
WHICH SIDE ARE YOU ARE ON?

Η (εκ)κεντρική επιτροπή του στεκιού 
άνω Κάτω Πατησίων, παρουσιάζει 
το “Τεμπελιαδα Ζάιν”, τεύχος 3, 
καλοκαίρι 2017.



Τεμπελιάδα zine, τιμώντας την ομώνυμη παράγκα αθλητικών δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρο κάθε καλοκαίρι στις υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Άνω – Κάτω Πατησίων.

Τεμπελιάδα zine, γιατί το περιεχόμενο αυτού του zine είναι για την τεμπελιά (και 
όλες τις εκφράσεις της) και εμπνέεται από τις ατελέιωτες, μονοτονες, γκρίζες μέρες 
της εργασίας. Όλες μας και όλοι, έχουμε κάτι να πούμε και να 
μοιραστούμε για αυτή την κωλοσχέση που τρώει το χρόνο μας, την 
ενέργεια, την όρεξη μας. Η δουλειά μας τσακίζει το είναι, αλλά κατά τη 
διάρκεια της μπορεί να γεννηθούν οι καλύτερες ιδέες και αγώνες που 
θα χαρακτούν για πάντα στη μνήμη μας.

Φέτος την πρώτη μέρα της Τεμπελιάδας, το έντυπο αυτό δεν είχε 
στηθεί, οι μπύρες ήταν ζεστές, και, στον τελικό της σφεντόνας πέρασαν 
5 στεκιώτες. Τυχαίο;  Ενώ, όπως κάθε χρόνο, δεν έγινε ο τελικός στο 
τάβλι.

Δεν είμαστε μοιρολάτρες, αλλά, σύμφωνα με έμπιστες πηγές, 
ανακαλύφθηκε μια γιγάντια μαύρη τρύπα στον Ήλιο... είναι ήδη 
75.000 μίλια. Οι ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες ακτινοβολίας είναι 
καθοδόν. Όσες και όσοι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς ιντερνέτ, 
τηλεπικοινωνίες και δορυφόρους  να το ξανασκεφτούν. Η ΜΑΥΡΙΛΑ 
έρχεται, οι πράκτορες του ΧΑΟΥΣ τρίβουν τα χέρια τους, οι εκλεκτοί 
διαβαίνουν, η εποχή μας ζυγώνει…

Η αποκλειστική διανομή του Τεμπελιάδα zine θα γίνει τις μέρες της Τεμπελιάδας στο 
στέκι. Ότι μείνει, θα διακινηθεί χέρι με χέρι, όπως πάντα χωρίς αντίτιμο. 

Η (εκ)κεντρική επιτροπή του Τεμπελιάδα zine #3: 
Commando Τόνια Νέγκρι
Οι Jessie και οι εφτά νάνοι
Συνεργείο καθαρισμού κουραδών Τούπα
Ομάδα ποδοσφαίρου που ξέχασε να πάει στους τελικούς του ANTIFA LEAGUE
Η συνέλευση του Άνω Κάτω που ξέχασε πως έχει προβολή
Τεχνική υποστήριξη  κομάντο Andy Worhol

Τεμπελιάδα zine ‘17 Εντιτόριαλ



Ο Τάκης. Αχ, ο Τάκης. Τι να πρωτοπεί κανείς για 
αυτόν?  Ότι μόλις ανοίγει το στόμα του, προτιμάς απλά 
να του χώσεις όλο το μηνιάτικο μέσα προκειμένου να 
μην ακούσεις λέξη από τα σκουπίδια που θα πει? 
Ότι η παρασιτική του ύπαρξη θα προσέβαλε και την 
πλέον σιχαμερή κατσαρίδα? Ότι τα μικροαστικά του 
κόμπλεξ έχουν γίνει ένα με το πουλί του και είναι το 
μόνο σημείο του σώματός του που ακόμα αιματώνεται 
αντιστεκόμενο στο εγκαφαλικό του σάπισμα? Ότι 
χώνεται σαν αρουραίος σε διαγωνισμούς που δεν 
θα έπαιρνε ποτέ με αξιακά κριτήρια, προκειμένου να 
επιβραδύνει τις διαδικασίες και να εισπράξει τη μίζα 
του για να μην τα πρίζει στα υπόλοιπα καθίκια των 
κατασκευαστικών που απλά τον ανέχονται?

