
Περί ανομίας και 
άλλων δαιμονίων

Εστίες ανομίας, σχολεία εκπαίδευσης τρο-
μοκρατών, άντρα διακίνησης ναρκωτικών: 
η φαντασία της κυβέρνησης, της αστυνο-
μίας και των εντεταλμένων δημοσιογρά-
φων, για άλλη μια φορά, δεν πήγε πολύ 
μακριά. Η Βίλλα Αμαλίας, το στέκι και ο 
αυτο-οργανωμένος ραδιοφωνικός σταθ-
μός 98FM στην ΑΣΟΕΕ, η κατάληψη Σκα-
ραμαγκά, η κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 
δέχτηκαν σε διάστημα μικρότερο από ένα 
μήνα την επίθεση των δυνάμεων καταστο-
λής και τη συκοφάντηση με τα ίδια παλιά 
επιχειρήματα.

Σε μια εποχή που η πολιτική της κρίσης 
σαρώνει κοινωνικά κεκτημένα (εργασιακά 
δικαιώματα, υγεία, παιδεία) και επιτίθεται 
στην ίδια την αξιοπρέπεια όλο και περισσό-
τερων ανθρώπων, το κράτος και τα αφε-
ντικά επιλέγουν, στο όνομα του νόμου και 
της τάξης, να στοχοποιήσουν τα κομμάτια 
της κοινωνίας που αντιστέκονται.

Πίσω από την επιτακτική ανακάλυψη, όπως 
άλλοτε, του εσωτερικού  εχθρού, πίσω από 
το φόβο που θέλουν να σπείρουν στην κοι-
νωνία, μπορούμε να διακρίνουμε τον ίδιο 
τους το φόβο απέναντι στη δική τους κα-

τάρρευση. “Συνταχθείτε μαζί μας, μη διανο-
ηθείτε ότι κανένας άλλος δρόμος έξω από αυ-
τόν που στρώνουμε είναι δυνατός. Κι αν λο-
ξοδρομείτε, αν φαντάζεστε ότι τα πράγματα 
θα μπορούσαν να κινούνται χωρίς εμάς, να 
ξέρετε ότι βρίσκεστε στην περιοχή της ανο-
μίας και του τρόμου, εκεί όπου όλα τα μέσα 
μάς είναι επιτρεπτά για να σας επαναφέρου-
με στη λογική μας”.

Είτε πέρασες μια ή περισσότερες φορές 
από ‘κει είτε όχι, αρκεί να μην είσαι για τα 
καλά δέσμιος της λογικής της εξουσίας για 
να υποψιαστείς ότι δεν είναι όπως τα λένε. 
Αρκεί να μην έχεις αναθέσει οριστικά τη 
δύναμη της φαντασίας σου στους επίση-
μους θεσμούς διαχείρισής της για να κα-
ταλάβεις ότι η προσπάθεια μιας ομάδας αν-
θρώπων να αποκαταστήσουν από κοινού 
ένα κτίριο και να οργανώσουν συλλογικά 
τη ζωή τους σε αυτό, δεν είναι απλά όνειρο 
αλλά έχει κάτι από τη γοητεία του πραγμα-
τικού. ‘Οτι το να οργανώσεις συναυλίες, 
μαθήματα θεάτρου ή χορού, συλλογικές 
κουζίνες, χαριστικά παζάρια και κινημα-
τογραφικές προβολές χωρίς τη μεσολάβη-
ση του χρήματος, μπορεί να μην αποφέρει 
κέρδη, αλλά βοηθάει να φτιαχτούν κοι-
νωνικές σχέσεις και συναναστροφές απ’ 
αυτές που μας λείπουν. ‘Οτι το να στήσεις 

