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Η εικόνα του

εξωφύλλου είναι του

Jason Byron Nelson

(γκραφιτάς από το Los

Angeles)
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ΜΕ E-ΜΑΙL: theschooligans@yahoo.com

ΜΕΣΩ ΤΟΥ SITE: www.theschooligans.gr

ME ΓΡΑΜΜΑ: Στη διεύθυνση

«Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα ΤΚ 11528», 

με την ένδειξη «εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 

για τους Schooligans» 

∂¶π∫√π¡ø¡π∞

Official Site - www.theschooligans.gr
(περιέχει ηλεκτρονικό αρχείο των
προηγούμενων τευχών, forum κ.ά.)

YouTube - youtube.com/schooligans
(περιέχει όλα τα videos του Schoolwave που
έχουν κυκλοφορήσει)

Myspace - myspace.com/schoolwave

Facebook - Periodiko Schooligans (keyword)

Φεβρουάριος 2009, σε ένα σχολείο του Πειραιά: Δύο μαθητές της Α' Γυμνασίου που

κάθονται στο τελευταίο θρανίο δεν προσέχουν στο μάθημα. Έχουν το μπουφάν τους

ριγμένο πάνω από τα παντελόνια και κάτι κάνουν. Οι γύρω τους ψιθυρίζουν και κρυ-

φογελάνε. Η καθηγήτρια Αγγλικών, από την έδρα που κάθεται, νομίζει ότι παίζουν με

τα κινητά τους και βάζει τις φωνές. «Τι γίνεται εκεί; Σηκωθείτε κι ελάτε τώρα στο

πρώτο θρανίο!». Τα παιδιά δεν κουνιούνται. «Τώρα είπα!». Πάει το ένα παιδί να ση-

κωθεί, του πέφτει όμως το μπουφάν και η αλήθεια αποκαλύπτεται. Αυνανιζόταν. Το

ίδιο και ο διπλανός του. Τώρα πια όλη η τάξη γελάει δυνατά.

Το θέμα φτάνει στη διευθύντρια. Η διευθύντρια γίνεται έξαλλη. Αποφασίζει αμέσως

να αποβάλει τους δύο μαθητές. Ο νόμος τής δίνει το δικαίωμα να δώσει μέχρι τρεις

μέρες αποβολή χωρίς την έγκριση του Συλλόγου Καθηγητών. Εκείνη τους δίνει πέ-

ντε. Είναι σίγουρη ότι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί της. Το άλλο πρωί, αμέ-

σως μετά την προσευχή, βγαίνει στο προαύλιο και ανακοινώνει την τιμωρία. Τώρα

πια όλο το σχολείο ξέρει. Στο απουσιολόγιο της τάξης γράφονται τα ονόματα των δύο

δραστών με την ένδειξη «πενταήμερη αποβολή».

Την επόμενη μέρα γίνεται συνεδρίαση όλου του Συλλόγου. Οι δυο δράστες δεν κα-

λούνται σε απολογία, όπως ορίζει ο νόμος. Το 15μελές δεν καλείται να πει τη γνώμη

του, όπως ορίζει ο νόμος. Η διευθύντρια εξηγεί στον Σύλλογο ότι είχε ήδη ανακοι-

νώσει την πενταήμερη αποβολή, γιατί είχε ένα (παιδαγωγικό) σχέδιο στο μυαλό της:

Να τρομάξει τα δύο παιδιά, τα οποία ήταν "γνωστοί ταραξίες", είχαν ήδη πολλές α-

πουσίες και με 5 μέρες ακόμα θα μένανε στην ίδια τάξη. Μετά να καλέσει τους γο-

νείς τους, να τους αναγκάσει να πάρουν τα παιδιά και να τα πάνε σε άλλο σχολείο,

«διαφορετικά θα μείνουν». Ο Σύλλογος ακούει σιωπηλά το σχέδιο της διευθύντριας.

Μόνο μία καθηγήτρια αντιδρά και προτείνει μία μέρα αποβολή, διότι τα παιδιά είναι

μόλις 13 χρονών και έχουν ήδη τιμωρηθεί καθώς έχουν ρεζιλευτεί σε όλο το σχο-

λείο. Ο Σύλλογος ψηφίζει με συντριπτική πλειοψηφία 5 μέρες αποβολή. Η αποβολή

όμως δεν καταγράφεται ούτε στο ποινολόγιο, ούτε στο πρακτικό του σχολείου. Γιατί;

Διότι οι οικογένειες των δύο παιδιών δέχονται να τα πάρουν και να τα πάνε σε άλλο

σχολείο. Το σχέδιο είχε πετύχει.

Χρήστος Ιωαννίδης

ΥΓ: Τα στοιχεία του σχολείου και της διευθύντριας είναι στη διάθεση του περιοδικού.

Η ιστορία αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους δημοσιογράφους που ψάχνουν να

βρουν τι μουσική άκουγε ο 19χρονος σπουδαστής του ΟΑΕΔ και τι παρέες είχε στο

internet. Είναι επίσης αφιερωμένη στους γονείς που δεν έχουν ιδέα πώς να μεγα-

λώσουν και πώς να υπερασπίσουν τα παιδιά τους. Είναι, τέλος, αφιερωμένη στους

χιλιάδες βουβούς καθηγητές που η συναδελφική τους "ομερτά" κουκουλώνει τα μι-

κρά καθημερινά εγκλήματα που γίνονται στα σχολεία.

LINKS
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ΝΑΙ!!!!!!!!

Αύριο φεύγουν οι συμμαθητές μου εφταήμερη.

Ααααααααααααααααααααααα! Κι εγώ δε θα πάω... Κάθισα

για να διαβάσω αλλά δεν μπορώ. Σκέφτομαι συνέχεια αυ-

τούς που ετοιμάζουν βαλίτσες. Χοντρή μαλακία; Ε ναι, εί-

ναι. Το χειρότερο είναι ότι νόμιζα ότι μισώ τους περισσό-

τερους από το κωλοσχόλι. Αλλά τελικά κατάλαβα πως ό,τι

κι αν έχει γίνει, όσο σκατά και αν έχω περάσει, έχω με-

ρικές από τις καλύτερες αναμνήσεις...

Μπουχουχουουουουουουουου

Μια απεγνωσμένη μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου

που κατάλαβε ότι μισεί το κωλοσύστημα

και όχι τους συμμαθητές της 

Υ.Γ. Λες αν τρέξω να τους προλάβω;;;;;;;;;

ΠΙΑΣΑΝ ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ

Πήγαινα χθες στην Αγ. Παρασκευή για κανά ποτό και μες

στο Μετρό είδα την πιο καύλα γκόμενα που έχω δει στη

ζώη μου! Μίνι φορεματάκι, μπότες, αφέλειες, αχ... Βγαίνω

και μέσα στο σταθμό βλέπω τρεις-τέσσερις παρέες από

καύλες κορίτσια! Φτάνω στις καφετέριες και ήταν σαν

προαύλιο σχολείου... Όλοι κάτω των 18 και όλες οι κοπέ-

λες σε κοπάδια τουλάχιστον των πέντε (κάτι που ποτέ δεν

κατάλαβα γιατί το κάνουν). Και ναι, καλά το μαντέψατε,

όλες καύλες!! Τι να πω; Λέτε να είναι ότι έπιασαν οι ζέ-

στες και άρχισαν να βάζουν τα πωρωτικά ελαφριά τους

ρούχα; 'Η λέτε να φταίει απλώς η άνοιξη και να με έχει

χτυπήσει η δική μου καύλα στο κεφάλι; Πάντως εγώ ανα-

κηρύσσω το Σάββατο 11 Απριλίου σε Παγκόσμια Ημέρα

της Καύλας!!!

ΔΕ ΓΟΥΣΤΑΡΩ

Δεν ξέρω γιατί σας γράφω... Απλά αισθάνομαι χάλια και

θέλω να το πω σε κάποιον ακόμη κι αν στη χειρότερη το

δημοσιεύσετε με έναν χιουμοριστικό τίτλο... Θα τα πω λοι-

πόν χύμα και τσουβαλάτα... 

Δε γουστάρω να με γαμάνε στα φροντιστήρια 7 μέρες τη

βδομάδα... Δε γουστάρω να είμαι κολλημένη με τον γνω-

στό μαλάκα που γελάει με την κατάστασή μου και το κά-

νει βούκινο στους φίλους του... Δε γουστάρω η γκόμενά

του να με κοροϊδεύει και να με κοιτάζει με το ψωνίστικο,

χαζοτρέντι υφάκι της... Δε γουστάρω κολλητές που με γα-

μάνε στις ερωτήσεις μέχρι να καταλάβουν τι έχω (αν τε-

λικά καταλάβουν)... Γουστάρω να ξεκόψω από όλους και

από όλα και να ΖΗΣΩ επιτέλους χωρίς να έχω το γνωστό

«μαλακομαγνήτη» που μου κάνει κάθε φορά τη ζωή σκα-

τά. ΖΗΤΑΩ ΠΟΛΛΑ;;;

Μια μπερδεμένη, απογοητευμένη από όλους και από

όλα, πωρωμένη acdcίτισσα (που το όνειρο της είναι να

την πατήσει η πιο βαριά νταλίκα στην εθνική) 

Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ

Πρόγραμμα 27ης Μαΐου 2009 (τελευταία μέρα Πανελληνίων):

Αμέσως μετά την παράδοση της κόλλας, φεύγουμε απ' το

εξεταστικό κέντρο χοροπηδώντας και τσιρίζοντας, τρεξί-

δι μέχρι την κοντινότερη παραλία. Όπως είμαστε με τα

αλάτια κατευθείαν για καφέ στον καφενέ του Θωμά (πολύ

κουλτούρα), έπειτα για ούζα στο ουζάδικο της Όλγας (εκεί

δεν μας μάθανε ακόμα). Χρόνος παραμονής: άπειρος.

Φορώντας λαστιχένια κόκκινη παντόφλα (το απαραίτητο

κόκκινο αξεσουάρ) μπαρότσαρκα με όλους τους επικεί-

μενους φοιτητές που διακατέχονται απ' τη συμπεριφορά

καφετέριας -οι υπόλοιποι παίζουν τάβλι κλαίγοντας τη

μοίρα τους... Ώρα επιστροφής: το επόμενο πρωί. Καμια

συμπλήρωση;

Κάθαρμα

Υ.Γ. Αυτό είναι το μήνυμα που μου έστειλε μια φίλη μου

μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των πανελληνίων...

Αντε και καλοί πολίτες...
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ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ

Γεια σας. Από καιρό ήθελα να σας στείλω, αλλά πάντα πί-

στευα ότι δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο να πω. Ούτε και τώρα

έχω, απλά ξαφνικά τελείωσα το σχολείο, χάθηκα με φί-

λους και γνωστούς και δεν έχω σε ποιον να τα πω. Οπότε

θα με φορτωθείτε εσείς...

Κατάγομαι από την Αλβανία, αλλά όλη μου τη ζωή την

έζησα εδώ. Κι όμως νιώθω ότι δεν ανήκω πουθενά. Δεν

ανήκω ούτε στην Ελλάδα γιατί δε γεννήθηκα σε αυτήν

ούτε στην Αλβανία γιατί κάθε φορά που πάω νιώθω όλο

και πιο ξένη, όλο και πιο απόμακρη από τους ανθρώπους

εκεί. Κι εκείνοι δείχνουν όλο και πιο εχθρικοί και επι-

κριτικοί απέναντί μου. «Γιατί δε μάθατε στο παιδί να μι-

λάει σωστά Αλβανικά;»... Κάθε χρόνο το ίδιο βιολί και

κάθε χρόνο, όσο και αν μεγαλώνω, η ερώτηση απευθύ-

νεται πάντα στους γονείς μου -εμένα με αντιμετωπίζουν

σαν να μην είμαι καν εκεί. Γεια σας λοιπόν, είμαι ένας

άνθρωπος χωρίς πατρίδα! 

Λέγε με όπως θες, το ίδιο μου κάνει

Υ.Γ. Παρατήρησα και κάτι άσχημο που κάνω ασυναίσθη-

τα. Κάθε φορά που λέω «είμαι από την Αλβανία», στο

«Αλβανία» χαμηλώνει αυτόματα η ένταση της φωνής μου,

σαν από ντροπή.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νέος έως 25 ετών, ποιητής, που ν’ ακούει έντε-

χνα και να έχει γνώσεις λογοτεχνίας, να τον ενδιαφέρει τι

γίνεται στον κόσμο χωρίς να ονειρεύεται να γίνει πολιτι-

κός. Να πιστεύει στο Θεό αν γίνεται. Κι ένα τρελό βίτσιο:

Να μ’ ερωτευτεί πραγματικά. Το θέλω αυτό, το ζητάω, εί-

ναι η αρρώστιά μου. Να μ’ ερωτευτεί όπως κι εγώ.

Αν είσαι λοιπόν κάτι απ’ αυτά, περιμένω μια μέρα να με

βρεις. Μην το κάνεις για μένα, για τη φουκαριάρα τη μάνα

μου που θα τρελαθεί αν αυτοκτονήσω. Οπως βλέπεις, ζη-

τείται ελπίς!

Ovidius poeta

ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΜΟΥ

Όλοι με ρωτάνε τι θα γίνω όταν μεγαλώσω και εγώ λέω

κλόουν. Σκέφτομαι συνεχώς τι θα συμπληρώσω του χρό-

νου στο μηχανογραφικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαβά-

ζω τόσο καιρό. Δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου. 

Τελευταία ακούω συνέχεια ένα τραγούδι του Χατζιδάκι, το

«Όταν έρχονται τα σύννεφα»! Λοιπόν δεν ξέρω τι θα γίνω.

Το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω η ζωή μου να έχει αυτή

τη μουσική...

Μαθήτρια 17 χρονών

Ο ΣΩΚΡΑΤΑΚΗΣ

Μια Παρασκευή βράδυ γυρνούσε σπίτι με το μηχανάκι.

Αλλά δεν έφτασε ποτέ σπίτι... Το χαζό το φορτηγό έριξε

κάτω τον «Σωκρατάκη»... Ο «Σωκρατάκης» με το ροζ μη-

χανάκι δε θα βγει ξανά με τους φίλους του, δε θα μπει

ποτέ στο πανεπιστήμιο, δε θα βρίσει ποτε για το θέμα της

έκθεσης στις πανελλήνιες, δε θα ξανακάνει ποτέ κοπά-

να... Και για πάντα σε εκείνη την κολόνα από εδώ και πέρα

θα έχει λουλούδια και ζωγραφιές και κεράκια... Και ένα

πανί που γραφει «Σωκρατάκη ζεις, για πάντα Παοκτζής»...

Και αν το δημοσιεύσετε, πάντα θα μείνει και αυτό για να

μας τον θυμίζει όταν παραπονιόμαστε άδικα ενώ τα έχου-

με όλα... Γιατί δεν αξίζει...

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΣΩΚΡΑΤΗ!

ΕΝΑΣ ΣΑΝ ΕΜΑΣ

Μέχρι τα 16 όλα ήταν φυσιολογικά στη ζωή μου, όμορ-

φα… Ένα αγόρι που ασχολείται με αθλητισμό, καλός μα-

θητής, ντύνεται ωραία και έχει μια πολύ γλυκιά κοπέλα...

Ένα πιόνι του συστήματος δηλαδή. Χαμογελάς; Έπειτα

σαν να με τραβούσε κάτι όλο και πιο χαμηλά, στον πάτο.

Μέσα σε λίγους μήνες η ζωή μου έγινε παρασιτική: ναρ-

κωτικά, αντικοινωνικότητα, αποτυχία στις Πανελλήνιες

(που σου δίνουν έστω την ψευδαίσθηση μιας καλύτερης

πλαστικής ζωής). Και όλα αυτά επειδή γούσταρα να εί-

μαι πιο ψηλά από όλους. Μα όσο πιο πολύ νόμιζα ότι ανέ-

βαινα, τόσο πιο πολύ βυθισμένος ήμουν. Μαύρο, χάπια

και παραμύθια με ταξίδευαν… Χώρισα την κοπελίτσα μου

και έψαχνα για μεγάλες γκόμενες… Ξεσπούσα στις μα-

νούρες… 

Το ότι έκανα όλες αυτές τις μαλακίες, με έκανε να νομί-

ζω ότι είμαι κάποιος. Οι επιπτώσεις φάνηκαν γρήγορα.

Τρεις φορες έπεσα σε κατάθλιψη… ψυχολόγοι κλπ… Στα

20 μου αναζητώ την ανασύνταξη, μάταια όμως. Οι πλη-

γές στο μυαλό απ’ τα drugs δυστυχώς δε φεύγουν… Οι

κοπέλες στην ηλικία μου με αγνοούν… Τέσσερα χρόνια

έχω να κάνω τα πιο απλά τις ηλικίας μου. Ένα ραντεβού,

ένα μάζεμα με την παρέα χωρίς ναρκωτικά. Να νιώσω ότι

κάποια ενδιαφέρεται για μένα. Τώρα τελευταία δεν περ-

νάει μια μέρα χωρίς να κλάψω. Τέσσερα χρονια κενά.

Όσοι είστε μικροί και βρείτε κοινά στοιχεία με μένα ψα-

χτείτε καλά μέσα σας… Κάποτε και εγώ σαν κι εσάς ήμουν.



Dear Schooligans

ΕΛΑ ΑΛΕΚΟΟΟΟ

Αλέκο, είσαι μαλάκας και ηλίθιος! Το τελευταίο καλοκαί-

ρι άλλαξες πάρα πολύ. Αν ήμουν καινούριος στο σχολείο

και σε έβλεπα πρώτη φορά φέτος, θα σκεφτόμουν πως

ίσως είσαι και ο πιο καραγκιόζης εκεί μέσα. 

Έχεις αράξει τόσο πολύ στο γεγονός ότι και καλά «δια-

βάζω μόνο κατεύθυνση, για να πιάσω πολλάαααα μόρια

και να περάσω σε μια καλή σχολή», ενώ στην πραγματι-

κότητα δεν ξέρεις καν τι θες από τον εαυτό σου, τη ζωή

σου ή τους γύρω σου. Παρατάς τα ταλέντα σου στην όψη

ενός πανεπιστημίου στο οποίο θα μπεις, δεν αγαπάς το

αντικείμενο που θα επιλέξεις και θα φτάσεις να χρωστάς

80.000 μαθήματα για τα οποία θα πρέπει να σκίσεις τον

κώλο σου για να τα περάσεις! ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΚΑΣ! Πώς μπο-

ρείς να σκέφτεσαι πως το μόνο που θες φέτος είναι να

γράψεις καλά Πανελλήνιες για να σε αφήσουν οι γονείς

σου να κάνεις ό,τι γουστάρεις το καλοκαίρι;;;;!!!! WTF???? 

Και τι το τόσο γαμάτο θα κάνεις πια; Θα πίνεις και θα γα-

μιέσαι όλη μέρα και όταν σε ξαναδω το επόμενο φθινό-

πωρο δε θα εκπλαγώ καθόλου αν σε βλέπω κάθε μέρα με

ποτό και τσιγάρο (και AIDS μη σου πω). Συγχαρητήρια. Ο

δρόμος διασκέδασης που επιλέγεις είναι τέλειος και οδη-

γεί σε μια τέλεια ζωή... 

Γι' αυτό κόψε τις μαλακίες. Άσε τις πίπες του τύπου «έχω

διάβασμα» και έλα να τζαμάρουμε όποτε θες! Και να πάμε

μαζί του χρόνου στη Σουηδία για μουσικές σπουδές, για-

τί πιστεύω ότι έχεις υπερβολικό μουσικό ταλέντο και το

πετάς στα σκουπίδια. Στα λέω όλα αυτά γιατί είσαι φίλος

μου γαμώτο απ’ το δημοτικό και ξέρεις τι έχουμε περά-

σει. Μην επαναπαύεσαι στην πρόφαση ότι «στην Ελλάδα

δε γίνεται». Όλα γίνονται, αρκεί να το θες και να αξίζεις.

Και εσύ ΚΑΙ το αξίζεις ΚΑΙ ξέρω πολύ καλά πως μέσα σου

το θες. Αλλά φοβάσαι!

Τάσος...

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Dear Schooligans, θέλω να μου λύσετε μια απορία... Γιατί

να δίνουμε πανελλήνιες; Είμαι τρίτη λυκείου και σε λίγες

μέρες δίνω. Κοντεύω να τρελαθώ γιατί το όνειρο μου εί-

ναι να περάσω στην αρχιτεκτονική. Λένε ότι είναι απ’ τις

καλύτερες σχολές γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα (επι-

στήμη, τέχνη, δημιουργικότητα). 

Την τελευταία εβδομάδα προσπαθώ να μαζέψω το μυαλό

μου για να διαβάσω - μπήκαμε στην τελική ευθεία βλέ-

πετε. Αλλά εγώ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ! Το μόνο που θέλω

να κάνω είναι να τρώω να κοιμάμαι και να ζωγραφίζω.

Θέλω να με αφήσουν ήσυχη οι καθηγητές μου! Είμαι 18

χρονών γαμώτο! Γιατί να πρέπει να είμαι κλεισμένη στο

δωματιό μου και να διαβάζω; Όσο προσπαθώ να συγκε-

ντρωθώ τόσο αποσυγκεντρώνομαι και αρχίζω να ζωγρα-

φίζω και να χάνομαι στον δικό μου κόσμο ακούγοντας μου-

σική... Και τότε έρχονται οι γονείς μου και με επαναφέρουν

στην πραγματικότητα...

