτισμός μας είναι θορυβώδης και ρηχός. Φωνάζουμε, δακρύζουμε, κορδω-
νόμαστε, βερμπαλίζουμε και στο μεταξύ καταστρέφουμε την πατρίδα που υποτί-
θεται ότι λατρεύουμε σε όλα τα επίπεδα (περιβαλλοντικό, πολιτισμικό, 
οικονομικό). 

Μας αρέσουν οι παρελάσεις και τα άρματα, οι λόγοι των «επισήμων» 
για το ένδοξο παρελθόν, ο,τιδήποτε φανταχτερό θυμίζει από πού 
ερχόμαστε και κρύβει το ποιοι είμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε. 

 
 

εθνικά 

[1] http://goo.gl/pThBzw 



Η  συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις. Στο βήμα ο κ. Ζουράρις [1], συ-
μπολιτευόμενος βουλευτής της δεύτερης φοράς αριστεράς. Παρακολουθούσα την ομιλία - 
τη βρήκα και αργότερα στο διαδίκτυο [2] - και προσπαθούσα απελπισμένα να καταλάβω τι 
ακριβώς θέλει να πει και τι να αποδείξει. 

Μιλάει για τα σχολικά βιβλία, για το βιβλίο της Γλώσσας της Στ’, για τα Ανθολόγια, κάπου 
μπλέκει  και τα δημοτικά τραγούδια. Τον άκουγα και σκεφτόμουν πώς μπορεί ένας 
άνθρωπος να μιλάει ασύντακτα και με τόση ένταση και σιγουριά για πράγματα που τουλά-
χιστον δεν τα γνωρίζει καλά ούτε και τα έχει ψάξει. 

Η απορία μου όμως αργότερα έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν είδα σχόλια και σκέψεις από 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς που επικροτούσαν τα λεγόμενά του. 

Καλά ο κύριος Ζουράρις είναι βουλευτής, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ψηφουλάκια αναζητεί 
και όσο πιο φανφαρόνικα μιλάει τόσο πιο πολύ θόρυβο κάνει γύρω από το όνομά του. Δεν 
θα είναι άλλωστε ούτε ο πρώτος πολιτικός ούτε ο τελευταίος που θα προσεγγίζει τα της 
εκπαίδευσης με ελαφρότητα και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο αυτών που βρίσκει σκόρπια 
στους σκουπιδότοπους του ίντερνετ. [3] [4] 

Οι δάσκαλοι όμως που χειροκροτούν άκριτα τα απίθανα που αναφέρει έχουν άραγε δια-
βάσει τα βιβλία που κατηγορεί; Τα έχουν διδάξει στις τάξεις τους; Έχουν ανοίξει καμιά 
φορά τα Ανθολόγια; Έχουν διαβάσει τα κείμενά που βρίσκονται εκεί; Τι πρόβλημα αντιμε-
τωπίζουν με τη διδασκαλία της Προστακτικής και της Υποτακτικής στην Στ' Δημοτικού με 
την αξιοποίηση των οδηγιών χρήσης ενός αντικειμένου; Αυτό δεν είναι γλώσσα; Ή γλώσσα 
είναι οι κιτρινισμένες φωτοτυπίες των χρονικών αντικαταστάσεων που αναπαράγονται 
συνεχώς καταναλώνοντας διαχρονικά μισό δάσος Αμαζονίου σε χαρτί φωτοτυπικού; 

Τρατζικ που θα έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. 

& γλωσσικά 

[1] https://goo.gl/ILDw0g 
[2] https://goo.gl/xYSepU 
[3] Θυμάμαι τον κ. Ε. Στυλιανίδη Υπουργό Παιδείας της πρώτης φοράς σεμνής και ταπεινής 
δεξιάς σε επίσημη ομιλία να αναμασάει ένα από τα πιο γνωστά hoax του ιντερνετ για την 
ελληνική γλώσσα. Το «Hellenic Quest» 
[4] http://goo.gl/vBdcKZ 



Κοιτάζω τα πρόσωπα στις φευγαλέες εικόνες της τηλεόρασης, διαβάζω το κείμενο [1] της 
ανακοίνωσης της ΑΔΕΔΥ που μας καλεί στο Σύνταγμα να διαδηλώσουμε ενάντια στις πλει-
στηριασμούς, παρατηρώ τις αντίστοιχες επαναστατικές κορώνες που κατακλύζουν τα δί-
κτυα και χάνομαι πάλι.. 

