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Το ράδιο 30/900 “εκπέμπει” στους δρόμους της Αθήνας από τη συνέλευση 
του πλάνου 30/900. Είμαστε μια συνέλευση εργατών και εργατριών (άλλοι 

έχουμε δουλειά κι άλλοι όχι) που βρεθήκαμε με σκοπό να κουβεντιάσουμε και να 
δράσουμε με αποκλειστικό μπούσουλα την υπεράσπιση των ανεξάρτητων συμφε-

ρόντων της τάξης μας. Βλέπουμε –και ζούμε– την κρίση πρώτα και κύρια σαν επίθεση των αφε-
ντικών με σκοπό την υποτίμησή μας. Κόντρα σ ’ αυτή την υποτίμηση, επιμένουμε και θέτουμε ως 
ζωτικής σημασίας για την τάξη μας ένα αίτημα ανατίμησης: μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου 
εργασίας στις 30 ώρες με ταυτόχρονη αύξηση του καθαρού βασικού μισθού στα 900 ευρώ.
Όλα τα έξοδα τα πληρώνουμε απ’ την τσέπη μας. ∆εν έχουμε σχέσεις, και είμαστε εχθρικοί, με κόμματα, 

μήντια, μαφίες, εκκλησίες και κάθε άλλον τύραννο της ζωής μας. Όποιος και όποια βρει ενδιαφέρον σ ’ αυτά που 
γράφουμε, μπορεί να τα βγάλει φωτοτυπία και να τα μοιράσει εκεί που θα κρίνει. Επίσης μπορεί και να επικοινω-
νήσει μαζί μας, θα βρει το email όπως και περισσότερο υλικό στην ιστοσελίδα μας: www.plano30900.gr.

Μετά από 2,5 χρόνια «διαχείρισης της κρίσης» μέσω 
της υποτίμησης της εργασίας από την μεριά των 
αφεντικών, μια «κατάρα» φαίνεται να πλανιέται 

πάνω από τα μυαλά και τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων 
που ζουν ή που προσπαθούν να ζήσουν από τον μισθό 
τους: Τα αφεντικά έχουν αποφασίσει πως πολλοί και 
πολλές από εμάς περισσεύουμε επειδή τα ίδια «δε βγαί-
νουν», έχουν αποφασίσει επίσης πως όσοι και όσες δεν 
περισσεύουμε θα πρέπει να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες 
με κουτσουρεμένους μισθούς. Αυτή ακριβώς η κατάστα-
ση, που εκτείνεται από την εργασία μηδέν (ανεργία), περ-
νάει μέσα από τα ωράρια λάστιχο και την εκ περιτροπής 
εργασία και φτάνει έως την υπερεργασία, είναι που βιώ-
νεται ατομικά σαν «κατάρα». Μόνο που για τα αφεντικά 
αποτελεί όρο επιβίωσης στον μεταξύ τους ανταγωνισμό 
και συνάμα στρατηγική τους επιλογή μέσα στην κρίση.
Ταυτόχρονα, στον δημόσιο λόγο οι εθνικές-πατριωτικές 

«προτάσεις εξόδου από την κρίση» συνεχίζουν να κάνουν 
καλά τη δουλειά τους. Έβαλαν και αυτές το χέρι τους στο 
να βγει στην επιφάνεια, και μάλιστα με δυναμικούς όρους, 
η ναζιστική συμμορία των παρακρατικών  - και μαζί με 
αυτήν όλος ο κοινωνικός οχετός που στηρίζεται πίσω από 
το «οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές» και το «δουλειά 
στους έλληνες».
Όποιος δεν εθελοτυφλεί οφείλει να αναγνωρίσει την 

σύγχρονη εργατική τάξη ως πολυεθνική και οποιαδήποτε 
εργατική απάντηση στην ανεργία οφείλει να συμπε-
ριλαμβάνει και το πολυεθνικό προλεταριάτο. Η λογική 
της μείωσης του βασικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας 
από τις 40 στις 30 ώρες, με ταυτόχρονη αύξηση του βασι-
κού μισθού, αναγνωρίζει στον πυρήνα της  αυτήν ακριβώς 
την πραγματικότητα της εργατικής τάξης. Γι αυτό και θεω-
ρούμε εχθρική προς τα συμφέροντα των εργατών και των 

εργατριών κάθε εθνική αφήγηση περί σωτηρίας της 
χώρας. Τα αφεντικά και οι κάθε λογής φασίστες λένε 
πως οι δουλειές δεν φτάνουν για όλους. Εμείς πρέπει 
να επιμείνουμε πως οι δουλειές δεν είναι καρέκλες, δεν 
είναι θέσεις που περιμένουν να καλυφθούν και πάνω απ’ 
όλα δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Ο αριθμός τους 
δεν είναι αυστηρά πεπερασμένος, αλλά εξαρτάται άμεσα 
από τον βασικό χρόνο εργασίας. Αυτό αποτελεί και το πεδίο 
μάχης που πρέπει να διαλέξουμε. Ενάντια στην επιχείρη-
ση εθνικοποίησης των εργατών και των εργατριών, ενάντια 
στην μνησικακία, στον φόβο και στα σπρωξίματα μέσα στις 
δουλειές, ενάντια εν τέλει στον ίδιο τον φασισμό, να βάλουμε 
μπροστά το ζήτημα της μείωσης των ωρών εργασίας για όλους.
Υποστηρίζουμε ακόμα πως η μείωση των ωρών εργασίας 

μπορεί να αποτελέσει βασικό όχημα ενοποίησης όλης της 
εργατικής τάξης, εργαζομένων και ανέργων, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, το φύλο ή τις διάφορες ειδικότητες. Ενοποίηση 
μάλιστα στη βάση της υπεράσπισης των ανεξάρτητων εργα-
τικών συμφερόντων και αναγκών, άρα υποχρεωτικά εχθρική 
απέναντι στα συμφέροντα των μικρών ή των μεγάλων αφεντικών. 
Ο κυρίαρχος «αντικαθεστωτικός» λόγος της αριστεράς και των συν-
δικάτων αναφέρεται  στον λαό, στην πατρίδα, στους γερμανούς και 
στο νόμισμα. Η ενότητα στην οποία προσμένει είναι η εθνική 
ή η λαϊκή. Μια ενότητα στην οποία οι μόνοι που δεν χωράνε 
είναι μια δράκα βιομηχάνων και τραπεζιτών και που τα εργα-
τικά συμφέροντα στριμώχνονται κάπου μεταξύ των συμφε-
ρόντων των ελεύθερων επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των 
μικρών εμπόρων και των ιδιοκτητών αγροτών. Γι’ αυτό οι 24ωρες 
απεργίες των συνδικάτων γίνονται από κοινού με τις  εργοδοτικές ενώσεις 
των «μικρών» αφεντικών. Γι’ αυτό μέσα στην κρίση ο κυρίαρχος λόγος των 
«αντικαθεστωτικών» της αριστεράς βρίσκει κοινά σημεία με τον λόγο των 
φασιστών κάθε απόχρωσης.
∆εν είμαστε από αυτούς που θα πούνε πως τα πράγματα για όσους ζουν 

από τον μισθό τους ή είναι άνεργοι, ντόπιοι ή μετανάστες, θα πάνε καλύτερα. 
Επίσης δεν σκοπεύουμε να προτείνουμε έτοιμες λύσεις του στυλ να πέσει η 
κυβέρνηση, να φύγουμε από το ευρώ, να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις 
ή άλλες λύσεις μεταφυσικής προέλευσης, του στυλ να γίνει κάτι. Αυτό που στην 
πραγματικότητα μας φοβίζει είναι η πιθανότητα μεγάλα κομμάτια της τάξης μας να 
βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στον βούρκο του ρατσισμού, της διαίρεσης, 
του φόβου και όλων αυτών των συστατικών που συνθέτουν τον σύγχρονο φασι-
σμό. Για να μην βρεθούμε μπροστά στο ενδεχόμενο η πρώτη μαζική πορεία ανέργων 
να οργανώνεται από φασιστές και να εναντιώνεται στα ταξικά μας αδέλφια, τους 
μετανάστες, ζητώντας «δουλειά στον έλληνα εργάτη» πρέπει να διαχωριστούμε 
από κάθε πολιτική που προωθεί την εθνική ενότητα και την σωτηρία της πα-
τρίδας. Να βάλουμε τα εργατικά συμφέροντα πρώτα απαιτώντας μείωση του βασικού 
χρόνου εργασίας στις 30 ώρες για όλους και όλες.  