Ελπίζω τουλάχιστον να περάσω κάπου μακριά και να γλι-

τώσω από όλους και από όλα. Να μπορώ να χάνομαι στον

κόσμο μου και να μην με εμποδίζει κανείς!

Μια τρελαμένη μαθήτρια λίγο πριν τις εξετάσεις

ΧΜΜΜ... ΠΑΝΕΣ;

Γαμώτο, μπορεί να πει κάποιος στη γιαγιά μου να μην κα-

τασκηνώνει στην τουαλέτα;;!!! Θέλω να πάω κι εγώ !! Και

μετά δεν παλεύεται!!!!! 

Ευχαριστώ που ακούσατε τον πόνο μου!! Please πείτε μου

τι να κάνω.................

Μια απελπισμένη εγγονή!!!
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ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ

Είσαι μία γωνία ορθή

στο βιβλίο της Βιολογίας μου

και τον τελευταίο καιρό αποφεύγω να σε κοιτάω.

Θα μπορούσα να σε βλέπω

λευκό με λίγο πορτοκαλί και ίσως καφέ

εκεί κάτω.

Αλλά δε σε βλέπω.

Κοιτάω μόνο το ψηφιακό ρολόι του κινητού μου μες στην

κασετίνα και δείχνει:

10:21

10:22

10:25

10:26 και η παράγραφος 3.2 -αν και ενδιαφέρουσα- είναι

εκτός ύλης.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΓΙΩΡΓΟ

Η νύχτα είναι περίεργη... Βαριέμαι.. Τι καλά που ήταν όταν

πήγαινα σχολείο... Υπήρχε στόχος. Τώρα; Το απόλυτο χάος.

Σαν να πατάω στο κενό. Όσο για το αύριο; Ποιο αύριο;

Υπάρχει αύριο έτσι όπως τα έχουμε κάνει;  Το κινητό μου

χτυπάει. Ο φίλος μου ο Γιώργος θέλει να δει τι κάνω... Κι

αύριο το πρωί θα πάω στο Πανεπιστήμιο, που τόσο πολύ

αγωνίστηκα για να μπω. Κι όταν με το καλό σε 4 χρόνια

πάρω πτυχίο, ποιος ξέρει; ΜΠΟΡΕΙ τα όνειρα και οι επι-

θυμίες μου να πραγματοποιηθούν. ΜΠΟΡΕΙ η ευκαιρία

που ζητάω τόσο να περιμένει εκεί για να μου δοθεί. ΜΠΟ-

ΡΕΙ οι πόρτες που τώρα μοιάζουν κλειστές να ανοίξουν.

ΜΠΟΡΕΙ να έχω βρει τον μεγάλο μου έρωτα. ΜΠΟΡΕΙ ο

φίλος μου ο Γιώργος να τηλεφωνεί ακόμη τα ξημερώμα-

τα για να δει απλά τι κάνω. Τόσες πιθανότητες... Τόσες

προσδοκίες... Τόσα όνειρα... Τόσα «ΜΠΟΡΕΙ» που αν προ-

σπαθήσω με όλη μου τη δύναμη και την καρδιά ΜΠΟΡΟΥΝ

να πραγματοποιηθούν. Μήπως δεν είναι όλα τόσο μαύρα

τελικά; Λέω, μήπως... Μήπως υπάρχει ελπίδα; Λέω, μή-

πως... Μήπως αξίζει η προσπάθεια; Νομίζω πως αξίζει...

Ε; Αξίζει, δεν αξίζει; Καληνύχτα. Α, και χαιρετίσματα από

το φίλο μου τον Γιώργο... Τελικά η νύχτα είναι υπέροχη!

Καληνύχτα.
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Η ΓΙΟΛΑΝΤΑ

Η Γιολάντα έχει κόκκινες, μακριές μπούκλες. Κατάλευκο

δέρμα και μεγάλα καστανά μάτια. Έχει λεπτή μέση και

όμορφα ψηλά πόδια. Ολόκληρο το σώμα της Γιολάντας εί-

ναι γεμάτο φακίδες. Τα δάχτυλα της Γιολάντας είναι μα-

κριά και λευκά και στην άκρη έχει μακριά κόκκινα νύχια.

Η Γιολάντα μένει μόνη της στο Θησείο.

Η Γιολάντα είναι μουσικός, παίζει πιάνο, γράφει μουσι-

κή, στίχους και τραγουδάει.

Η Γιολάντα είναι ζωγράφος.

Η Γιολάντα είναι χορεύτρια μπαλέτου. Και μαθαίνει ταν-

γκό και κλακέτες.

Η Γιολάντα είναι ηθοποιός.

Η Γιολάντα είναι σχεδιάστρια ρούχων και στυλίστρια.

Αλλά πάνω απ' όλα η Γιολάντα είναι συγγραφέας. Η Γιολάντα

έχει γεννηθεί για να γράφει. Να γράφει οτιδήποτε, ποιή-

ματα, διηγήματα, παραμύθια.

Η Γιολάντα είχε μία μητέρα που την υπεραγαπούσε αλλά

αναγκάστηκε να τη σκοτώσει γιατί δε μαγείρευε σωστά.

Τη σκότωσε χτυπώντας την επανειλημμένα στα πολυαγα-

πημένα ντουλάπια της κουζίνας της.

Η Γιολάντα έχει έναν πατέρα. Ο πατέρας της Γιολάντας εί-

ναι ποιητής και ψαράς στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Γιολάντα έχει έναν υιοθετημένο γιο, τον Tags, ο οποίος

είναι έγχρωμος, gay και σπουδάζει σεφ στο Παρίσι. Ο γιος

της Γιολάντας δεν την φωνάζει μαμά αλλά μπαμπά.

Η Γιολάντα δεν έχει φίλες.

Η Γιολάντα θεωρεί τις κοπέλες ρηχές και ηλίθιες.

Η Γιολάντα έχει έναν φίλο. Τον λένε Cinamon Luv. Ο

Cinamon είναι σκηνοθέτης πορνοταινιών. O Cinamon

εκνευρίζει αφάνταστα την Γιολάντα γιατί πηγαίνει νωρίς

για ύπνο και γιατί δεν της εξηγεί αυτά που του ζητάει.

Κατά βάθος όμως η Γιολάντα τον αγαπάει και της αρέσει

που της σπάει τα νεύρα.

Η Γιολάντα δεν μπορεί να ερωτευτεί. 

Η Γιολάντα είχε ελάχιστους εραστές, για τους οποίους δεν

ένιωσε ποτέ τίποτα. Έκανε sex μαζί τους ώστε να νιώθει

φυσιολογική αλλά στη πραγματικότητα στην Γιολάντα δεν

αρέσει το sex. Βασικά η Γιολάντα μισεί το sex.

Ο φίλος της, Cinamon, αποκαλεί τη Γιολάντα ανοργασμι-

κή. Η Γιολάντα γνωρίζει πως δεν ισχύει αυτό γιατί ξέρει

πως μόνο όταν ερωτευτεί θα νιώσει την ανάγκη να κάνει

έρωτα με κάποιον.

Το μόνο που μπορεί να ερωτευτεί η Γιολάντα είναι πα-

πούτσια. Ω, η Γιολάντα αγαπάει τόσο μα τόσο πολύ τα πα-

πούτσια. Είναι η εμμονή της. Αγοράζει τουλάχιστον 9 ζευ-

γάρια το μήνα.

Η Γιολάντα ξέρει poker και συνέχεια κερδίζει σε αυτό.

Στη Γιολάντα αρέσει η σοκολάτα. Επίσης στη Γιολάντα αρέ-

σει να βάζει τα δαχτυλά της μέσα στον ασβέστη, σε χά-

ντρες, σε άμμο και στα ζαχαρωτά των Village Cinemas.

Την Γιολάντα την εκνευρίζει ο ήχος της καφετιέρας, ο ήχος

που κάνουν τα κουτιά των DVD όταν κοπανιούνται μεταξύ

τους και αυτή η φωνή στα taxi από τον ασύρματο.

Η Γιολάντα θέλει και περιμένει να ερωτευτεί.

Αλλά δεν υπάρχει ένας άντρας αρκετά καλός για εκείνη.

Κανένας δεν της αξίζει.

Η Γιολάντα θα ερωτευτεί.

Η Γιολάντα θα ερωτευτεί έναν ο οποίος θα την πάρει μαζί του.

Η Γιολάντα δε θα πεθάνει ποτέ.

Ας πούμε... μία απλή παρατηρήτρια

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ

Το πιο πολύ κλάμα που έχω ρίξει ως παιδί δεν ήταν στην

κηδεία του παππού μου. Ούτε όταν πέθανε η μαμά της

κολλητής μου. Πιο πολύ από ποτέ έκλαιγα όταν πέθαινε

ο Μακόλει Κάλκιν στο «Κορίτσι Μου»! Πάντα με στανα-

χωρούσε τόσο λες κι έχανα δικό μου άνθρωπο. Αλλά συ-

νέχιζα να βλέπω την ταινία ξανά και ξανά, λίγο μαζοχι-

στικά θα έλεγα. 

Τώρα πια τη βλέπω μόνο αν την πετύχω στην τηλεόραση.

Σήμερα, όμως, αισθανόμουν λίγο νοσταλγικός και την έβα-

λα στο βίντεο να την ξαναδώ. Όπως κάθε φορά έκλαψα όσο

πιο πολύ γινόταν! Συνειδητοποιήσα όμως ότι το συναίσθη-

μα που έχω τώρα όταν κλαίω επειδή ο Τόμας Τζέι τσιμπή-

θηκε από μέλισσες, δεν είναι το ίδιο που είχα τότε. Με με-

γάλη μου λύπη έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι η

ταινία αυτή είναι «παιδική». Γι' αυτό σας γράφω αυτό το

γράμμα τώρα. Επειδή δε θέλω ποτέ να φτάσει η στιγμή που

θα πω «Κοίτα με τι έκλαιγα το μαλακισμένο»! Θέλω να

υπάρχει μία καταγεγραμμένη απόδειξη ότι κάποτε έβλεπα

τον εαυτό μου σε αυτή την ταινία κι ότι ήταν πολλά περισ-

σότερα από ένα απλό ενθύμιο της παιδικής μου ηλικίας...

Rom, 20 χρονών

ΑΣΕ

Σάββατο 25 Απριλίου. Έχω να διαβάσω τα κέρατά μου και

δεν την παλεύω. Ρε πούστη μου, γιατί πρέπει να κάτσω να

μάθω αυτολεξεί ό,τι λέει η εισαγωγή στα Αρχαία; Γιατί πρέ-

πει τα σχόλια των κειμένων να τα μάθω απ' έξω; Ούτε που

με νοιάζει η άποψη του Μάκριτζ για τη Φεγγαροντυμένη

του Σολωμού. Άσε που η Έκθεση θέλει στάνταρ απόψεις

που στις μαθαίνουν και όχι δικές σου ιδέες. Άσε που δεν

ξέρω γιατί γράφω τώρα σε σας και δε διαβάζω την Απολογία

του Σωκράτη. Άσε που οι νύχτες μακριά της είναι απελπι-

στικές. Άσε που δεν παίζει να περάσω τις Πανελλήνιες.

Άσε που δεν ξέρω κι εγώ τι κάνω τώρα. Άσε σου λέω, ασε...

GUESS WHAT!

Ρε έχω μείνει μαλάκας! Πήγαμε χτες με μια συμμαθήτρια

μου σινεμά, να δούμε το Slumdog Millionaire (προσέξτε,

έχει σημασία). Αρχίζει λοιπόν να δείχνει την πείνα και την

εξαθλίωση στην Ινδία και με πιάνει η καρδιά μου… Όχι

ότι δεν την ήξερα την κατάσταση, αλλά όταν τα βλέπω πά-

ντα στεναχωριέμαι... Και γυρνάω να της το πω και να το

συζητήσουμε και τη βλέπω στοχαστική. Τη ρωτάω λοιπόν

«Τι σκέφτεσαι;» και αυτή με ένα παράπονο μου λέει...

«Την τσάντα Guess που είδα σε εκείνη τη βιτρίνα»!!! Κι

εγώ να 'χω μείνει κάγκελο! 

ΖΝΤΟΙΝΓΚ!

Αλέξανδρε είσαι μεγάλος γάιδαρος, ποταπός, υποχθόνιος,

ψεύτης, ψωνάρα, έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, εί-

σαι διπρόσωπος, εγωιστής. Ακόμα είσαι βλάκας, ανώρι-

μος, άνανδρος και παιδάκι. 

Και να σου πω κάτι; Εγώ παρόλα αυτά είμαι ερωτευμένη

μαζί σου και σ’αγαπαώ και δεν γουστάρω ν’ αλλάξεις για

τίποτα και για κανέναν.

.Β.
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ΜΑΘΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Είναι περιπέτεια να οδηγείς μηχανάκι όταν είσαι 15χρο-

νος χωρίς δίπλωμα οδήγησης, ειδικά αν θέλεις να πας

σχολείο και μετά φροντιστήριο. Πρώτα-πρώτα πρέπει να

ξυπνήσεις νωρίτερα το πρωί, για  να ζεστάνεις λίγο τη μη-

χανή. Εάν έχει κρύο χρειάζεται να ντυθείς καλά, δηλαδή

δύο παντελόνια, δύο με τρεις μπλούζες, ένα ζεστό μπου-

φάν, ένα ζευγάρι γάντια και σίγουρα ένα μάλλινο σκούφο. 

Όταν φτάσεις στο σχολείο, πρέπει να βρεις να το παρκά-

ρεις κάπου καλά, γιατί μπορεί να σου το κλέψουν (κάτι

πολύ εύκολο) ή να σου σπάσουν τίποτα ή να σου κλείσουν

το δρόμο και να μην μπορείς να βγεις! Η πιο σίγουρη λύση

είναι να παρκάρεις εκεί που παρκάρουν οι καθηγητές τα

αυτοκίνητά τους!!!

Μόλις τελειώσει το σχολείο πρέπει να πας στο φροντι-

στήριο, αλλά εκεί υπάρχει ένα μεγάλο δίλημμα. Οι φίλοι

σου με τα μηχανάκια σίγουρα θα θέλουν να κάνεις μαζί

τους κόντρες. Το σωστό είναι να αρνηθείς ευγενικά και να

πας κατευθείαν στο μάθημα του φροντιστηρίου, κινδυ-

νεύοντας να σε αποκαλέσουν «κότα» στην καλύτερη πε-

ρίπτωση. Γι’ αυτό παίρνεις τους φίλους σου σε έναν ήσυ-

χο δρόμο που δεν έχει καθόλου αστυνομία και κάνεις δυο

τρεις κόντρες. Και μετά αμέσως στο φροντιστήριο, γιατί

έχεις αργήσει. Για δικαιολογία, λες στην καθηγήτρια ότι

δεν έβρισκες πού να παρκάρεις…

Τελειώνοντας το φροντιστήριο πρέπει να πας σπίτι. Εκεί

είναι όλο το ζουμί, γιατί για να πας σπίτι πρέπει να περά-

σεις δίπλα από το αστυνομικό τμήμα. Όταν είναι να πε-

ράσεις τότε κατεβάζεις την κουκούλα για να φαίνεται σαν

κράνος και οδηγείς πολύ προσεκτικά. Όταν έχεις περά-

σει και είσαι σίγουρος ότι δε σε έχουν δει ακούς την κόρ-

να του αστυνομικού να σου φωνάζει: « Σταμάτα ρε!!!».

Τότε ή θα σταματήσεις και θα σου κόψουν ένα πρόστιμο

ίσα με τρεις μισθούς του πατέρα σου ή θα κάνεις αυτό που

κάνουν οι περισσότεροι. Στραβώνεις την πινακίδα προς

τα πάνω με το πόδι σου για να μη φαίνεται και αρχίζεις να

τρέχεις προς το σπίτι σου και να κάνεις ελιγμούς. Εκείνη

την ώρα η καρδιά σου χτυπάει σαν τρελή, γιατί αν πέσεις

θα χτυπήσεις, θα σε πιάσουν και το πρόστιμο θα εκτο-

ξευθεί στους τέσσερις με πέντε μισθούς του πατέρα σου

και θα σου πάρουν και το μηχανάκι. Αλλά επειδή αυτά τα

ζεις κάθε μέρα σίγουρα θα ξεφύγεις!!!

Όταν φτάσεις σπίτι βάζεις το μηχανάκι στο γκαράζ. Και

όταν σε ρωτάνε οι γονείς σου πώς πήγε η μέρα σου λες

ένα «όλα τέλεια» και τσιμουδιά για το περιστατικό, γιατί

θα ανησυχούνε και δεν πρέπει να τους στενοχωρείς. Άλλω-

στε μια ακόμη περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Ποιος νοιά-

ζεται για το αύριο;

Γιώργος Γιούρεφ,  Α’ Λυκείου 

Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης

σχολική εφημερίδα Sapress,

www.gldesapwn.blogspot.com

ΘΕΛΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Βαρέθηκα πια να είμαι στεναχωρημένη ασταμάτητα, να

έχω τόσα προβλήματα παντού. Υπάρχουν και ωραία στη

ζωή ρεε... Έτσι λοιπόν αποφάσισα να σας στείλω ένα χα-

ρούμενο κομμάτι:

Θέλω Μυτιλήνη, θέλω Ερεσσό, θέλω Μαρούσι με σορ-

τσάκι, θέλω Θησείο-Μοναστηράκι-Σύνταγμα με σαγιονά-

ρες. Θέλω το μωβ φουστάνι μου, θέλω καινούριο μαγιό,

θέλω να κάνω βουτιά στην παγωμένη θάλασσα και να ουρ-

λιάζω κάτω απ’ το νερό, θέλω schoolwave. Θέλω κερά-

σια και καρπούζι, θέλω ηλιοθεραπεία, θέλω χωριάτικη

σαλάτα. Θέλω μαυρισμένα πόδια, κόκκινα νύχια και ξαν-

θά μαλλιά. Θέλω ακόμα και το αηδιαστικό λεωφορείο γε-

μάτο με ανθρώπους που έχουν σκάσει και βρωμάνε, θέλω

μπουγέλο, ανοιχτά παράθυρα και πόρτες παντού. Θέλω

καλοκαιρινή καταιγίδα, θέλω λουλούδια και τζιτζίκια, θέλω

banana pancakes, θέλω να κάνουμε τις Αγγλίδες όταν

παίρνουμε σουβλάκια. Θέλω νυχτερινό μπάνιο, θέλω τα

πόδια μου να καίνε στα πλακάκια και στην άμμο, θέλω κι-

θάρα στην παραλία, θέλω καλοκαιρινούς έρωτες, θέλω

clubbing, θέλω μεθυσμένους φίλους, θέλω «haengematte».

Θέλω να σκοτώνω κωλόμυγες και κουνούπια, θέλω να πη-

δήξω από τεράστια βράχια στη θάλασσα, θέλω παγωτό

παρφέ σοκολάτας, κρύα λεμονίτα στο χωριό, αμέτρητα

αστέρια στον ουρανό, τεράστια άσπρη και ύστερα κόκκι-

νη πανσέληνο, θέλω schoolwaveee.

Θέλω μπιχλιμπίδια στα πόδια, θέλω βιβλία γεμάτα με άμμο

απ’ την παραλία και σημάδια απο αλατόνερο στο i-pod.

Θέλω αχινούς στα πόδια, θέλω να κάνω καινούριες φι-

λίες, θέλω coctails, θέλω Βρετανούς, θέλω διακοπές 3

μήνες, θέλω υποβρύχιο. Θέλω ένα φιλί με γεύση καλο-

καίρι, θέλω copa-copana, θέλω καινούρια τραγούδια,

θέλω αναμνήσεις...

Και το καλύτερο είναι πως όλα αυτά θα τα ‘χω! Πόσο χαί-

ρομαι για τους μήνες που έρχονται. Ναι σίγουρα, πρώτα

πρέπει να περάσω απ’ την κόλαση των εξετάσεων, αλλά

μετά έρχονται οι καλύτεροι μήνες του χρόνου. Οι μήνες

που απλώς απολαμβάνουμε και δεν ανησυχούμε για τί-

ποτα και για κανέναν. Μη σας βάζει τίποτα κάτω... Και μην

ξεχνάτε: «Εκεί πάνω λάμπουν τ' αστέρια, εδώ κάτω λά-

μπουμε εμείς».

Α.Α.

GO! STOP.

Μεγάλο κόλλημα με κοκκινομάλλα που πάει συνέχεια

Urban. STOP. Χέζομαι να πάω να της μιλήσω. STOP. Είμαι

πολύ μεγάλος μαλάκας. STOP. Τι να κάνω;; STOP.



✘ Παρακαλώ κάποιος να μου εξηγήσει τι

το αμαρτωλό έχει ένα τζιν παντελόνι.

Νεφέλη

✘Μπορεί σαν κίνηση να φαίνεται κάτι απλό

και μικρό - μια φούστα φοράς για μισή ώρα

- αλλά με κάτι τέτοια απλά και μικρά η εκ-

κλησία υποβιβάζει τη γυναίκα και την κά-

νει να νιώθει κατώτερη. Τη βάζει να κρύ-

ψει το σώμα της σαν να έπρεπε να ντρέπεται

για αυτό. Και αυτό περνάει υποσυνείδητα

και στον κόσμο.