ένα τυπογραφείο, μια ιστοσελίδα ή έναν 
ραδιοφωνικό σταθμό αντιπληροφόρησης, 

δεν ταιριάζει στο 

κύκλωμα κυκλοφορίας των κατευθυνόμε-
νων ειδήσεων από τους πομπούς στους δέ-
κτες, αλλά αντίθετα σπάει τη μονόδρομη 
σχέση πομπού - δέκτη και οι συμμετέχο-
ντες στα γεγονότα αποκτούν φωνή. ‘Οτι το 
να καταλαμβάνεις ένα άδειο σπίτι στις πό-
λεις των χιλιάδων αστέγων δεν είναι θέμα 
βίτσιου αλλά πραγματικής ανάγκης. ‘Οτι το 
να δοκιμάζεις μορφές συμπόρευσης και 
συνεννόησης με τους ανθρώπους γύρω 
σου, χωρίς ηγεσίες και ιεραρχίες, οπωσδή-
ποτε δεν σε κάνει ποτέ ‘αρχηγό’, αλλά εκεί 
ακριβώς, στις σχέσεις ισοτιμίας, βρίσκεται 
η δημιουργικότητα των ανθρώπων. ‘Οτι το 
να στήνεις δομές αντίστασης στην επέλαση 
της βαρβαρότητας και στους ποικίλους εκ-
φασισμούς της κοινωνίας, μπορεί να μη σε 
οδηγήσει σε θέσεις εξουσίας, αλλά σε βοη-
θάει να δεις ότι η εξουσία των θέσεων στην 
κοινωνία δεν είναι άτρωτη. ‘Οτι το να συ-
ναντιέσαι με τους γείτονες και να συνδια-
μορφώνεις μαζί τους τη γειτονιά σου είναι 
μια κίνηση που φτιάχνει τόπους έκφρασης 
των συλλογικών επιθυμιών και της αλλη-
λεγγύης.

Αυτοί οι τόποι δεν είναι απλά και μόνο υπό-
θεση των καταλήψεων, αλλά όλων όσοι 
αντιστέκονται στους χώρους δουλειάς, σε 
συνελεύσεις γειτονιάς, σε σχολεία και σχο-
λές, στα πάρκα και τα άλση, στο δρόμο. 
Επειδή είμαστε μέρος αυτών των πειραμά-
των που επιχειρούν να φέρουν τούμπα τον 
κόσμο τους, στεκόμαστε αλληλέγγυοι/-ες 
στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Δεν 
μας εντυπωσιάζει η επιχείρηση συκοφά-
ντησης και τρομοκράτησης αφού καταλα-
βαίνουμε την αγωνία των κυβερνώντων: 
το μικρόβιο της απείθειας έχει ήδη εξα-
πλωθεί για τα καλά. 

Θου

Ο φόβος φυλάει τα έρμαια
Έρμαιο: Αυτός που δεν καθορίζει την πορεία που ακολουθεί.

Αυτός που δεν έχει λόγο στην ίδια του τη ζωή, ποια είναι η σω-
τηρία του λοιπόν; Ο φόβος. Τι κάνει το «κοινωνικό κράτος» για 
να τον σώσει;  Δίνει βοήθεια. Δηλαδή φόβο... ‘Εχουμε βαρεθεί 
πια να ακούμε φράσεις να ξεκινούν με το «φοβάμαι να πάω εκεί, 
γιατί...» ή «φοβάμαι να της/του μιλήσω γιατί μπορεί να...».

Σε μια κοινωνία που μαθαίνει να εκφράζεται με τον φόβο, σε μια 
κοινωνία που περνάει στην καθομιλουμένη της τον φόβο, δεν 
περιμένεις τίποτε άλλο από το να δρα με βάση τον φόβο ή μάλ-
λον να μη δρα εξαιτίας αυτού. ‘Ολο τον τελευταίο καιρό, το μόνο 
που βλέπουμε στα δελτία των 8 είναι η καλλιέργεια του φόβου 
και η σπορά αιτιών για να μην δρούμε.

«Εστίες ανομίας οι καταλήψεις», «η ελλάδα φοβάται», «θα αιμα-
τοκυλήσει η ελληνική κοινωνία», είναι μερικοί από τους τίτλους 
των τελευταίων ημερών στις εφημερίδες και στις «ενημερωτι-
κές» εκπομπές, στις οποίες μιλούν με ύφος «χιλίων καρδιναλί-
ων» διάφοροι δημοσιοκάφροι.

Πάμε όμως να δούμε και την άλλη πλευρά. Την επιμελώς κρυμ-
μένη.

Ας σκεφτούμε αντίστροφα. Τι είναι αυτό που δεν φοβάμαι. Αυτό 
που γνωρίζω. Το να φοβάσαι να δράσεις έχει τις απαρχές του, με-
ταξύ άλλων, στην άγνοια του τι πρόκειται να συμβεί. ‘Οταν όμως 
παύει κάποιος να είναι έρμαιο, αρχίζει δηλαδή να ορίζει την πο-
ρεία του, τότε κατακτιέται η γνώση του τι κάνω, γιατί το κάνω 
και πως θα επιτύχω αυτό που θέλω.

