
Οταν οι ςκιεσ απεκτηςαν μορφη...  

Να φοβάςαι αυτοφσ που ιέλουν                                                                                                                                

να ζθςουν τη ζωθ τουσ                                                                                                                                                 

θςυχα κι ωραία...                                                                                                                                                         

Είναι αδίςτακτοι! 

Κάποιεσ ςτιγμζσ, θ κυρίαρχθ λογικι παφει να υπάρχει. Επικρατεί μονάχα το 

ςυναίςκθμα. Πριν από ζνα χρόνο. Βράδυ τθσ ζκτθσ Δεκεμβρίου 2008. Ο δεκαπεντάχρονοσ 

Αλζξθσ Γρθγορόπουλοσ πζφτει νεκρόσ. Δολοφονθμζνοσ από τον ειδικό φρουρό Κορκονζα. 

Βίαιεσ ςυγκροφςεισ ξεςποφν άμεςα και εξαπλϊνονται μζςα ςτισ επόμενεσ μζρεσ ςε όλο τον 

ελλαδικό χϊρο, αποκαϊδια και ςυντρίμμια ςτθ μνιμθ ενόσ παιδιοφ που δεν πρόλαβε να ηιςει... 

Άλλθ μια τυχαία εκπυςοκρότθςθ για κάποιουσ, άλλθ μια κρατικι δολοφονία για εμάσ.                                                                                                                          

 Αυτι τθ φορά όμωσ τα πράγματα δεν εξελίχκθςαν ωσ ςυνικωσ. Το εφροσ των 

κοινωνικϊν ςτρωμάτων που βρζκθκαν ςτο δρόμο και θ μεγάλθ διάρκεια και αποδοχι των 

ςυγκροφςεων, ςφντομα ζκανε τουσ πάντεσ να ςιγοψικυρίηουν τθ λζξθ εξζγερςθ. Αυτζσ τισ 

μζρεσ όλοι οι απόκλθροι τθσ “αγγελικά πλαςμζνθσ” δθμοκρατίασ, αποτίναξαν το ηυγό που 

χρόνια τϊρα τουσ φορτϊνουν. Και θ οργι χόρεψε ςτουσ δρόμουσ.                                                                            

 Κι ό,τι εκ πρϊτθσ όψεωσ φαντάηει ακατανόθτο και φοβερό, είναι ςτ' αλικεια το μόνο 

λογικό. Ο τόςο όμορφοσ και αποςτειρωμζνοσ επίγειοσ παράδειςόσ τουσ, δε μασ χϊρεςε ποτζ 

όλουσ...Δε χϊρεςε τα όνειρα των παιδιϊν που μεγαλϊνουν ς' ζναν κόςμο καταπίεςθσ, 

απαξίωςθσ των επικυμιϊν τουσ και είδθ βαλμζνο ςε καλοφπια, τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μθ 

κατζχοντεσ που παλεφουν κάκε μζρα για ζνα πιάτο φαγθτό, τον μθδενιςμό τον χουλιγκάνων, 

τισ αξίεσ των αναρχικϊν. Κι όλοι αυτοί βρζκθκαν ςτο δρόμο. Κι όλοι αυτοί οικοιοποιικθκαν 

βίαια ότι χρόνια τϊρα θ εξουςιαςτικι βία τουσ ςτερεί κάκε μζρα, τθ ηωι τουσ, τθ ηωι μασ.                                                                                  

  Ήταν γιορτι. Μια γιορτι χωρίσ κάμερεσ που καταγράφουν τθν κάκε κίνθςθ των 

“ελεφκερων” υπθκόων, μια γιορτι χωρίσ βιτρίνεσ που να ςου υπαγορεφουν πωσ να 

διαςκεδάςεισ το ψυχολογικό κενό που δθμιουργεί μζςα ςου αυτόσ ο ανοφςιοσ κόςμοσ. Μια 

γιορτι χωρίσ τθν ατζρμονθ ροι προϊόντων και πλθροφοριϊν ςτισ μεγαλουπόλεισ, χωρίσ 

ςχολικά κελιά να εγκλωβίηουν τθν παιδικι ανυποταξία. Χωρίσ φανφάρεσ και ςτολίδια, δίχωσ να 

μπορεί να ενςωματωκεί απο τα τςιράκια τθσ κοινωνίασ του κεάματοσ, τα Μζςα Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ και τουσ δθμοςιογράφουσ. Ήταν ζνα ξζςπαςμα τθσ ελευκερίασ, τθσ αξιοπρζπειασ, 

του αλθκινοφ ενάντια ςτον γεραςμζνο, ψεφτικο, ανφπαρκτο κόςμο ςασ, τον κόςμο τθσ 

τθλεόραςθσ και του καναπζ, ενϊ θ ηωι είναι αλλοφ, τόςο τραγικά αλλου...                          