Δάφνη

✘ Είχε πολύ πλάκα! Όποτε περνούσε ένας

μοναχός, βγάζαμε λίγο το πόδι μας έξω από

το σκίσιμο της φούστας για να δει το πα-

ντελόνι και να κολαστεί.

Αναστασία

✘ Εμένα μ' ενόχλησε η υποκρισία. Μπήκε

μια γυναίκα με τη ζακέτα δεμένη στη μέση

πάνω απ' το παντελόνι και την άφησαν να

περάσει, θεωρώντας τη ζακέτα φούστα!

Φυσικά έκανα κι εγώ το ίδιο με το μπου-

φάν μου. Δεν είναι μαλακία όμως αυτό;

Ή φοράς φούστα ή δε φοράς!

Μαρίσα

✘ Κοιτάξτε, εγώ είμαι αγόρι οπότε δε φο-

ράω φούστες - στα μοναστήρια τουλάχι-

στον (χαχαχα). Πιστεύω όμως ότι όταν βρί-

σκεσαι σε έναν χώρο ιερό, πρέπει να τηρείς

τους κανόνες του. Αλλιώς μην πας! Όταν

πηγαίνεις στο τζαμί, γιατί βγάζεις τα πα-

πούτσια σου; Άντε πες στους

Μουσουλμάνους «δεν τα βγάζω» και θα

δεις τι έχει να γίνει! Και στο κάτω-κάτω

γιατί κυρά μου νιώθεις κατώτερη όταν

φοράς φούστα; Αμάν πια αυτά τα φεμινι-

στικά! 

Γιώργος

✘ Εγώ αρνήθηκα να φορέσω φούστα. Το

θεωρώ φαλλοκρατικό και προσβλητικό.

Και μην ακούσω πάλι αυτή την μαλακία

με τα τζαμιά και τα παπούτσια! Εκεί όλοι

βγάζουν τα παπούτσια, και άντρες και γυ-

ναίκες! Και εγώ θα τα έβγαζα. Θα το έκα-

να από σεβασμό σε κάτι ξένο, όπως είναι

μουσουλμανισμός. Η ορθοδοξία, όμως,

δεν είναι κάτι ξένο, ανήκει και σε μένα.

Μου προκαλούν δέος τα λόγια του Χριστού.

Και δεν νομίζω ότι θα καθόταν ο Χριστός

να ασχοληθεί με τις φούστες. Θα σου έλε-

γε απλώς «Έλα όπως είσαι».

Σεμέλη

✘ Εγώ δεν είμαι ούτε φανατική χριστιανή,

ούτε φανατική φεμινίστρια. Είδα την όλη

φάση ως τουρίστρια. Έβαλα τη φουστίτσα

μου, μπήκα, βγήκα και έβγαλα και ωραίες

φωτογραφίες.

Έλενα

✘ Εγώ φόρεσα τη φούστα χωρίς να το πο-

λυσκεφτώ. Κάτι όμως μου βρωμούσε. Ήταν

η ίδια η φούστα! Έλεος! Δεν μπορούν να

τις πλένουν συχνότερα;

Μελίνα

✘ Οι γυναίκες είναι αχάριστες! Ξεχνάνε

ότι πριν 50-60 χρόνια δεν είχαν καθόλου

δικαιώματα, τώρα θέλουν να μπαίνουν

και με φούστα στο μοναστήρι. Σε λίγο θα

ζητάνε να μπουν και στο Άγιο Όρος! Αντί

να κάνουν τον σταυρό τους που έχουν

σχεδόν τα ίδια δικαιώματα με εμάς, το

παίζουν αδικημένες και επαναστάτριες.

Σιγά μωρέ! 

Νίκος

✘ Είμαι αγόρι. Τα κορίτσια του σχολείου

μου είχαν ένα τελείως φυσιολογικό ντύσι-

μο, καθόλου προκλητικό. Κάτι τέτοια κά-

νει η εκκλησία και μετά σιχαινόμαστε τη

θρησκεία μας. Κρίμα.

Αλέξανδρος

ŸÛ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¿ÓÂ ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÌÂ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘  ̃ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó. ¶ÚÈÓ ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ,
Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÊÔ‡ÛÙÂ  ̃–¤ÛÙ  ̂Î·È ¿Ó  ̂·fi ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. «°È·Ù›;», «°È·Ù› ¤ÙÛÈ Ï¤ÂÈ Ë ıÚËÛÎÂ›· Ì·˜, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘!».

∂ÊÙ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ· ∞’ §˘ÎÂ›Ô  ̆Ï¤ÓÂ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜.

ºÔ‡ÛÙÂ˘Â Î·È ÌË ÂÚÂ‡Ó·!

∞ÊÔ‡ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó 

Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÊÔ‡ÛÙÂ˜, 

Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· fi˙·Ú·Ó 

ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÌÚÔÛÙ¿ 

ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ.



∫Ô˘Ú‰›Û·ÙÂ; ¶¿ÌÂ!
∞∫ƒ√∞™∂π™  SCHOOLWAVE 2009 

∞ÙÂÏÂ›ˆÙÂ˜ Úfi‚Â˜, ¤ÍÔ‰· ÁÈ· demo, ›Ûˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ù·Í›‰È. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· 10
ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Schoolwave. ∞Í›˙ÂÈ;
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ο έχουμε ευχηθεί πολλές φορές: Μακάρι να μη γινόντουσαν ακροάσεις. Μακάρι να μην υπήρχε κρι-

τική επιτροπή. Μακάρι να παίζανε και τα 230 συγκροτήματα στο Schoolwave. Αλλά αυτό δεν γίνε-

ται. Αν γινόταν θα γλιτώναμε τα γράμματα μιζέριας («άσχετη επιτροπή», «στημένο φεστιβάλ») από

συγκροτήματα που δεν επιλέχτηκαν, αλλά θα χάναμε και γράμματα σαν και αυτό που πήραμε λίγες

μέρες μετά τα αποτελέσματα: 

«Γεια σας Schooligans. Είμαι ο Βασίλης από τους Domino (Αλεξανδρούπολη). Τι κάνετε; Εμείς πάντως πε-

τάμε (χεχε), ακόμα δεν το ‘χουμε συνειδητοποιήσει ότι περάσαμε. Σας στέλνω αυτό το mail για να σας ευχα-

ριστήσουμε για όσα κάνετε για εμάς. Ξέρετε κάτι; Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι μας δίνετε την ευκαιρία να

παίξουμε σε ένα κορυφαίο μαθητικό φεστιβάλ. Είναι ότι μέσα απ’ όλη αυτή την κατάσταση μπορέσαμε και

ταξιδέψαμε... Φύγαμε από τη μικρή μας πόλη, πήγαμε Θεσσαλονίκη για το demo, Αθήνα για την ακρόαση,

γνωρίσαμε κόσμο, αλλάξαμε παραστάσεις, είδαμε κάτι το διαφορετικό... Ακόμα μέσα από αυτό δεθήκαμε

ακόμα περισσότερο σαν band και σαν φίλοι. Το άγχος που είχαμε και τα υπόλοιπα συναισθήματα που ένιω-

θε ο καθένας μας πριν την ακρόαση μάς έφεραν πιο κοντά... Εσάς μπορεί να σας φαίνονται αστεία όλα αυτά

που σας γράφω, αλλά για τα παιδιά της επαρχίας, και ειδικά εδώ πάνω, είναι κάτι το ανεπανάληπτο...».

Τ

ΤΑ 21 ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SCHOOLWAVE 2009

01. AGAIN • Rock (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

02. BLEEZE • Rock (ΑΘΗΝΑ)

03. BLUE JAZZ FICTION • Jazz (ΒΟΛΟΣ) 

04. DECKSTAND • Pop/ Punk (ΑΘΗΝΑ)

05. DOMINO • Ελληνικό ροκ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

06. EVA & ADAM' S GARDEN • Alternative rock (ΑΘΗΝΑ)

07. FOOLSTOP • Alternative/Hard rock  (ΑΘΗΝΑ)

08. FOREVER 'N' A DAY • Metalcore/Screamo (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

09. HATE • Thrash/Death metal (ΑΘΗΝΑ)

10. HEADSHOT • Metal (ΑΘΗΝΑ)

11. KOOL A' SHAKE • Funk/ Rock (ΑΘΗΝΑ)

12. L.O.S.T • Pop/ Punk (ΠΑΤΡΑ)

13. LAYIL • Metal (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

14. LOS MUJEROS • Jazz/Blues (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

15. LOST FOR WORDS • Ska/Reggae (ΑΘΗΝΑ)

16. MESTORAL • Death metal (ΚΑΒΑΛΑ)

17. PARAFERNELIA Hard rock / Metal (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

18. RIPPED KILTS • Kilt punk/ Hardcore (ΑΘΗΝΑ)

19. 6 O' FUNK • Funk/ Rock (ΒΕΡΟΙΑ)

20. VIETNOW • Rapcore (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

21. WITH ALL OF MY REGRETS • New wave/Screamo (ΑΘΗΝΑ)

√È ™·ÏÔÓÈÎÈÔ› One Last Enemy Î·È
Social Disease ÌfiÏÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙÔÓ ™Ù·ıÌfi §·Ú›ÛË˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

√È Layil ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙ· Î·Ì·Ú›ÓÈ·

√È Anthem ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ
·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ «∫˘ÙÙ¿ÚÔ˘»

√ 13 ̄ ÚÔÓos μ·Û›ÏË˜ ÙˆÓ Raindrop 
·fi ÙË ¡·‡·ÎÙÔ. √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ 
ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÛÙÈs ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂÈ˜.
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Το Schoolwave 2009 θα γίνει

στο Θέατρο Βράχων το

Παρασκευοσαββατοκύριακο

3-4-5 Ιουλίου 2009 στα

πλαίσια του 23ου

Φεστιβάλ Υμηττού.

!



«√È ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ 
·ÎÔ‡ÓÂ... Ì¤Ù·Ï»!
Με αφορμή τον 19χρονο μαθητή του ΟΑΕΔ που πυροβόλησε τρία άτομα και

μετά αυτοκτόνησε, ρωτήσαμε τα παιδιά των ακροάσεων:

—«Πώς σου φαίνεται η άποψη που ακούστηκε από πολλά 

ΜΜΕ ότι “η μέταλ μουσική (οι KMFDM) που άκουγε ο μαθητής του

ΟΑΕΔ τον ενθάρρυνε να κάνει αυτό που έκανε”;». 

◗ Μούφα!

◗ Κουλό!

◗ Γελοίο!

◗ Χαλαρά η μεγαλύτερη μαλακία που άκουσα τελευταία.

◗ Τι σημασία έχει τι άκουγε; Δε φταίνε οι γονείς ή οι καθηγητές 

και φταίει η μουσική;

◗ Μαλακίες! Το παιδί ήταν παραγκωνισμένο και τον φτύνανε όλοι. 

Η μουσική παίζει να ήταν η μόνη του διέξοδος.

◗ Metal ακούνε πάρα πολλά παιδιά. Αν ίσχυε αυτό που λένε 

θα είχαμε σφαγές στα σχολεία κάθε μέρα.

◗ Η εύκολη λύση. Και στις ΗΠΑ τα ρίξανε στον Marilyn Manson.

◗ Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λένε. Keep the mosh!

◗ Μα πού τα βρίσκουνε;

◗ Ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή!

◗ Αν ίσχυε αυτό στις συναυλίες των Metallica θα είχαμε μακελειό.

◗ Ναι, καλά! Το παλικάρι το ήξερα. Είχε 1002 άλλα προβλήματα. 

◗ Κι αν άκουγε ρεμπέτικα, ποιος θα ‘φταιγε; Ο Βαμβακάρης;

◗ Η μουσική δεν ωθεί στο έγκλημα. Το αποτρέπει.

◗ Κι εγώ ακούω metal, αλλά δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Ακόμα...

◗ Λίγο βάθος μια φορά, γαμώ τα ΜΜΕ μου! Αυτοί οι στόκοι κάνουν ρεπορτάζ;

◗ Ο Χίτλερ άκουγε Βάγκνερ!

◗ Άμα ο άλλος είναι ψυχάκιας, και κλαρίνα να ακούει θα σκοτώσει. 

◗ Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης. Τι περιμένεις;

◗ Αν άκουγε Μπεζαντάκου, θα ‘χε σκοτώσει καμιά δεκάρα ακόμα. 

◗ Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί στα ΜΜΕ είναι τελείως ηλίθιοι 

ή αν νομίζουν ότι είμαστε εμείς.√ ¡›ÎÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Parafernelia Î·È
Ô ∫ÒÛÙ·˜ ·fi ÙË ¡¤·  ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

√ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Los Mujeros.  ΔÔ Ù·Í›‰È 
ÌÂ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ‡...
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χετε παιδιά;

Έχω κάνει τρεις γάμους και έχω πέντε παιδιά. Μια

κόρη που είναι τώρα 40 ετών, έναν γιο που είναι

21, δυο αγόρια δίδυμα 8 ετών και μια κόρη 5 ετών.

Νομίζω ότι έχω σταματήσει πια. Δεν μπορώ να σας το προ-

συπογράψω βέβαια… (γέλια).

Είστε 71 ετών. Ας κάνουμε μια αντιστροφή στην ηλικία

σας. Μπορείτε να θυμηθείτε τον εαυτό σας στα 17;

Ναι. Στα 17 ήμουν τελειόφοιτος στο Βαρβάκειο. Ήταν ένα

πρότυπο δημόσιο σχολείο εξαιρετικής ποιότητας. Οι μα-

θητές μπαίνανε με εξετάσεις και οι καθηγητές μας ήταν με-

γάλες φυσιογνωμίες. Ο Τόγκας στα Μαθηματικά, ο Μάζης

στη Φυσική –αυτοί που γράψανε τα αντίστοιχα βιβλία μετά.

Έχετε καλές αναμνήσεις;

Κοιτάξτε, ήταν ένα σχολείο στο οποίο υφιστάμεθα φοβερή

πίεση λόγω του ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι

κάθε χρόνο έφευγαν από το σχολείο οι δύο τελευταίοι μα-

θητές –ό,τι βαθμό και να ‘χανε πάρει. Και έρχονταν στη θέση

τους δυο αριστούχοι από άλλα σχολεία.

Τρομακτικό! Σαν να μιλάμε για πρωτάθλημα Α’ Εθνικής…

Εσείς κινδυνέψατε ποτέ να φύγετε;

Όχι, εγώ ήμουν από τους πρώτους. 

Χάσατε κανέναν φίλο σας που ήταν απ’ τους τελευταίους;

Όχι. Η παρέα μου εμένα δεν ήταν ούτε από τους πρώτους

αλλά ούτε και από τους τελευταίους. Ήταν οι «μάγκες» ας

πούμε.

Α, ανήκατε στους «μάγκες»;

(γελάει) Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είχα αρχίσει από μικρός να ασχο-

λούμαι με την πολιτική. Στα 17 μου οργανώθηκα στην ΕΠΟΝ

που ήταν μια παράνομη οργάνωση, η οποία διατηρούσε έναν

συνωμοτικό χαρακτήρα. Ήμασταν οργανωμένοι σε τριάδες.

Και τι κάνατε στις τριάδες;

Μελετούσαμε μαρξισμό, κατεβαίναμε σε πορείες... Ας πού-

με, στις διαδηλώσεις για το Κυπριακό οργανώναμε τους

συμμαθητές μας για να κατέβουν. Εγώ κάποτε παρέσυρα

τον Μιχάλη Σταθόπουλο (τον μετέπειτα Πρύτανη και Υπουργό

Δικαιοσύνης) και μερικούς άλλους συμμαθητές μου και

βγάλαμε μια σχολική εφημερίδα.

Είχε κάτι επαναστατικό;

Όχι, ίσα-ίσα. Θυμάμαι ότι το κύριο άρθρο που είχα γράψει

εγώ ήταν υπέρ της ανάγκης να εντείνουμε τις προσπάθει-

ές μας ενόψει των εισαγωγικών εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο!

(γέλια). Μόλις είδε την εφημερίδα ο γυμνασιάρχης μας, ο

μακαρίτης ο Γερακιός, σούφρωσε τα φρύδια του, έπιασε

εμένα και τον Σταθόπουλο από τα αυτιά και μας κοπάνησε

τα κεφάλια μεταξύ μας. Μετά μας έδωσε και δύο τεράστια

χαστούκια. «Θωρηκτό Ποτέμκιν θέλετε να το κάνετε εδώ

μέσα;» μας είπε.

Τι είχε δει και αντέδρασε έτσι;

Τίποτα. Φαντάζομαι ότι θεώρησε την ίδια την έκδοση μιας

εφημερίδας επικίνδυνη. Ότι θα φτιάχναμε, ας πούμε, ένα

Σοβιέτ των μαθητών.

Κάνατε καμιά πιο ανατρεπτική πράξη;

Υπήρξε μια πράξη για την οποία τιμωρήθηκα χωρίς να την

έχω κάνει. Τότε είχαν απαγχονίσει οι Εγγλέζοι τον Καραολή

και τον Δημητρίου, δύο ήρωες του Κυπριακού αγώνα.

Κατέβηκαν λοιπόν όλα τα σχολεία της Αθήνας σε μια τε-

ράστια διαδήλωση και βεβαίως είχαμε πάει και όλοι εμείς.

Ένας όμως συμμαθητής μας, ο οποίος ήταν γενικά το καρ-

φί της τάξης και ο γλείφτης των καθηγητών, προτίμησε να

πάει στο σχολείο (Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι αυτός ο

συμμαθητής ανήκε στην χριστιανική οργάνωση «Ζωή», αρ-

γότερα έγινε συμβολαιογράφος, έφαγε όλα τα χρήματα των

πελατών του στο καζίνο και τέλος το ‘σκασε στη Βραζιλία…

Και ήταν το «καλό παιδί» της τάξεως!). Αυτός λοιπόν πήγε

για μάθημα, που σημαίνει ότι αυτομάτως όλοι οι υπόλοι-

ποι πήραν απουσία. Την άλλη μέρα τα παιδιά αποφάσισαν

να τον τιμωρήσουν με «σύννεφο». Του έριξαν ένα παλτό

από πάνω, ώστε να μη βλέπει, και μετά πέσανε όλοι πάνω

του και τον βαράγανε. 

Φάπες;

Όχι, μιλάμε για ξύλο κανονικό. Μπουνιές, κλωτσιές και λοι-

πά… Είχε ανοίξει η μύτη του. Εγώ κατά σύμπτωση δεν ήμουν

εκεί, είχα έρθει λίγο αργότερα. Και μπαίνει μέσα στην τάξη

ο Μάζης, ο οποίος ήταν απίθανος Φυσικός αλλά πολύ σκλη-

ρός άνθρωπος, και λέει: «Εσύ, εσύ, εσύ κι εσύ» και δείχνει

κι εμένα «θα τιμωρηθείτε». Πάω να του πω κάτι, «Σκασμός!»

μου λέει, «να φέρεις αύριο τους γονείς σου!». Πάω σπίτι και

το λέω στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας στρατιω-

τικός με πολύ αυστηρή νοοτροπία. «Κοίταξε να δεις» μου

λέει, «ορθώς κινητοποιηθήκατε για το Κυπριακό, κακώς αυ-

τός ο αλήτης πρόδωσε την τάξη, κακώς τον δείρατε, αλλά

αυτό που μ’ ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι μου λες ψέματα.

Διότι δεν είναι δυνατόν να κάνει λάθος ο καθηγητής σου».

Εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, σε σημείο να ψυχρανθώ

με τον πατέρα μου. Πέρασαν οι μήνες και σε μία εκδρομή,

λίγο πριν τελειώσει το σχολείο, πάω και βρίσκω τον Μάζη.

«Κύριε Μάζη» του λέω, «θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αν

έμαθα κάτι στη Φυσική, το έμαθα από σας. Γιατί όμως με τι-

μωρήσατε τότε; Σας διαβεβαιώ ότι εγώ δεν ήμουν εκεί». Και

μου λέει: «Άκου να δεις Πάγκαλε! Ό,τι γίνεται σε αυτή την

τάξη ή το έχεις οργανώσει εσύ ή το έχεις εγκρίνει. Το αν

ήσουν ή δεν ήσουν εκεί δε μ’ ενδιαφέρει καθόλου!». (γέλια)

Λοιπόν, αυτό με κυνηγάει σ’ όλη μου τη ζωή.

Τι εννοείτε;

Το ότι πολύ συχνά προκύπτει ένα θέμα, μια δύσκολη κατά-

σταση, και γυρνάνε όλοι σε μένα και μου λένε «Εσύ φταις!».

Και λέω «Ρε παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα!».

Για πείτε μας ένα παράδειγμα.

Α, πολλές κομματικές εξελίξεις τέτοιου είδους. Είμαι σί-

γουρος, ας πούμε ότι όταν ο κύριος Σημίτης με έδιωξε το

2000 από την κυβέρνηση για το ασφαλιστικό θέμα, ήταν πε-

πεισμένος ότι εγώ οργάνωνα την εναντίον του εξέγερση του

εργατικού κινήματος, καθώς και μιας ολόκληρης πτέρυγας

του κόμματος. Ήταν λάθος του. Εγώ δεν είχα κάνει ποτέ κα-

μία τέτοια κίνηση. 