Ξεκίνησα να δουλεύω για τον Τάκη το 2009. Έργο : 
Μαρίνα Φλοίσβου. Συγκεκριμένα καινούρια προβλήτα 
για το χαλιφάτο των σκαφάτων που επεκτείνεται 
επικίνδυνα και δεν είχε πια χώρο να δέσουν τα 
βλαχόσκαφά τους οι μπουρζουάδες  για να γουστάρουν 
τα λεφτά τους μαζί με κοκαϊνοπαρμένα αιδοία της ελίτ 
των ξέκωλων.

Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν , το «έργο είναι άκρως 
απαραίτητο αναπτυξιακά και κοινωνικά, καθότι θα 
αναβαθμίσει την γενικότερη εικόνα της Μαρίνας 
Φλοίσβου ιδιοκτησίας πλέον του πολυλατρεμένου και 
χιλιόχρονου και μεγαλομάρτυρά μας (σλουρπ σλουρπ) 
Σπυρίδωναααα Λάααατσηηη!!! (χειροκροτήστε 
σκυλιά των οικοδομών) και την επίσης πολυλατρεμένη 
κοινωνικά αλληλέυγγυα και σωτήρια θεοφώτιστη 
εταιρεία του Lamda Development. 

Για να μην τα πολυλογώ,  σπάμε το εργάκι σε 150.345 
υπεργολαβίες για να φάνε όλοι και να ξεπλένουμε και 
τις ενδιάμεσες ακαθαρσίες και με τα πολλά ένα μικρό 
κομματάκι σκατού παραλαμβάνει ο ΤΑΚΗΣ! Ναι, 
αυτός. Που δηλώνει Τοπογράφος με ειδίκευση στα 
λιμενικά έργα.

«Κοκλίτσα μου, άκου, στο νερό δεν σε ελέγχει κανείς. 
Ποιος θα ρίξει μέσα δύτη να δει πόσους τόνους 
χαλίκι έστρωσα ? Μαλακίες λέμε τώρα? Να πάνε να 
γαμηθούνε, κόκλα!» έλεγε στις πρώτες μας κουβέντες 
το αφεντικό μου , από όπου και με ευκολία διέκρινα ότι 
πρόκειται περί μεγάλου μαλάκα. 

Υπερέβην το όριο της υπομονής μου 12 μήνες στο 
λιοπύρι (7.00 – 17.00) με 5-6 εργάτες του γερανού 

Ο ΤΑΚΗΣ
Το αφεντικό - σαλιγκάρι του γένους 
Miasmatikus Parasitea της τάξης 
των Γλυφτόποδων του σαλιγκάριου
είδους υπό επανάληψη Μοκέτα – 
Μοκέτα (ήτοι : χαλί να με πατήσεις)



που πίνανε μπύρες από την αρχή μέχρι τη λήξη του 
ωραρίου και κοιτάζανε τον κώλο μου σε 3D high amstel 
definition και κάθε φορά που έλεγα «Ρε Φώτη, πιάσε 
λίγο τη μετροταινία» (πόσο πιο απλοϊκή μπορεί να 
είναι μια πρόταση) μου σκάγανε αυτό το εμετικό ψεύτο 
– brad pitt – χαμόγελο σε φάση..κάτι εννοεί τώρα 
το θυληκό…μάλλον με γουστάρει…ας χαμογελάσω 
ανασηκώνοντας το φρύδι αισθανόμενος καραγκόμενος 
και καραμπουζουκλής, όπως κάνει το αφεντικό μου 
,που όπως λέει γαμάει έτσι 
κάθε μέρα. Υπερέβην και 
την υπομονή μου με τον 
εργοταξιάρχη που έσκαγε 
στις 12.00 με ένα σχέδιο 
που κράταγε ανάποδα (!)  ή 
τον ρουφιάνο εργοδηγό που 
έβριζε παναγίες τους εργάτες 
κάθε φορά που πέρναγε 
από μπροστά το μεγάλο 
αφεντικό. Μόνο άντρες – και 
μόνο μαλάκες! Λουμπενάρια 
χωρίς έστω μια τρίχα τους 
να έχει ταξική συνείδηση (να 
πει ρε παιδί μου «Αποχωρώ 
από το κεφάλι – Πλύσου 
Κεφάλι – Αντιστέκομαι 
στη Λακ – κάτι…») , 
ρουφιάνοι, σουρουκλεμέδες, 
κ α τ σ α μ π λ ι ά δ ε ς , 
παγαπόντιδες αρουραίοι εργοδηγοί και μόνιμα 
μαστουρωμένοι από το άζωτο δύτες, ένας 
εργοταξιάρχης «πίνω μπάφους και παίζω προ» και ένα 
μεγάλο αφεντικό (πολλών τόνων κόμπλεξικά απόβλητα 
από εργατικό ατύχημα που του στοίχισε το πόδι κι αντί 
να τον εθίσει στην μάχιμη προλεταριακή πάλη τον έκανε 
το χειρότερο εργοδοτικό μούτρο της συντεχνίας των 
μεγαλοκατασκευαστών), όλα αυτά και μαζί τα σκαφάκια 
να γυαλίζουν στην θαλασσίτσα της μαρινούλας 
του Φλοίσβου με τα πουλάκια να κελαηδάνε για τα 