Κόντρα στους 

φ α σ ί σ τ ε ς , 
δεν έχου�ε 
αυταπάτες, 
αυτοί που θα 
απαντήσουν 
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Ο κύριος Γιάννης είναι γύρω στα εξήντα και 
ζει σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη. Ο πατέ-
ρας του ήταν φαρμακοποιός στην πόλη αυτή 

όταν ακόμα υπήρχαν εκεί άντε δέκα φαρμακεία. 
Πουλούσε φάρμακα –μετρητοίς, έτσι;– σε πλού-
σιους και φτωχούς και έστελνε τον γιο του σε 
ιδιωτικό σχολείο. Τις Κυριακές φορούσε το κου-
στούμι του –που έκανε όσο οι μισθοί ενός χρόνου 
της υπηρέτριας που του το σιδέρωνε– και άφηνε 
κάτι τις παραπάνω για ελεημοσύνες στο παγκά-
ρι της εκκλησίας. Ύστερα έπαιρνε μαζί τον γιόκα 
και μελλοντικό διάδοχό του στο φαρμακείο και 
την διαχείριση της περιουσίας, μπαίνανε στο ταξί 
και γυρνούσανε στας εξοχάς να επιθεωρήσουνε 
πώς πάει η δουλειά (η δουλειά των άλλων, των 

μεροκαματιάρηδων εργατών) στα αμπέ-
λια. Πολλά στρέμματα αμπέλια, που είχε 
κληρονομήσει από τον πατέρα του και 
παππού του κυρίου Γιάννη, που ήταν 
στα χρόνια του άρχοντας σε ένα εύφορο 
χωριό στην κοντινή πεδιάδα.
Με τα λεφτά απ’ το φαρμακείο, τη 

σταφίδα και το κρασί σπούδασε ο κύ-
ριος Γιάννης στην Αθήνα και για να μην 
πολυλογούμε εκτός από το φαρμακείο – 
που τώρα το δουλεύει (πιο σωστά: το 
εκμεταλλεύεται – γιατί κυρίως το δου-
λεύουν οι δυο υπάλληλοι, η Ρούλα και 
η Γιωργία, κανονικά με ένσημα η μία, 
«μαύρη» η άλλη εδώ και πέντε χρόνια) 
ο γιος του, εκτός λοιπόν από το φαρ-
μακείο, είναι τώρα ιδιοκτήτης και μιας 
φαρμακαποθήκης. Συν καμιά δεκαριά 
διαμερίσματα και άλλα τόσα μαγαζιά στο 
κέντρο της πόλης.
Χρυσορυχείο το φαρμακείο, καλά το 

καταλάβατε, χρυσορυχείο και η φαρμα-
καποθήκη τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

ο κύριος
 

γιάννης
Χρυσορυχείο και τα ακίνητα, τόσο τα φυτεμένα 
όσο και τα άλλα, τα μπετονένια. Για να το πού-
με αλλιώς: χρυσορυχείο η ανάγκη φτωχών και 
πλούσιων αυτής της γης να βρούνε την υγειά 
τους, να πιούνε ένα ποτηράκι και να στεγάσουνε 
τις οικογένειες – ή τις μπίζνες τους. Χρυσορυχείο 
οι συνταγές των ασφαλιστικών ταμείων και οι 
επιδοτήσεις της ΕΕ. Και στο βάθος βαθος: χρυ-
σορυχείο η δουλειά τόσων και τόσων ανθρώπων 
(της Ρούλας, της Γιωργίας, του Ιγκόρ, του Χασάν, 
της Εράλντας, του μπαρμπα-Θόδωρου, της κυρα-
Άννας) που κλαδεύουνε, γεμίζουνε ράφια, κου-
βαλάνε κούτες, μιλάνε με πελάτες, πληρώνουνε 
νοίκια, κόβουνε τιμολόγια, τρίβουνε πατώματα 
χρόνια και χρόνια τώρα στην υπηρεσία του κυ-
ρίου Γιάννη.
∆ε λέμε, τους πλήρωνε. Άλλους τα νόμιμα κι 

άλλους τα «της πιάτσας». Κι έπαιρνε και τα παιδιά 
και τους συγγενείς τους στη δουλειά άμα χρεια-
ζόταν καινούριους. Και δυο τους πάντρεψε κιόλας 
–θα το ‘χε κάνει και με άλλους δυο, αλλά πολλά 
τα έξοδα της κουμπαριάς και ο κύριος Γιάννης σαν 
καλός χριστιανός (και φίλος προσωπικός του επι-

σκόπου, να το πούμε κι αυτό) 
το ‘χει σε κακό να βάζει το 
χέρι στην τσέπη.
Τους πλήρωνε λοιπόν (με 

πόνο καρδιάς, εννοείται!). 
∆ώρα, επιδόματα, άδειες, 
όλα κομπλέ (ή περίπου). Κι 
αυτοί δουλεύανε…
Αλλά τώρα ο κύριος Γιάν-

νης ΖΟΡΙΖΕΤΑΙ, λέει. Τον έχει 
τσακίσει η κρίση. ∆ιαλύεται 
το δημόσιο σύστημα υγείας 
(ο ίδιος έχει ιδιωτική ασφά-
λιση, μην τρελαίνεστε), πέ-
φτει ο τζίρος της αποθήκης. 
Κόβονται οι επιδοτήσεις, 
πάνε και τα αγροτικά κατά 
διαόλου. Κλείνουν τα μαγα-
ζιά, άκυρα τα ενοίκια. Απο-
λύονται οι νοικάρηδες των 
διαμερισμάτων, φέσια κι από 
‘κεί. Άσε που του μειώσανε 
και τη σύνταξη!

Ε, πώς να μην ζορίζεται ο άν-
θρωπος που έχει να πληρώσει τα 
μαλλιοκέφαλά του για τα χαράτσια 
της εφορίας;;; Πού να τα βρει τόσα 
φράγκα;;; Ο Λάτσης είναι;;;
Τις προάλλες, στην καθημερινή 

του βόλτα από τη φαρμακαποθήκη 
μπαίνει στο λογιστήριο:

— Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε 
Γιάννη; ρωτάει η νεαρή λογίστρια 
(προσελήφθη με πρόγραμμα του 
ΟΑΕ∆, σχεδόν τζάμπα για την εται-
ρία).

— ΛΙΜΟΚΤΟΝΩ, απαντάει σοβα-
ρότατος ο κύριος Νίκος με ύφος «εσύ 
μια χαρά είσαι, κοριτσάκι μου!».
Βάζει μερικές υπογραφές και 

φεύγει. Το «κοριτσάκι» γυρνάει 
στην συνάδελφο: «Τον καημένο τον 
κύριο Γιάννη!», λέει (και δεν κοροϊ-
δεύει, το εννοεί, που να πάρει ο 
διάολος!!!).
Η συνάδελφος προς στιγμήν τα 

παίζει (και δεν είναι ότι της λείπει το 
χιούμορ). «Έλα ‘δώ», της λέει από-
τομα. Μπαίνει στο taxis, πατάει τους 
κωδικούς και δείχνει στο «κοριτσά-
κι» τη φορολογική δήλωση του κυ-
ρίου Γιάννη. Και το Ε9 του. Που είναι 
πιο μακρύ απ’ όσο όλων των υπαλ-
λήλων μαζί…

Υγ. Για τους φαρμακοϋπάλληλους 
ισχύει ακόμα για λίγο καιρό η παλιά 
(προ «κρίσης») κλαδική σύμβαση. 
Κι έτσι ο λιμοκτονών κύριος Γιάννης 
δεν μπορεί ακόμα νόμιμα –και βασι-
κά: συνάντησε αντίσταση!– να τους 
πετσοκόψει τους μισθούς. Έτσι, προς 
το παρόν(;), ο κύριος Γιάννης έχει 
ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα: όπως 
τον άκουσαν να λέει «ντρέπομαι να 
κυκλοφορώ στην πιάτσα και να είμαι 
ο μοναδικός εργοδότης που δεν έχει 
ακόμα κάνει μείωση μισθών στους 
υπαλλήλους».
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Μάθε παιδί μου γράμματα
Παλαιότερα, και ιδιαίτερα μέχρι τη δεκαετία 