Χρόνια πριν, στις «καλές» τις εποχές. 

Ήταν μια χαρά. Με το σπίτι, το εξοχικό, τις βόλτες τους. Κάποια στιγμή όλα χάθηκαν. Ανοί-
χτηκαν στη δουλειά παραπάνω απ’ όσο έπρεπε, αλλιώς τα λογάριασαν και… 
…Ένα πρωί χτύπησε η πόρτα του σπιτιού τους, μπήκαν μέσα δυο με κουστούμια, και τους 
έδιωξαν. Έτσι απλά. Πουλήθηκε λέει σε άλλον. Το αυτοκίνητο, το εξοχικό, το πατρικό είχαν 
κατασχεθεί πιο πριν σε μια ανέλπιδη προσπάθεια να σωθεί κάτι. 

Εκείνος δεν άντεξε, έφυγε γρήγορα. Εκείνη μόνη με το παιδί μάζεψε τα κομμάτια της σε 
μια φτηνή γκαρσονιέρα, πέρασε κάποιους μήνες στη φυλακή στον Κορυδαλλό για τα χρέη 
και βγαίνοντας, ξαναέστησε τη ζωή της βυθισμένη όπως πάντα στα πλεκτά της, τα βιβλία 
της, στον μικρόκοσμό της. Πικραμένη αλλά χαμογελαστή. Βοήθησαν οι γύρω όσο μπορού-
σαν. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, σιωπηλά, όπως είναι η πραγματική αλληλεγγύη. Η ίδια δεν 
ζήτησε τίποτε, δεν απαίτησε τίποτε. Δεν τα ‘ριξε στους άλλους, ούτε στο κακό το ριζικό. 
Από μικρή έτσι έκανε. Ήταν στάση ζωής. Ξανά απ” την αρχή σ” αυτόν τον αέναο αγώνα της 
καθημερινότητας. 
– Όλα θα πάνε καλά. Θα τα καταφέρουμε. Σιγοψιθύριζε. 

Χρόνια πριν, στις «καλές» τις εποχές. 

«Δεν ήμουν η μόνη» μου έλεγε. «Τότε γνώρισα έναν άλλον κόσμο. Πολλούς σαν εμένα που 
χάσανε τα σπίτια τους, μπαίνανε στη φυλακή για τα χρέη, κάποιοι δεν άντεξαν και 
έφυγαν.» 

Αλλά δεν ασχολούνταν κανείς. 

Ήταν βλέπεις η εποχή της «ευημερίας» για την μικροαστούρα της Ελλάδας. Το χρήμα έρεε 
εύκολο για να αγοράζουν μεγάλα σπίτια με εξωπραγματικά δάνεια, για να παίζουν στα 
χρηματιστήρια, για να φορτώνουν τις κάρτες. 

«Δεν ήμουν η μόνη» μου έλεγε. «Τότε γνώρισα έναν άλλον κόσμο. Πολλούς σαν εμένα που 
χάσανε τα σπίτια τους, μπήκανε στη φυλακή για τα χρέη, κάποιοι δεν άντεξαν και έφυγαν.» 

Αλλά δεν ασχολούνταν κανείς. 

Το «κίνημα» ήταν απασχολημένο με το πότε θα βγούμε στη σύνταξη και πώς θα τσιμπή-
σουμε κανένα επιδοματάκι. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ είχαν να μοιράσουν παράδες και ρουσφέτι-
α, οι άλλοι οραματιζόταν στις συνεδριάσεις και στα ταβερνεία επαναστάσεις. Όλοι ευχαρι-
στημένοι και τραγουδούσαν τα βράδια στα νεομπουζουξίδικα πάνω από γεμάτες πιατέλες 
όλο πάθος «Αχ! το σπιτάκι μας στη Δραπετσώνα» ρίχνοντας δυο στροφές. 

