
“Ο δρόμος προς την κόλαση είναι 
στρωμένος με δουλίτσα-να-υπάρχει”

αλιευμένο από τον ωκεανό του διαδικτύου          

Είναι Κυριακή, ημέρα σχόλης και επισήμως και με τον πρω-
ινό σου καφέ ξεφυλλίζεις την συνεταιριστική σου εφημε-
ρίδα. Στην τέταρτη σελίδα, σε μια ολοσέλιδη διαφημιστική 
καταχώρηση, οι εργαζόμενοι μιας νέας, επιχειρηματικής 
αυτή τη φορά, τρόικας (ελληνικός χρυσός-eldorado gold-
χρυσωρυχεία θράκης) σου μιλάνε. “Είμαστε 1.200 σου λένε, 
“δείχνουμε τα πρόσωπά μας και σε κοιτάμε στα μάτια. Ε 
ναι, σκέφτεσαι, όπως και να ‘χει οι επενδύσεις θα φέρουν 
θέσεις εργασίας. Η ανεργία καλπάζει, πού θα βρει δουλειά 
ο κόσμος;
Είναι Τετάρτη, ημέρα γενικής απεργίας και στη διαδήλωση 
συμπορεύεσαι με συνελεύσεις γειτονιών και σωματεία βά-
σης. Από πίσω σου ακούγεται ένα γνωστό σύνθημα ελα-
φρώς παραλλαγμένο. “Τρομοκρατία είναι να ψάχνεις για 
δουλειά... Ε ναι, σκέφτεσαι, δεν είναι ώρα να μιλάμε για μι-
σθωτή σκλαβιά. Το ζήτημα τώρα είναι η ανεργία.
Φυσικά και είναι ζήτημα. Ζήτημα επιβίωσης. Χωρίς δουλειά 

δεν έχεις λεφτά και χωρίς λεφτά δεν μπορείς να ζήσεις.  
Δουλεύεις για να ζεις.  
Τα αφεντικά πάσης φύσεως το ξέρουν καλά το παιχνίδι. 
Και στο πρόβλημα, που οι ίδιοι δημιούργησαν, μας δίνουν 
τη λύση. Ανάπτυξη, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, οικονομι-
κή ανάκαμψη, έξοδος από την κρίση. Και όλα αυτά για το 
καλό μας. Είναι όμως έτσι; Κι αν δουλεύεις, ζεις; 
Ο μισθός σου συρρικνώνεται συνεχώς και το ωράριο όλο 
και ελαστικοποιείται. Για να έρθουν οι επενδύσεις, λένε. Το 
αφεντικό σου μπορεί να σε απολύσει όποτε θέλει, δίνοντάς 
σου χαρτζιλίκι αντί αποζημίωσης και να προσλάβει στη 
θέση σου πιο φτηνό και ευέλικτο εργάτη. Για να γίνουμε 
ανταγωνιστικοί, λένε. Το κόστος ζωής αυξάνεται συνεχώς 
και οι φοροεπιδρομές ξεκοκαλίζουν τον ήδη συρρικνωμέ-
νο μισθό σου. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία του κράτους 
και να ανακάμψει η οικονομία, λένε. Τα κοινωφελή, όπως 
ακόμα τα λένε, αγαθά, οι φυσικοί πόροι, οι δημόσιοι χώροι, 
πράγματα που ανήκουν σε όλους μας, προορίζονται για 
εμπορική εκμετάλλευση, για να γίνουν κάποιοι πλούσιοι 
ακόμα πλουσιότεροι. Για την ανάπτυξη, λένε. 
Ας μην πέφτουμε στην παγίδα τους. Ολη αυτή η ρητορική 
περί ανάπτυξης έχει έναν και μόνο στόχο. Να μας πείσουν 
ότι οι όροι που μας επιβάλουν είναι μονόδρομος και να πε-
τύχουν έτσι την ανεμπόδιστη συσσώρευση πλούτου, εκ-
μεταλλευόμενοι τη δική μας εργασία. Για να ζήσουν αυτοί 
καλά, κι εμείς; “Εμείς ν’ αγωνιάμε αν θα χουμε δουλειά για 
να ‘χουμε να φάμε που λέει κι ο ποιητής μας.
Η μισθωτή σκλαβιά είναι αυτή που δείχνει το πρόσωπό της 
και μας κοιτάει στα μάτια. Ας μην κάνουμε ότι δεν βλέπου-
με τις αλυσίδες. 
Να μη σταματήσουμε να ονειρευόμαστε και να διεκδικού-
με έναν άλλο τρόπο οργάνωσης της εργασίας, χωρίς εκμε-
ταλλευτές και εκμεταλλευόμενους.