 Και κάποιοι ζμειναν να φοβοφνται... Ζμειναν ςτθν αςφάλεια των ςπιτιϊν τουσ, ςτισ 

εικόνεσ και τα λόγια που μετζδιδαν τρομοκρατθμζνοι δθμοςιογράφοι με φόντο ζνα φλεγόμενο 

τοπίο. Κι αυτοί οι κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι εκεί ζξω βριςκόταν το πιο αλθκινό και ευαίςκθτο 

κομμάτι τθσ ςυνείδθςισ τουσ, αυτό που πάντα κα κριμματίηει τθ φανταχτερι βιτρίνα του 

ψεφτικου, μιπωσ και φανεί απο κάτω επιτζλουσ θ ηωι.                                                              

 Στθν φοβερι μασ πόλθ, όπωσ κι αλλοφ ςτθν επαρχία θςακοφςκθκαν οι φωνζσ των 

προνομιοφχων, που για καλι τφχθ του τόπου ειδοποίθςαν ζγκαιρα τουσ καταςτθματάρχεσ για 

τα ποφλμαν εξαγριωμζνων, που είδθ κατεφκαναν, είδθ είχαν προςπεράςει τα ςφνορα ζτοιμοι 



να κάψουν τθν ωραία, πάντα κοιμϊμενθ, Λαμία... Ευτυχϊσ οπλίςτθκαν. Οπλίςτθκαν  όλοι, 

ζτοιμοι αν χρειαςτεί, ποιόσ ξζρει ςτ' αλικεια τι? Ίςωσ ακόμθ και να ςκοτϊςουν 

υπεραςπιηόμενοι πάντα με καλι χριςτιανικι θκικι, τθν ιδιοκτθςία τουσ και αυτι του γείτονά 

τουσ...Η απόλυτθ ξεφτίλα και ςυνάμα θ αποκορφφωςθ τθσ μικροαςτικισ θκικισ και 

ιδεολογίασ...            

 Ζτςι ζνα παλιό ςφνκθμα εμοιάηει πια προφθτικό ςχεδόν: Αςτοί, κα ςασ φάνε τα παιδία 

ςασ... Ειδικά για τθν ελλαδικι πραγματικότθτα ςτθν οποία ζτυχε να ηοφμε, αυτι θ καρραλζα 

γεννιά του θρωικοφ πολυτεχνίου, που ακόμθ ξεκουράηει το κουραςμζνο τθσ κουφάρι πάνω ςτισ 

δάφνεσ του παρελκόντοσ φζρει τεράςτια ευκφνθ. Ευκφνθ απζναντι ςτθν ιςτορία που 

ξεποφλθςε κομμάτι κομμάτι, ρομαντικοποίθςε και ζκανε τμιμα τθσ εξουςίασ, άφθςε να 

ενςωματωκοφν οι αγϊνεσ, να χάςουν τθν αξία τουσ, να ανταλλαχκοφν με μια κεςοφλα ςτο 

δθμόςιο... Κι ζτςι αυτι θ εξζγερςθ δεν ικελε προτάγματα...δεν παρακάλεςε για ζνα κομμάτι 

ψωμί, δε ηιτθςε καλφτερεσ ςυνκικεσ μιςκωτισ ςκλαβιάσ, μιτε χαρτιά για όλουσ. Ο καιρόσ που 

οι κυρίαρχοι μασ κοροϊδευαν με τα γλυκά τουσ λόγια ζχει πια ανεπιςτρεπτεί περάςει.                                                                                                                                                                                                                

 Η εξζγερςθ αυτι δεν προτίκεται να γίνει βορρά ςτα δόντια τουσ, βορρά ςτα δόντια 

δεξιϊν κι αριςτερϊν κομμάτων τθσ κρατικισ μθχανισ που δε κα δίςταηαν να πουλιςουν και τθ 

μάνα τουσ ακόμθ για λιγάκι παραπάνω εξουςία. Μακριά!                                                                     

 Υπιρχε ζνασ ποιθτισ που κάποτε ςε άλλθ εποχι ζγραψε: Όταν ιρκαν να πάρουν τουσ 

τςιγγάνουσ δεν αντζδραςα. Δεν ιμουν τςιγγάνοσ, βλζπεισ. Όταν ιρκαν να πάρουν τουσ 

εβραίουσ δεν αντζδραςα... Δεν ιμουν μιτε εβραίοσ. Κι όταν ιρκαν να πάρουν εμζνα δεν είχε 

μείνει πια κανείσ νϋαντιδράςει... 

   Η ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ                                                                                                               

  ΚΙ Ο ΚΟΜΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΣΕ ΜΕ ΠΡΟΕΤΧΕ,                                                          

  ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΕΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΤΝ ΣΑ ΜΟΤΕΙΑ,                                                                                                     

   ΜΑ ΓΙΝΟΝΣΑΣΟ ΔΡΟΜΟ... 

     ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ - ΠΟΡΕΙΑ                                                     
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