Τα πάντα στον αυτόματο με τις κατεστραμμένες ζωές σκιές στο παράλληλο σιωπηλό σύ-
μπαν. Άσε που με ένα δανειάκι ή από το τροφαντό εφάπαξ έπαιρνες και ένα καλό σπίτι 

Το σπιτάκι ΜΟΥ 



φτηνά στον πλειστηριασμό. 

Τα θυμάσαι αυτά, την κοιτάς να πλέκει, να διαβάζει, να χαμογελάει και νιώθεις κάπως βλέ-
ποντας τους συντρόφους να είναι στα κεραμίδια για τα σπίτια των μεγάλων δανεικών. Να 
ανακαλύπτουν τον πόνο όταν χτυπάει και τη δική ΤΟΥΣ πόρτα ή όταν νομίζουν ότι θα τους 
φέρει τα ζεστά ψηφουλάκια παραζαλισμένων μικροαστών. [2] 

Τα θυμάσαι αυτά και νιώθεις κάπως όταν ζητάνε απ’ τους άλλους να τους «σώσουν» για να 
μην χάσουν τη ψευδαίσθηση της ευημερίας που απέκτησαν με δανεικά. Το σπιτάκι ΤΟΥΣ. 
Και το τραγικό όχι μόνο να το ζητούν αλλά να το απαιτούν! 

Τα θυμάσαι αυτά και νιώθεις κάπως όταν τους βλέπεις να ταυτίζουν ανερυθρίαστα την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου με το σπιτάκι ΤΟΥΣ!!!! [3] και να νομίζουν ότι κάνουν επανά-
σταση όταν φωνάζουν το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Μέχρι να πληρώ-
σουν οι άλλοι τα δανεικά και όλα πάλι μέλι γάλα. Ο καθένας στην κανονικότητά του. 

Ελλάδα του 2015. Αγώνας ταξικός για το σπιτάκι ΜΟΥ, τη βόλεψή ΜΟΥ. Τρέμε Μαρξ. Οι 
μικροαστοί επαναστατούν και η γη σείεται. 

Τρεις Σαμουράι, Δυο Ζόμπι κι Ένα Νερόφιδο τραγουδά ο Τοτέμ [4] & Reset! 

Αλλά πού είναι κρυμμένο αυτό το κουμπάκι; 

[1] http://goo.gl/MwG4mt  

[2] http://goo.gl/luPn5T 

[3] https://goo.gl/aOUUH9 

[4] https://goo.gl/gE4UpW 



Έγινε σχολική γιορτή. 

Ποιήματα, τραγούδια, παουερ πόιντ με φωτογραφίες της εποχής, η αναπόφευκτη συγκί-
νηση από τους λίγους πια ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα ή μεγάλωσαν τα πρώτα 
μεταδικτατορικά χρόνια. 

Έγινε σχολική γιορτή. 
Και κουβαλάει όλα αυτά που κουβαλάνε οι σχολικές γιορτές. Τα έτοιμα χρονικά που κατα-
κλύζουν τα εκπαιδευτικά σάιτ, τον αναπόφευκτο βερμπαλισμό, τη χαρά που νιώθουν τα 
παιδιά όταν κάνουν πρόβα γιατί θα χάσουν μάθημα, τη βαρεμάρα τους όταν αποστηθί-
ζουν λόγια που δεν καταλαβαίνουν.  

«Οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων», « κι ήσουν φως μου, κατακόκκινη νιφάδα σε 
γιορτή | σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή». 

Έγινε σχολική γιορτή. 

Να βάλουμε και λίγο πρόσφυγες μέσα – είναι της επικαιρότητας. Του χρόνου όλο και κάτι 
άλλο θα προκύψει. Γράψε με κόκκινο τα συνθήματα, ανέβασε την ένταση στην κονσόλα 
όταν λέει «…αδέλφια μας στρατιώτες είμαστε άοπλοι…», θέλω πάθος όταν λέτε το «ψωμί 
– παιδεία – ελευθερία». Όρθιοι τώρα να πούμε και τον Εθνικό Ύμνο και να πάμε στα σπίτι-
α μας. 

Έγινε σχολική γιορτή. 

Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τους μιλάς για το ΦΟΒΟ και δεν το καταλαβαί-

17 Νοεμβρίου 



Ναι έτσι είναι, αλλά... 