Και μέχρι τότε, καμιά ειρήνη με τ’ αφεντικά.
Σουπιά

21:17:49. Ποδήλατα. 
Γυριστρούλα. Ανα-
κύκλωση. ΚΤΕΛ Ν. 
Αττικής. HELLAS. 

Golden Brown. 
«Δεν είμαι καλά, 

οικονομικά». 28°C 
(νομίζω). Public. 
Μαλαματίνα. Πα-

γωτό χωνάκι. «Έλα 
ρε παιδί». Ψέματα, 
23°C πριν, τώρα 22. 

Στρασάκια. Τζά-
κετ. Καταρρέω, μα 

μόνο μέσα μου. 
Λεοπάρ τατουάζ. 

Take away. Μαύρα 
ρούχα, φιλιούνται. 
Σταράκια, φιλιού-
νται. Φεγγάρι από 
πάνω. Beggin’. Πο-
δήλατα, ξανά. Κο-
λάν αστερόεσσα. 

Σηκωμένος γιακάς. 
Αγκαλιά. «Ξέρεις τι 

σκέφτηκα;»

Ψάχνοντας εμένα 
στις στιγμές της 
ζωής των άλλων.

Σεπτέμβρης, 
κάποιος

Πλατεία  Ηλεκτρικού

Ο Τοιχοδρόμος (ή Σβαρνίστρα) εί-
ναι ένας μοναχικός και λίγο αντι-
κοινωνικός κάτοικος των ψηλών 
βουνών και των απρόσιτων γκρε-
μών. Που και που, όμως, κατεβαί-
νει στα χαμηλά, περνάει και από 
το Άλσος Παγκρατίου να αφου-
γκραστεί το σούσουρο και παίρνει 
σβάρνα τους τοίχους της γειτο-
νιάς για να διαδώσει ιδέες, σκέ-
ψεις, ιστορίες, όλες από τα κάτω.



Τα νέα σε εικόνες
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τον ερχομό της άνοιξης
Φθάνεις με παράτες. Με εικόνες και εί-
δωλα. Με τις αποσκευές γεμάτες: από 
σοφία, γνώση, φαντασία. Με όνειρα κι 
ελπίδες. Από το βουητό των κοινοτή-
των, των χωριών, των γειτονιών, των 
μαχαλάδων. Με ιστορίες, ίσκιους και 
φαντάσματα. Από τραγούδια, θρήνους, 
μουσικές, χορούς και πανηγύρια. Με γεύ-
σεις κι εδεσμάτων μυρωδιές. Από θεούς 
και δαίμονες, ναούς και λιτανείες. Και 
τελετές συμβολισμούς για τη ζωή, το θά-
νατο, το σώμα σου, τη Φύση. Με επιστή-
μες, θέατρα και τεχνικές. Από βουλές, 
συγκλήτους, γερουσίες. Με καθεστώτα 
σκοτεινά, θεσμούς ακτινοβόλους. Δημο-
κρατίες, τυραννίες και τα ρέστα.Με αριθ-
μούς για τ’ άπειρο, το αύριο, το χθες και 
το παρόν. Μ’ ακέριο σου το φως και το 
σκοτάδι. Απ’ αδιέξοδα, ενοχές και απο-
δείξεις. Για φρίκη κι εφιάλτες. Και δίψα 
για το έγκλημα, το μίσος. Από λαχτάρα 
για ζωή και λύσσα για εξουσία. Με μά-
γους, βασιλιάδες, ιερείς. Από σαμάνους, 
αυτοκράτορες, φωτιά, παραφροσύνη.