λεφτάκια και τον ήλιο να πυρολάμπει για τα ταξιδάκια 
αναψυχής των φονιάδων της συλλογικής συνείδησης, 
όλα αυτά συνθέτουν το σκηνικό του εργασιακού μου 
περιβάλλοντος για σχεδόν ένα χρόνο. 

Μια μέρα παίρνω τηλέφωνο τον Τάκη. 

«Τάκη..»
«Έλα , κόκλα μου..»
«Τάκη, πρέπει να πάρουμε υψόμετρα στα μπλόκια 

γρήγορα.»
«Ε πάρε, κόκλα μου.. εμένα τι με 
θες..? 
..πω ρε…καλά ε…περνάει 
ένα μανάρι…σκυλί..άλογο…
χερσαία δύναμη λέμε….πω πω!! 
Τρελάθηκα» 
«Ρε Τάκη, μην με τρελαίνεις 
σου λέω. Θέλω να τελειώνουμε. 
Που είναι οι μπαταρίες για το 
όργανο??»
«Τις πήρα ρε Γεωργίτσα..
έχω φύγει σήμερα είμαι 
Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, 
άνοιξε και κάνε ότι μετράς και 
πες τους νούμερα πάνω κάτω 
τα χθεσινά..Μπαλαμούτι…να το 
τρενάρουμε μέχρι να γυρίσω…»
«Τάκη είσαι σοβαρός? Θα κάτσω 
μπροστά σε ένα κλειστό όργανο 

να λέω νούμερα χθεσινα?»
«Ναι ρε κόκλα μου να πουμε…μην σκας μην αγχώνεσαι…
άραξε πιες κανένα μοχιτάκι κοίτα εκεί κανένα 
γκομενάκι…Η ζωή ρε δεν είναι δουλειά! Κοίτα εμένα…ρε 
… τους τα παίρνω και τους γράφω στα αρχίδια μου ρε 
λεφτά ρε μόνο..Ωχ κλείσε ! Παίρνει η γυναίκα μου»

Και κάπως έτσι, στήνω το τρίποδο, βάζω πάνω ένα 
όργανο χωρίς μπαταρία και κάνω πως εστιάζω στο 
παλικάρι που κράταγε το κοντάρι για τα υψόμετρα, 



και φωνάζω «3.46 – Επόμενο».Και κάπου εκεί ένιωσα 
να γλιστρά μαζί με τον ιδρώτα του καλοκαιρού πάνω 
στο σώμα μου η παραγωγική μου αξία, η εργατική μου 
δύναμη και η δημιουργικότητα της ενασχόλησης με 
μια τέχνη που διατηρούσα στα 22 τότε και να συναντά 
συγκρουόμενη την ανάμνησή μου στο «Δικαίωμα στην 
Τεμπελιά» του Paul Lafargue (1883), που διάβαζα 
στα 13 λίγο πριν ανακοινώσω στη μαμά μου ότι «Θα 
πηγαίνω σχολείο μόνο στο διάλειμμα και τις ώρες 
των μαθημάτων θα γυρνάω σπίτι να ξεκουράζομαι». 
Εκείνα τα δευτερόλεπτα που κοίταγα σαν αυτιστικό 
το κλειστό καντράν των μη ενδείξεων των μη υπαρκτών 
μετρήσεών μου, αναρωτήθηκα: Τι είναι χειρότερο 
λοιπόν εάν θεωρήσουμε αναπόφευκτη – προς το παρόν 
-  τη μισθωτή σκλαβιά : Να δουλεύεις ή να κάνεις ότι 
δουλεύεις? 