Το δύσβατο μονοπάτι της κάθε μικρής νίκης του φόβου περνά 
από αυτό της κατανόησης του εαυτού μας, σε σχέση με εκείνους 
που συμπορευόμαστε. Στο παιχνίδι λοιπόν της γνώσης του εαυ-
τού μας σε σχέση με τους υπόλοιπους, δημιουργείται κάτι μαγι-
κό. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ μας. Η εμπιστοσύνη, 
η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη είναι εκείνες οι βάσεις που μας 
επιτρέπουν να αφήσουμε τον άλλον να μας γνωρίσει, να έρθου-
με πιο κοντά και τέλος να δράσουμε συλλογικά.

Η αρχή του ελαχίστου κόστους είναι διάχυτη στη φύση. Προσφέ-
ρει ασφάλεια, σιγουριά, αποτελεσματικότητα. ‘Εννοιες-προυπο-
θέσεις (όχι με την έννοια που τους δίνει η εξουσία) για να ζεις, 
να δημιουργείς. Η απώλειά τους χάριν της απόφασης για δράση, 
οδηγεί στην επανάκτησή τους μέσα από τη συλλογική δράση, δι-
αμέσου της οποίας γινόμαστε κομμάτι ενός συνόλου, το οποίο 
είναι αυτό που φοβίζει εκείνους. Αυτούς που σπέρνουν το φόβο, 
τους αντι-δραστικούς, το συντηρητικότερο κομμάτι της κοινω-
νίας. 

Υ.Γ. Κάθε οργανισμός είναι συντηρητικός. Προσπαθεί να αναπαράξει 
τον εαυτό του με τον τρόπο που ξέρει, λόγω του αισθήματος της αυ-
τοσυντήρησης. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να σταματήσουμε να κά-
νουμε μόνο αυτά που μάθαμε και ας αναζητήσουμε διαφορετικούς 
δρόμους. Ας μη φοβηθούμε να τολμήσουμε. Αυτοί μας φοβούνται 
περισσότερο.



Νέα από τη γειτονιά
4.11.2012   Πραγματοποιείται 

από τη Συνέλευ-
σή μας το «Οδοι-
πορικό Αντίστα-
σης στο Παγκράτι 
1940-‘44». Στόχος 
της εκδήλωσης, 
να αναδείξει και 
να υπενθυμίσει 

τις αποσιωπημένες και παρα-
χαραγμένες πλευρές της ιστο-
ρίας στη γειτονιά μας, γιατί η 
ιστορική μνήμη είναι το πιο 
ισχυρό αντίδοτο στην προπα-
γάνδα και τη δράση των νο-
σταλγών του φασισμού.

Από νωρίς δεκάδες ανθρώπων 
από το Παγκράτι αλλά και τις 
γειτονικές περιοχές συγκε-
ντρώνονται στο ‘Αλσος. Λίγη 
ώρα αργότερα και καθώς ξε-
κινάει η εκδήλωση ο αριθμός 
τους έχει φτάσει και ξεπερά-
σει τους 100. Από εκεί πορευ-
όμαστε μαζί στις πλατείες και 
τους δρόμους του Παγκρα-
τίου, εκεί που στήθηκαν τα 
οδοφράγματα, στα ίχνη των 
ανθρώπων που αγωνίστηκαν, 
με οδηγό τις μικρές και μεγά-
λες αντιστάσεις στην περίοδο 
της κατοχής. ‘Ετσι και για δυο 
περίπου ώρες η κυριακάτικη 
«κανονικότητα» διαταράσσε-

ται˙ οι άδειοι δρόμοι γεμίζουν 
κόσμο, η ησυχία καλύπτεται 
από αντιφασιστικά συνθήμα-
τα, η γκρίζα πόλη στολίζεται 
με στένσιλ, αυτοκόλλητα, και 
πανό αντίστοιχου περιεχομέ-
νου. Περνώντας από κεντρικά 
σημεία του Παγκρατίου, τους 
ίδιους χώρους και τους ίδιους 
δρόμους όπου οι άνθρωποι 
αγωνίστηκαν, ανακαλούμε 
αυτές τις μνήμες αντίστασης 
γιατί ο αγώνας ενάντια στη 
λήθη είναι αγώνας ενάντια 
στο φασισμό.