Σαν τατουάζ. Σφραγίδα στο πετσί σου. 
Σαν προίκα για το μέλλον, σαν τις γραμ-
μές της μοίρας στην παλάμη, σαν ίχνη 
απ’ το αίμα σου στο χιόνι. Οι τόποι, οι 
στιγμές, οι άγνωστες διαστάσεις σου, η 
ψυχή. Μα πώς να το γνωρίζεις;

Κι έβγαλες απ’ τα σπλάχνα σου τα κοφτε-
ρά μυαλά σου. Τους βάφτισες ηγέτες. Σε 
βάφτισαν λαό. Κυρίαρχο. Σε κλείσανε σε 
σύνορα, σε κείμενα γραπτά. Σε κάλπες, 
«δικαιώματα κι υποχρεώσεις». Με αίμα 
κι ιδρώτα. Αγώνες και δική σου αποδο-
χή. Να τους γεννάς, να τους δοξάζεις.

Μάντρωσαν τη σοφία σου σε σχολεία. 
Σφραγίδα σε χαρτιά για να σε ξεχωρί-
ζουν. Ξάπλωσαν τους εφιάλτες σου, τα 
όνειρα, στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, 
ξόρκισαν την απόκλιση. Στοίβαξαν την 
τρέλα σε κλινικές. Την αντίρρηση, το 
πάθος, το έγκλημα στις φυλακές. Την 

αρρώστια σε νοσοκομεία. Την τέχνη σε 
μουσεία κέρινων ομοιωμάτων. Τον όλε-
θρο τον έκαναν μπαϊράκι και στόλισαν 
τα μνημεία των πεσόντων.

Επιναν νερό στ’ όνομά σου. Σε λιβάνισαν. 
Σε προσκύνησαν σαν θεό. Σου έδωσαν 
τις ιδιότητές του. Πανταχού παρουσία, 
παντοδυναμία,  πληρότητα. Οταν γίνο-
νταν επικίνδυνες τις έκλειναν στα σαλό-
νια για να αναπαυθούν στον καναπέ.

Κι όταν δεν μάσαγες σε κάτι τέτοια, σα 
σύννεφο έπεφτε το ψέμα, το μαστίγιο, 
η απομόνωση, η εξορία, η συκοφαντία, 
η ταπείνωση.

Κουτσά – στραβά, έτσι τσούλαγε το πα-
ραμύθι. Για να σου πούνε ένα πρωί ότι η 
αφήγηση έλαβε τέλος. Εζησες εσύ καλά 
και αυτοί καλύτερα. Ολα όσα βίωσες 
ήταν μια χίμαιρα. Διαγράφονται μονοκο-
ντυλιά, αφού τίποτα πια δεν έχει νόημα 
και τα πάντα θα συμβαίνουν από μόνα 
τους, όπως σε αυτόματο πιλότο. Τα πά-
ντα είναι πάνω απ’ το καλό και το κακό, 
από το δίκαιο και το άδικο, από τις λέ-
ξεις και το άφατο. Εντός όρων και ορί-
ων. Από εδώ και στο εξής το ταξίδι δεν 
έχει ουσία, αφού ο παράδεισος με όλα 
του τα ουρί έχει ήδη κατακτηθεί. Είναι 
παρών και σε περιμένει να γευθείς τους 
καρπούς του. Με την προϋπόθεση ν’ 
απαρνηθείς παρελθόν και μέλλον και ν’ 
αποδεχθείς μόνο το παρόν, τη στιγμή, 
το εδώ και  τώρα. Να επιβεβαιώσεις τη 
μια και μοναδική αξία: το χρήμα που η 
ταχύτητα αποδοχής και εξάπλωσής του 
πρέπει να ισοφαρίζει τουλάχιστον την 
ταχύτητα του φωτός.