Πολλές φορές στις συζητήσεις, ζωντανές και εικονικές, ακούω ένα μόνιμο «αλλά...». Τους 
καταλαβαίνω αυτούς που το λένε. Τους καταλαβαίνω γιατί το χρησιμοποιούσα κι εγώ πολύ 
συχνά αυτό το «αλλά...» όταν δεν ήθελα να παραδεχτώ το αυτονόητο. Όταν η πραγματικό-
τητα ερχόταν σε αντίθεση με τα στερεότυπα που κουβαλούσα μέσα μου. 

Ναι, έγινε εισβολή στην Πράγα, αλλά... 
Ναι, δεν υπάρχουν τρόφιμα στα ράφια, αλλά... 
Ναι, πήγαν οι σύντροφοι Σοβιετικοί στο Αφγανιστάν, αλλά... 
Ναι, η 17 Νοέμβρη δολοφονεί, αλλά... 
Ναι, το Ολοκαύτωμα έγινε, αλλά... 
Ναι, δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα, αλλά... 
Και αυτό το «αλλά...» υποτίθεται ότι λεγόταν γιατί έβλεπα -
τρομάρα μου- σφαιρικά τα γεγονότα. 

Έτσι και τώρα με τις δολοφονίες στην Γαλλία ακούω πίσω 
μου στην τηλεόραση περισπούδαστες αναλύσεις διαβάζο-
ντας ταυτόχρονα αντίστοιχα ειδήσεις και απόψεις που τρέ-
χουν στην time line μου. 

Τρομακτικό αυτό που έγινε, αλλά είναι λέει άνεργοι και 
φτωχοί χρόνια, αναλύει ο ένας.  

Φρίκη, αλλά φταίει η αποικιοκρατία, τονίζει όλο σο-

νουν. Για το πώς οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, στον μικρόκοσμό τους, όταν 
φοβούνται και πόσο δύσκολο είναι να το ξεπεράσεις. Πόσο δύσκολο είναι να το ξεπεράσεις 
όταν γύρω σου χιλιάδες, με κάθε τρόπο, σου λένε: «μη μιλάς – κάτσε στα αυγά σου», «μη 
μιλάς – κάτσε στα αυγά σου», «μη μιλάς – κάτσε στα αυγά σου». Ότι αυτός ο διάχυτος φό-
βος είναι ο φασισμός και η υπέρβασή του είναι ο ηρωισμός. 
Δεν το καταλαβαίνουν. Ρωτάνε πόσοι σκοτώθηκαν, αν πάτησε κανέναν το τανκ. 

Έγινε σχολική γιορτή. 

«Το πρωί πριν έρθω λέω δε θα κλάψω και τελικά πάντα δακρύζω.» μου λέει πάλι η κυρία 
Σοφία που παρακολουθεί κάθε γιορτή μας, 20 χρόνια τώρα. Και ξαναμιλάει για τις πρώτες 
διαδηλώσεις της μεταπολίτευσης που έζησε. Δακρύζω κι εγώ αλλά τελικά …έγινε σχολική 
γιορτή. 
Και μείνανε οι Πρωθυπουργοί, οι Υπουργοί Παιδείας, οι Κεντρικές Επιτροπές να σου 
«ερμηνεύουν» κάθε χρονιά το μήνυμα, εμείς να ψάχνουμε στο ιντερνετ για τα έτοιμα χρο-
νικά και τα παουερ πόιντ και τα παιδιά να χαίρονται που χάνουν το μάθημα. 

«οξειδώθηκα μες στη νοτιά των ανθρώπων» 



Κάθε φορά που κάθομαι απέναντι απ’ τη Γέφυρα σκέφτομαι τα ίδια πράγματα. 

Τη λαχτάρα ν’ ανέβουμε στο κατάστρωμα του φέρι, μικρά παιδιά, δίπλα στον καπετάνιο. 

Το μυαλό να φαντασιώνεται μάχες με ιππότες βλέποντας για ώρα τα κάστρα στην ακρο-
θαλασσιά, ένα να απομακρύνεται ένα να ζυγώνει. 