10.01.2013    Στη διασταύρω-
ση Χρεμωνίδου και Υμηττού 
πραγματοποιείται μικροφω-
νική αλληλεγγύης και αντι-
πληροφόρησης για τις κατα-
λήψεις, τα αυτοοργανωμένα 
εγχειρήματα και τους κοινω-
νικούς χώρους. Οι δεκάδες 
αλληλέγγυοι/-ες μοιράζουν 
κείμενα για τη λειτουργία και 
τις δομές των χώρων αυτών, 
καθώς και για την επίθεση που 
δέχονται από το κράτος. Αναρ-
τούνται πανό αλληλεγγύης 
στις καταλήψεις και προπα-
γάνδισης της πορείας της 12/1. 
Η παρέμβαση ολοκληρώνε-
ται με δυναμική πορεία στους 
δρόμους του Παγκρατίου.

 στη λινάτσα
 Σε μια εκδήλωση της Συνέ-
λευσης στη Γούβα, στο Πα-
γκράτι, απλώσαμε λινάτσα 
για να ζωγραφίσουμε όλοι 
μαζί στην Πλατεία. Παιδιά και 
μεγάλοι, κάτοικοι και περα-
στικοί. Ενας πιτσιρικάς -γύρω 
στα 8- καθόταν από πάνω μας 
και μας κοίταγε διερευνητικά. 
Κάποια στιγμή πήρε ένα πινέ-
λο και έκατσε κι αυτός κάτω˙ 
δεν ξεκίνησε να ζωγραφίζει 
όμως. Λίγο μετά έγινε ο εξής 
διάλογος με μια κοπέλα:

- Τί να ζωγραφίσω;
- ‘Ο,τι θες.
- ‘Ο,τι, ό,τι θέλω;
- Ναι.
- Με τί χρώμα;
- ‘Οποια θες.
- Δηλαδή μπορώ να ζωγρα-
φίσω ό,τι θέλω και να βάλω 
όποια χρώματα θέλω;
- Ναι, γιατί σου κάνει τόση 
εντύπωση; 
- Στο σχολείο μας βάζει η κυρία 
τα σχέδια και τα χρώματα.

 έφτασε η ώρα
Είναι κάτι ώρες που θέλεις να δραπετεύσεις από 
την απάθεια, από τον αυτοματισμό της αστικής 
παρωδίας. Που αφήνεσαι στην ανελέητη ομορ-
φιά, τη σχεδόν μεταφυσική που σου προσφέρει 
η επερχόμενη νύχτα. Που προσπαθείς στο κα-
τώφλι της να αποκαταστήσεις την ποιητική ενό-
τητα ψυχής και πραγματικότητας. Μάταια. ‘Ενα 
κουβάρι από σκέψεις σε περικυκλώνει, εκμη-
δενίζοντας τις αισθήσεις. Οι λέξεις, μολυβένιες 
σφαίρες διαπερνούν το κρανίο, ματώνουν τον 
εγκέφαλο. Δύναμη, ισχύς, εξουσία, κυριαρχία, 
κράτος, έθνος, λαός, κοινωνία, θεσμός, κόμμα, 
νόμος, τάξη, φόβος, ασφάλεια, ιερό, όσιο, απλη-
στία, κεφάλαιο, πόλεμος, καταστροφή, ερείπια. 
Ο κόσμος κλυδωνίζεται, καταρρέει, ναυαγεί σε 
ένα βυθό από αντιθέσεις που καταπλήσσουν, σε 
σημασίες που έχουν από καιρό ξεψυχήσει, στα 
στεγανά μίας γλώσσας απολιθωμένης, αφυδα-
τωμένης, βουβής.