Του το είπατε, όπως το είπατε στον κύριο Μάζη, κάποια

στιγμή αργότερα;

Όχι, γιατί δεν πρόλαβα. Με απέλυσε από ένα νησί στο οποίο

βρισκόταν, όταν διάβασε μια συνέντευξή μου στο «Έθνος»,

όπου έλεγα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Γιαννίτση. Με απέ-

λυσε ραδιοφωνικά, χωρίς καν να με δει και να μιλήσει μαζί

μου. Και έβαλε στη θέση μου τον κύριο Βενιζέλο, ο οποί-

ος την ίδια μέρα είχε γράψει στον «Ελεύθερο Τύπο» τα ίδια

ακριβώς που είχα πει κι εγώ! Μάλιστα, μετά από κάποιες

μέρες συναντώ τον Νίκο τον Θέμελη και του λέω: «Δε μου

λες; Ο άνθρωπος επικοινωνεί με το μυαλό του; Καλά να με

διώξει για να χτυπήσει την αντίδραση κατά του νομοσχεδί-

ου –αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αλλά να βάλει στη θέση μου

τον Βενιζέλο, ο οποίος λέει τα ίδια με μένα;».

Τι σας απάντησε;

Μου είπε «Μα ο Σημίτης δε διαβάζει ‘Ελεύθερο Τύπο’ το

πρωί!» (γέλια) Οπότε κι εγώ δεν είπα τίποτα στον Σημίτη.

Ήταν αυτό ένα δείγμα επιπόλαιης κρίσης του Σημίτη;

Προφανώς. Αφήστε που τρεις μέρες μετά αναγκάστηκε τε-

λικά να αποσύρει το νομοσχέδιο. Ήταν ένα δείγμα ότι λει-

τουργείς στο κενό και παίρνεις λάθος αποφάσεις την κρί-

σιμη στιγμή. Ξέρετε κάτι; Η πολιτική είναι τέχνη. Δεν είναι

επιστήμη. Δεν αρκεί να είσαι έξυπνος ή μορφωμένος.

Ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύετε ότι κατέχει αυτή την τέ-

χνη της πολιτικής;

Ναι, πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε, ο Παπανδρέου

έχει κάτι που το είχε και ο πατέρας του: έχει ένα γνήσιο εν-

διαφέρον για τους ανθρώπους.

Και το ενδιαφέρον τον κάνει και καλό πολιτικό;

Όχι, αλλά στον πολιτικό το γνήσιο ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ

σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη απήχηση του Ανδρέα

Παπανδρέου στον λαό ήταν γιατί ο κόσμος καταλάβαινε αυτό

το ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι και ο Γιώργος το ‘χει αυτό.

Απλώς δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό.

Ε, κι εσείς όμως αργήσατε λίγο να το αντιληφθείτε… Το

2001 είχατε πει ότι «δεν έχει τα προσόντα να γίνει πρω-

θυπουργός της Ελλάδας».

Ναι…

Ε
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Μάλιστα λέγατε ότι «και για λόγους αισθητικούς είναι

απαράδεκτη εξέλιξη και παλινδρόμηση αν η χώρα πάει

πίσω προς τον ανιψιό του Καραμανλή και προς τον γιο του

Παπανδρέου».

Θα προτιμούσα να μην είχε συμβεί αυτό. Βεβαίως.

Θα προτιμούσατε να μην είχε συμβεί; 

Ε ναι, με ενοχλεί αισθητικά. Όλο τον κόσμο τον ενοχλεί. Αλλά

αυτό είναι μια σκέψη  δευτέρου επιπέδου.

Ωραία, πάμε στη σκέψη του πρώτου επιπέδου, όπου λέτε

ότι δεν τον θεωρείτε κατάλληλο για πρωθυπουργό.

Αυτή την εντύπωση είχα. Από τότε όμως έκανε αρχηγός

κόμματος, έδωσε μάχες, τις κέρδισε… Κέρδισε δύο εσω-

κομματικές μάχες, μην το ξεχνάτε αυτό!

Και έχασε δύο εκλογικές…

Ε ναι, έχασε δύο εκλογικές διότι έπρεπε κάποτε να χάσει

το ΠΑΣΟΚ. Ήταν φυσικό, μετά από 20 χρόνια στην εξουσία,

να χάσει το ΠΑΣΟΚ δύο εκλογές.

Άρα δεν ήταν σωστή η εκτίμησή σας για τον Γιώργο

Παπανδρέου τότε;

Ναι, πιστεύω ότι δεν ήταν σωστή. Πιστεύω ότι μπορεί να

κυβερνήσει.

Εσείς την τέχνη του πολιτικού πιστεύετε ότι την έχετε;

Ε πώς, δεν την έχω; Πώς βγαίνω βουλευτής τόσα χρόνια; 

Όσοι βρίσκονται στη Βουλή σημαίνει ότι κατέχουν και την

τέχνη της πολιτικής;

Όχι, αλλά για να τους εκλέγει ο λαός, σημαίνει ότι κάτι εκ-

προσωπούν. 

Έχει πάντα δίκιο ο λαός;

Με την έννοια ότι στέλνει στη Βουλή αυτούς που θέλει, ναι,

έχει πάντα δίκιο. Όχι όμως με την έννοια ότι οποιαδήποτε

επιλογή είναι ιστορικά δικαιωμένη. Είναι άλλο πράγμα η

ιστορική δικαίωση. Να σας πω κάτι; Εγώ μέχρι τα 30 μου

ήμουν κομμουνιστής. Επίστευα στο σύστημα του υπαρκτού

σοσιαλισμού. Και το ’68 σπάει το σύστημα αυτό με τη διά-

σπαση του ΚΚΕ και την εισβολή των Ρώσων στην Τσεχοσλοβακία.

Λοιπόν, εγώ ως τότε δε θεωρώ ότι έκανα κάτι μη αξιοπρε-

πές ή απαράδεκτο. Αλλά προφανώς δε δικαιώνομαι ιστο-

ρικά. Αν το ‘χα καταλάβει νωρίτερα, θα ήμουν πιο ευφυής.

Το κατάλαβα στα 30 μου.

Ως τότε δεν είχατε καταλάβει τίποτα;

Μπορεί να είχα κάποιες αντιρρήσεις, αλλά τα μεθόδευα όλα

σε έναν ολοκληρωτικό τρόπο σκέψης. Δεν άφηνα καμία αμ-

φιβολία να τον υπονομεύσει. Θα σας πω ένα περιστατικό.

Έχω τώρα έναν καλό φίλο, τον Χρήστο τον Φύσσα, ο οποί-

ος όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο, ήταν ένας φοβερός και

τρομερός ΕΚΚΟΦίτης (η ΕΚΚΟΦ ήταν η ακραία πτέρυγα

της νεολαίας της Δεξιάς). Τότε γινόντουσαν συχνά επεισό-

δια ανάμεσα σε μας και τους ΕΚΚΟΦίτες. Μια μέρα, λοι-

πόν, ακούω τον Φύσσα σε μια συζήτηση στη Νομική να λέει

ότι στη Σοβιετική Ένωση υπάρχουν στρατόπεδα συγκέ-

ντρωσης και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι.

Και του λέω εγώ «Αυτά που διαδίδεις είναι συκοφαντίες,

είσαι πράκτορας της CIA και αν τα ξαναπείς θα σου σπάσω

τα μούτρα». Αυτός τα ξανάπε. Ε, κι εγώ του ‘δωσα δυο μπου-

νιές και τον ξάπλωσα κάτω. Του ‘σπασα και τα γυαλιά… Ήξε-

ρα, βέβαια, και εγώ ότι υπήρχαν τα στρατόπεδα συγκέ-

ντρωσης.

Τότε γιατί τον χτυπήσατε;

Γιατί ήταν μια αλήθεια που δεν έπρεπε να λέγεται. 

Δεν ντρέπεστε γι’ αυτό;

Ε;

Δεν ντρέπεστε γι’ αυτή τη συμπεριφορά σας;

Όχι, δεν ντρέπομαι, γιατί ήταν η εποχή τέτοια. Είχα ν’ αντι-

μετωπίσω τους ΕΚΚΟΦίτες που ήταν μέσα στη σχολή μου.

Αυτοί ήταν η νεολαία του Καραμανλή, μας φέρνανε την αστυ-

νομία, μας φτιάχνανε φακέλους κοινωνικών φρονημάτων…

Γιατί να ντρέπομαι; Σας το λέω σαν παράδειγμα της ολο-

κληρωτικής σκέψης που είχα μέχρι τα 30 μου.

Αυτούς που δεν το καταλάβανε ούτε στα 30 τους και πι-

στεύουν ακόμα στον κομμουνισμό, τι τους θεωρείτε;

Χαζούς; Παραπλανηθέντες;

Όχι παραπλανηθέντες. Καταρχάς, μπορεί να έχουν συμφέ-

ροντα.

Οικονομικά;

Βεβαίως.

Τι οικονομικό συμφέρον μπορεί να έχει κάποιος που εί-

ναι σε μικρό κόμμα;

Μα τι λέτε; Πού ζείτε;

Εκτός κομμάτων!

Καταρχάς, τα κόμματα της αριστεράς ελέγχουν σε μεγάλο

βαθμό τα Πανεπιστήμια. Εκλέγουν καθηγητές, προάγουν

καθηγητές, μεταθέτουν καθηγητές… Δε γίνεσαι καθηγη-

τής στο ελληνικό Πανεπιστήμιο αν δεν περάσει το αίτημά

σου από τα αριστερά κόμματα. Εδώ ήρθε ο Νανόπουλος

από τις ΗΠΑ και αυτοί οι άνθρωποι, με αυτή την νοοτρο-

πία τον απέρριψαν. Ξέρετε τι θα πει Νανόπουλος; Ο

Νανόπουλος είναι η διεθνής αυθεντία που έχει διεισδύσει

όσο κανείς άλλος στην ιστορία της ανθρωπότητας στα μυ-

στήρια του εγκεφάλου.

Σύμφωνοι, αλλά το βασικό πρόβλημα που είχαμε εμείς

ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο ήταν η ποιότητα των μα-

θημάτων, οι καθηγητές που δεν ερχόντουσαν στο μάθη-

μα…

Και από πού είναι αυτοί οι καθηγητές; Από τον κομμουνι-

στικό χώρο είναι! …Λοιπόν, ακούστε να δείτε, αυτά είναι

τόσο αυτονόητα που δε με πείθετε 100 ώρες να συζητάμε. 

Μα δεν μπορεί να φταίνε τα κομμουνιστικά κόμματα για

το αν οι καθηγητές δεν ξέρουν να διδάξουν.

Και πού είναι τότε το φοιτητικό αίτημα να κάνουν μάθημα

οι καθηγητές;

Υπάρχει!

Εγώ δεν το ‘χω δει πουθενά. Εγώ θέλω σύγκρουση των φοι-

τητών με τους καθηγητές. Εμείς το ’62 ήμασταν εχθροί των

καθηγητών μας. Κάναμε μάχη εναντίον τους και τους συ-

ντρίψαμε. Εσάς πού είναι οι αγώνες σας; Τα έχετε κάνει τά-

τσι-μήτσι-κότσι με τους καθηγητές. Υπάρχει σύστημα αμοι-

βαίας διαφθοράς. Εσείς δε διαβάζετε και οι καθηγητές δε

διδάσκουν. 

Τα παραλέτε τώρα!

Μιλάω για την πλειοψηφία, όχι για όλους. Το θέμα είναι ότι

το ελληνικό Πανεπιστήμιο δε διοικείται ούτε από το κρά-

τος ούτε από πλειοψηφίες που έχουν αναδειχθεί καθ’ οι-

ονδήποτε τρόπο. Δεν υπάγεται δηλαδή στους νόμους και

στο Σύνταγμα της χώρας. Διοικείται από μικρές, οργανω-

μένες και κραυγαλέες μειοψηφίες που ανήκουν στον κομ-

μουνιστικό χώρο σκέψης. Μειοψηφίες που ξέρουν τι είναι

σωστό για τους άλλους και καταπατούν κτηνωδώς το πανε-

πιστημιακό άσυλο, εν ονόματι δήθεν της προστασίας του. 

Πιστεύετε ότι το άσυλο πρέπει να καταργηθεί;

Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να εφαρμοστεί ο νόμος. Άσυλο

σημαίνει να μπορεί κάποιος -είτε φοιτητής είναι, είτε κα-

θηγητής- να λέει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λένε

όλοι οι άλλοι. Δε σημαίνει να κλείνεις την πόρτα στον κα-

θηγητή σου ή να τον σπας στο ξύλο επειδή διαφωνεί μαζί

σου. 

Να επιτρέπεται η αστυνομία να μπει στο άσυλο;

Σύμφωνα με τον νόμο, η αστυνομία επιτρέπεται να μπει όταν

τελούνται κακουργήματα. Απλώς δεν το κάνουν γιατί είναι

χέστες!

Ποιοι; Οι αστυνομικοί ή οι από πάνω τους;

Οι από πάνω. 

Εσείς αν ήσασταν Υπουργός Δημόσιας Τάξης, θα δίνατε

εντολή να μπει η αστυνομία;

Δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά υπάρχουν φαινόμενα απαρά-

δεκτα. Υπάρχει ένα κτίριο, το παλιό Χημικό στο Πολυτεχνείο,

όπου υπάρχει εργαστήριο κατασκευής κοκτέιλ μολότοφ.

Και μη μου πείτε δεν υπάρχει, γιατί το ‘χω δει.

Πότε το είδατε;

Είχα πάει ένα βράδυ, προ 10 ετών, με τον τότε Πρύτανη και

μου το ‘χε δείξει.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τότε κυβέρνηση;

Ναι.

Και γιατί δεν κάνατε κάτι αφού το είδατε; Πήρατε τηλέ-

φωνο τον αρμόδιο Υπουργό;

Δε μου έπεφτε λόγος. 

Γιατί είχατε πάει βράδυ;

Γιατί δε μένει κανείς το βράδυ εκεί πέρα. Πάνε όλοι στη

μαμά τους να φάνε κάνα καλό φαγάκι. 

Για τους αναρχικούς μιλάτε;

Ναι.

Ε, δεν είναι όλοι έτσι! Έχετε μιλήσει ποτέ με αναρχικούς;

Ναι.

Και τι παιδιά σάς φάνηκαν;

Είναι όλων των ειδών. Μια φορά είχα καθίσει σ’ ένα καφε-

νείο στα Εξάρχεια, στη Χαριλάου Τρικούπη, και ήρθαν τρεις

τύποι και με πλησίασαν. Ήταν λαϊκά παιδιά, με ευκαιρια-

κές απασχολήσεις. Πιάσαμε ωραία κουβέντα.

Τα παιδιά που πηγαίνουν σήμερα στην ΚΝΕ πώς σας φαί-

νονται; Τι πιστεύετε ότι τους τραβάει σ’ αυτό που πριν εί-

πατε «ολοκληρωτικό τρόπο σκέψης»;

Πιστεύω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος τους λέει

απλοϊκά πράγματα. «Έξω ο καπιταλισμός, έξω το ΝΑΤΟ,

κάτω η Ευρώπη, φονιάδες των λαών Αμερικάνοι» και λοι-

πά. Δε συζητάει ουσιαστικά για σύνθετα θέματα. Για παρά-

δειγμα, δε νομίζω ότι σε αυτούς τους κύκλους της αριστε-

ρής νεολαίας συζητήθηκε ποτέ το γεγονός ότι η Αμερική

είναι η μόνη χώρα στην οποία έχει γίνει με επιτυχία η εν-

σωμάτωση των μαύρων. Και δε μιλάω μόνο για τον Ομπάμα

ή τον Πάουελ, αλλά για εκατομμύρια μικροαστούς και με-

σοαστούς μαύρους οι οποίοι ενσωματώθηκαν χάρη στο αμε-

ρικάνικο σύστημα. Περνούσαν σχολικά λεωφορεία του κρά-

τους, έπαιρναν τα μαύρα παιδάκια και τα πήγαιναν στα λευκά

σχολεία και τα λευκά παιδάκια τα πήγαιναν στα μαύρα σχο-

λεία. Ήταν το λεγόμενο «busing».

Πιστεύετε ότι το ΚΚΕ δεν προσφέρει τίποτα με το να υπάρ-

χει;

Ναι, δεν προσφέρει τίποτα. Μάλιστα πιστεύω ότι είναι πολύ

επιζήμιο, γιατί δεσμεύει ένα τμήμα της κοινής γνώμης σε

μια αδιέξοδη προοπτική. Για μένα το ΚΚΕ είναι ένας παρά-

γοντας κοινωνικής αποβλάκωσης.

Τη χαιρετάτε την κυρία Παπαρήγα;

Δε χαιρετάω ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι απονέμουν

εύσημα στους άλλους. Εγώ δεν απονέμω σε κανέναν εύ-

σημα. Ας ζήσουμε όλοι σε αυτή την ευρύχωρη πολυμορφι-

κή κοινωνία που μας εξασφαλίζει ο δημοκρατικός καπιτα-

λισμός του 21ου αιώνα.

Πέντε μήνες μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου –τη δολο-

φονία του μαθητή και τα επεισόδια που ακολούθησαν-

ποια είναι τα συμπεράσματά σας; Τι ήταν όλο αυτό που

βγήκε; Μια συσσωρευμένη πίεση; Μια οργή;

Να σας πω. Καταρχήν, καταλαβαίνω απόλυτα την οργή. Ήταν

ένα πολύ άσχημο γεγονός ο συγκεκριμένος φόνος. Η διάρ-

κεια των επεισοδίων όμως δεν εξηγείται απ’ το γεγονός.

Το γεγονός ήταν η αφορμή...

Αφορμή ποιανών πραγμάτων;

Εσείς πείτε μας.

Ξέρω ‘γω; Εγώ έκανα τότε το ερώτημα: Ποιοι ακριβώς εί-

ναι οι στόχοι αυτού του κινήματος;

Μα δεν ήταν κίνημα οργανωμένο!

Ένα κίνημα μη οργανωμένο αργά ή γρήγορα οργανώνεται

και εκφράζει κάτι: «Δε μ’ αρέσει η ζωή μου» ας πούμε. 

Αυτό είναι σίγουρο, κύριε Πάγκαλε. «Δε μ’ αρέσει η ζωή

μου και είμαι θυμωμένος με εσάς που μου τη φτιάξατε

όπως μου τη φτιάξατε! Και μάλιστα σε σημείο να σκοτώ-

νεται ένα παιδί!».

Όχι, όχι, δεν το φτιάξαμε έτσι ώστε να σκοτώνεται ένα παι-

δί. Σε όλες τις μεγαλουπόλεις σκοτώνονται παιδιά. 
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Από αστυνομικούς;

Ναι. Όπως σκοτώνονται και αστυνομικοί. 

Πάντως στο εξωτερικό οι αστυνομικοί διώκονται.

Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες…

Και στην Ελλάδα, κύριε Πάγκαλε, δε σκοτώνονται συχνά

παιδιά. Άλλη μια φορά είχε γίνει, το ’85 με τον Καλτεζά. 

Ναι, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιαίτερα «προσεκτική»

αστυνομία. Η βία που ασκείται από την αστυνομία σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ πιο άμεση και εμφανής.

Πάντως είμαι έτοιμος να δεχθώ ότι η ελληνική αστυνομία

είναι και ανεπαρκής και αυταρχική μερικές φορές... Εμένα

αυτό που μ’ απασχολεί είναι να δούμε τι εκφράζει αυτό το

κίνημα: «Θέλω απασχόληση»; «Θέλω αύξηση της αμοιβής

μου»; Τι θέλω;

Δεν υποπτεύεστε τίποτα;

Μπορώ να υποπτευθώ διάφορα πράγματα.

Πάντως οι πιο πολλοί που βγήκαν στους δρόμους ήταν μα-

θητές και φοιτητές.

Ωραία, και σ’ έναν μαθητή τι δεν του αρέσει στη ζωή του;

Μήπως δεν πάει καλά στο σχολείο; Δεν έχει καλή σχέση με

την οικογένειά του; Διότι υπάρχουν προβλήματα που μπο-

ρεί να στα λύσει το κράτος και ορθώς εξεγείρεσαι εναντίον

του και προβλήματα που δεν μπορεί να στα λύσει. Δηλαδή

αν έχουν πάρει διαζύγιο οι γονείς σου και δε βλέπεις τον

πατέρα σου και τη μητέρα σου, δε φταίει το κράτος γι’ αυτό…

Πιστεύετε ότι γι’ αυτό πετούσαν τα παιδιά πέτρες;

Όχι, δεν ξέρω, απλώς λέω…

Άλλη σκέψη δε σας πέρασε απ’ το μυαλό πέρα απ’ αυτά

που μας είπατε;

Καταρχήν, αρνούμαι το ανακριτικό ύφος.

Όχι, όχι, μην το παίρνετε έτσι... Απλώς θέλουμε να μά-

θουμε τα δικά σας συμπεράσματα.