του ‘70, ήταν πολύ δύσκολο να σπουδάσεις. Το 
κοινότυπο όνειρο της ελληνικής οικογένειας, 
και όχι μόνο, ήταν «το παιδί μου να  γίνει μηχα-
νικός ή γιατρός ή δικηγόρος». Ένα οικογενειακό 
όνειρο που με τη μαζικοποίηση της τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης από τη δεκαετία του ‘80 κι έπει-
τα, έγινε κοινωνικός ποταμός. Το πτυχίο άρχισε 
μαζικά να θεωρείται ως ασανσέρ κοινωνικής 
ανόδου, κάτι που ως ένα βαθμό ήταν αλήθεια, 
αλλά μια αλήθεια που είχε ήδη μπει σε διπλανό 
ασανσέρ καθόδου.
Από στοιχεία του υπουργείου παιδείας1 προ-

κύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των ηλικιών 
μεταξύ 18 και 21 ετών στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση από 26,7% που ήταν το 1993 εκτοξεύτηκε 

στο 60,3% το 2004. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ποσοστά αυτά 
δεν περιλαμβάνονται ούτε εκείνες και εκείνοι που κυνηγούν 
την πιστοποίηση μιας κάποιας ειδικότητας σε δημόσια/ιδιωτικά 
ιεκ, ούτε βέβαια όσοι και όσες σπουδάζουν σε αει του εξω-
τερικού, δεν θα ήταν υπερβολική η εκτίμηση ότι οι απόφοιτοι 
κάποιου είδους μεταλυκειακών σπουδών αποτελούν πλέον το 
80% της νεολαίας. 
Η διαδικασία «να αποκτήσω ένα χαρτί», διαδικασία «προσω-

πικής επένδυσης» για την αγορά εργασίας, αφορά πλέον μια 
συντριπτική μερίδα του πληθυσμού.
Έτσι ο νέος (και η αγία οικογένειά του) αποκτά ψυχολογία μι-

κροεπιχειρηματία, πρέπει να συσσωρεύσει και να διαχειριστεί 

Ε ξετάζοντας την κατάσταση της εργατικής τάξης και τις 
αιτίες της ήττας που βιώνουμε, ξεκινήσαμε μια σειρά 
κειμένων, εστιάζοντας κάθε φορά σε κάποιες από τις 

σημαντικότερες αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία 
χρόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις αλλαγές στη σύνθεση της 

εργατικής τάξης, προβάλλοντας την ταινία

ένα κεφάλαιο γνώσεων με το οποίο φιλοδοξεί 
κάποια στιγμή ακόμη και να εκτοξευτεί κοινω-
νικά. Σίγουρα πάντως “να μην είναι εργάτης”, 
έχοντας στο μυαλό τη στερεοτυπική εργατική 
φιγούρα του χειρώνακτα. Στα πλαίσια του ιδε-
ολογήματος του διαχωρισμού της εργασίας σε 
διανοητική και χειρωνακτική, που ποτέ δεν 
έπαψε να επικρατεί παρ’ όλες τις εργατικές αρ-
νήσεις, η ανατίμηση της πρώτης συνοδεύτηκε 
από τη μαζική υποτίμηση της δεύτερης. Κι αν 
όχι κατ’ ανάγκη ή εξ αρχής με όρους υλικούς για 
το ντόπιο κομμάτι της εργατικής τάξης, σίγουρα 
όμως με όρους αξιακούς, σε κοινωνικό στάτους. 
Το θέμα είναι ότι μαζικά πλέον ο ταξικός 

ανταγωνισμός, η άρνηση της μισθωτής σκλα-
βιάς, αντικαταστάθηκαν από την κουλτούρα της 
προσωπικής κοινωνικής ανέλιξης με όχημα τους 
τίτλους σπουδών, ημών και των παιδιών.

Ο ανελκυστήρ βρίσκεται 

εκτός λειτουργίας
(σας είχαμε προειδοποιήσει να μη 
μπαίνετε όλοι μαζί)

Μιλάμε όμως πια για μια κοινωνία όπου του-
λάχιστον οι 7, αν όχι οι 8 στους 10 νέους, εκπαι-
δεύονται και εξειδικεύονται έχοντας φιλοδοξίες 
κοινωνικής ανόδου. Και στον καπιταλισμό δεν 
μπορείς να έχεις 7 στους 10 ως υψηλόβαθμα και 
ακριβοπληρωμένα στελέχη. Μοιραία κάποιοι 
από αυτούς θα βρίσκονταν τελι-
κά ως μισθωτοί σε χαμηλόβαθμες 
θέσεις. Συνεπώς, μέσα από τη 
διαδικασία «να σπουδάσουμε» 
φτιαχνόταν ένα υποκείμενο που 
από τη μία μεριά είχε φιλοδοξίες, 
από την άλλη θα “έπεφτε” στην 
κατάσταση της εργατικής τάξης, 
θα αποτελούσε μέρος της, αλλά 
δεν θα το παραδεχόταν. 
Μπορεί να δούλευαν για 700 

ευρώ (και τώρα για πολύ λιγότε-
ρα), μπορεί να δούλευαν μαύρα, 
μπορεί να μη δούλευαν καν στο 
αντικείμενο που είχαν σπουδά-

σει, όμως εργάτες δεν θεωρούσαν ότι είναι, 
ούτε καν προσωρινά. Ήταν κάτι άλλο: «πτυχι-
ούχοι».
Και δεν είναι ν’ απορεί κανείς. Αν αντιλαμ-

βάνεσαι τον εαυτό σου όχι με βάση την πραγ-
ματική σου θέση στο σύστημα παραγωγής αλλά 
με βάση ένα φαντασιακό εγώ, φουσκωμένο 
μάλιστα με ικανές δόσεις παραδοσιακού ή/και 
μεταμοντέρνου lifestyle και την ίδια στιγμή οι 
τρέχουσες παραστάσεις για την εργατική τάξη 
είναι κολλημένες στο ανιστόρητο κι επικίνδυνο 
στερεότυπο του βιομηχανικού εργάτη, ε, δεν 
θέλει και πολύ...
Βέβαια, δεν ήταν χειρώνακτες, κι αυτό ήταν 

γι’ αυτούς μια «δικαίωση»… Αλλά το κόλπο δεν 
δούλεψε τελικά γιατί απλούστατα δεν θα μπο-
ρούσαν ποτέ όλοι να «τα καταφέρουν». Και 
ποια ήταν η απάντηση σ’ αυτό; Περισσότερα 
πτυχία, και δώστου  μεταπτυχιακά, και φθάναν 
τα 30 δίχως δουλειά, μαζεύοντας χαρτιά. Και η 
κατάθλιψη να περιμένει στη γωνιά, με τους “αγα-
νακτισμένους” αγκαλιά.
Όμως στην υποτίμηση της αξίας των πτυχίων 

δεν έπαιξε ρόλο μόνον ο πληθωρισμός τους, 
έπαιξαν και οι αλλαγές στην τεχνική σύνθεση 
της εργασίας που τα αφεντικά ενδιαφέρονται 
να εκμεταλλευτούν. Οι τεχνολογικές αναδιαρ-
θρώσεις εκτοπίζουν ή υποσκάπτουν παλιές 
ειδικότητες με γρήγορους ρυθμούς. ∆εν είναι 
ασυνήθιστο κάποιος με πολύχρονη εξειδίκευση 
να βρεθεί πίσω στη θέση του “ανειδίκευτου”, 

1 Από το “εθνικό χωροταξικό σχέδιο 
ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης” 

του υπουργείου παιδείας, 8/2003. 
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται 
μεταξύ των ετών 1997 και 2002, 

από 30,9% σε 57,3% αντίστοιχα. Το 
2003 το ποσοστό είναι 60,2% και το 
60,3% που δίνεται για το 2004 είναι 
εκτίμηση. Ενδεικτικά να αναφέρουμε 
επίσης ότι ο αριθμός των διακριτών 
γνωστικών αντικειμένων από 138 
γίνεται 220 για την ίδια περίοδο.
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τη στιγμή μάλιστα που οι 
διαφαινόμενες τάσεις είναι 
προς ένα συνδυασμό “ανει-
δίκευτης” εργασίας και μη-
χανικής μεσολάβησης2.
Είχε βέβαια και τα κε-