Είναι κάτι τέτοιες ώρες που σχεδόν ημιθανής επι-
στρατεύεις ό,τι περίσσευμα σωματικής πυκνότη-
τας σου έχει απομείνει, αναζητάς το φάρμακο που 
θα σταματήσει την αιμορραγία. Ανασύρεις από τη 
μνήμη λέξεις κλειδιά από το δημιουργικό σκέλος 
της ανθρώπινης περιπλάνησης. Τους δίνεις τον 
αληθινό τους ρόλο. Τον αβέβαιο, τον αντιφατικό, 
τον αδιανόητο. Αυτόν της ανανέωσης της σύλλη-
ψης του πραγματικού. Αλληλεγγύη, εμπιστοσύ-
νη, ανιδιοτέλεια, ευθύνη, συμμετοχή, μετατόπι-
ση, συναίνεση, αφοσίωση, ταλέντο, φαντασία, 
μεράκι. Ιδού τα βασικά δομικά υλικά που βάζουν 
τα θεμέλια στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα που 
η ανθρωπότητα φαντάστηκε, οραματίστηκε, ξε-
κίνησε κάπου, κάποτε, αλλά ουδέποτε ολοκλή-
ρωσε. Την ατομική και συλλογική αυτονομία.

‘Ισως γιατί δεν συνειδητοποιήσαμε ποτέ ότι 
αυτό που ζούμε, δηλαδή η κοινωνία, η κοινότη-
τα, οι θεσμοί, οι θέσεις, οι ρόλοι, είναι μέσα μας, 
είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η ψυχή και το σώμα που οι 
ίδιοι φτιάξαμε.

‘Ισως γιατί βολευτήκαμε με την εξήγηση κά-
ποιων δασκάλων, ότι ένα ανώτερο ον, κάποια 
φύση ή κάποιος “καθαρός” λόγος ευθύνεται για 
όλα αυτά.

‘Ισως γιατί δεν είμαστε ικανοί να ορίσουμε 
αυτό το απειροελάχιστο σε διάρκεια διάστημα 
ζωής που μας δόθηκε, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι 

σημαντικό, τι έχει αξία και τι όχι. Να αμφισβητή-
σουμε τις παλιές σημασίες και στη θέση τους να 
βάλουμε νέες μορφές και νοήματα.

‘Ισως να μη μπορούμε να διαχειριστούμε το 
βάρος της ύπαρξης, ούτε να τοποθετηθούμε, 
έστω για λίγο, έξω από τη ροή της ιστορίας, όταν 
κάποιοι επιτήδειοι είναι ήδη εκεί, έτοιμοι να πά-
ρουν την εντολή ανάθεσης.

‘Ισως δεν είμαστε απόλυτα αθώοι και έτοιμοι 
να ανοίξουμε την καρδιά μας σε “άγνωστους ει-
σβολείς”, πολύ περισσότερο σε εκείνους που μας 
θεωρούν διαφορετικούς και απορριπτέους.

‘Ισως γιατί θέλουμε να έχουμε την αυταπά-
τη ότι πράττουμε όπως εμείς επιλέγουμε, χωρίς 
να λογοδοτούμε, χωρίς να νιώθουμε υπεύθυνοι 
απέναντι σε άλλους και χωρίς να αναγνωρίζουμε 
σε αυτούς το ίδιο δικαίωμα.

‘Ισως πιασμένοι στα δίχτυα της ανάγκης να 
αντιπαθούμε τη συνεχή εγρήγορση πνευματι-
κών, ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων που 
απαιτεί η ποίηση.

‘Ισως γιατί είμαστε ανίκανοι να αντέξουμε τόση 
ομορφιά, την ευτυχία από τα βάσανα, να βαδί-
ζουμε στην κόψη του ξυραφιού, στο τεντωμένο 
σκοινί της αγωνίας μας, ανάμεσα σε ουτοπία και 
πραγματικότητα, ανάμεσα σε λαχτάρα για ζωή 
και στο φόβο μπροστά στην έσχατη, γυμνή πραγ-
ματικότητα του θανάτου.

‘Ισως γιατί δεν βλέπουμε την άλλη όψη της σε-
λήνης και όταν τη δούμε οι δυνάμεις του εγωι-
σμού, της μισαλλοδοξίας, της καταστροφής είναι 
πλέον ασυγκράτητες.

Και ίσως στο κάτω κάτω της γραφής η ιδέα 
της ελευθερίας να μας προκαλεί ίλιγγο, ναυτία, 
εμετό, τρόμο. ‘Ισως να μην είμαστε τόσο κοινω-
νικά όντα όσο αξιωματικά είναι αποδεκτό. ‘Ισως 
να μας “βρωμάνε τα χνώτα των άλλων”, να νοι-
ώθουμε απειλή στη θέα τους, οι άλλοι να είναι 
ο εφιάλτης μας και στην τελική ρε παιδί μου να 
γουστάρουμε στην ουσία να ζούμε λαθραία, μα-
κριά από τον κόσμο και το μόνο που να μας συν-
δέει με τους συνανθρώπους μας να είναι ότι τόσο 
εμείς όσο και αυτοί ζούμε σε καθεστώς απόλυτης 
ετερονομίας.