Μπορεί να υπάρχουν διάφορα πράγματα. Εκεί υπήρχαν χι-

λιάδες άνθρωποι. Εκεί μέσα ήταν και οι νεολαίες του

Συνασπισμού, οι οποίες κάνανε την επανάστασή τους υπό

τις ευχές της ηγεσίας τους. 

Αυτοί ήταν μειοψηφία μπροστά στον πολύ κόσμο!

Πάντως η ηγεσία τους έλεγε συνέχεια «το κίνημα» και «το

κίνημα»… Από κει και πέρα, ήταν σίγουρο ότι κι εμείς στην

Ελλάδα θα αντιμετωπίζαμε κάποτε τη βία αυτού του είδους.

Στην Αμερική υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται, νομίζω,

«Riots» και δείχνει συνέχεια διαδηλώσεις, επεισόδια, ξύλο

απ’ όλο τον κόσμο. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο επί 3-4 μέρες

έδειχνε συνέχεια την Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι αυτά γί-

νονται παντού.

Σε μας γιατί έγιναν; Αυτό είναι το ερώτημα.

Γιατί υπάρχουν καινούρια φαινόμενα. Ένα καινούριο φαι-

νόμενο είναι η μεγάλη πόλη, ένα άλλο είναι η διαλυμένη οι-

κογένεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία δυσαρέσκειας.

Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν το θεωρείτε στοιχείο δυ-

σαρέσκειας; 

Εγώ και το εκπαιδευτικό σύστημα είμαι έτοιμος να πω ότι

θέλει αυστηρή κριτική. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πήγα

τις προάλλες σ’ ένα σχολείο για τα εγκαίνια μιας αίθουσας

με κομπιούτερ. Έκανε ο δήμος μια εκδήλωση. Προσέξτε:

Νέα Δημοκρατία ο δήμος, Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση

–δεν είχα τίποτα να οικειοποιηθώ. Μπαίνω μέσα, ήταν πέ-

ντε τύποι, οι οποίοι ήταν… θα ‘λεγα τη λέξη «βρώμικοι». 

Μαθητές ή καθηγητές;

Καθηγητές. 

Το έχετε ξαναπεί στο παρελθόν ότι πολλοί καθηγητές εί-

ναι «αξύριστοι, βαριεστημένοι κι άπλυτοι». 

Ναι, το ‘χω πει. Αυτό που σας λέω είναι ένα γεγονός και-

νούριο. Ήταν λοιπόν αυτοί οι πέντε τύποι σε μια γωνία και

με κοιτάγανε. Εγώ είδα τα κομπιούτερ κι έπιασα κουβέντα

με κάτι παιδιά. «Τι είναι αυτοί;» ρωτάω τα παιδιά. «Οι κα-

θηγητές μας» μου λένε. Βλέπανε, λοιπόν, αυτοί οι καθη-

γητές τον βουλευτή της περιοχής να έχει έρθει με επίσημη

πρόσκληση στο σχολείο τους και δεν ερχόντουσαν να μου

πουν τίποτα. Ούτε ένα «Χαίρετε, να σας δείξουμε τα κο-

μπιούτερ» ή «Μήπως θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι;»…

Το λέτε ως παράδειγμα αδιαφορίας;

Το λέω ως παράδειγμα κτηνωδίας, έλλειψης στοιχειώδους

κοινωνικής αγωγής και επαγγελματικής ανεπάρκειας.

Προφανώς, αυτοί οι άθλιοι καθηγητές ανήκουν σε κάποιο

από τα μικρά κομμουνιστικά κόμματα!

Ε, τώρα βγάζετε μια εμπάθεια…

Ε τι ήταν; Νέα Δημοκρατία; Αποκλείεται.

Δηλαδή πιστεύετε ότι η κακή λειτουργία των ελληνικών

σχολείων οφείλεται στο ότι έχουν μπει τα αριστερά κόμ-

ματα και στα σχολεία;
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Ναι, βέβαια. Αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος. Ο άλλος λόγος

είναι η διαφθορά. Ότι δεν κάνεις σωστά το μάθημά σου στο

σχολείο και πας και κάνεις ιδιαίτερα στους μαθητές σου.

Γι’ αυτά που θα έπρεπε να τους είχες διδάξει μέσα στην

τάξη!

Πάντως, αν θεωρείτε αυτά τα δύο ως τα βασικά προβλή-

ματα της παιδείας, μάλλον είστε λίγο έξω από την παι-

δεία.

Είμαι όμως μέσα στον κόσμο! Εσείς θεωρείτε ότι η παιδεία

είναι μικροπροβλήματα θεωρητικού χαρακτήρα. Εγώ θεω-

ρώ ότι η παιδεία πάει να γίνει το πρώτο βιοτικό πρόβλημα

των Ελλήνων. Είναι μια τεράστια ιδιωτική δαπάνη σε μια

χώρα που υποτίθεται ότι έχει δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Σ’ αυτό συμφωνούμε.

Ε, άμα δε φταίνε οι καθηγητές, δε φταίει ο χώρος στον οποί-

ον ανήκουν πολιτικά οι καθηγητές, δε φταίνε οι μαθητές

γιατί είναι καλά παιδιά και δεν πρέπει να τους στενοχω-

ρούμε… τότε ποιος φταίει; Το φιδάκι ο Διαμαντής;

Φταίνε σίγουρα πάντως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία

που τόσα χρόνια δεν κάνανε τίποτα.

Όλοι κάνανε! Αλλεπάλληλες προσπάθειες μεταρρύθμισης,

οι οποίες οδηγήθηκαν όλες στην αποτυχία.

Γιατί;

Γιατί υπήρχε σφοδρότατη αντίσταση από τα συνδικαλιστικά

όργανα, τα οποία είχαν επικεφαλής αριστερούς καθηγητές

και ήταν υπέρ της επετηρίδας. Έτσι τον φάγανε τον Αρσένη.

Θυμάμαι αυτόν τον ανεκδιήγητο τύπο -πώς τον λέγανε;- έναν

του Συνασπισμού με κάτι μαλλιά και κάτι μουστάκια…

Τι ήταν αυτός;

Εκπρόσωπος των καθηγητών… «Η επετηρίδα» λέει «είναι

δημοκρατική κατάκτηση των εκπαιδευτικών». Σιγά ρε φίλε!

Πού ζεις; 

Καλά, και μερικοί τύποι σαν αυτόν σταμάτησαν τις αλλα-

γές στην παιδεία;…

Υπήρξαν κι άλλα. Το ότι ας πούμε σκοτώθηκε ο Τεμπονέρας

από τραμπούκους στην Πάτρα οδήγησε τον Κοντογιαννόπουλο

στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Μετά στη δικιά μας πα-

ράταξη, κάτι πήγε να κάνει ο Κακλαμάνης, κάτι πήγε να κά-

νει κι ο Παπανδρέου…

Αυτόν τον άλλαξε ο Σημίτης.

Ναι, ναι. Μα ναυαγούσαν και εσωτερικά οι μεταρρυθμίσεις.

Και τώρα έχουμε αυτόν τον υπέροχο νεανία, τον Σπηλιωτόπουλο. 

Ο οποίος πώς σας φαίνεται;

Sempre juvens. Στα λατινικά σημαίνει «πάντα νέος». Το

λέω λατινικά, γιατί κι αυτός χρησιμοποίησε τα λατινικά

«tabula rasa». Ποια tabula rasa; Αφού εδώ υπάρχουν συ-

ντρίμμια μεταρρυθμίσεων.

Με την ποινικοποίηση της κουκούλας συμφωνείτε;

Αυτό είναι βλακώδες. Το πρόβλημα στις διαδηλώσεις είναι

ότι η αστυνομία δεν πάει κοντά στα επεισόδια, γιατί δε θέ-

λει να διακινδυνεύσει, δε θέλει να κουραστεί. Και όταν κά-

νουν συλλήψεις τις κάνουν off Broadway: αφού έχει τελει-

ώσει η διαδήλωση βλέπουν διάφορους απομονωμένους και

τους βουτάνε στην τύχη. Πάνε μετά στο δικαστήριο, δεν μπο-

ρούν να στηρίξουν την κατηγορία και επαναλαμβάνεται αυτό

το γελοίο σενάριο.

Και γιατί δεν πιάνουν αυτούς που τα κάνουν;

Γιατί γενικά τις συντηρητικές κυβερνήσεις τις βολεύει να

υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας κι ένα αίτημα για τάξη.

Μα ούτε επί ΠΑΣΟΚ τους πιάνανε!

Δεν είπα ότι τους πιάνανε επί ΠΑΣΟΚ.

Ε, εσείς δεν ήσασταν συντηρητική κυβέρνηση… Ή μήπως

ήσασταν τελικά;

Είχαμε συντηρητικές στιγμές, ας το πούμε έτσι. (γελάει)

Νιώθετε τύψεις για τον τρόπο που χειριστήκατε την υπό-

θεση Οτσαλάν ως υπουργός Εξωτερικών;

Όχι, νιώθω απογοήτευση γιατί δεν έγινε αυτό που προσπά-

θησα να κάνω. Έκανα κάθε προσπάθεια να απομακρύνω

τον άνθρωπο αυτόν από το ελληνικό έδαφος και θεωρώ ότι

προσέφερα μεγάλη υπηρεσία στη χώρα. Ιστορικής σημα-

σίας υπηρεσία. 

Και πώς βρέθηκε ο Οτσαλάν ξαφνικά στην Ελλάδα;

Δεν τον κάλεσε κανείς. Είναι άνθρωπος που είχε επιλέξει

τη δράση του και τους κινδύνους. Και αν και δε μου πέφτει

λόγος, θα σας έλεγα ότι οι γνήσιοι επαναστάτες, όπως ο

Άρης Βελουχιώτης ή ο Τσε Γκεβάρα, σκοτώνονται στο μέ-

τωπο της μάχης. Δεν την κοπανάνε από δω κι από κει ζη-

τώντας άσυλο.

Το θεωρείτε το μεγαλύτερο λάθος της πολιτικής σας κα-

ριέρας ως τώρα;

Το μεγαλύτερο λάθος ήταν ίσως ότι ανέλαβα τον χειρισμό

της υποθέσεως. Δεν ήταν δική μου δουλειά αυτή.

Αλλά ποιανού;

Καταρχάς του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σημίτη. Ο οποί-

ος παρέμεινε στο εξωτερικό για να μην έρθει εδώ να ανα-

λάβει. Και δευτερευόντως των υπουργών οι οποίοι υπήρ-

χαν στον χειρισμό της υπόθεσης –του υπουργού Προεδρίας,

Δημοσίας Τάξεως, ενδεχομένως του υπουργού Δικαιοσύνης... 

Ήταν πολιτική δειλία όλων αυτών;

Ναι, βέβαια.

Πιστεύετε ότι υπήρξε υπερεκτιμημένος ο Κώστας Σημίτης;

Όχι, νομίζω ότι έχει παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και

θα υπάρξει μια σελίδα  «Κώστας Σημίτης» στην ελληνική

πολιτική ιστορία. Δεν πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει σελίδα

«Κώστας Σημίτης» και στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία.

Πείτε μας τη γνώμη σας για μερικά ακόμα πρόσωπα:

Καραμανλής;

Ξεκίνησε με καλές προθέσεις. Τον θεωρώ όμως αποτυχη-

μένο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν μπόρεσε να ελέγ-

ξει τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερον, γιατί κάπου κουρά-

στηκε και ο ίδιος και, κατά την άποψή μου, τώρα είναι και

ευτυχής που φεύγει.

Ο Βενιζέλος;

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει πολύ σημαντικά προσόντα ως

διανοούμενος και ως ρήτορας. Έκανε όμως πρόπερσι ένα

λάθος. Όλα δείχνανε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν εύκολη η πο-

ρεία του προς την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Του φούσκωσαν και

τα μυαλά διάφοροι οπαδοί του… Έπρεπε να περιμένει ένα

48ωρο. Θα έβλεπε ότι δεν πρέπει να βάλει υποψηφιότητα.

Εσείς είχατε σκεφτεί να βάλετε υποψηφιότητα;

Εγώ όχι. Αλλά σκέφτηκα μήπως ήταν δυνατόν να βρε-

θεί μια τρίτη υποψηφιότητα. 

Είχατε κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό σας;

Όχι, απλά ήθελα να ξεκαθαρίσουμε τις απόψεις μας.

Αλλά εκεί παρενέβη ο… γίγας Σκανδαλίδης, ο οποίος

κατέβηκε αυτοτελώς και χωρίς να μας ειδοποιήσει.

Και έτσι η τρίτη επιλογή γελοιοποιήθηκε και κατέλη-

ξε εκεί που κατέληξε.

Ο κύριος Τσίπρας πώς σας φαίνεται;

Είναι μια φυσιογνωμία δροσερή στην πολιτική ζωή. Δε θε-

ωρώ όμως ότι η παρουσία του στον Συνασπισμό είναι πρό-

οδος, γιατί θεωρώ ότι πήγε πίσω τον χώρο αυτό σε μια γλώσ-

σα πιο δογματική και πιο παλαιοκομμουνιστική. Πήγε τον

Συνασπισμό κοντά στο ΚΚΕ.

Ο Καρατζαφέρης;

Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης είναι παλιός μου γνωστός. Ξέρω

πολύ καλά και τον αδερφό του και την οικογένεια όλη.

Φίλος εννοείτε;

Ναι, είμαστε φίλοι.

Και ποια είναι η γνώμη σας;

Είναι αυτό που λέμε γνήσιος.

Ρατσιστής είναι;

Ο ίδιος, όχι, δε νομίζω. Αλλά βλέπει ότι περνάει αυτό το

πράγμα δυστυχώς στην Ελλάδα και το δουλεύει. Σημασία

έχει πάντως ότι κατάφερε να δημιουργήσει στην ακροδε-

ξιά ένα αποκρυστάλλωμα της τάξης του 5%. Είναι επιτυχία

του αυτό.

Τον θεωρείτε πιο ακραίο από το ΚΚΕ;

Δεν μπορώ να συγκρίνω. Θεωρώ το ΛΑΟΣ πιο ζωντανό από

το ΚΚΕ, με την έννοια ότι το ΚΚΕ θέλει να καταργήσει το

καπιταλιστικό σύστημα και να φέρει τον υπαρκτό σοσιαλι-

σμό, ο οποίος δεν υπάρχει πια. Ενώ ο κύριος Καρατζαφέρης

θέλει να στρέψει προς το πιο αυταρχικό και πιο συντηρητι-

κό το υφιστάμενο κράτος. 

Να τελειώσουμε με μερικές προσωπικές ερωτήσεις. Η

πολιτική σας άφησε χρόνο για τα παιδιά σας; 

Έχω μια μεγάλη τύψη απέναντι στη μεγάλη μου κόρη, που

είναι τώρα 40 ετών. Γεννήθηκε το ’68. Τότε έγινε ο Μάης, η

διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η εισβολή στην

Τσεχοσλοβακία… Γύρω μου άλλαζε ο κόσμος σαν μία ψυ-

χεδελική δίνη. 

Οπότε δεν είχατε χρόνο για την κόρη σας; 

Όχι, τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής της δεν τη σκεπτόμου-

να καθόλου. Και αυτά τα χρόνια είναι καθοριστικά. Με τα

άλλα μου παιδιά, ιδιαίτερα τώρα με τους δύο μικρούς, ασχο-

λούμαι πολύ.

Πότε παχύνατε;

Πάχυνα το 1982, μόλις κάθισα στην υπουργική καρέκλα.

Αλλά ο λόγος είναι το αντίθετο που μπορεί να φανταστεί κα-

νείς σχετικά με την εξουσία και τις απολαύσεις της. Πήγαινα

στο γραφείο στις 8 το πρωί κι έφευγα τα μεσάνυχτα στις 12.

Τρεφόμουνα αποκλειστικά με σάντουιτς, πίτσες και άλλα

junk food, που αγόραζα στην πλατεία Κάνιγγος. Μέσα σ’ ένα

χρόνο πήρα 10 κιλά. Μετά προσπάθησα να σταματήσω το

κάπνισμα και πήρα άλλα 10. Και συνέχισα…

Έχετε προσπαθήσει να κάνετε δίαιτα;

Έχω κάνει όλες τις δίαιτες. Και όλες με απόλυτη αποτυχία.

(γέλια)

Έχετε μπει ποτέ στο ίδιο ασανσέρ με τον κύριο Βενιζέλο;

Πολλές φορές. Δεν έμεινε ποτέ! (γέλια) Μια από τις πιο

μεγάλες απολαύσεις που είχαμε με τον Βενιζέλο ήταν όταν

σε μια κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, είχαν προβλέψει

πού θα κάτσει ο καθένας και είχαν βάλει ανάμεσα σε μένα

και στον Βενιζέλο την κυρία Αποστολάκη! (γέλια). Και αυτό

το απολαύσαμε και οι δύο, δεν ξέρω για την κυρία

Αποστολάκη...

Έχετε κάνει ποτέ χρήση χασίς;

Ναι, όταν ήμουν στο ναυτικό. Φούντα. Δε μου έκανε καμιά

ιδιαίτερη εντύπωση να σας πω την αλήθεια.

Κλήση έχετε πάρει απ’ την τροχαία;

Όχι, αν και έχω κάνει παραβάσεις και μ’ έχουν σταματήσει.

Τους συγχαίρω γιατί κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Αλλά δε σας κόβουν κλήση;

Όχι, παρότι τους λέω να στείλουν την κλήση στη Βουλή,

όπως προβλέπει ο νόμος. Τι να κάνω; Να πιάσω τον άλλον

από τον λαιμό και να του πω «Ορκίσου στα κόκαλα της μά-

νας σου ότι θα μου τη στείλεις;» (γέλια)

Στον Θεό πιστεύετε;

Όχι. Έχω όμως σεβασμό για την επικρατούσα ορθόδοξη

θρησκεία. Θεωρώ ότι έχει μια χρήσιμη κοινωνικά παρου-

σία –όταν την έχει. 

Για τον μουσουλμανισμό θα λέγατε το ίδιο;

Όχι, γιατί πιστεύω ότι είναι μια θρησκεία έντονα αντιδρα-

στική. Παραδείγματος χάρη, η αναφορά του στις γυναίκες.

Είναι μια θρησκεία η οποία θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι στα

όρια της ανθρώπινης ιδιότητας.

Τι είναι αυτό που σας ανεβάζει την αδρεναλίνη;

Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός παίρνει το νταμπλ.

Τι μουσική ακούτε;

Κυρίως κλασική και όπερα.

Ο Αγγελάκας ξέρετε ποιος είναι;

Όχι.

Ο Χατζηγιάννης;

Ο Χατζηγιάννης, ναι, ξέρω.

Οι Metallica;

Όχι. Φοβάμαι ότι στην ποπ μουσική είμαι λίγες δεκαετίες

πίσω.

™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁÎ·ÏÔ˜

THE
END
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211 ·È‰È· ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË 

✘ Γιατί ένιωσα ότι απειλούνται τα δικαιώματά μου και ότι το

κράτος δικαίου για το οποίο έμαθα στο σχολείο δεν υφίσταται.

✘ Για να μη νομίζουν οι μπάτσοι ότι θα μας γαμάνε και θα λέ-

με και ευχαριστώ.

™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·¿ÓÙËÛ·Ó 211 ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ

ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘

Schoolwave. Δ· ÌÈÛ¿ ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ

∞ı‹Ó· (46%) Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·fi 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜

fiÏÂÈ  ̃ÙË  ̃∂ÏÏ¿‰·  ̃- ·fi Ã·ÓÈ¿ Ì¤¯ÚÈ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË.

∂ƒ∂À¡∞

ŒÁÈÓ·Ó ÔÚÂ›Â˜ ·fi
Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÔÏË ÛÔ˘;

97% ΝΑΙ

1% ΟΧΙ

2% ΔΞ/ΔΑ

™˘ÌÌÂÙÂ›¯Â˜;
75% ΝΑΙ

25% ΟΧΙ

°È·Ù› ‹ÁÂ˜ 
ÛÙËÓ ÔÚÂ›·;

✘ Γιατί έβραζα! 

✘ Γιατί πιστεύω ότι ήταν καθήκον μου σαν πολίτης.

✘ Γιατί κάπως έτσι αποτρέπουμε παρόμοια περιστατικά

στο μέλλον.

✘ Γιατί βλέπω την αδικία γύρω μου κάθε μέρα.

✘ Γιατί θέλω κάποια στιγμή να κάνω κάτι για να αλλάξει αυ-

τός ο γαμημένος κόσμος.

✘ Γιατί ένιωθα υποχρέωση απέναντι στον Αλέξη.

✘ Γιατί μπορεί να ήμουν στη θέση του. 

✘ Γιατί θεωρώ ξεφτίλα να κάνουμε κατάληψη για τις τυρό-

πιτες και εδώ που υπάρχει σοβαρός λόγος να μη συμμετέχω. 

✘ Γιατί τέτοια μαλακία δεν είχε ξαναγίνει.

✘ Γιατί δεν είμαι νεοέλληνας.

✘ Γιατί δεν γουστάρω αυτοί που φέρουν το σήμα της πατρί-

δας μου στο χέρι και στην καρδιά να σκοτώνουν.

✘ Ηθική υποχρέωση.

✘ Γιατί δεν μπορούσα να κάτσω έτσι χωρίς να κάνω τίποτα.

✘ Για να βγω από το κλουβί μου.