ρασάκια της η τούρτα της 
τεχνολογικής αναδιάρθρω-
σης. Κι όσοι “τυχεροί” τα 
γεύονταν, ένοιωθαν άλλον 
αέρα να φουσκώνει τα πα-
νιά του μικροαστισμού τους. 
Αναδείχθηκαν μερικές νέες 
δυνατότητες, κυρίως στα 
τεχνικά επαγγέλματα –πως 
οι πληροφορικάριοι στην 
αρχή– και κάποιοι καβάλα 
στο κύμα της εκάστοτε τε-
χνολογικής πρωτοπορίας 
ήταν τόσο περήφανοι ή ψω-
νισμένοι μ’ αυτό, αρκετοί 

και με τη σκέψη στο μυαλό ν’ ανοίξουν τη δική 
τους τη δουλειά, ώστε το ότι μπορεί την ίδια 
στιγμή να δούλευαν σα σκλάβοι πέρναγε εύκο-
λα σε δεύτερη μοίρα, αν δε χανόταν στο βάθος 
του ορίζοντα. Όπως και νάχει, τα κερασάκια 
λίγα και στο στόμα δεν κρατάνε για πολύ.
Ήδη απ τις αρχές των ‘90s, με την μετανά-

στευση της εργασίας, όποιος ήθελε να δει έβλε-
πε καθαρά. Ο καπιταλισμός δεν το ‘κρυψε ποτέ, 
το φώναζε δίπλα στ’ αυτί μας: ∆εν πα νάχεις και 
πτυχία και χαρτιά, εγώ θ’ αποφασίσω πού θα 
δουλέψεις, τι θα κάνεις τελικά. Κι αν δεν κάτσεις 
και καλά, βιτριόλι στα μούτρα τα εργατικά – με 
πτυχία ή δίχως αυτά.

Τάξη τάξη, είσ’ εδώ;
Ιστορικά, η συμπεριφορά της εργατικής τά-

ξης να αρνείται ότι είναι εργατική τάξη δεν είναι 
κάτι καινούργιο. 

Τη δεκαετία του ‘60 και κατά κύριο λόγο στις 
χώρες του “αναπτυγμένου” κόσμου, η νεολαία 
λίγο πολύ αρνήθηκε αυτήν την ιδιότητα και στε-
λέχωσε τις «κουλτούρες του ελεύθερου χρό-
νου». 
Και στην ελλάδα, μετά το ‘80-‘81 που άρχισε 

να ξεχνιέται το εργατικό κίνημα, ο κεντρικός 
πρωταγωνιστής ήταν η νεολαία. Το θέμα της 
εργασίας δεν έμπαινε με όρους πολιτικής, αν 
έμπαινε καν. Οι παραστάσεις για την εργατική 
τάξη ήταν παλιακές, δεν υπήρχε λόγος να σε 
αφορά αυτό το πράγμα, δε σ’ ένοιαζε. Ένας ρο-
κάς του 1980 που δεν είχε πολιτική συνείδηση 
αλλά ήταν μέσα στις αντιθέσεις, θα μπορούσε 
να αποκτήσει ένα ταξικό μίσος και αυτό να το 
μεταφέρει στους χώρους που κινείται, στους 
χώρους διασκέδασης, αλλά δεν... Μπορεί να το 
μπέρδευε το πραγμα, αφού ροκάδες ήτανε και 
ουκ ολίγα αφεντικά...
Έχει σημασία ότι από υλική σκοπιά ένα μεγά-

λο κομμάτι της εργατικής τάξης είναι άνθρωποι 
με κάποιου είδους πτυχίο που ζουν ως εργάτες, 
και ακριβώς γι’ αυτό έχει σημασία όχι μόνο το 
τι νομίζουν, αλλά και τι συστατικά έχει αυτό το 
«νομίζω» του καθενός τους και πώς μπορεί να 
σπάσει. 

Να το ξαναπούμε: δεν 
είναι η πρώτη φορά που 
εργατική τάξη νομίζει 
ότι είναι κάτι άλλο. Το 
πρόβλημα που έχει αυτή 
η πτυχιούχα εργατική 
τάξη είναι ότι αισθάνε-
ται κάτοχος ενός κεφα-
λαίου, χωρίς όμως να 
αντιλαμβάνεται συγχρό-
νως πως την αξία αυ-
τού του κεφαλαίου την 
ορίζουνε τ’ αφεντικά. 
Μπορεί δηλαδή γι’ αυτά 
να μην είσαι παρά “ένας 
αγράμματος”, αλλά να 
μην το καταλαβαίνεις ή 
τουλάχιστο ν’ αργείς να 
το καταλάβεις. Μπορεί ν’ 
ακούγεται υπερβολικό, 

αλλά αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν είναι χει-
ρότερα από ένα εργάτη του 1910, που μπορεί 
να ήταν μεν αγράμματος, αλλά αν μη τι άλλο το 
ήξερε, ήξερε τι είχε για πούλημα στ’ αφεντικά.
Βεβαια, σημαντικό εδώ είναι ότι δεν νομίζει 

ο καθένας μόνος του: Γίνεται πολύ μεγάλη 
ιδεολογική δουλειά για να νομίζουμε ότι 
δεν είμαστε εργάτες. Το ιδεολογικό ζή-
τημα δεν είναι προσωπικό, τι πιστεύει 
ο καθένας, αλλά είναι ζήτημα του 
ποιες είναι οι κυρίαρχες ιδεο-
λογίες. ∆εν πρέπει λοιπόν 
να υποτιμήσουμε το γεγο-
νός ότι από τη δεκαετία 
του ‘70 κι έπειτα κανείς 
δεν μιλά για 
εργατική τάξη 
με σύγχρονους 
όρους, κανείς δεν 
λέει ότι ο σύγχρο-
νος εργάτης είναι έτσι 
κι έτσι. Ότι δεν είναι 
«ένας φουκαράς». 
Αυτό που «παραδο-

σιακά» γνωρίζαμε σαν 
οργανωμένες μορφές 

της τάξης, η αριστερά δηλαδή, δεν κατάφερε, 
ή απλά δεν θέλησε, να αναλύσει την αλλαγή 
παραδείγματος και να δει το πώς άλλαξε η ερ-
γατική τάξη στην ελλάδα. Αντ’ αυτού, οι όποιες 
αναφορές στην τάξη αντικαταστάθηκαν στα-
διακά με τις αναφορές στον λαό, και το “λαϊκό 
εισόδημα” αντικατέστησε τον μισθό. Κανείς δεν 
κατάφερε, ή δεν θέλησε, να δει μέσα στις νέες 
συνθήκες πώς διάολο παράγεται η υπεραξία, 
πού εδράζεται η σχέση εκμετάλλευσης και πού, 
σε ποιες δουλειές και με ποιον τρόπο συμβαί-
νουν όλα αυτά – πόσο μάλλον το αν συμβαίνουν 
επίσης κι έξω απ’ τις δουλειές.

Ποιός αλήθεια είμ’ εγώ
και που πάω

Και είναι να αναρωτιέται κανείς… Γιατί βέ-
βαια, παρ’ όλη τη θηριώδη ηγεμονία του μικρο-
αστισμού μετά τη δεκαετία του ’90, εξακολού-
θησαν να υπάρχουν τόποι κοινωνικών σχέσεων 
όπου το ζήτημα θα μπορούσε να είναι ανοιχτό 
(από τα τεχνικά λύκεια έως τα γήπεδα ή κάποια 
κλαμπ, μπαρ και πλατείες σε κάποιες περιοχές  
ή ακόμη και στις σχολές, τουλάχιστο σ’ αυτές με 

την πιο ραγδαία πτώση στο χρηματιστήριο 
αξιών πτυχίου). Γιατί βέβαια, δεν έλειψε 
ένα κοινωνικό υπόβαθρο, άνθρωποι να 
μαζεύονται και να συζητάνε... Αλλά ο 
μικροαστισμός δεν διάλεγε τις παρέες, 
τις επένδυε.
Υπήρχε, όντως, και υπάρχει, μια αντι-

κειμενική δυσκολία: Ότι η συγκρότηση 
αυτής της νέας εργατικής τάξης, που 
δεν έχει τις κοινότητες, τις παλιές 
γειτονιές, που είναι σπουδαγμένη 