Ακόμα δεν έχω απαντήσει με βεβαιότητα και 
αμφιταλαντεύομαι ανάλογα τα ποσοστά ανίας που με 
διακατέχουν στην εποχή αντιδημιουργικής κατάθλιψης 
του καταπιταλισμού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 
Τάκης είναι ένα σύμβολο της εποχής. Συμβολίζει 
αυτό το τιποτένιο ανθρωπάριο, το ανδρείκελο του 
καταπιεσμένου μη απογαλακτισμού, που παντρεύτηκε 
τη σύζυγο του που ήθελε το σπέρμα του και εκείνος το 
κεφάλαιο και το όνομά της για να στήσει το γραφειάκι 
του, προκειμένου να κοιτάει άλλα γκομενάκια που 
θα θέλουν το κεφάλαιο και το όνομά του και εκείνος 
να δώσει το σπέρμα του. Μέσα σε αυτό το χαοτικό 
σεξουαλικό σύμπλεγμα, ξεπροβάλλει η εμμονική 
εξουσιαστική αναρρίχηση του Τάκη. Η μιασματική 
του παρουσία και επιβολή στις ζωές των άλλων με μια 
ασταμάτητη μαλακισμένη γλώσσα που επιζητούσε 
συνεχώς επιβεβαίωση «Ωραίο το πουκάμισο? Ωραίο 
το αυτοκίνητο? Ωραίο το μουνί? Ωραία η ιδέα?». Μια 
αποτεφρωτική διάθεση να πεθάνουμε όλοι μαζί του, 
μιας και η ανάσα του όταν δεν μυρίζει μοχίτο και 
malboro βρωμάει πένθιμη νεοφιλελευθέρη εξουσιαστική 
μεγαλομανία. Ο Τάκης, δούλος του χρήματος και της 

εμπορευματοποίησης της γυναίκας, μικροαπατεώνας 
που ονειρεύεται να γίνει μεγαλοκαρχαρίας και 
ηθικός αυτουργός της βλακίας του, γυμνοσάλιαγκας 
που έρπεται στη γαλαρία των σημερινών τσαρικών 
βασιλείων της κατασκευής και αφήνει στο διάβα του 
σάλια από τα γλυψίματα , που κλείνει τα μάτια του 
κι ονειρεύεται ότι πουλάει τα δυο του παιδιά για μια 
θέση στη σκιά της λεκάνης που αφοδεύει ο Λάτσης. Αχ 
πόσο θα ήθελε να είναι ο Λάτσης! Θα έκανε τα πάντα 
για αυτό. «Τάκης – τα κάνω όλα – τηλεφώνησε μου». 
Αν είσαι εργάτης θα σου τάξει αυξήσεις αν δουλέψεις 
υπερωρίες, αν είσαι γκομενάκι θα σου τάξει ρομάντζα 
και μυκονιάτικο αεράκι , αν είσαι παπάς θα κάνει το 
σταυρό του, αν είσαι αφεντικό θα σου πλύνει τα πόδια 
με τη γλώσσα του ενώ ταυτόχρονα θα σου κάνει 
ταϋλανδέζικο μασάζ, αν είσαι πολιτικός θα σε ψηφίζει 
και με δέκα σταυρούς αν χρειαστεί. Τόσο πολυμήχανο 
το αφεντικό… σαν τον Οδυσσέα ένα πράγμα.. μόνο που 
αυτόν τον πήρανε οι Σειρήνες και του έχουν αλλάξει 
τα φώτα… και τώρα πια ο Τάκης από πολυμήχανος 
αργοναύτης είναι ένας εμποτισμένος με τη λύσσα της 
ανταγωνιστικής αναπτυξιακής επιχειρηματικότητας 
σαλίγκαρος της  σαλιγκαροκρατίας του κάθε Λάτση.