✘ Για να χάσω μάθημα.

✘ Για διάφορους ψευδαισθησιακά ελπιδοφόρους λόγους. 

✘ Γιατί μισώ τους μπάτσους και το κράτος που ζω. 

✘ Γιατί το παιδί ήταν από το σχολείο μου και το είχα ζήσει πολύ.

✘ Γιατί ένιωσα ότι απειλούνται τα δικαιώματά μου και ότι το

κράτος δικαίου για το οποίο έμαθα στο σχολείο δεν υφίσταται.

✘ Για να μη νομίζουν οι μπάτσοι ότι θα μας γαμάνε και θα λέ-

με και ευχαριστώ.

°È·Ù› ‰ÂÓ ‹ÁÂ˜; 
✘ Γιατί δε γούσταρα. Δεν γίνονται διαμαρτυρίες με επεισόδια. 

✘ Γιατί οι πορείες έτσι όπως γίνονται είναι η αφορμή κά-

ποιων κάφρων να εκτονωθούν. 

✘ Λόγω διαβάσματος.

✘ Λόγω δουλειάς.

✘ Λόγω lineage.

✘ Γιατί κανένας από τους φίλους μου δεν πήγε και δεν μπο-

ρούσα να πάω μόνη μου.

✘ Γιατί δεν είχα περιθώριο να κάνω απουσίες και με φόβι-

ζε το αυτόφωρο. 

✘ Δεν ξέρω γιατί δεν πήγα. Αλλά το έχω μετανιώσει. 

✘ Γιατί μ’ αυτά που κάνουν στις πορείες, νομίζω ότι ατιμά-

ζουν το παλικαράκι. 

✘ Γιατί δεν ήθελα να φάω ξύλο.

✘ Γιατί βαριόμουν και είχα άλλα πράγματα να κάνω από το

να σπάω (γιατί τέτοιο νόημα πήρε).

✘ Είχα διάβασμα για τις πανελλήνιες.

✘ Είχα πρωινά φροντιστήρια. 

✘ Γιατί πιστεύω ότι η κατάσταση που επικρατεί μπορεί

να αλλάξει μόνο με την ψήφο μου που είναι η ανώτερη μορ-

φή διαμαρτυρίας. 

1 3 4
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£˘Ì¿Û·È Î¿ÔÈ· ÊÚ¿ÛË
Ô˘ ÛÔ˘ Â›·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÛÔ˘;
✘ «ΟΚ, εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο δηλαδή;»

✘ «Δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς έγινε. Κράτα ουδέ-

τερη στάση»

✘ Η μάνα μου «Θα φας ξύλο». Ο μπαμπάς μου «Να είσαι

πίσω πριν τις δύο».

✘ «Κατέβα και γάμησε τους!»

✘ «Καλά τους κάνετε!»

✘ «Να ’στε μαζί με την Ελένη»

✘ Η γιαγιά μου είπε «Σικάγο γίναμε» :D

✘ «Θα κατέβουμε κι εμείς. Πάρε τηλέφωνο να βρεθούμε

στα Προπύλαια»

✘ «Πάτε και σπάστε τα!»

✘ «Μην μπλέκεσαι σε αυτά. Θα σε βάλουν στο μάτι»

✘ «Μην πας εκεί πέρα. Πάνε όλοι οι αλήτες» 

✘ «Πήγαινε, αλλά μετά να κάτσεις να διαβάσεις!»

✘ «Το MALOX είναι στο ντουλάπι του μπάνιου»

✘ «Κάντο για τη γενιά σου»

✘ «Μη φορέσεις κουκούλα»

✘ «Πας καλά; Τι θες και μπλέκεσαι;»

✘ «Αν δε φωνάξετε εσείς, ποιος θα φωνάξει;»

✘ «Κάτσε σπίτι σου παιδάκι μου!»

✘ «Άστα αυτά, δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο το σχολείο κοίτα» 

✘ «Να προσέχεις μη σου ’ρθει κάνα νεράτζι στο κεφάλι»

✘ «Σαν μητέρα φοβάμαι. Σαν άνθρωπος δεν υπάρχει περί-

πτωση να σου απαγορέψω να πας»

✘ «Αν σε πιάσουν οι μπάτσοι θα χάσεις τις Πανελλήνιες»

✘ «Ξέρεις τι κάνεις και ποιος είσαι. Να προσέχεις»

✘ «Πού έχεις μπλέξει παιδί μου;»

✘ «Πήγαινε για να σε βρούμε και σένα τέζα μια μέρα»

✘ «Πάρε φουλάρι και μακριά από τα δακρυγόνα»

✘ «Θα τρέχουμε να σε βγάζουμε απ΄ τα αναμορφωτήρια»

✘ «Σάμπως θα αλλάξετε και τίποτα;»

✘ «Μπράβο αγόρι μου!»

✘ «Μην αργήσεις! Έχεις Λατινικά στις 8»

ΔÈ ı¤ÛË ‹Ú·Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜
ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÚÂ›Â˜;
37% Με ενθάρρυναν να πάω

34% Δεν πήραν θέση

17% Με αποθάρρυναν

¶¤Ù·ÍÂ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·;
81% ΟΧΙ

18% ΝΑΙ

1% ΔΞ/ΔΑ

°È·Ù› ¤Ù·ÍÂ˜ 
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·; 
✘ Γιατί κάπου έπρεπε να ξεσπάσω.

✘ Πέταξα στις τράπεζες γιατί κλέβουν τον κόσμο. 

✘ Πετάξαμε μπαλονάκια με χρώμα στους αστυνομικούς.

Δώσαμε χρώμα στις θλιμμένες φάτσες τους. 

✘ Γιατί εκείνη τη στιγμή τους μισούσα. 

✘ Πέταξα ένα δακρυγόνο πίσω σε έναν αστυνομικό που με

χτύπησε με κλομπ. 

✘ Πέταξα μια πέτρα σε μια τράπεζα γιατί μόνο αν χάσουν

χρήματα θα τους τσούξει.

✘ Πέταξα νεράντζια στους αστυνομικούς γιατί μας πετού-

σαν δακρυγόνα.

✘ Τους πέταξα πέτρες γιατί μου πέταξαν κι αυτοί.

✘ Πέταξα έναν καφέ στη μούρη ενός αστυνομικού. Όταν

σου ρίχνουν δακρυγόνα στη μούρη, κάτι πρέπει να κάνεις. 

°È·Ù› ‰ÂÓ ¤Ù·ÍÂ˜;
✘ Γιατί δεν έχει νόημα να καταστρέφω την περιουσία που

έχουν χτίσει εργάτες με τον κόπο τους.

✘ Δεν είμαι υπέρ της βίας στη βία. Η κυβέρνηση είναι το

πρόβλημα.

✘ Γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου.

✘ Γιατί δεν φταίνε οι υπόλοιποι αστυνομικοί. Φταίει το κρά-

τος που δεν τους εκπαιδεύει.

✘ Δεν πέταξα, αν και έφαγα πέτρες από ΜΑΤατζήδες...

✘ Γιατί δεν πιστεύω πως πρέπει να πληρώσουν όλοι για το

φταίξιμο των λίγων. 

✘ Γιατί δε συμμετέχω σε βανδαλισμούς.

✘ Γιατί δεν πέφτω στο επίπεδό τους. 

✘ Γιατί δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος. Αλλά τον θεωρώ

απόλυτα δικαιολογημένο. Το να πετάς μια πέτρα σε μια τρά-

πεζα που ούτως ή άλλως θα πληρωθεί από ασφαλιστική δεν

το βάζω ούτε κατά διάνοια στην ίδια μοίρα με την υπεξαίρε-

ση χρημάτων που μας κάνει η τράπεζα.

✘ Γιατί είμαι κορίτσι και δεν έχω δύναμη! Αν είχα θα πε-

τούσα.

✘ Γιατί κάναμε ειρηνική πορεία με καθιστικές διαμαρτυ-

ρίες και δεν έκατσε. 

✘ Γιατί είμαι αναρχικός και όχι χούλιγκαν.

∞Ó Ó·È, ÙÈ; 
45% Νεράντζια, αβγά, γιαούρτια, μπουκάλια νερό, 

ντομάτες κλπ.

36% Πέτρες

9% Μολότοφ

10% Υπόλοιπα (λουλούδια, καφέδες, μπογιά, 

ένα δακρυγόνο πίσω...)

∞Ó Ó·È, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÈˆÓ;
68% Αστυνομικών

21% Τράπεζας

11% Άλλο (μαγαζιού, αυτοκινήτου, δημοσιογράφου...)
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¶Ò˜ ¤ÓÈˆıÂ˜ fiÏÔ ÂÎÂ›ÓÔ
ÙÔÓ Î·ÈÚfi;
✘ Παράξενα.

✘ Ένιωθα σαν να ήμουν στην ταινία «Sin City». Ήταν πε-

ρίεργο εκεί που είχες συνηθίσει να κυλάνε όλα ήρεμα και

βαρετά σε αυτή την πόλη, να την βλέπεις ξαφνικά να καίγε-

ται. Κάτι μου άρεσε σε αυτό.

✘ Αηδία για τον κόσμο όλο.

✘ Θλίψη για τον θάνατο του Αλέξη. Αγανάκτηση για τη δρά-

ση των κουκουλοφόρων.

✘ Με έπνιγε το δίκιο.

✘ Ένιωθα ότι όλα πάνε σκατά.

✘ Εκνευρισμένη. Ένας συμμαθητής μου είπε «καλά του

έκαναν του παλιοκούμουνου (βλ. Άλεξ)» και γίναμε από δύο

χωριά μέσα στην τάξη.

✘ Νευριασμένη με τους μπάτσους που ήταν στον κόσμο

τους, με αυτούς που την είδαν επαναστάτες (ενώ έκαναν

αυτά που κατηγορούσαν) και με τον εκθεσά που δεν έκανε

ούτε μια τόσο δα συζήτηση μέσα στην τάξη.

✘ Ότι πολεμάω για κάτι δίκαιο. 

✘ Πιο δυνατός.

✘ Θύμα.

✘ Νεκρός.

✘ Ζωντανός.

✘ Στην πρίζα.

✘ Πολύ μαλάκας που ζω στην Ελλάδα.

✘ Νευριασμένος επειδή όλοι νοιάζονταν μόνο να υπερα-

σπίσουν τις ιδέες τους: πολιτικοί, αναρχικοί, αστυνομικοί. 

✘ Εξουθενωμένος σωματικά και ενθουσιασμένος ψυχολογικά.

✘ Έκπληξη για την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών.

✘ Βασικά το γνώριζα το παιδί. Δεν είναι λίγο να βλέπεις ένα

παιδί την Πέμπτη και το Σάββατο να ακούς ότι πέθανε.

✘ Στην αρχή μου την έδινε χοντρά που τα καθυστερημένα

στο σχολείο μας δεν ξεσηκώνονταν να πάμε στις πορείες.

Μετά, όμως, όταν συντονιστήκαμε και με την υπόλοιπη χώρα

ένιωθα πολύ «δυνατή».

✘ Χαρά. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα ότι είχα βγει απ’

το κλουβί μου.

✘ Πώρωση, εκτόνωση, μίσος και τώρα νοσταλγία.

✘ Πολιτικοποιημένη. Επιτέλους.

✘ Οργισμένος και ταραγμένος μέσα μου. Ένα παράξενο

συναίσθημα με τάση καταστροφής κατά του συστήματος.

✘ Ήθελα να τα σπάσω όλα. Τα έβαζα με παιδιά μπάτσων,

καθηγητές, γονείς. Με τους φίλους μου ήμασταν σαν γροθιά.

Όταν τα σπάσαμε στο τμήμα, ένιωσα δικαίωση.

✘ Ένιωθα σαν μάρτυρας ιστορικού γεγονότος (επανάστα-

σης).

✘ Με μια φλόγα στην καρδιά.

✘ Ένιωθα λες και η πόλη ήταν επιτέλους δική μας.

✘ Απλώς αναρωτιόμουν αν αυτή η κατάσταση είναι το τέ-

λος ή η αρχή. 

™Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÂÚıÂ› ÔÙ¤ 
¿Û¯ËÌ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜; 
40%ΝΑΙ

55% OΧΙ

5%ΔΞ /ΔΑ

∞Ó Ó·È, Â˜ Ì·˜ ÌÂ Ï›Á· 
ÏfiÁÈ· ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi.

✘ Σε έλεγχο στοιχείων μας μιλούσαν άσχημα και πούλα-

γαν εξουσία. Μας λέγανε «κουφάλες»!

✘ Συνέχεια μας βρίζουνε επειδή κάνουμε skate. 

✘ Είχα ντυθεί μαύρος στις απόκριες και με σταμάτησαν

για εξακρίβωση επειδή με πέρασαν για ξένο!

✘ Δεν μου ‘χει τύχει γιατί όποτε βλέπω μπάτσο φροντίζω

να διακτινίζομαι. 

✘ Την Τσικνοπέμπτη έριξα κατά λάθος αφρό στο παντελό-

νι ενός μπάτσου κι αυτός με έριξε πάνω στο περιπολικό και

μου φώναζε σαν τρελός ότι θα με πάει μέσα.

✘ Έκανα ποδήλατο και μου λέει «Ρε μαλάκα, πού πας με το

ποδήλατο;»

✘ Ενώ περνούσα έξω από αστυνομικό τμήμα με έβρισαν

λόγω της εμφάνισής μου.

✘ Με δείρανε στο κρατητήριο.

✘ Καθόμουν και παρακολουθούσα τα γεγονότα (αναρχικοί

vs αστυνομικών) και χωρίς λόγο μου είπε ένας «Φύγε από

δω, μωρή πουτάνα» και με βάρεσε με το κλομπ.

✘ Όταν κάναμε skate με φιλαράκια έρχονταν και μας έπαιρ-

ναν στοιχεία και μας φοβέριζαν ότι θα λερώσουν το ποινικό

μητρώο μας.

✘ Επειδή είμαι από άλλη χώρα, με έβρισε και κορόιδεψε

την καταγωγή μου. 

✘ Ένας είδε την ταυτότητά μου που είχε χαλάσει και μου λέει

«Πώς είναι έτσι η ταυτότητα;». Και του λέω «Ε, έτσι έγινε ρε

φίλε» και μου λέει «Ποιος είναι φίλος σου ρε μαλάκα;».

✘ Ήμουν με μια φίλη και μας την έπεσαν. Μας μίλησαν χυ-

δαία.

✘ ΜΑΤατζής άρχισε χωρίς λόγο να τραμπουκίζει φίλο μου

και τελικά τον χτύπησε.

✘ Του αντιμίλησα και μου είπε «Τι ξέρεις εσύ ρε μαλακι-

σμένο; Ακόμα δεν βγήκες απ΄ το αυγό σου!»

✘ Ένα περιπολικό σταμάτησε μπροστά μου και ο αστυνομι-

κός με έσπρωξε με δύναμη βρίζοντας επειδή λέει διατα-

ράσσω την ισορροπία με την εμφάνισή μου (μαλλιά και σκου-

λαρίκια).

✘ Με σταματάει ένας αστυνομικός και μου λέει «Τι τζιν εί-

ναι αυτό; Θα φανούν τα αρχίδια σου. Αναρχικός είσαι;»

✘ Ρώτησα έναν που πέφτει η Πλατεία Εξαρχείων και μου

είπε «Άντε γαμήσου!».

¶ÈÛÙÂ‡ÂÈ˜ fiÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ
Î¿ÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ;  
(ÛÂ Û¤Ó·, ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜,
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÏ.)

✘ Τίποτα! 

✘ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

✘ Μπα… Όλοι ξέχασαν!

✘ Μόνο μέσα μου.

✘ Μια μικρή αναταραχή συνείδησης στους περισσότερους

που χάνεται με τον καιρό. 

✘ Άλλαξε η γνώμη μου για τους αστυνομικούς. Τους μί-

σησα αν και δεν είναι όλοι ίδιοι.

✘ Σε μένα, ναι. Στους αστυνομικούς και στους μεγάλους,

όχι. Τα ίδια σκατά παρέμειναν. 

✘ Τίποτα. Γιατί είστε όλοι πρόβατα.

✘ Απλώς ο λαός πήρε επιτέλους το πάνω χέρι για λίγες μέ-

ρες. 

✘ Μπα. Τις ίδιες μαλακίες θα κάνουν πάντα οι μπάτσοι. 

✘ Ίσως ο κόσμος να έγινε πιο συντηρητικός.

✘ Απλά βρήκανε στήριγμα για διάφορες μαλακίες όπως το

να μας σταματάνε όταν μας βλέπουν με κουκούλα. 

✘ Γίναμε, νομίζω, λιγότερο εγωιστές. Πιστεύω ότι ο κα-

θένας μας έκανε σκέψεις που τον έκαναν καλύτερο άνθρωπο.

✘ Όχι. Όλοι πέσανε για ύπνο πάλι. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός

ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

✘ Τα κανάλια μπήκαν σε μια φάση τρομοκρατίας των πο-

λιτών και κάπως έτσι τέθηκε πάλι το θέμα της χρήσης κα-

μερών…

✘ Κατάλαβαν ότι δεν είμαστε όσο ρομπότ νομίζουν.

✘ Δεν είμαι πια αμέτοχος σε ό,τι έχει να κάνει με καταπά-

τηση των δικαιωμάτων μου. 

✘ Οι γονείς μας γίνανε πιο κλειστοφοβικοί. Θέλουν να βγαί-

νουμε πλέον με δόσεις.

✘ Ο κόσμος δεν κοιμάται πια.

12 13
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ªÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
(ΔÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Î·‰ËÌ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Î·ÓÔ‡˜ 

Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·)

Î·È 38 Ï¤ÍÂÈ˜
(ÁÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÚÈÓ ·fi 80 ̄ ÚfiÓÈ·) 

∞ÎÔ‡ÛÙÂ. ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô ÁÎÚÂÌÈÛÙ‹˜, ÁÈ·Ù› Â›Ì' ÂÁÒ ÎÈ Ô ¯Ù›ÛÙË˜,

Ô ‰È·ÏÂ¯Ùfi˜ ÙË˜ ¿ÚÓËÛË˜ ÎÈ Ô ·ÎÚÈ‚ÔÁÈfi˜ ÙË˜ ›ÛÙË˜. 

∫·È ı¤ÏÂÈ Î·È ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÓÔ˘ Î·È Î·Ú‰È¿ Î·È ¯¤ÚÈ. 

™ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÚ¤ÌÂÈ ÂÓfi˜ fiıÔ˘ ·ÛÙ¤ÚÈ.

(K. Παλαμάς, «Ο Γκρεμιστής»)





«Μη σταματάτε ρε παιδιά, συνεχίστε!»

ίμαι 47 χρονών. Όχι μόνο συγγνώμη, αλλά κι ένα τεράστιο ευχαριστώ

ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ όχι τόσο γιατί σηκώσατε το χαλί και φάνη-

καν οι βρωμιές που κρύβαμε τόσες δεκαετίες από κάτω, όσο για τη

φρεσκάδα, την ευαισθησία, τον αυθορμητισμό, τη συμμετοχή, την ομα-

δικότητα, την αγάπη, το ενδιαφέρον, την αλληλεγγύη, την αντίσταση, λέξεις και

αισθήματα που εμείς οι μεγάλοι είχαμε ξεχάσει τυφλωμένοι από το κυνήγι της

«επιτυχίας».

Ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί μας δίνετε επιτέλους ΕΛΠΙΔΑ.

Δεν το συνειδητοποιείτε ακόμη, αλλά να το ξέρετε, γράφετε ιστορία. Αύριο, η

νεολαία όλης της Ευρώπης θα σας μιμηθεί και θα βγει εξεγερμένη στους δρό-

μους, απαιτώντας να καταστραφεί αυτό το έκτρωμα που δημιούργησε η δικιά

μας η γενιά. Μη σταματάτε ρε παιδιά. Συνεχίστε. Γκρεμίστε τα όλα. Μόνο έτσι

ίσως ξεπηδήσει κάτι καινούριο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό.

Δυο-τρεις σκόρπιες σκέψεις (κι ας φαίνονται σαν συμβουλές), αν μου επιτρέ-

πετε.

Κλείστε τ΄ αυτιά σας σε γονείς και κόμματα που προσπαθούν να σας μαντρώ-

σουν ηττημένους πίσω στα σχολεία.

Αγνοείστε όσους σας κατηγορούν. Πριν από εσάς, «αλήτες και τσογλάνια» απο-

καλούσαν, οι «νοικοκυραίοι» της εποχής, τους εξεγερμένους νέους του Μάη

του ' 68 ή του Πολυτεχνείου.

Αδιαφορήστε για τη δημοσιότητα. Αγνοείστε τα κανάλια. Μην παίζετε το παι-

χνίδι των Πρετεντέρηδων και των Ευαγγελάτων. Ότι έχετε να πείτε, το λέτε άψο-

γα στο δρόμο. Δεν χρειάζονται επεξηγήσεις.

Αυτοί οι τύποι έχουν την εμπειρία να σας παρασύρουν στη λάθος κατεύθυνση.