Τα σουβλάκια στις καντίνες του Ρίου και του Αντίρριου και τους μύθους που τα συνόδευ-
αν… 

…εικόνες που ξεθωριάζουν τις μνήμες του ατέλειωτου εκνευρισμού στις τεράστιες ουρές 
της αναμονής για να περάσεις απέναντι. Απωθούν βαθιά μέσα σου τα μαλώματα και τις 
κουτοπονηριές των συμπολιτών για το ποιος θα μπει «τελευταίος» για να βγει «πρώτος» 
στην άλλη προβλήτα. 

Κάθε φορά που κάθομαι απέναντι απ’ τη Γέφυρα σκέφτομαι τα ίδια πράγματα. 

Την προσμονή να τη θαυμάσεις από ψηλά, φωτισμένη το βράδυ, κατεβαίνοντας τις στρο-
φές της Κλόκοβας. 

Τα ανοιχτά στόματα των μαθητών μου όταν συζητάς μαζί τους γι’ αυτό το σύγχρονο τε-
χνολογικό θαύμα. «Αλήθεια κύριε οι βάσεις της είναι μεγαλύτερες από ένα γήπεδο πο-
δοσφαίρου;» [1] Το βλέμμα τους που αστράφτει όταν ονειρεύονται: «Εγώ θα φτιάξω 
όταν μεγαλώσω το επόμενο θαύμα!» και ζωγραφίζουν στο περιθώριο του βιβλίου τους 
φουτουριστικές γέφυρες που ενώνουν πλανήτες. 

Την αίσθηση μια άλλης Ελλάδας όταν τη διασχίζεις και φτάνοντας στο πιο ψηλό της ση-
μείο  αφήνεις λίγο το πόδι απ’ το γκάζι για να την παρατείνεις… 

απέναντι απ’ τη Γέφυρα 

βαρότητα ο άλλος.  

Είναι σχέδιο της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων για να κυριαρχήσουν οι κακοί, πετάγεται ο 
τρίτος. 

Αναλύσεις υποτίθεται «αριστερές» φτάνει να βάλεις λίγο καπιταλισμό και αποικιοκρατία 
μέσα, που παραγνωρίζουν αυτό που βιώνει η ανθρωπότητα από γεννησιμιού της. Ο φανα-
τικός δε θέλει αφορμή. Θέλει μόνο να «σώσει» τον κόσμο κατά πως αυτός καταλαβαίνει και 
άλλες φορές απλά να σώσει μόνο την ψυχή του. 

Αυτοί που πυροδότησαν τις βόμβες στη συγκέντρωση στην πλατεία της Άγκυρας πριν ένα 
μήνα, είναι στην ίδια λογική με τους σημερινούς δολοφόνους στη Γαλλία. 

Ούτε ο καπιταλισμός τους έφταιξε, ούτε η αποικιοκρατία, ούτε η φτώχεια. Τον εαυτό τους 
ήθελαν να στείλουν στον παράδεισο. Με κάθε κόστος για τους άλλους. Και κάθε 
«αλλά...» που λέγεται απλά τους δίνει άλλοθι και τους δικαιολογεί. Όχι ότι 
χρειάζονται άλλοθι και δικαιολογίες για την επόμενη φορά... 



…για να προσγειωθείς γρήγορα στην πραγματικότητα όταν σε λίγα μέτρα επιστρέφεις 
στον δύστροπο δρόμο με τις στροφές, τα σαμαράκια, τις λακκούβες και να αναρωτιέσαι: 
«Γιατί την έφτιαξαν τελικά;» Μια γέφυρα που συνδέει «το πουθενά με το εντελώς πουθε-
νά».[2] 

Κάθε φορά που κάθομαι απέναντι απ’ τη Γέφυρα σκέφτομαι τα ίδια πράγματα. 

Κάπως έτσι είμαστε. Και σαν άνθρωποι και σαν χώρα. Γεμάτοι παιδικές αναμνήσεις και 
τωρινές αντιφάσεις. 

Γεμάτοι απ’ τα παραμύθια ενός ωραιοποιημένου παρελθόντος. 

Με «μεγάλες αποφάσεις» της στιγμής, για να συνεχίσουμε την αμέσως επόμενη να βαδί-
ζουμε στην κακοτράχαλη πραγματικότητα και να βρίζουμε το ριζικό μας και τους άλλους. 