Και ως γνωστών κάποια σαλιγκάρια γίνονται υπέροχοι 
χοχλιοί μπουμπουριστοί…

 



Αγαπητά μου παιδιά, τέκνα και συντρόφια, οι μέρες κυλάνε αρκετά αδιάφορα στο νησί. Μπορώ να πω ότι 
η δουλειά προχωρά με ελεγχόμενους ρυθμούς καθώς ο κόσμος δεν έχει φράγκα και δεν ταξιδεύει. Έρχονται μερικοί σε φάση 
προσκύνημα-Παναγία-γόνατα, και μερικοί από τα εξωτερικά για να νιώσουν το γκριγκ σπιριτ. Τα αφεντικά στο μαγαζί είναι κάτι 
άθεοι κομουνιστές, αλλά παρόλα αυτά δεν παύουν να είναι αφεντικά. Είναι κουλ όμως σε κάποια θέματα. Ο αφεντικός περισσότερο. 
Η γυναίκα του, σπαστικιά, κάθε μέρα στις έντεκα μου κτυπάει το παράθυρο για να της κάνω καφέ. Λες και με προσέλαβε για να της 
κάνω τις χάρες και όχι για να εξυπηρετώ το μαγαζί. Τεσπα.
Το άγχος που είχα για το αν θα μάθω τους καφέδες, ξεπεράστηκε και έφτασε το λέβελ του μοχίτου. Πλέον κάνω με κλειστά μάτια 
φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, εσπρέσο λάτε, Λούγκο, στρέτο. Τα μοχίτο τα κάνω με σκονάκι ακόμα. Το θέμα είναι ότι 
γίνονται. Όταν δεν έχω δουλειά, αγναντεύω την θάλασσα και σκέφτομαι από το τι φαί θα έχει κάνει η μάνα μου μέχρι το πόσο 
νοσηρό είναι να διασκεδάζεις εις βάρος των άλλων. Σε φάσεις Κυριακή πρωί-μεσημέρι να γίνεται χαμός στο μαγαζί (παραγγελία 
του τύπου: 11 καφέδες, δυο ελληνικούς, δυο χυμούς, ένα τοστ, μια ομελέτα για πρωινό) και μπροστά μου να κάθονται άνθρωποι που 
να απολαμβάνουν το καλοκαιράκι τους «ξέρω γω». Ε όχι δεν γίνεται αυτό. Δεν στέκι. Καταργήστε τα εστιατόρια.! Και όχι μόνο. 
Καταργήστε τα όλα. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει αντί αυτού. Είμαι σίγουρη ότι είναι εφικτό. Και αυτά σκέπτομαι μέχρι που σκάνε οι 
επόμενες θειάδες για ελληνικό, στο μπρίκι παράδοση κι έτσι.

Ας φύγω από τη δουλειά και ας πάω σπίτι. Το σπίτι, παιδιά, φασιστοποιείται. Το ξέρετε αυτό το κανάλι το αρτ; του Καρατζαφέρη; 
που έχει μια εκπομπή με τίτλο “το Μαξίμου ακούει;;” Ε αυτό. Το χουνε οι γονείς μου στη διαπασών κάθε βράδυ. Είναι φορές που 
κάνω καμία βόλτα έξω για να μην μπω και ακούσω όλο αυτό το εμετικό ρατσιστικό οπισθοδρομικό συντηρητικό οχετό. Αλήθεια. Με 
δυσκολεύει. Πάω πάνω στο δωμάτιο μου και βάζω «Χάσμα» ή «Πίσσα και Πούπουλα». Δυνατά. Όχι πολύ. Αλλά ισα ισα να καλύπτει την 
μαλακία.