Γιατί καταλαβαίνετε πόσο λάθος είναι να μπαίνετε στη συζήτηση, για το αν ο

Αλέξης ήταν «παραβατικός» ή «καλό παιδί», αν μελετούσε ή έπαιρνε αποβο-

λές, αν πήγε για βόλτα ή για καβγά στα Εξάρχεια. Ο «χειρότερος» όλων να ήταν,

τον σκοτώνουμε μωρέ; Μην το κουβεντιάζετε καν, γιατί παίζετε το παιχνίδι του

Κούγια που με τη σειρά του παίζει το παιχνίδι της εξουσίας: Να προετοιμάσει

την κοινή γνώμη για αυτά που θα ακολουθήσουν. Για να μπορεί ο «φιλήσυχος

νοικοκύρης» να δεχτεί ως «φυσιολογικό αποτέλεσμα» την δολοφονία του μελ-

λοντικού Αλέξη που πιθανόν να είναι ατίθασος, κουκουλοφόρος, κλεφτρόνι,

πρεζάκιας ή μετανάστης. Άρα ήθελε και τα ’παθε.

Κι επειδή κάποια στιγμή το «πανηγύρι» αυτό θα τελειώσει: Αυτά τα υπέροχα

συναισθήματα της σύγκρουσης, της οργής, της αντίστασης, της ελευθερίας, αυτή

την έξαψη που δημιουργεί η αδρεναλίνη της αντίδρασής σας, την πέτρα και το

νεράντζι που πετάτε στους μπάτσους, την μυρωδιά των δακρυγόνων και των μο-

λότοφ, μακάρι να τα κρατήσετε έντονα στην μνήμη σας. Μακάρι να τα θυμάστε

συχνά, γιατί θα σας είναι τρομερά χρήσιμα αν (χτύπα ξύλο) γίνετε κι εσείς σε

καμιά τριανταριά χρόνια συμβιβασμένοι μικροαστοί, σαν εμένα τον φαλάκρα

κοιλαρά του καναπέ, που δίκαια κατηγορείτε τώρα.  

Μακάρι να μείνετε για πάντα ενεργοί πολίτες. Να μην περιμένετε να συμβεί κάτι

τραγικό ή ακραίο για να αντιδράσετε. Μακάρι να έχετε συνειδητοποιήσει ότι η

κοινωνία αλλάζει από κάτω. Κανένας «φωτισμένος ηγέτης» δεν μπορεί να αλ-

λάξει τα πράγματα, τα αλλάζει ο καθένας μας με την ενεργό καθημερινή συμ-

μετοχή του. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά καμιά εξουσία δεν πρόκει-

ται ποτέ να σας χαρίσει κάτι. Το διεκδικείτε, το απαιτείτε, ματώνετε για να το

κερδίσετε. Πάντα έτσι θα γίνεται, θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα.

Τέλος, αυτόν τον μπάτσο που τόσο καλά γνωρίσατε από κοντά τόσες μέρες που

πλακώνεστε μαζί του, αυτή τη λογική του «τσαμπουκάς με τον αδύνατο-κότα με

τον ισχυρό», εύχομαι να την ξεριζώσετε από μέσα σας. Γιατί όλοι κουβαλάμε

μέσα μας έναν μπάτσο, ένα κάθαρμα που βγαίνει συχνά-πυκνά και κάνει τον νταή

στα παιδιά του, τη γυναίκα του, τον αδύναμο συμμαθητή του, τον υφιστάμενό του,

τον Αλβανό, ενώ την ίδια ώρα καταπίνει αμάσητα αυταρχικές εξουσίες, πλανη-

τάρχες, σκάνδαλα, καταστροφή του πλανήτη, αυθαιρεσίες τραπεζιτών και πε-

τρελαιάδων, αφεντικά, πλύση εγκεφάλου από την τηλεόραση, διεφθαρμένους

πολιτικούς, δικαστές, δημοσιογράφους και παπάδες. Μακάρι να σκοτώσετε τον

μπάτσο που κρύβετε μέσα σας. Η γενιά μας δυστυχώς δεν το κατάφερε.

Συγγνώμη αν σας κούρασα.

Γιάννης Π., πατέρας εξεγερμένου 16χρονου

«Εκμεταλλεύτηκαν τον θάνατο του Αλέξη για να χάσουν σχολείο»

Γράφω δύο μέρες μετά την δολοφονία. Πολλά μ’ εκνεύρισαν. Αυτό που με εκνεύρισε περισσότερο απ’

όλα είναι ότι πολλά παιδιά εκμεταλλεύτηκαν τον θάνατο ενός συνομήλικου τους για να χάσουν μια

μέρα σχολείου!!! ΕΛΕΟΣ ΔΗΛΑΔΗ!! Την Κυριακή το βράδυ μου στάλθηκαν καμία 20αριά προωθη-

μένα μηνύματα που έλεγαν πως σαν αντίδραση σε αυτά που είχαν συμβεί έπρεπε να κλείσουμε όλα

τα σχολεία. Και σε ρωτάω εγώ, ποιο ζωάδι από την περιοχή μου θα πήγαινε στην πορεία; ΚΑΝΕΝΑΣ!

Άντε, να πηγαίναμε καμιά 10αριά από τους συνολικά 300 μαθητές του λυκείου μου. Όλοι οι άλλοι

θα πηγαίνανε στις καφετέριες να αράξουνε και θα έκαναν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και στο

κάτω-κάτω όσοι θέλαμε πραγματικά πήγαμε στην πορεία χωρίς να προσπαθήσουμε να κλείσουμε

το σχολείο για να γλιτώσουμε 7 απουσίες...  

Disappointed once again

«Καλά έκαναν οι ΜΑΤάδες και χτύπαγαν τα 15χρονα!»

Όσα έγιναν είναι τραγικά… Και όσα κάνουμε ακόμα πιο τραγικά! Ας σταματήσουμε να γενικεύ-

ουμε… πράγματα και καταστάσεις… Οι «ΜΑΤΑΔΕΣ», όπως τους λέμε, δε φταίνε σε τίποτα… Οι

άνθρωποι είναι τόσες μέρες άυπνοι για να προστατεύουν εμάς τους υπόλοιπους... Τους κατηγο-

ρούμε γιατί χτυπάνε 15χρονα και 10χρονα… Για σκεφτείτε επιτέλους... Τι δουλειά έχουν τα 10χρο-

νά και τα 15χρονα στο κέντρο και να πετάνε πέτρες, μάρμαρα και μολότοφ;... Ε;... Πού είναι οι γο-

νείς;... Όσο σκληρό και αν ακούγεται καλά τους έκαναν, ίσως να υπερέβαλαν, αλλά όλοι έχουμε

και τα όριά μας… 

Και άμα δεν σας αρέσει αυτή η λογική σκεφτείτε… Αν ένας από τους «ΜΑΤΑΔΕΣ» ήταν ο πατέ-

ρας σας… και γύρναγε σπίτι καμένος, χτυπημένος… από κάθε κωλόπαιδο… τότε να δω την αντί-

δρασή σας...!
Στέλλα

E
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«Εκτός από τα επεισόδια, συνέβησαν και πολλά μικρά ωραία πράγματα»

ίδα ωραία πράγματα αυτήν την εβδομάδα και είμαι αισιόδοξος... Εκτός από όλα τα επεισόδια

και τις μάχες, που δόθηκαν στους δρόμους και στα άσυλα, συνέβησαν και άλλα μικρά πράγ-

ματα που μου φάνηκαν θετικά… Ένας άγνωστος τύπος στο Πολυτεχνείο για παράδειγμα μου

χάρισε μια μάσκα για τα δακρυγόνα, για όλο το πρόσωπο, που κάνει 70-100 ευρώ. Εγώ απλά

τον ρώτησα αν η μάσκα κάνει δουλειά και αυτός μου είπε χαμογελώντας «Πάρτην, δοκίμασέ την και κρά-

τα την. Έτσι κι αλλιώς εγώ θα φύγω σε λίγο. Απλώς τίμησε την». Κάποια στιγμή αργότερα το βράδυ πήρα

ταξί για το σπίτι. Μετά από «συντροφική» κουβέντα που είχα με τον ταξιτζή (ο συγκεκριμένος ήταν τα-

ξιτζής και όχι ταρίφας) και φτάνοντας κάτω απ’ το σπίτι μου, πήγα να τον πληρώσω. Με κοίταξε νευρια-

σμένος, έσπρωξε το χέρι μου προς τα πίσω, χωρίς να πάρει τα λεφτά, και είπε «Έλα τώρα ρε φίλε!».

Αντρέας, 19 χρονών, φοιτητής
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«Η μητέρα μου υποστηρίζει τον δολοφόνο»

8.12.2008… Είμαι μια μαθήτρια 16 χρονών... Το όνομα μου δεν έχει σημασία... Δέχομαι πίεση και αυτό το e-mail είναι ο μόνος τρό-

πος να εκφράσω τη οργή και τη θλίψη μου... Δεν είχα την δυνατότητα να βγω και να φωνάξω μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές...

Στο σπίτι μου νιώθω «παγιδευμένη»... Η μητέρα μου υποστηρίζει αυτόν το δολοφόνο.......... 

Angry Chair

«Νοιάστηκε κανείς από μας για τους 
αστυνομικούς που είναι στην εντατική;»

ετά τον πυροβολισμό του παιδιού όλοι βγήκαμε στους

δρόμους, από όλων το στόμα ακούγονταν το ίδιο σύν-

θημα «Μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι». Και εδώ έρ-

χεται η ερώτηση: Νοιάστηκε κανένας από μας για τους

αστυνομικούς που ήταν στην εντατική; Νοιάστηκε κανείς για τους

αστυνομικούς (έστω και ένας να είναι) που κάνουν σωστά τη δου-

λειά τους  και τους γεμίζουν καθημερινά με τόσα επίθετα;...

Δήμητρα

P.S: Ούτε αστυνομικός είμαι, ούτε παιδί αστυνομικού, ούτε θέλω

να γίνω κάτι τέτοιο. Απλά προσπαθώ να βρω μια αλήθεια.

Μ

«Τα σπάω για να πάρω εκδίκηση 
απ’ το κράτος!»

ες να σου απαντήσω γιατί τα σπάω;

Τα σπάω γιατί μπορώ... Τα σπάω για

να τους δείξω ότι είμαι κι εγώ εδώ!

Τα σπάω για να πέσει η κυβέρνηση,

οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε αυτή είναι η Ν.Δ.

είτε το ΠΑΣΟΚ είτε οποιοσδήποτε άλλος «νοιά-

ζεται για το μέλλον μου»! Τα σπάω για να πάρω

εκδίκηση από ένα κράτος που με γαμάει κα-

θημερινά και μια κοινωνία που με γράφει στ'

αρχίδια της! Τα σπάω γιατί γουστάρω να βλέ-

πω αυτή τη χώρα να καίγεται! Κι αυτό γιατί

πολύ απλά δεν την ένιωσα ποτέ ως δική μου

χώρα, ακόμα κι αν είμαι Έλληνας! Ήταν και εί-

ναι η δική τους χώρα και την κάνουν ό,τι γου-

στάρουν, χωρίς να νοιάστηκαν ποτέ για μένα,

για σένα, για όλους όσους ζούμε εδώ... Το πραγ-

ματικό ερώτημα είναι: Γιατί να μην τα σπάσω;.

Διονύσης, 19 χρονών, φοιτητής

Θ
«Για τη μνήμη του Αλέξη κλέβεις ρε;»

Τα έχω πάρει άγρια!!!!!!!!! Όχι με τους μπάτσους, αυτοί είναι μα-

λάκες έτσι και αλλιώς!!!! Τα έχω πάρει με όλα αυτά τα ηλίθια που

κατεβαίνουν και τα σπάνε και καίνε τα πάντα για τη μνήμη του

Αλέξη... Στη μνήμη του κλέβεις ρε και στη μνήμη του θα στεί-

λεις τον άλλο φυλακή από τα χρέη;;;;;;!!!!!  Αυτό που έχουν κα-

ταφέρει είναι να ασχολούνται όλοι μαζί τους και να έχουμε ξε-

χάσει όλοι τον Αλέξη, τον κωλόμπατσο που τον πυροβόλησε και

τον άλλο που τον καλύπτει, τον μαλάκα τον Κούγια, και τον υπουρ-

γό που την επόμενη του επεισοδίου τα έπινε στα μπουζούκια!!!!!! 

Αναστασία, 16 χρονών
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Νεφέλη είναι 19 χρονών και σπουδάζει μουσική.

Τον Δεκέμβρη του 2008 φορούσε κουκούλα και

πετούσε πέτρες. Ήταν η ώρα της «δημιουργικής

καταστροφής», όπως λέει η ίδια.

➔ Από πολύ μικρή ένιωθα ότι κάτι είναι λάθος στον κόσμο.

Στην Α΄ Λυκείου έπαθα μια «κρίση». Κάναμε

Αρχαία και η μισή τάξη κλασι-

κά κοιμόταν. Εγώ κοιτούσα έξω

από το παράθυρο και σκεφτό-

μουνα διάφορα πράγματα: Γιατί

είμαι εδώ αυτή τη στιγμή; Γιατί

πρέπει να κάθομαι σε αυτή την

άβολη καρέκλα; Γιατί πρέπει να

ακούω αυτό το βαρετό μάθημα;

Και ξαφνικά μου τη βιδώνει, ση-

κώνομαι πάνω και αρχίζω να πε-

τάω ό,τι ήταν γύρω μου. Φύγανε

βιβλία, καρέκλες, θρανία… Φώναζα

στους συμμαθητές μου: «Ρε παι-

διά ξυπνήστε! Πού είμαστε; Τι κά-

νουμε εδώ;». Ο καθηγητής είχε

φρικάρει, τα παιδιά είχαν μείνει

άναυδα. Υπήρχαν κοπέλες που κλαί-

γανε. Ήταν ένα παραλήρημα που

κράτησε δυο-τρία λεπτά. Από την

ένταση κόντευα να λιποθυμήσω.

Μετά από αυτό η μάνα μου ήθελε να

με πάει σε ψυχολόγο.

➔Δεν θα ’λεγα ότι έχω «εκρήξεις».

Ίσως να σκέφτομαι λίγο εκκεντρικά.

Δεν θέλω όμως να χάσω κομμάτια

του εαυτού μου μόνο και μόνο για να

προσαρμοστώ σε αυτόν τον χαμογε-

λαστό κόσμο.

➔ Στην Γ΄ Λυκείου κατέβηκα για πρώτη φορά σε πορεία.

Πήγα από περιέργεια, δεν ήξερα καν γιατί γινόταν η πορεία.

Μου άρεσε όμως το συναίσθημα ότι είχε βγει στον δρόμο

όλος αυτός ο κόσμος. Η πορεία προχωρούσε κανονικά, ήσυ-

χη, χωρίς επεισόδια. Και ξαφνικά, κάπου στη Μεγάλη Βρετανία,

ένας μπάτσος αρχίζει να βρίζει και να πέφτουν βροχή τα δα-

κρυγόνα. Έτσι στο άκυρο! Αρχίζουμε να τρέχουμε, η πορεία

διαλύεται. Γυρνάω το βράδυ σπίτι μου, ανοίγω την τηλεόρα-

ση και ακούω: «Επεισόδια στην Αθήνα – αναρχικοί επιτέ-

θηκαν στα ΜΑΤ – ζημιές στις περιουσίες αθώων πολιτών».

Τότε συνειδητοποίησα πρώτη φορά ότι οι «ειδήσεις» της

τηλεόρασης μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγ-

ματικότητα.

➔Όταν τέλειωσα το σχολείο, ένιωσα ότι αρχίζει η ζωή μου.

Μπορούσα πια να κάνω ό,τι ήθελα, να βγάλω από μέσα μου

ό,τι δημιουργικό είχα – π.χ. στη μουσική – χωρίς την κα-

ταπίεση του σχολείου. Ένιωθα βέβαια μόνη, πολύ μόνη. 

➔ Ο αναρχικός χώρος ήταν για μένα η ανακάλυψη ότι αυτά

που σκέφτομαι και νιώθω δεν είναι κάτι άκυρο. Υπάρχουν

κι άλλοι άνθρωποι που τα σκέφτονται και υπάρχει μια ολό-

κληρη ιδεολογία από πίσω που λέγεται αναρχία.

➔Με βοήθησε πολύ ένα βιβλίο, το «Είμαστε παντού». Είναι

η ιστορία του ελευθεριακού – αυτόνομου κινήματος. Είναι

προσωπικές ιστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο, σαν

ημερολόγια. Εκεί συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρω-

ποι που οργανώνονται μόνοι τους και φτιάχνουν μικρές κοι-

νότητες χωρίς κάποιος να το

παίζει αρχηγός ή εκπρόσω-

πος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί

να λειτουργήσει σε μεγάλη

κλίμακα. Είναι ουτοπία η

αναρχική κοινωνία σε μια

πόλη ή σε μια χώρα. Ίσως

να είναι και κόντρα στη φύση

του ανθρώπου. Σε μικρή

κλίμακα όμως μπορεί να

είναι κάτι πολύ ωραίο, με

σεβασμό, με φαντασία, με

δράση. Το έχω ζήσει. 

➔ Στις συνελεύσεις που

κάνουμε στο Πολυτεχνείο

μαζεύονται πολλές ομά-

δες. Μπορεί να είναι αναρ-

χικοί, αριστεροί, ό,τι θέ-

λεις. Ο καθένας

εκπροσωπεί τον εαυτό

του. Λέει τις σκέψεις του,

τον ακούμε, αποφασί-

ζουμε. Βάζουμε συνή-

θως ένα θέμα επίκαι-

ρο - να κάνουμε, ας

πούμε, μια πορεία αλ-

ληλεγγύης για την

Κωνσταντίνα Κούνεβα – και ξεκινά-

με: Πώς θα είναι η πορεία; Ειρηνική; Συγκρουσιακή; Ποιοι

θα είναι στην περιφρούρηση; Περιφρούρηση δεν είναι μόνο

οι ανθρώπινες αλυσίδες. Αν δούμε κάποιον περίεργο να τρα-

βάει φωτογραφίες, κάποιος πρέπει να πάει να τον ρωτήσει

«Τι κάνεις; Τι είσαι;». Ή αν γίνει χτύπημα από τους μπά-

τσους, αυτοί που είναι περιφρούρηση θα απασχολήσουν τους

μπάτσους για να φύγουν οι υπόλοιποι.

➔Στην αρχή ενθουσιάστηκα με τον αναρχικό χώρο. Νόμιζα

ότι θα είναι ιδανικός. Δυστυχώς, πέρα από απίστευτα μυα-

λά με τρομερές ιδέες, είδα ότι υπάρχουν κι εκεί εγωισμοί

και συμφέροντα και μαλάκες... Άνθρωποι με ανυπομονη-

σία, με υπερβολή, με τη νοοτροπία «δεν μπορώ άλλο, έτσι

νιώθω τώρα, έτσι θέλω να γίνει». Υπάρχουν ομάδες  που η

μία  μισεί την άλλη. Αυτά πριν τον Δεκέμβρη. Μετά τον

Δεκέμβρη όλες αυτές οι ομάδες ήρθαν πιο κοντά.

➔ Το Σάββατο που σκότωσαν τον Αλέξη, εγώ ήμουν με φί-

λους στου Ζωγράφου. Και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας

λένε ότι έπεσαν πυροβολισμοί στα Εξάρχεια. Νομίζαμε ότι

είναι πλαστικές σφαίρες. Ξέραμε ότι τον τελευταίο καιρό εί-

χανε αυξηθεί οι εκφοβισμοί - εκεί που καθόσουνα ωραίος

στον πεζόδρομο εμφανιζόταν μια διμοιρία και άρχιζε το κυ-

νηγητό. Πέντε λεπτά μετά μας ξαναπαίρνουν και μας λένε

ότι δεν ήταν πλαστικές οι σφαίρες, ήταν κανονικές, υπάρ-

χει νεκρός. Στις 9 ανεβαίνει στο indymedia η πρώτη δημο-

σίευση που το επιβεβαιώνει.

➔Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Αρχίζουμε να κατε-

βαίνουμε όλοι Εξάρχεια. Στο Πολυτεχνείο γίνεται η πρώτη

συνέλευση. Υπήρχε μια βουβαμάρα περίεργη. Συνήθως

στις συνελεύσεις έρχονται 300 άτομα. Εκεί ήταν 1000 και

η ώρα ήταν ακόμα 10. Θυμάμαι τους φίλους του Αλέξη, ήταν

εκεί και κλαίγανε, όπως έκλαιγε πολύς κόσμος. Ήταν σαν

να μας σκότωσαν τον μικρό αδερφό. 

➔ Τον Αλέξη τον ήξερα φατσικά. Τον είχα δει σε κάποιες

πορείες, σε κάποιες μεγάλες συνελεύσεις. Δεν ερχόταν συ-

χνά. 

➔ Το ερώτημα που υπήρχε στον αέρα ήταν «τι κάνουμε

τώρα;». Και εκεί αρχίζουν να πετάγονται διάφορες βλα-

κείες. Κάποιοι λέγανε να μη βιαστούμε, να περιμένουμε τη

Δευτέρα για να κατέβουν σύντροφοι από τη Θεσσαλονίκη,

την Πάτρα… Άλλοι από αριστερά κόμματα θέλανε τη Δευτέρα

για να το οργανώσουν σε μεγάλη πορεία, προφανώς επει-

δή είχαν συμφέροντα κομματικά. Άλλοι λέγανε «όχι, τώρα

πρέπει να κάνουμε κάτι». Σημασία έχει ότι όσο εμείς δια-

φωνούσαμε, έξω στους δρόμους γινόταν χαμός. Ο κόσμος

κατέβαινε χιλιάδες και η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου.