Ο κύβος ερρίφθη. Επεσες στη λούμπα. 
Θαμπώθηκες σαν τους ιθαγενείς μπρο-
στά στις γυαλιστερές χάντρες. Τσίμπη-
σες το δόλωμα και μπήκες στο χρυσό 
κλουβί. Ομως αυτό ούτε καν ήταν χρυ-
σό. Γρήγορα οξειδώθηκε και φάνηκαν τα 

σιδερένια κάγκελα.

Και τώρα; Τι χαμπάρια μάστορα; Τώρα 
που οι δολοφόνοι ζουν και βασιλεύουν. 
Τώρα, που παραβιάζονται τα όρια της 
ανθρώπινη φύσης, το ατομικό και συλ-
λογικό πεπρωμένο.

Αρκεί να πεις «ως εδώ και μη παρέκει». 
Ν’ αρνηθείς το ρόλο του πιονιού στη 
σκακιέρα. Να τιμήσεις το όνομα που 
σου έδωσαν αυτοί οι σαλτιμπάγκοι, οι 
τσαρλατάνοι, οι θρασύτατοι υβριστές. 
Να αφήσεις την ύπαρξη να ξεχειλίσει. Να 
ελευθερώσει τα ορμητικά ρεύματά της. 
Να αρπάξεις το γιαταγάνι του εκδικητή 
και να τους πάρεις το κεφάλι.

Να μην αφήσεις τ’ αποβράσματα να δο-
λοφονούν την ανθρωπότητα. Να αποκα-
ταστήσεις τη διαταραγμένη ισορροπία 
στον στατήρα της δύναμης.

Και δώσε μου λίγη ώρα να πεταχθώ σε 
μια κοντινή εξοχή. Να φύγω από το πα-
ραλήρημα, από την αποφορά της πόλης. 
Ν’ ακούσω για λίγο τη σιωπή της φύσης. 
Ν’ αφεθώ στην απροσδιοριστία, στην 
αδιαφορία της. Να κλείσω ραντεβού με 
την άνοιξη που έρχεται. Ν’ ανασάνω τον 
ερωτισμό των αρωμάτων της. Να συλ-
λάβω την ευφυΐα των λουλουδιών της. 
Να φυλακίσω το παιγνίδισμα των χρω-
μάτων της, σαν αντίδοτο στον σαλεμένο 
ψυχικό μου κόσμο. Να προσευχηθώ στη 
Χάρη της:

“Κάνε ν’ ανάψουν οι κλίβανοι. Να ανα-
ζωπυρωθούν οι φωτιές που σιγοσβή-
νουν στις καρδιές των ανθρώπων. Να 
ζεσταθούν τα γρανάζια. Να πάρει μπρος 
η σκουριασμένη μηχανή της ιστορίας, 
με καύσιμο ύλη την αλληλεγγύη όλων 
των ανθρώπινων υπάρξεων. Ολων των 
λαών”.

“Να ισοπεδώσει τ’ αποβράσματα. Να 
στείλει στον αγύριστο τα τέρατα και να 
μην τα ξαναγεννήσει. Ταυτόχρονα κι 
έτσι απλά με τον ερχομό της άνοιξης”. 

Φ. Φ.

16.2.2013    Πορεία αλληλεγ-
γύης στις καταλήψεις και τα 
αυτοοργανωμένα εγχειρή-
ματα, στις ανατολικές γειτο-
νιές.

13.4.2013    Κεντρική πορεία,   
ενάντια στην εξόρυξη χρυ-
σού και την κρατική κατα-
στολή στη Χαλκιδική.