Σχετικά με τα κινηματικά, είναι τόσο αδιάφορα όλα 
εδώ. Μπαίνω στην ζωή του απλού ανθρώπου στην 
επαρχία. Δεν τον αγγίζει τίποτα από τα όσα γίνονται 
πανελλαδικά από τον κόσμο του αγώνα. Τίποτα. Είναι 
περίεργο να το νιώθεις αυτό. Να μπαίνω Indy και να 
διαβάζω ένα σωρό πράγματα που γίνονται (ας πούμε 
κινητοποιήσεις ελληνικών φυλακών, για την Ηριάννα 
π.χ.) και μόλις ανοίξω την πόρτα για να φύγω, ο 
Ήλιος καίει (για μας τους γκέι), τα πουλιά κελαηδάνε, 
όλα πάνε κανονικά. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει. 
Σε αντίθεση με την Αθήνα που θα δεις ένα γκράφιτι, 
ένα πανό, μια αφίσα, μια συγκέντρωση. Εδώ είναι 
σαν να ζεις σε ένα άλλο μέρος. Που ο Τσίπρας μας 
απογοήτευσε ενώ ελπίζαμε σε αυτόν και θέλουμε οι 
μετανάστες να γυρίσουν πίσω. Αυτό είναι εδώ. 

Γράμμα από σεζόν

Γράμμα από σεζόν



Αρρωστημένη φάση με πελάτισσα στο μαγαζί. Θα ήταν γύρω στα 60. Μου έλεγε για την παναγία που την βοήθησε με την υγεία 
της ενώ έπινε το φρέντο καπουτσίνο που της είχα κάνει. Μόλις ανέφερα ότι σπούδαζα στην Λέσβο, άρχισε να λέει απογοητευμένη, 
πόσο χάλια έχει γίνει εκεί πέρα με τους λαθρομετανάστες. Ε τι θα λέγατε ρε παιδιά εσείς ;;; ε αυτό είπα κι εγώ. Κανένας άνθρωπος 
δεν είναι λαθραίος. Και τι μου απαντά η ηλίθια. Αχ κοπέλα μου τι κρίμα με αυτά που λες, έχεις βγάλει και πανεπιστήμιο. Θα έπρεπε 
να ξέρεις τους νόμους. Εν ολίγοις μου τόνισε ότι όταν γίνεται πόλεμος πρέπει να κάτσεις να πολεμήσεις για την πατρίδα σου. Την 
ρώτησα αν γίνονταν κάτι τώρα στην Ελλάδα, θα πολεμούσε. Όχι. Είπε όχι. Μάχιμη. Έπρεπε να την κεράσω τον καφέ. Φτου σου της 
πηρά λεφτά.

Παρά την σαπίλα στο νησί υπάρχουμε 10-11-12,5 άνθρωποι που τρέχουμε για να κάνουμε ένα αντιφασιστικό φεστιβάλ (το 5ο σε σειρά). 
Είναι μια παρέα ανθρώπων από 25 μέχρι 65 που όλο τον χειμώνα βρίσκονται και κάνουν προβολές ταινιών και αλλά πράγματα, όπως 
είχαν ξεκινήσει έναν μικρό αγώνα αντίστασης για το θέμα των ανεμογεννητριών(τους έδωσα και το εφημεριδάκι μας). Μιας και θα 
κάτσω εδώ για καλοκαίρι είπα να βοηθήσω και εγώ σε ότι κάνουν. Έτσι κλείσαμε τους social waste για 26 Αυγούστου, θα έρθουν να 
παίξουν εννοείται χωρίς χρήματα. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να τους πληρώσουμε τα εισιτήρια και να τους φιλοξενήσουμε στα 
σπίτια μας. Βγαίνουμε σε μια πλατεία λοιπόν κάθε Σαββάτο και παίζουμε ρεμπέτικα, τα χρήματα πάνε για εκεί. Και βγαίνουν ευτυχώς. 
Εγώ απλά υπάρχω σε μια γωνιά και χαμογελώ. Δεν ξέρω κανένα όργανο, παρά τις ρεμπέτικες πέμπτες στο σπιτάκι μας!!! Σκέφτηκα  
να κάνω ένα βίντεο που θα είναι το χρονοδιάγραμμα της δίκης της χρυσής αυγής, μιας και το φεστιβάλ είναι αντιφασιστικό. Είδα 
βέβαια τις 165 δίκες και είναι υπερβολικά δύσκολο να το συνοψίσω σε ένα βίντεο 3-5 λεπτών. Όπως και να έχει άμα κάποιος-α-ο θέλει 
να έρθει στο νησί τότε και να συνδυάσει και το φεστιβάλ να μου το πει, να κανονίσω να έρθει σπίτι να μείνει. Μην σας τρομάζει η 
κατάσταση στο σπίτι. Θα ανταπεξέλθουμε μαζί. Τουγκεδερ!