Είχε ήδη γίνει το πρώτο βήμα αυτού που αργότερα ονομά-

στηκε «εξέγερση», γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από

κανέναν. 

➔ Αυτό που έζησα εκείνη τη νύχτα δεν περίμενα ποτέ να το

ζήσω. Άλλοτε ήμασταν μέσα στο Πολυτεχνείο, αποκλεισμέ-

νοι από τους μπάτσους, άλλοτε στους δρόμους με διμοιρίες

να μας κυνηγάνε. Δεν καταλαβαίναμε όμως τίποτα – ούτε

από δακρυγόνα, ούτε από κούραση, ούτε από ξύλο. Υπήρχε

κάτι εσωτερικό που έπρεπε επιτέλους να βγει. Όλη αυτή η

καταπίεση που έχεις φάει στη ζωή σου, που για μένα ήταν

το σχολείο, για κάποιον μεγαλύτερο ήταν η δουλειά του… Γι’

αυτό βγήκε με τόση ένταση. 

➔Η πρώτη φορά που πέταξα πέτρα στη ζωή μου ήταν τότε.

Νομίζω για πολλούς ήταν η πρώτη φορά. Ήταν συγκινητι-

κό να βρίσκεσαι με τόσους ανθρώπους γύρω σου – από

παιδιά 15 χρονών μέχρι γέρους. Θυμάμαι να είμαστε στα

οδοφράγματα στην Πατησίων και ένας μεγάλος κύριος,

ασπρομάλλης, να μου λέει «μην πηγαίνεις κορίτσι μου από

εκεί, μπορεί να υπάρχουν ασφαλίτες πίσω από τις κολό-

νες». Ήταν τρομερό. Ένιωσα ότι αυτός παλεύει για αυτό το

πράγμα σε όλη του τη ζωή, ανήκει στην τελευταία ίσως γε-

νιά και συμβουλεύει εμάς που είμαστε στο ξεκίνημα πώς

να προχωρήσουμε. Υπήρχαν και σουρεαλιστικά σκηνικά.

Ακούω τον πατέρα ενός φίλου μου να του λέει «πρόσεχε,

παιδί μου, πώς ανάβεις το μπουκάλι, θα καείς!».

➔ Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα καθόλου. Την Κυριακή

το πρωί μαζευόμαστε πάλι στο Πολυτεχνείο και αποφασί-

ζουμε να πάμε στη ΓΑΔΑ. Το πλάνο ήταν να πάμε και να τα

κάνουμε όλα λίμπα. Στη ΓΑΔΑ βέβαια μπορεί να μη φτάσα-

με, αλλά η διαδρομή στην Αλεξάνδρας ήταν καταπληκτική.

Έβλεπες ξαφνικά όλους αυτούς τους ανθρώπους – μιλάμε

για  χιλιάδες άτομα κουκουλωμένα – να παίρνουν πέτρες

και να σπάνε τα πάντα. Τα πάντα! Αντιπροσωπείες, κατα-

στήματα, τράπεζες, αυτοκίνητα… Εγώ όχι, δεν έσπασα βι-

H
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ÙÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚË”

™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÌÈ· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ



τρίνες. Ό,τι πέτρες πέταξα, τις πέταξα στους μπάτσους. 

➔ Ήμουνα μπροστά-μπροστά στην πορεία. Απ’ τα πολλά

δακρυγόνα και τον καπνό δεν έβλεπες στα 5 μέτρα. Δεν

ήξερες ποιοι είναι γύρω σου και πού είναι τα ΜΑΤ. Ήταν

ένα μικρό χάος. Αλλά δεν με τρόμαζε, είχα πολλή αδρενα-

λίνη. Με θυμάμαι να τρέχω, να κάνω σλάλομ ανάμεσα στις

πέτρες που πετάγανε οι μπάτσοι. Ναι, και οι μπάτσοι πε-

τάγανε πέτρες. 

➔ Λίγο πριν τη ΓΑΔΑ μας διαλύουνε και φεύγουμε προς το

Λυκαβηττό. Τρέχαμε μέσα στα στενά σαν τα ποντίκια. Να

βλέπεις σ’ ένα σταυροδρόμι 100 άτομα να έρχονται προς τη

μια μεριά, άλλα 100 να έρχονται από την αντίθετη και τε-

λευταία στιγμή να στρίβουν για να μη συγκρουστούν. Και

πίσω τους οι μπάτσοι! Ήταν λίγο σαν καρτούν. Το αίμα βέ-

βαια ήταν πραγματικό. Πολλά παιδιά φεύγανε με ανοιγμένα

κεφάλια. 

➔ Το μεσημέρι γυρίσαμε στο Πολυτεχνείο. Η αναμπου-

μπούλα και το κυνηγητό συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώ-

ματα. Τη Δευτέρα το πρωί έφυγα για να πάω σπίτι μου να

κοιμηθώ. Ήμουν 48 ώρες άυπνη. Και έχασα δυστυχώς τον

μεγάλο χαμό της Δευτέρας. Παρόλα αυτά οι εικόνες που

είδα μετά ήταν συγκλονιστικές. Δεν μπορώ να φανταστώ

κάτι πιο όμορφο από το χριστουγεννιάτικο δέντρο να καί-

γεται. Αυτό το χαζοχαρούμενο σύμβολο του καταναλωτι-

σμού. 

➔ Όχι, δεν λυπάμαι το Πλαίσιο, τις τράπεζες και τις αντι-

προσωπείες που κάηκαν. Όλοι αυτοί βγάζουν εκατομμύ-

ρια. Εντάξει, βγάλανε λιγότερα εκείνες τις μέρες, τι να κά-

νουμε; Λένε στην τηλεόραση για τα «μικρομάγαζα». Κατ’

αρχάς, στην Ερμού και στη Βουκουρεστίου δεν υπάρχουν

μικρομάγαζα - είναι από τους πιο ακριβούς δρόμους στην

Ευρώπη. Αλλά ακόμα και για τα μικρομάγαζα δεν λυπάμαι.

Η αγωνία τους όλη ήταν «πώς θ’ ανοίξουμε τα Χριστούγεννα,

πώς θα πληρώσουμε τα χρέη;». Κοιτάζουν μόνο τη ζωού-

λα τους. Δεν τους νοιάζει αν ο άλλος πεθαίνει από πείνα ή

από σφαίρα αστυνομικού.

➔ Εμείς οι αναρχικοί, ναι, κάτι κάνουμε. Μαζεύουμε ρού-

χα για τους μετανάστες, κάνουμε πορείες για τους φυλα-

κισμένους που ζουν σε άθλιες συνθήκες… Πρόσφατα εί-

χαμε πάει έξω από τις γυναικείες φυλακές στον Κορυδαλλό.

Οι κρατούμενες ακούγανε εμάς να φωνάζουμε συνθήμα-

τα και είχαν βγάλει τα χέρια τους έξω από τα κάγκελα και

φώναζαν κι αυτές. Εγώ είχα βάλει τα κλάματα. Σκεφτόμουνα

πόση χαρά είχαν πάρει που κάποιος ήταν έξω εκείνη τη

στιγμή και φώναζε γι’ αυτές. 

➔Τους μπάτσους τους μισώ. Τους έχω δει να πιάνουν αθώα

παιδιά σε πορείες και να τα ενοχοποιούν. Θυμάμαι έναν φίλο

ο οποίος κατέβηκε σε μια πορεία μόνο και μόνο για να δει

μια γκόμενα που θα κατέβαινε κι αυτή. Και γίνονται επει-

σόδια και αρχίζουν όλοι να τρέχουν. Αυτός ήταν σε φάση

«Μα γιατί να τρέξω; Αφού δεν έχω κάνει τίποτα». Και τον

πιάνουνε, αυτός άνετος «ρε παιδιά τι γίνεται;». Και του λένε

«πέσε κάτω ρε!», του δένουν τα χέρια, του δίνουν μια τσά-

ντα, του βάζουν μέσα 10 πέτρες, τρία μπουκάλια και ένα

σφυρί και του λένε «έκανες αυτό κι αυτό»! Άντε τώρα να

αποδείξει αυτός ότι είναι άσχετος. Ακόμα τραβιέται στα δι-

καστήρια.

➔ Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος και να είσαι ΜΑΤατζής.

Δεν μπορείς να πιάνεις ένα 15χρονο κοριτσάκι και να το

πλακώνεις στο ξύλο. Ακόμα και πέτρα να σου ‘χει πετάξει.

Εσύ φοράς πανοπλία, ασπίδα, κράνος – άντε να σου κάνει

καμιά γρατζουνιά. Ούτε δέχομαι ότι οι ΜΑΤατζήδες είναι

παιδιά του λαού που έχουν ανάγκη από δουλειά. Το να δέρ-

νεις τον κόσμο δεν είναι δουλειά. 

➔ Όχι, δεν χαίρομαι όταν ο «Επαναστατικός Αγώνας» πυ-

ροβολεί και σκοτώνει ένα μπάτσο. Αλίμονο! Είναι σαν να πέ-

φτεις στο ίδιο επίπεδο με τους δολοφόνους σου. 

➔Η σκέψη που επικρατεί ότι οι αναρχικοί είναι παιδιά δια-

λυμένων οικογενειών και πρεζάκηδες είναι λάθος. Εδώ

υπάρχουν και αναρχικοί που είναι παιδιά μπάτσων! Εγώ

ξέρω τουλάχιστον δύο. Στα επεισόδια πετάνε κι αυτοί πέ-

τρες εναντίων των μπάτσων. Απλά προσέχουν πιο πολύ, για-

τί άμα σε πιάσουν και είσαι παιδί μπάτσου, θα τη βάψεις

και εσύ και ο πατέρας σου.

➔ Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν παίρνω ναρκωτικά. Λυπάμαι

που δεν μπαίνω στην στατιστική των «χαμένων παιδιών». Οι

γονείς μου είναι μεσοαστοί, ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί.

Ξέρουν ότι έχω μπει στον αναρχικό χώρο. Ο πατέρας μου

βρίσκει ότι όλα αυτά είναι μια υγιής αντίδραση. «Κάν’ τα

τώρα που μπορείς», μου λέει, «γιατί μετά θα προσαρμο-

στείς». Η μητέρα μου ανησυχεί όποτε πάω σε πορεία. Θέλει

να έχω 100% συνείδηση του τι κάνω, να μην το κάνω επει-

δή το κάνουν οι άλλοι. Αλλά έχει δεχτεί τους φίλους μου που

είναι όλοι σχεδόν αναρχικοί. Τους φέρνω σπίτι, μας μαγει-

ρεύει η γιαγιά μου. 

➔ Για μένα η Άνοιξη ήρθε τον Δεκέμβρη. Ήταν αυτό που

εγώ λέω «δημιουργική καταστροφή». Το «δημιουργικό»

είναι αυτά που ακολούθησαν. Καμιά φορά η καταστροφή

είναι μια νέα αρχή. Είναι η αφορμή για να σκεφτείς. «Γιατί

τα σπάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι;», «Γιατί κάνει πλιάτσικο

ο μετανάστης;», «Πού ήταν κρυμμένη όλη αυτή η οργή;».

➔ Μετά τον Δεκέμβρη πολύς κόσμος μπήκε στη λογική

της αυτοοργάνωσης. Σε πολλές γειτονιές της Αθήνας φτια-

χτήκανε αυτόνομες συνελεύσεις. Δεν μιλάω για αναρχι-

κούς, αλλά για κατοίκους που πήραν την τύχη της γειτο-

νιάς στα χέρια τους. Δεν χρειάζεται να έχουμε τον τάδε

δήμαρχο, τον τάδε πρόεδρο, να ψηφίζουμε και μετά να πε-

ριμένουμε. Το κάνουμε μόνοι μας! Όπως οι κάτοικοι της

Κυψέλης που δεν άφησαν τον δήμαρχο να κάνει το πάρκο

τους πάρκινγκ. 

➔ Όσοι νομίζουν ότι ο Δεκέμβρης ξεχάστηκε, είναι γελα-

σμένοι. Θα ξαναγίνει αυτό που έγινε και θα είναι πολύ με-

γαλύτερο. Απ΄ τη μια χαίρομαι, απ’ την άλλη δεν είμαι σί-

γουρη. Καλό είναι τη δεύτερη φορά να μην είναι εξέγερση,

αλλά επανάσταση. Να υπάρχει δηλαδή κι ένα όραμα.



ΔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ;

∫˘Ú›·, ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙË Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘
Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·.

ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟ-

ΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΕΝΑΝ

ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕ-

ΡΟΥΣ (Π.Χ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΥΦΥΠΟΥΡ-

ΓΟΥΣ ΚΤΛ) ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥΣ. ΜΠΟ-

ΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ

ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΟΤΑΝ

ΜΙΛΑΝΕ ΗΡΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ,

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ

ΑΛΛΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙ

ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ;

ΤΑ ΣΠΑΝΕ!

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ‰È·Ï‡Ô˘Ó
ÙÈ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ

·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó Ù· ‚›·È· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·

ÙÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ 
·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ò˜ ¿Û˘ÏÔ ÁÈ·

Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È 
·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È

Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ 
ÌÔÏfiÙÔÊ Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ÂÙ¿Ó

ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ 
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·
Î·È ÁÈ· 1.700 Â˘ÚÒ ‰È·ÎÈÓ‰˘-
ÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ̇ ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË

ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ı·
¤ÚÂÂ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ 

¿Û˘ÏÔ Î·È Ó· È¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘

Â›Ó·È ÂÎÂ› Ì¤Û·. 

∑ËÙ‹Û·ÌÂ ·fi  ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘  ̃Ô  ̆Î¿ÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ ∞' °˘ÌÓ·Û›Ô  ̆Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘  ̃Ì·ıËÙ¤  ̃ÙÔ˘  ̃Ó· ÁÚ·„Ô˘Ó  Î¿ÙÈ
ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· ÙË  ̃ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·˜. ∫·È Ù· ÚˆÙ¿ÎÈ· ÌÏ¤Í·ÓÂ ·˘Ù¿ Ô  ̆·ÎÔ‡ÓÂ Á‡Ú  ̂ÙÔ˘  ̃ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘  ̃Ê·ÓÙ·Û›·.

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Â›Ó·È 

Î¿ÔÈÔÈ Ù‡ÔÈ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó 

Î·È ÎÏ¤‚Ô˘Ó. ºÔÚ¿ÓÂ ÌÈ· Ì¿ÛÎ· 

ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó 

Î·È ‚È¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿  ·È‰È¿.

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ, Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ˘˜ ̄ Ô‡ÏÈÁÎ·Ó˜. 
∫˘Ú›·, Í¤Úˆ ÙÈ Â›Ó·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ÙÔ ÂÍËÁ‹Ûˆ. 

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Â›Ó·È 
ÔÈ ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‚›·, ·ÏÏ¿

‰Â ÊÙ·›ÓÂ ·˘ÙÔ›. √
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ
ÙÔ˘ ÊÙ·›ÓÂ Ô˘ Ì¤ÓÔ˘Ó

ÙfiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ
Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ™Â Î¿ıÂ

Û˘ÌÏÔÎ‹ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›
ÙÚÒÓÂ fiÏÔ ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È

Î¿ıÔÓÙ·È Î·È ÎÔÈÙ¿ÓÂ ÙÔ˘˜
ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Ó·
ÛÒ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 

∂ÁÒ ÈÛÙÂ‡ˆ ˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· Ì·˜Î¿ÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¤˜, ·ÏÏ¿ÊÔÚ¿ÓÂ ÙËÓ ÎÔ˘ÎÔ‡Ï· ÁÈ·ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜. ÃˆÚ›˜ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÂ˜ ı· Ì·˜ÛÎfiÙˆÓ·Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô‡ÌÂÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó·˘Ùfi˜ Ô Î·ÎÔÔÈfi˜. 

( )
∫¿ÙÈ ÎÔÎÔÚfiÌ˘·ÏÔÈ Ô˘ Û¿ÓÂ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Î·È ÂÙ¿ÓÂ ÌÔÏfiÙÔ‚.

Happy End...



ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟ-

ΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, 

ΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ 

ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ

ΑΛΛΩΝ. ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΤΙΔΗ-

ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ.

∂›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ÔÏ‡ Î·ÎÔ› 
Ô˘ ÊÔÚ¿ÓÂ Ì·‡Ú· ÚÔ‡¯· Î·È 
¿ÓÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ì·Á·˙È¿ Î·È Ù·
Û¿ÓÂ fiÏ·. ∂ÁÒ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÒ ÁÈ·Ù›
¯·Ï¿ÓÂ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜ Ì·˜.

ªÔÚÂ› Ó· 'Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È 

ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÈÎ›·. ªÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ›. ªÔÚÂ›

Ó· Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̄ Ú‹Ì·Ù·

Î·È ÎÏ¤‚Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ̇ ‹ÛÔ˘Ó. Δ¤ÏÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ’Ó·È

ÎÏÂÙÔÌ·Ó‹˜... ∂Ï›˙ˆ Ó· ’¯ˆ Î¿ÙÈ ÛˆÛÙfi.

ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ

ΟΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑΤΙ Ο-

ΛΟΙ ΦΟΡΟΥΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Π.Χ ΟΤΑΝ

ΒΡΕΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΠΑΝΕ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕ ΒΡΕΧΕΙ.

∂›Ó·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘! Ã· ¯·! ∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ
Â›Ó·È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Ô˘ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÙÈ
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ÂÁÒ ı·
ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Á›Óˆ. ªˆÚ¤ ·Ó ˘‹Ú¯Â

Û˘ÌÌÔÚ›· ÂÁÒ ı· ‹ÌÔ˘Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È ÚÒÙ·

ÚÒÙ· ı· ÛÎfiÙˆÓ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜

ÂÂÈ‰‹ Ï¤ÂÈ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÎÔ˘ÎÔ‡Ï·

·›ÚÓÂÈ 4 ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï·Î‹. ∫·È Ù· ÊÈÌ¤ Ù˙¿ÌÈ·
ÛÙÈ˜ ÏÈÌÔ˘˙›ÓÂ˜  ÎÔ˘ÎÔ‡Ï· Â›Ó·È.

∂›Ó·È Î¿ÙÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÈ˜

ÔÚÂ›Â˜ Î·È Ù· Û¿ÓÂ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ‹

Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó.

¶¿ÓÙˆ˜ ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ˆ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ

ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ‹. Œ¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ

Î·È ·Ó ‰ÂÓ Ï˘fiÌÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·

Î¿ÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ı· ‹Á·ÈÓ· Ì·˙› ÙÔ˘˜

Î·È ı· Ù· ¤Û·Á· ÎÈ ÂÁÒ!

∂›Ó·È Î¿ÙÈ Ù‡ÔÈ Ô˘
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜
Ï¿ıÔ˜. Œ¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ ›‰È·

ÓÔÔÙÚÔ›· fiÌˆ˜. ¢ÂÓ
Û˘ÌÊˆÓÒ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ

Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ 
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª·Î¿ÚÈ 

Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ‹Ù·Ó ›ÛÔ˜
¯ˆÚ›˜ ·‰ÈÎ›Â˜ ÁÈ· Ó· 

ÌËÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ
ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ.

( )

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Â›Ó·È Ù·Ú·ÁÌ¤ÓÔÈ
Ó¤ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›· Î.Ù.Ï.
∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó
Ì·ÓÈ·ÎÔ›, ·Ï‹ÙÂ˜. ªÔÚÂ› fiÌˆ˜ Ó·

ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÛˆÛÙ‹ ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ.
∂›Ó·È ÎÚ›Ì· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ó·

¯·Ú·Ì›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫∞§√ ¶∞™Ã∞
∫Àƒπ∞. ¡∞ ¶∂ƒ∞™∂Δ∂ ∫∞§∞!!!

( )

√È ÎÔ˘ÎÔÏÔÊfiÚÔÈ Â›Ó·È ‹ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ̇ Ô˘Ó ̄ ˆÚ›˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓÂ˜
‹ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ï¿Î· ÙÔ˘˜.

ΔÂÌ¤ÏË‰Â˜, Î·ÏÔ·Ó·ıÚÂÌÌ¤ÓÔÈ, ·È‰È¿ ÏÔ˘Û›ˆÓ
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù›ÔÙ·. Δ· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Î·È ÁÈ' ·˘Ùfi
‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Ó· ̄ ¿ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙË
‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ Î¿ıÂ Ù˙·Ì·Ú›· Ô˘ Û¿ÓÂ Î·È Î¿ıÂ
Ì·Á·˙› Ô˘ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ Î·È
·Ú·¿Óˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 

√È ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÎÏ¤ÊÙÂ˜. °È'

·˘Ùfi Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿˙ˆ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·

Ó‡¯Ù· Ô˘ Á˘ÚÓÔ‡Û· ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ı˘Ì¿Ì·È

ÌÂ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó 2 ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Î·È ÙfiÙÂ

¤ÙÚÂ¯· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi fiÛÔ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÌÔ˘.

ŒÙÚÂ¯·, ¤ÙÚÂ¯· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆ˜

ÙÔ ÔÏ‡ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÌÔ˘ ‚Á‹ÎÂ ÛÂ Î·Ïfi Î·È ÔÙ¤ ÛÙËÓ

˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ.
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