με όνειρα και φιλοδοξίες, που 
είναι πιο πολύ στον τριτο-
γενή, είναι πιο διάχυτη και 
ταυτόχρονα πιο πολύπλευρη, 
η συγκρότησή της λοιπόν ως 
τάξη δεν θα γίνει αν κάποιος 
της επαναλαμβάνει συνέχεια 
«είσαι εργατική τάξη, είσαι 
εργατική τάξη». Πολύ πιο 
πιθανό είναι να γίνει αν απο-

το καταλάβεις. Μπορεί ν’
ακούγεται υπερβολικό,

το καλοσκεφτεί κανείς, δεν είναι χει-
πό ένα εργάτη του 1910, που μπορεί
εν αγράμματος, αλλά αν μη τι άλλο το
ερε τι είχε για πούλημα στ’ αφεντικά.
, σημαντικό εδώ είναι ότι δεν νομίζει
ς μόνος του: Γίνεται πολύ μεγάλη 
ή δουλειά για να νομίζουμε ότι
στε εργάτες. Το ιδεολογικό ζή-
είναι προσωπικό, τι πιστεύει 
ς, αλλά είναι ζήτημα του
αι οι κυρίαρχες ιδεο-
εν πρέπει λοιπόν
μήσουμε το γεγο-
πό τη δεκαετία
ι έπειτα κανείς
ά για 
τάξη 

χρονους
ανείς δεν 
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βαια, παρ’ όλη τη
αστισμού μετά τ
θησαν να υπάρχο
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(από τα τεχνικά λ
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ή ακόμη και στις 
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μ

τ

2 Περισσότερα στην εισήγηση της εκδήλωσης “Νέες 
εργατικές φιγούρες” από τα μητροπολιτικά συμβούλια 
αυτόνομων,  3/2011.
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κτήσει τις δικές της μουσικές, τη δική 
της κουλτούρα, αν διάφορες πλευρές 
της ζωής της αποκτήσουν ευχαρίστη-
ση όντας μέρος της τάξης, αν νοιώσει 
τη χαρά (αλλά και τη δέσμευση!) του να 
ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος. Αν νοιώσει 
τη δύναμή της, τη δύναμη της δημιουρ-
γικότητας, της γνώσης και του πείσμα-
τος που διαθέτει, την αξία τους και την 
απόλαυση να τα διαθέτει προς όφελος 
της τάξης. Αν αποποιηθεί το στερεότυ-
πο “εργάτης ίσον φουκαράς”. Αν τελικά 
αποκτήσει, ή μάλλον επανακτήσει, την 
περηφάνια της.
Η συνειδητοποίηση του γεγονότος 

ότι είμαστε εργάτες δεν συνεπάγεται το 
συμβιβασμό με τη μιζέρια της μισθωτής 
εργασίας.  Σημαίνει την συνειδητοποί-
ηση της ανάγκης μας να γκρεμίσουμε 
αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης 
των  αναγκών, των δυνατοτήτων, των 
επιθυμιών μας, και την συνειδητοποίη-
ση της απλής αλήθειας ότι εμείς είμαστε 
οι πραγματικοί δημιουργοί αυτού του 
κόσμου. Είναι το έδαφος που χρειάζο-
νται οι αρνήσεις μας για να οργανω-
θούν και να βλαστήσουν.
Για να το πούμε αλλιώς: Στις αρχές 

του προηγούμενου αιώνα, οι κομμου-
νιστές είχαν να παλέψουν με φόβους 
του τύπου «ο θεός» ή «η σωτηρία της 
ψυχής». Οι τωρινοί έχουν να σπάσουν 
αυτό το τσόφλι του «άλλο νομίζεις ότι 
είσαι κι άλλο είσαι».

Ο Χ. είναι εικοσιπέντε χρονών, γεννημένος στο 
Μπανγλαντές. Έφυγε μόνος και ζει στην Αθή-
να δέκα χρόνια τώρα, αφού επέζησε από την 

γνωστή-άγνωστη σκληροτράχηλη διαδρομή της 
μετανάστευσης. ∆ουλεύει σε ένα μαγαζί, κάπου 
προς τα βόρεια προάστια, λάντζα 10+ ώρες για τρι-
άντα ευρώ και κάποια φιλοδωρήματα. Εκτός από 
λάντζα κάνει και τουαλέτες, καθάρισμα κουζίνας, 
κουβαλήματα, μάζεμα/κλείσιμο μαγαζιού και γενι-
κά ό,τι αγγαρεία βρεθεί στο μαγαζί. Τα χριστούγεν-
να, για παράδειγμα, έβαλε τα λαμπάκια στα δέντρα, 
ώστε να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για να 
έρθουν οι κυριλάτοι μεγαλοαστοί να συνευρεθούν, 
αφού πρώτα αφήσουν στον Κ. από την Αλβανία να 
παρκάρει το πολυτελές αυτοκίνητό τους. 
Ο Χ. μου λέει ότι δεν είναι όπως τα περίμενε, 

αλλά τουλάχιστον βρήκε δουλειά και έναν εργοδό-
τη που κάνει και αστειάκια μαζί του. Ο Α., το αφε-
ντικό, μόλις έκλεισε τα τριάντα και με τις πλάτες 
της εύπορης μεγαλοαστικής οικογένειάς του απο-
φάσισε να εκπληρώσει το όνειρό του – να ανοίξει 
την δική του επιχείρηση. «Εμένα ο Χ. είναι φιλά-
ράκι μου», λέει ο Α. και πάει στο τραπέζι του, που 
εκτός απο το γκουρμέ μπιφτέκι του τον περιμένουν 
δύο καλοί του φίλοι – ο ούγκας και ο μπούγκας, 
ξυρισμένοι μπρατσαράδες του γυμναστηρίου, που 
εύχονται να μπεί η χ.α. στην βουλή. Ο Α. δεν θέλει 
την χ.α. στην βουλή και γενικά είναι αντίθετος με 
τον φασισμό, λέει – έβαλε και φωτογραφία αντι-
ναζί στο φέισμπουκ. Την πατρίδα του την αγαπάει 
όμως – και την επιχείρηση του. Οπότε πρέπει να το 
παίξει διπλωματικά ανάμεσα σε φίλους, εργαζόμε-
νους, πελάτες και ανταγωνιστές. 
Ένα βράδυ, στο κλείσιμο, ο Χ. κοιτάει στην απέ-

ναντι μεριά της λεωφόρου με δάκρυα στα μάτια. 
«Είναι ο μικρός μου αδερφός. Τον σταμάτησαν οι 

μπάτσοι. Μόλις ήρθε στην ελλάδα και δεν έχει χαρτιά, 
ούτε ξέρει ελληνικά. Θα τον στείλουνε πίσω. Του έχω 
πει του βλάκα να μην περπατάει στη μέση του δρόμου 
– πάντα από το πεζοδρόμιο και σκυμμένο το κεφάλι!», 
λέει. Ο Α. παίρνει την πρωτοβουλία και τρέχει προς 
τους μπάτσους – περνώντας κάθετα τον δρόμο ταχείας 
κυκλοφορίας και πηδώντας το ενδιάμεσο διαχωριστικό 
σαν ένας πραγματικός ήρωας (χα!). Λέει στα όργανα 
ποιος είναι και ότι ο πιτσιρικάς δουλεύει γι’ αυτόν. Αυ-
τοί, για να μην εκτεθούν, παίρνουν τον πιτσιρικά στο 
τμήμα και τον αφήνουν μετά από μία ώρα. Αποστολή 
εξετελέσθη. Ένα αποδεδειγμένα πλέον αφεντικό με αν-
θρωπιά και αλληλεγγύη στους μετανάστες είναι μπρο-
στά μας – και όλοι νιώθουν περήφανοι που δουλεύουνε 
γι’ αυτόν. 
Ο Χ. τον ευχαριστεί μέσα από την καρδια του. Ο Α. 