Κάτι τέτοιες ώρες, κάτι τέτοιες στιγμές είναι που 
το παραλήρημα διακόπτεται συνήθως βίαια. Η 
φωνή του τηλεπαρουσιαστή εισβάλλει από τη 
γειτονική μπαλκονόπορτα, “αστυνομικές δυνά-
μεις εισέβαλαν στη βίλλα Αμαλίας...”. Τα όρια, 

τα αδιέξοδα σβήνουν μονομιάς. Η ηλιθιότητα, η 
ανοησία δίνουν τη θέση τους στο πείσμα, στην 
οργή. “Κούνια που σας κούναγε, κανάγιες. Οι 
ιδέες μπορεί να καταδιώκονται, να ποινικοποι-
ούνται, αλλά δεν επιτηρούνται, δεν φυλακίζο-
νται, δεν μαντρώνονται σε ντουβάρια. Κυκλοφο-
ρούν σαν σκιές, σαν φαντάσματα, σαν δροσερό 
αεράκι ανάμεσά σας, ανάμεσά μας, διαποτίζουν 
τους τοίχους, τους πόρους σας, πυροδοτούν τις 
συνειδήσεις, διασαλεύουν την τάξη σας, σας 
επιστρέφουν την απειλή”. ‘Οταν ένα κομμάτι της 
κοινωνίας είτε από φόβο, είτε συνειδητά, στρέ-
φεται σε συντηρητικές ή ακόμα και σε φασιστι-
κές επιλογές, κάποιοι οφείλουμε να τολμήσουμε, 
να ζωντανέψουμε το χωρόχρονο, να του δώσου-
με το ουσιαστικό του περιεχόμενο. Να υπερασπι-
σθούμε τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, τα 
κατειλημμένα στέκια από την παρακρατική κτη-
νωδία. Να αποδεχτούμε απόλυτα τον όρο “ανο-
μία” που μας προσάπτουν, με την έννοια ότι δε 
μας αφορά, ότι φτύνουμε 
το απαράδεκτο, το ετε-
ρόνομο δικαιικό τους σύ-
στημα. ‘Οτι μεταφέρουμε 
τα διλήμματα, τα ερωτή-
ματα και τις απαντήσεις 
στο δικό μας γήπεδο. Στο 
αχαρτογράφητο πεδίο της 
δικαιοσύνης, όπου ως βία 
μπορούμε να ορίσουμε 
την εξαθλίωση, τη δυστυχία του αδυνάτου, ως 
τάξη και ασφάλεια την ευημερία του διπλανού. 
Να πεισθούμε ότι ο μαθηματικός τύπος βάσει του 
οποίου κυλάει η ζωή μας, είναι η κοινότητα. ‘Οτι 
είμαστε ελεύθεροι να συνεργαζόμαστε, να ονει-
ρευόμαστε, να δημιουργούμε. ‘Οτι η πραγματική 
ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με τον ατομικι-
σμό, με τις επιλογές του καταναλωτή, με τον ανα-
χωρητισμό άλλων δεκαετιών, με την απόδραση 
για κάποιο ερημητήριο, με οποιαδήποτε μέθοδο 
αυτοβοήθειας, αυτοθεραπείας ή ενδοσκόπησης. 
‘Οτι η απόλυτη εξάρτηση της ύπαρξής μας από 
την ύπαρξη των συνανθρώπων μας είναι τελικά 
η αναγκαία συνθήκη για να αναλάβουμε δράση, 
να ξεκινήσουμε το ταξίδι ενός προσωπικού γί-
γνεσθαι που οδηγεί στη συλλογικότητα και χτίζει 
την αυτονομία. Οι δρόμοι, τα σοκάκια, οι πλατεί-
ες, τα άλση, τα γήπεδα, τα καφενεία, οι ταβέρνες 
είναι ανοικτά μπροστά μας και μας περιμένουν. 
Έφτασε η ώρα!
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