«Ωσαννά» και «Σταύρωσον» ταυτόχρονα. 

Ίσως είναι και μια λύση ψυχοθεραπείας σε μια ανορθόδοξη χώρα που δεν έχουμε τα κου-
ράγια; τη θέληση; να την αλλάξουμε. 

[1] http://goo.gl/1RGjW6 | [2] https://goo.gl/Ooa0qy 



Η timeline σου γεμίζει από ειδήσεις, σχόλια, αναλύσεις, φωτογραφίες με τη με-
ρίδα του λέοντος οτιδήποτε έχει σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. 

Πειράγματα, τρολαρίσματα, αυτοσαρκασμοί, ανέλπιδες προσπάθειες που 
αναλύουν την πραγματικότητα, τραγούδια και στιχάκια όλο υπονοούμενα. 

Κοψοχέρηδες Συριζαίοι που οραματιζόταν ένα εύκολο ροζ μέλλον εναλλάσ-
σονται με χαιρέκακους ΠΑΣΟΚοΔεξιούς που προσπαθούν να πάρουν το αίμα 
τους πίσω, με σφήνες από σταθερά προσηλωμένους σ’ ένα άλλο σύμπαν 
Κουκουέδες. 

Πιστοί Συριζοπροεδρικοί, αν και ζαλισμένοι, συστήνουν υπομονή, εγκρά-
τεια και αγάπη, πιτσιρικάδες και όχι μόνο δηλώνουν συμμετοχή σε φα-
νταστικά live με τον Ρουβά και τον Μπομπ Σφουγγαράκη, ο Μανώλης 
σταθερός με το γήπεδο της ΑΕΚ. 

Ρήσεις αρχαίων προγόνων μπλέκουν με τα ζώδια, θεωρίες συνωμοσίας 
παρουσιάζονται με τη μορφή σοβαρών αναλύσεων: «Επίτηδες τα κάνουν 
όλα. Έχουν κάποιο σχέδιο στο μυαλό τους. Δεν μπορεί να είναι τόσο 

άσχετοι». – Το τελευταίο δεν το λένε αλλά θέλουν να το πιστεύουν. 

Ο καθένας μας ψάχνει από κάπου να πιαστεί. 

Άλλος για να διασκεδάσει την ανία του, άλλος γιατί θέλει να σώσει τον κόσμο, άλλος γιατί 
ασφυκτιά απ΄ την πραγματικότητα και τα καφενεία, εικονικά και μη, σ’ αυτή τη χώρα πάντα 
ήταν ένα καλό μέρος για να βρούμε τις ισορροπίες μας. 

Και την ώρα που είσαι και εσύ μέσα στο παιχνίδι, διαβάζεις, απαντάς, σχολιάζεις το φιλή-
δονο αρσενικό μάτι σκαλώνει στην καλλίπυγο δεσποσύνη της φωτογραφίας που εμφανίζε-
ται μπρος σου για να διαβάσει την είδηση που ακολουθεί: 

«Σε μια πρωτότυπη κίνηση προχώρησε η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρία[1] παραγωγής ερωτι-
κού περιεχομένου, αυτή του Δημήτρη Σειρηνάκη, προκειμένου να συμπαρασταθεί με το 
δικό της τρόπο στον προβληματισμένο Ελληνικό λαό (sic)… 
…έως ότου η Ευρώπη καταλήξει σε συμφωνία- η Sirina – θα διαθέτει επιλεγμένο premium 
περιεχόμενο, χωρίς καμία απολύτως χρέωση σε όλους τους Έλληνες (προσφέροντας) δω-
ρεάν την ταινία «Βούλα Βαβάτση και ο Υπουργός» για χρήστες με Ελληνική IP.» [2] 

Τσουπ! και στο μυαλό το τραγουδάκι των σχολικών και στρατιωτικών μας χρόνων: 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά 
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει 
και ξανά προς τη δόξα τραβά (τραβά, τραβά) 
και ξανά προς τη δόξα τραβά 

Βενσερέμος!!! 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 
τουλάχιστον στο facebook  

[1] http://goo.gl/oxoYZv | [2] http://goo.gl/RYQmdw 