τον χτυπάει συμπονετικά στην πλάτη – όπως κάνουν 
τα αφεντικά στα σκυλιά τους όταν αυτά τους δείχνουν 
πόσο τους έχουν ανάγκη. Όμως και ο Α. τον έχει ανά-
γκη – δεν βρίσκεις εύκολα καλό και εργατικό παιδί σαν 

τον Χ. Παρόλ’ αυτά ο Χ. συνεχίζει να 
δουλεύει δέκα+ώρες για τριάντα ευρώ 
– και τα βράδια που δουλεύουμε μαζί, 
κάθομαι μαζί του μέχρι το κλείσιμο, για 
να τον πάω κάπου στην πατησίων όπου 
μένει, γιατί αν πάει με τα πόδια, εκτός 
το ότι είναι μακριά, φοβάται το πέσιμο 
από φασίστες. Επίσης φοβάται και για 
την εκμετάλλευση στην οποία υπόκειται, 
αλλά δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι γι’ 
αυτό – όσο τουλάχιστον τον κυνηγάει το 
μαχαίρι του ξυρισμένου φασισμού.
Κι ύστερα, πηγαίνοντας κι εγώ για 

σπίτι, σκέφτομαι και λέω: Ο Α. και οι 
φίλοι του είναι συγκοινωνούντα δοχεία 
τα οποία συγκρατούν δύο διαφορετικές 
εκδοχές της ίδιας ουσίας. Ο φασισμός 
δεν εκφράζεται μόνο μέσω των ούγκα-
μπούγκα στον δρόμο, αλλά ξέρει να πλα-
σάρει τον εαυτό του και στους χώρους 

εργασίας και κατ’ επέκταση 
στην εργασία την ίδια, μέσα 
από τα κυριλέ κοστούμια 
φιλάνθρωπων αφεντικών/
επιχειρηματιών που ναι μεν 
όλοι ίσοι, αλλά...οι νόμοι της 
αγοράς – το κέρδος-ο αντα-
γωνισμός-η εκμετάλλευση. 
Κατ’ επέκταση, η ακραία εκ-
μετάλλευση/υποτίμηση της 
εργασίας είναι ένα ύπουλο 
πρόσωπο του φασισμού, το 
οποίο –όπως όλα τα υπόλοι-
πα– έρχεται πρώτα για τους 
πιο αδύναμους και μετά για 
όλη την εργατική τάξη.

 o Χ., ο Α., και
 τα καθάρματα



— ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ·ÙÚ¤, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 
— ¡·È, ÌÔ˘ Ùfi¯·ÙÂ Í·Ó·Â›
— Î·È ÌÔ‡ ·ÙÂ Ó· Î¿Óˆ ˘ÔÌÔÓ‹
— Î·È ¿ÛÎËÛË ·ÚÎÂÙ‹, ‰ÂÓ Â›‰· Î¿ÙÈ ·ıÔÏÔÁÈÎfi
— Ó·È, Ì· ·Ú¿ÁÈÓÂ ÙÒÚ· ÙÔ Î·Îfi
— Â›Ó·È ÎÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ 

·ÛıÂÓÂ›˜, Â›ÙÂ ÌÔ˘ fiÌˆ˜ Ò˜ ÓÔÈÒıÂÙÂ
— Ã¿ÏÈ·, ÙÈ Ó· ˆ, ÏÂ˜ Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È· Î·ÓÂ›˜, 

‰Â ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Ù›ÔÙ· È·, Ù¿¯Ô˘ÌÂ fiÏ·
— Ì· ÙÈ Ï¤ÙÂ;
— Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÈÛÎÂ˘‹, Ê·ÁËÙfi 

¤¯Ô˘ÌÂ ÔÏ‡, Â›Ì·ÛÙÂ ÙfiÛÔ ˘ÁÈÂ›˜ Ô˘ 
ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì‹ÙÂ Ó· ‰ÂÈ˜, ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ 
Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ˜...

— ∞ÛÙÂÈÂ‡ÂÛÙÂ ·Á·ËÙ‹ Î·È ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó 
ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜

— ∂ fi¯È, Â›ÙÂ ÌÔ˘ ÂÛÂ›˜ ÁÈ·ÙÚ¤, ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙÂ›·, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÓÔ; 
Ô˘ fiÏÔ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. °È·Ù› ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ; °È ·˘Ùfi ‹Úı·, ¤¯ÂÙÂ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi

— ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ˆ… ı˘Ì›ÛÙÂ ÌÔ˘ Ï›ÁÔ, Î˘Ú›·... Ù¿ÍË, ÛˆÛÙ¿;
— ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹
— Ó·È, ÂÚÁ·ÙÈÎ‹, Â‰Ò Û·˜ ¤¯ˆ. ÃÌÌÌ
— ÃÌÌÌ  ÁÈ·ÙÚ¤;
— ∫·Ù·Ú¯¿˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÙÂ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÌÔ˘, 

‰ÂÓ ·ÛÎËı‹Î·ÙÂ ÔÏ‡
— ª· ÙÈ Ï¤ÙÂ ÙÒÚ·, ‰Ô‡ÏÂ„·, ÔÏ‡
— ΔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›·ÌÂ fiÙÈ Î¿ÓÂÙÂ;
— ΔË ‰Ô˘ÏÂÈ¿,
— ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·; ¶ÔÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿;
— ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÌÂ Ù· ¯¤ÚÈ·, ÌÂ 

ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÌÂ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÌÂ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÌÂ ÙË ÛÎÔ‡·, ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ 
‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∫·È ÏËÚÒÓÔÌ·È ÁÈ ·˘Ùfi ÌÂ ÌÂÚÔÎ¿Ì·ÙÔ ‹ ÌÂ ÌÈÛıfi, ‰ÂÓ 
Â›Ì·È ·ÊÂÓÙÈÎfi. ∫·È ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ ̂ ˜ ÌÈÛıˆÙ‹, ‚¤‚·È·, ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÛÎÒ, Ì· ÌÔ‡·ÓÂ   
ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∫Ú¿ÙÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÒ, ÁÈ· ÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔÓ ÂÈ‰ÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, ÎÈ ¤ÙÛÈ ‹Úı· ¿ÏÈ Â‰Ò.

— ∂Î ÚÒÙË˜ ¿ÓÙˆ˜, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Ó·ÙÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤ÚÂÂ, 
‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹Û·ÙÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÊfiÚÌ·, ¯¿Ï·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÎÈ ÔÚ›ÛÙÂ

— √Ú›ÛÙÂ, ÙÈ ÔÚ›ÛÙÂ; ¶ÔÈÔ˜ Î·ÈÚfi˜; 
— ¡· ÙÔ ˆ ·Ï¿, ‰È‹Á·ÙÂ ‚›Ô Ì·Ïı·Îfi, ·‰˘Ó·Ù›Û·ÙÂ Î·È È‰Ô‡
— π‰Ô‡ ÍÈ‰Ô‡, ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ·, Ì· ‰Â ÌÔ˘ ÏÂ˜ ÁÈ·ÙÚ¤, ˆÚ·›·, 

ÂÁÒ ·‰˘Ó¿ÙÈÛ·, ¿ÛÂ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÈÛÌ¤ÓË ÍÂ·‰˘Ó·ÙÈÛÌ¤ÓË fiÙ·Ó ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ 
·Ú¿Áˆ ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ·, ¿ÛÙ' fiÌˆ˜ ·˘Ùfi…

— √Ú›ÛÙÂ!!
— ÙÈ ÔÚ›ÛÙÂ ¿ÏÈ;
— ∂Â Ù›ÔÙ·, Û˘ÁÓÒÌË, Â›¯· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ÛÎ¤„Ë ÌÔ˘ 

¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜, Û˘ÓÂ¯›ÛÙÂ

12

°°ÈÈ··ÙÙÚÚ¤¤ ……
™ÙÔÓ fiÓÔ ‰›ÓÔ˘ÌÂ 

ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜. 
ªÂÙ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜, 

ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ 
ÙËÓ ıÏ›„Ë.
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— ·˘Ùfi˜ Ô Á·Ì... ÌÂ ÙÔ Û˘Ì¿ıÈÔ, Ô ·ÏËfiÎ·ÈÚÔ˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, Ò˜ Ì·˜ 
‹ÚıÂ; ∞ÊÔ‡ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó... Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó... ÁÈ·Ù› ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ;

— ª· ÂÏ¿ÙÂ ÙÒÚ·, ı¤ÏÂÈ ÔÏÏ‹ ÛÎ¤„Ë ÁÈ· Ó· 
·ÓÙÈÏËÊıÂ›ÙÂ fiÙÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, 
ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó...