Μου λείπετε πολύ πολύ! Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους διπλανούς σας(μπορεί να είναι λίτες). Οτιδήποτε διαφωνία και να 
υπάρχει ανάμεσα σας, καλό είναι να την συζητάτε, είναι κρίμα να μην αγωνιζόμαστε ενωμένοι ενάντια σε αυτόν τον σάπιο κόσμο. Το 
λέω, όσο είμαι καιρό αποκομμένη και βλέπω ότι η ανάγκη είναι μεγάλη. Καλή δύναμη με τις ζέστες, τρώτε παγωτά, παγάκια, φράπες 
και φασίστες που πετυχαίνεται σε στενά και σε μετρό. Δεν αργώ να γυρίσω πουλάκια μου, αχ μου λείπετε ρε. Είστε πραγματικά 
οικογένεια, με τα συν και τα πλην ο κάθε ένας. Δεν έχει σημασία. Αυτοί είμαστε. Αμήν.

Υγ3 Φοβάμαι μη 
ξεχάσω να κάνω 
αφισοκόλληση Υγ4 Μου 

λείπει η υφή 
του παλουκιού

Υγ1 Να πάτε δικαστήριο Θεοφίλου, πάρτε 
μια εξάδα αυγά να τη ρίξετε εκ μέρους 
μου αν αποφασιστεί φυλάκιση. Υγ2 Προσπαθώ 

να προωθήσω  
τα σκυλιά



«Με απείλησαν» από την εκκεντρική επιτροπή του 
Τεμπελιάδα ζάιν πως πρέπει να γράψω μια ιστορία, 
αλλιώς θα με εκτελέσουν. Ζήτησα να μιλήσω με έναν 
υπεύθυνο, μου είπαν πως είναι ένας Κορεάτης από 
την Αγ. Παρασκευή, εν ονόματι Κου-Γκουμ. Κανόνισα 
ραντεβού μαζί του, πήγα, αλλά αυτός δεν εμφανίστηκε. 
Πολύ υπεύθυνος, μπράβο του. Τι κάνεις λοιπόν όταν 
η ζωή σου εξαρτάται από την 
έμπνευση; Λουφάρεις. Κι άμα 
λουφάρεις; Σκέφτεσαι. Λουφάρω 
άρα σκέφτομαι. Πωω! Deep 
existentialism.
 Έτσι, εν ώρα δουλειάς 
παρκάρω το παπί σε μια σκιά 
στη Βουλής. Χιλιάδες κόσμου 
πηγαινοέρχονται, καταναλώνουν 
και καταναλώνονται. Τους 
κοζάρω και ο νους μου αρχίζει να 
τρέχει και αυτό φέρνει σε άβολη 
θέση τα πόδια, αφού σε αυτήν 
την ανταλλαγή ρόλων πρέπει να 
σκεφτούν. Και σκάει το πρώτο 
εγκεφαλικό ντιρέκτ. Τα αφεντικά 
διαμορφώνουν τους ρυθμούς της 
ζωή μας. Έχουν και συμμάχους, 
αυτούς τους μετρονόμους 
χαλασμένων ονείρων, τα 
ξυπνητήρια. Αν και σηκώνομαι 
πριν από αυτά πλέον, έτσι για να 
σπάω την κανονικότητα. Βλέπω πως συνάδελφοι με τα 
μηχανάκια τους, εγκλωβισμένοι σαν 3D παίχτες σε video 
game, μεταφέρουν καφέδες, πακέτα, πίτσες, κάνουν 
ελιγμούς, καβαλάνε άλογα..συγγνώμη πεζοδρόμια. Η 
πίστα δεν τερματίζει ποτέ, αλλά η ένδειξη στην οθόνη 
της ζωής δείχνει GAME OVER.