— ∂ÁÒ ÙÔ Í¤Úˆ ÔÏ‡ Î·Ï¿ fiÙÈ ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, 
Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·Ô Û·˜ ÁÈ·ÙÚ¤

— ¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ ÂÛ¿˜, ÂÓÓÔÒ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜
— ÂÁÒ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›¯·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È Ï¤ÙÂ ‰ÂÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó

ÙÒÚ· ·Ó ÎÈ ÂÁÒ ÌÈ· ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜ ‚Ï¤ˆ, fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓˆ
— Ì· ÎÈ ·˘ÙÔ› Û·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÙÂ 

Î·È Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ
— fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È;
— Î·È fi.ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ ·ÎfiÌË
— Ô˘ ÂÁÒ Ù· ÊÙÈ¿¯Óˆ
— Ó·È ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿
— Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Û·Ó Ù· ÏËÚÒÓˆ Î·È ÌÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ
— Ó·È, Î·È ‹Á·ÙÂ Î·È Ï·Îˆı‹Î·ÙÂ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ‰Â Û·˜ Êı¿ÓÂÈ Ô ÌÈÛıfi˜ 

Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ Ó· ÏËÚÒÛÂÙÂ Ô‡ÙÂ ÁÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÙÂÊÙÈ¿ÍÂÈ, 
Î·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; ∂; ΔfiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó;

— ∞, Û˘ÁÁÓÒÌË ÎÈfiÏ·˜, Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ ÙÔ ·Ú¿Î·Ó· Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, 
‰Â ˙‹Ù·Á· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÊÙ¿, Û˘ÁÁÓÒÌË...

— ∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÌÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Î·È ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË, 
·˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿, ÏÔÁÈÎ¿, fi¯È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¿, 
Î·È ·ÊÂ›ÛÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Á·ÚÌË, ÂÁˆÈÛÙÈÎ‹ ı· ¤ÏÂÁ·, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

— øÚ·›·, Â›ÙÂ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿... ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ, ÚÔÛÊ¤Úˆ, ÊÙÈ¿¯Óˆ, 
ÌÂÙ¿ Ù· ÏËÚÒÓˆ Ù· ·ÁÔÚ¿˙ˆ, ·˜ Ô‡ÌÂ fiÙÈ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÎÈ ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó, 
ÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ ÙÒÚ· Î·È ¯¿Ï·ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÎÈ ¤È·ÛÂ ·˘Ù‹ Ë ‚·Ú˘¯ÂÈÌˆÓÈ¿; 
Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÌÂ, ÙÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÌÂ;

— ∂, ÂÓÙ¿ÍÂÈ ¿Ì· ÙÔ ‰ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ¤ÙÛÈ Â›Ó ·˘Ù¿, ¯ÂÈÌÒÓ·˜, 
¿ÓÔÈÍË, Î·ÏÔÎ·›ÚÈ... Ô Ù˙›Ù˙ÈÎ·˜, Ô Ì¤ÚÌËÁÎ·˜...

— Î·È ÙÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡ ÙÔ Á¿Ï·, Ì· Â›Ì·ÛÙÂ ÙÒÚ· ÛÔ‚·ÚÔ›;
— ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· Û·˜, ÂÌÂ›˜ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ ÔÏ‡, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, 

ÁÈ·ÙÚfi˜ Â›Ì·È, ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· Í¤ÚÂÙÂ, Ó·È Î˘Ú›· ÌÔ˘, ÙÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÌÂ.
— ΔÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÙÂ...
— ΔÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÌÂ, ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈÌ¤Ó·ÙÂ ÂÛÂ›˜ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜ Úfi‚ÏËÌ·. 

£· Â›¯·ÙÂ ¤Ó· ÂÈÏ¤ÔÓ Î›ÓËÙÚÔ Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ Û·˜. 
— ∂›Ó·È Î·È Ô˘ Û·Ó ‰Ô‡ÏÂ˘·, Î·È ÙÒÚ· fiÙ·Ó ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ Ô‡ Î·È Ô‡, ¿ÏÈ ¤ÓÔÈˆı· 

fiÓÔ, ¿ÏÏÔ fiÓÔ, Î·È ÙÒÚ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜, Â Ô‡ Ì˘·Ïfi ÁÈ· ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜
— ÀÂÎÊ˘Á¤˜ ·Á·ËÙ‹, ÙÈ fiÓÔ fiÌˆ˜; ‰ÂÓ ‚Ï¤ˆ Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi
— ¡·, Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ ‚Ú¿‰˘ Úˆ› ÎÈ fi,ÙÈ ‚Á¿˙ˆ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi
— ÃÌÌÌ, ÙÈ Ó· Û·˜ ˆ ‰Â ‚Ï¤ˆ ¿ÓÙˆ˜ Î¿ÙÈ ·ıÔÏÔÁÈÎfi, Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈ· ·‰˘Ó·Ì›· 

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÂ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÚÂ˜, Ô˘ Â›Ó·È fiÌˆ˜ Ì¤Û· ÛÙË ˙ˆ‹, 
ÛÂ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÎÚ›ÛË˜, fiˆ˜ ÙÒÚ· Ì' ·˘ÙfiÓÂ ÙÔÓ ·ÏÈfiÎ·ÈÚÔ

13

∏ º›·Ù ı¤ÏÂÈ Í¤ÊÚÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· 

·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·.

ªÂÙ¿ ÔÈfi˜ 
ı· Ù’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ; 
·˘Ù‹;
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— øÚ·›·, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó¿Ó·È, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; Ô‡ ı· ¿ÂÈ; 
ŸÏÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ô fiÓÔ˜, ÔÈÔ˜ fiÓÔ˜ ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ fiÓÔÈ

— ¡· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ, Ó· Á›ÓÂÙÂ ÈÔ ıÂÙÈÎ‹, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙÂ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¤˜ 
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·' ÙË ˙ˆ‹, ˘ÔÌÔÓ‹

— ª· ÙÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜, Â‰Ò…
— √Ú›ÛÙÂ, ‚Ï¤ÂÙÂ; ∞Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÛËÎÒÛÂÙÂ ÊˆÓ‹
— ª· ÙÈ ÊˆÓ‹…
— ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·, Î·È ÙfiÙÂ ı· ‰Â›ÙÂ ˆ˜ 

ı· Ê‡ÁÔ˘Ó ÔÈ fiÓÔÈ ˆ˜ ı¿ÚıÂÈ ÎÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿
— ¶Ò˜ ı¿ÚıÂÈ ‰ËÏ·‰‹; ªÂ ÙÔ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡ˆ ÁÈ· ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·›; 

∫·È Î·Ï¿ ·˜ Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÙÔ Î¿Óˆ, ·ÊÔ‡ Ï¤ÙÂ fiÙÈ Ù' ·ÊÂÓÙÈÎ¿ 
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿, Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿; °È·Ù›, 
Ó· ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÒ ÁÈ·ÙÚ¤, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È ·' ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜, 
·ÏÏ¿ fiÙÈ ¤¯ˆ ·‰˘Ó·Ù›ÛÂÈ, ¤¯ˆ, ÙÔ ÓÔÈÒıˆ

— ª· Û·˜ ÙÔ Ï¤ˆ
— ÔfiÙÂ ÁÈ· Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ù›ÔÙ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Â ÌÂ ÔÏ˘‚Ï¤ˆ, 

Â‰Ò Ù· ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰Ë ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Î·Ï¿ Î·Ï¿... 
¢ÂÓ Â›Ì·È Î·Ï¿ ÁÈ·ÙÚ¤, ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·Ï¿...

— °È· ÙÈ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌË Û·˜ ·ÓËÛ˘¯Â›, ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ ˘ÛÙÂÚÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜ Î·Ïfi 
Â›Ó·È. ∏ÚÂÌ›·. ∏ÚÂÌ›· Î·È ˘ÔÌÔÓ‹, ›Ûˆ˜ ÎÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ

— °È·ÙÚ¤, ÌÂ ‰Ô˘ÏÂ‡ÂÈ˜
— ™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Î˘Ú›· ÌÔ˘... ¤Ó· Ù·Í›‰È ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ›Ûˆ˜
— ∞˘Ùfi ¿ÏÈ... Î¿ÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙÔÓ fiÓÔ Ë ÍÂÓËÙÂÈ¿ ÁÈ·ÙÚ¤; 
— ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÌÂ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÏ›Ì·
— ¡·È, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÒÚ· Ô‡Ó·È Î·È ·Ú¿ÓÔÌË Ë ÍÂÓËÙÂÈ¿... ÔÈÔ ÎÏ›Ì· Î·È 

ÍÂÎÏ›Ì· ÁÈ·ÙÚ¤ÂÂ; ÙÔ Ê¿Á·ÓÂ ÙÔ ÎÏ‹Ì·. ∫È fiˆ˜ Î·È Ó¿¯ÂÈ, Â›ÙÂ ‰ˆ Â›ÙÂ ÎÂ›, 
·ÊÔ˘ ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂ˜ Ù'·ÊÂÓÙÈÎ¿.

— Â Î·Ï¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó... ÂÓÓÔÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ífi‰ÂÌ·. 
Δ· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ, Ó' ·˘Á·Ù›˙Ô˘Ó

— ∞ÊÔ‡ ÂÁÒ ÙÔ˘˜ Ù' ·˘Á·Ù›˙ˆ...
— ¡·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ·˘Á·Ù›˙ÂÙÂ fiÛÔ Î·È fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÎÈ Â›ÛÙÂ Î·È Î·ÎfiÙÚÔË. 

™ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ Î¿ıÔÓÙ·È Î·È Ù· Ê˘Ï¿ÓÂ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È Î·ÌÈ¿ ·Ó¿ÁÎË. 
ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó, ÂÛÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›ÙÂ, ¿ÛÂ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ

— ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ; ∂ÁÒ Ô˘ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÂÚÈÌ¤Óˆ; ∫·È ÌÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ›; ¡·È, 
·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ù›ÔÙ· Î·È ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ÎÈ ÔÈ ‰˘fi Ì·˙› ÙfiÙÂ ÌÔÚÔ‡ÓÂ ·Ú·¿Óˆ, 
·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ ıÂÏ‹Ûˆ ÂÁÒ... ·Ó ÙÔ ıÂÏ‹Ûˆ ÂÁÒ, ÔÈÔ˜ ÌÂ Â›‰Â 
Î·È ‰Â ÌÂ ÊÔ‚‹ıËÎÂ... ÂÁÒ ÁÈ·ÙÚ¤ 

— ¢ÂÓ ÌÔ˘ Â›¯·ÙÂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô˘, Î·È ÚÈÓ ÌÔ˘ Ù· Ï¤Á·ÙÂ 
ÙfiÛÔ ÏÔÁÈÎ¿, ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ. ∫·È Â›Ó·È ÎÚ›Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ 
ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ¤¯ˆ  ¤Ó·Ó Î·ıÚ¤ÙË ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô, ı· Û·˜ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ ·Ì¤Ûˆ˜. 
Œ¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÎÈ ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜; ¶Èı·Ófi Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜.

— ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ... ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ Ì' ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË; Δ· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ 
Ô‡ÙÂ Ó· Ù· Ê·Ó ÌÔÚÔ‡Ó, Ô‡ÙÂ Ì' ·˘Ù¿ Ó· ÓÙ˘ıÔ‡Ó Ô‡ÙÂ ·˘Ù¿ Ë‰Ô‡Ó. 
∞Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·È ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚË...
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— §ÔÈfiÓ, ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ. 
∞Ó ÂÈÌÂ›ÓÂÈ, ÌËÓ ·ÌÂÏ‹ÛÂÙÂ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÌÔ˘.

— ¡¿ÛÙÂ Î·Ï¿ ÁÈ·ÙÚ¤, Ì· ‰ÂÓ ÔÓ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÂ›, ·Ï¿ ÌÈ· ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË ÌÈÎÚ‹
— ∂ÈÙÚ¤„ÙÂ ÌÔ˘ Ó· Í¤Úˆ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ, 

Ô˘ ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ÚÈÓ Î·È ÌÂ ‰È·Îfi„·ÙÂ. ΔÈ ı·' ¯·ÙÂ Ó· ·˘Á·Ù›˙ÂÙÂ, 
ÌÈ· Ô˘ ÂÎÂ› Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ›;

— ª· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚ¤, ÎfiÙ· Â›Ì·È;
— ∂, ÙÒÚ·, ÙÈ Ó· Û·˜ ˆ... 
— ∂Ï· ÓÙÂ, ÙÈ Ó· ÌÔ˘ Â›ÙÂ; Ó· ÌÔ˘ Â›ÙÂ fiÙÈ Â›Ì·È ÎfiÙ·; ı· ¯¿ÛÂÙÂÈ 

Î·È ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÎÙËÓ›·ÙÚÔ ı· 'ÚÂÂ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÒ
— ΔÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û·˜ ¿ÏÈ. ∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Â›Û·ÛÙÂ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ 

ÂÛÙÈ·ÛÌ¤ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ô‰¤¯ÂÛÙÂ. 
Œ¯ÂÙÂ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÂ›ÙÂ fiÙÈ ÛÂ ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË 
‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Î·È ÌfiÓË Û·˜, Â›ÛÙÂ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û'·˘Ù‹ 
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fiÏ· Ù· Ì¤ÚË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi 
Î·Ïfi. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÂ›ÙÂ; ¶fiÛÔ ÈÔ ·Ï¿ Ó· ÙÔ Ò;

— ∞˘Ù‹ Ë ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË...
— Ó·È;
— ÛÂ ÙÂÏÈÎ‹ Ï‡ÛË ÌÔ˘ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
— ∞Ú¯›Û·ÙÂ ¿ÏÈ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ...
— ŒÓ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÁÈ·ÙÚ¤, ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Î·È ÊÂ‡Áˆ.

∫·Ó· Ê·ÚÌ·Î¿ÎÈ, ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ; °È· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ ÙÒÚ· ¿ÌÂÛ·, 
ÁÈ·ÙÈ ÔÓ¿ˆ ÁÈ·ÙÚ¤, ÔÓ¿ˆ ÔÏ‡

— ∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, Â›·ÌÂ, Î·È ÔÈ fiÓÔÈ Â›Ó·È ÛËÌ¿‰È·, Ô‰ËÁÔ›
— °È·ÙÚ¤!!!
— ªËÓ ÂÍ¿ÙÂÛıÂ ·Á·ËÙ‹ ÌÔ˘, ı· Û·˜ ··ÓÙ‹Ûˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Î¿ÔÈ· 

Ê¿ÚÌ·Î·, ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁÔÚ¿ Î·Ù· Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ·Ó Î·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· 
·›ÚÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ·, Â›Ó·È fiÌˆ˜ ‚·ÚÈ¿, ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜, Ù· Ú›ÛÎ· ÙÔ˘˜...

— ¶ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ;
— ªÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û›ÁÔ˘Ú·. °È ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚıËÎ· ÚÈÓ ÛÙÔÓ fiÓÔ 

ÎÈ ·Ú·¯Ù‹Î·ÙÂ, ÁÈ·Ù› Ô fiÓÔ˜ ı· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ, Â›Ó' ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô fiÓÔ˜.
— ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ Ô‰ËÁfi˜;
— ∂Â Ó·È, ÛˆÛÙ¿, Ô‰ËÁfi˜. ŸÌˆ˜ Û·˜ ÂÊÈÛÙÒ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÍ‹˜: 

ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ÚÔÙÂ›Óˆ. £¤Ïˆ Ó· Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ·˘Ùfi.
ªfiÓÔ ÌÂ ‰ÈÎ‹ Û·˜ Â˘ı‡ÓË, Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ...

— ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·ÙÚ¤, Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ
— ∂›‰·ÙÂ ÏÔÈfiÓ; ¡· Û·˜ ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ ·Á·ËÙ‹, Î·È Â›·ÌÂ: 

·˘Ùfi˜ Ô ¿ÙÈÌÔ˜ Î·ÈÚfi˜ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿, Û˘Ó ·ıËÓ¿ Î·È 
¯Â›Ú· Î›ÓÂÈ Ô˘ Ï¤Á·Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ËÌÒÓ ÚfiÁÔÓÔÈ. 
∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛË, ÙÈ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ Ì·˜... ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ù· Ê¿ÚÌ·Î¿ Ì·˜,
Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ (ÌÂ ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡)...

— ∂›‰·ÌÂ ÁÈ·ÙÚ¤, Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈ˜ Ù· ›‰È· Â›‰·ÌÂ, 
Ì· fi¯È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌÂÚÈ¿, ÎÈ ˆ˜ fiÙÂ ¿Ú·ÁÂ˜, 
·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È, ÌÂ ›‰È· Ù· Ì˘·Ï¿...  Î·È ¿ÓÙÂ Á[Â]È·…
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