 Παραμένω αισιόδοξος όμως, λίγο πιο πέρα, είναι το 
υπουργείο οικονομικών, βλέπω πως υπάρχει μια ημι-
καθιστική διαμαρτυρία, ενάντια στην καθεστηκυία 
τάξη. Οι καθαρίστριες του υπουργείου, απλήρωτες για 
5 μήνες, φωνάζουν “Θέλουμε να δούμε τον υπουργό”. 
Αυτός δεν συμμερίζεται την άποψή τους. Φαντάζει 
γραφικός ο τρόπος, αλλά καταφέρνουν και αγωνίζονται 

όλες μαζί, κι ας έχουν την ηλικία 
της μάνας μου. Ανταλλάσω δυο 
κουβέντες μαζί τους. Είναι λίγο 
εξαντλημένες. Ήρθε η ώρα να 
ανέβω στο μηχανάκι, να βάλω 
μπρος να πάω για δουλειά, 
να πλουτίσω το αφεντικό μου. 
Κάποιος κοιτάζοντας το μηχανάκι 
με ρωτά πόσα χιλιόμετρα έχει; 
Απαντάω και σκέφτομαι πως 
κανείς δεν ρωτά πόσα έχουν τα 
σώματά μας. Μεταχειρισμένο 
κορμί σε υπεραρίστη κατάσταση. 
Τι αξία να έχει. Μπα..όλα 
έχουν αξία στον καπιταλισμό. 
Ανταλλακτική. Και πόσο μάλλον 
η εργατική μας δύναμη. Βάζω 
πρώτη, ανοίγω το γκάζι, και θα 
βρεθώ για εκατομμυριοστή φορά 
στο ίδιους δρόμους. Λίγο πριν 
βγω Σταδίου, με την άκρη του 
ματιού, πιάνω σταθμευμένο ένα 

Brutale και ονειρεύομαι στροφιλίκια κάπου μακρυά.. 
Καπιταλιστικά παιχνίδια για μεγάλα παιδιά. Όλα είναι 
δρόμος σκέφτομαι, καθώς φυσάει ένα δροσερό αεράκι 
σπάζοντας τη ζέστη του μπετόν. Ανοίγω το γκάζι, 
έτσι για τη συγκίνηση, Πανεπιστημίου, Ομόνοια και 
Πατησίων, ροή οχημάτων, ροή σκέψεων. 

Λουφάρω άρα σκέφτομαι



Την ημέρα που γνωρίσαμε τον Βαρδή Τσουρή

Βρισκόμαστε στα Χανιά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Σκάμε στη Ρόζα Νέρα, τους πιο τυχερούς 
καταληψίες της Ευρώπης, παλιά πόλη, πρώτο τραπέζι πίστα μαγαζί, θέα φάρος και θάλασσα σωστή. 
Αράζουμε στο αίθριο και παίζουμε με ένα σουγιαδάκι, πέρα δώθε κάνοντας μαγκιές και υπερβολές, 
όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά να κάνουμε. Δίπλα αράζει ένας ηλικιωμένος, κρητικός, από όλες όμως 
τις απόψεις. Μας κοιτάει που παίζουμε με το σουγιαδάκι. Του λέμε, «Παππού ξέρεις να κάνεις κανά 
κολπάκι;». Πιάνει το τσουρί και μας ξεφτιλίζει. Μετά από τρία χρόνια βρισκόμαστε στο στέκι στα 
Πατήσια και πίνουμε στην μνήμη του την πορτοκαλορακί που του άρεσε να φτιάχνει. Σε γνωρίσαμε 
λίγο μας έμαθες πολλά.

εις το επανιδείν
Οι κάγκουρες από την Αθήνα

Αφίσα που εκδώθηκε από συντρόφισσες και σύντροφους στην Αθήνα



1. “Ο κύρης του εαυτού σου είσαι μόνο 
εσύ. Δεν θα υπάρχουν για σένα ούτε 
θεοί, ούτε δάιμονες, ούτε αφέντες.”

2. “Δεν θα κατασκευάσεις για σένα 
ρουσφέτια και καμία υποταγή. Δεν θα 
προσκυνας κανέναν αφέντη.”

3. “Δεν θα προσφέρεις τον εαυτό σου 
για κάθε αγγαρεία που το αφεντικό 
σου σκαρφίζεται. Μην τσαλαπατάς την 
αξιοπρέπεια σου.”

4. “Να θυμάσαι την ημέρα του 
Σαββάτου, για να την ξεχωρίζεις και 
να την αφιερώνεις στους φίλους σου 
και όχι στα ψώνια. Θα εργάζεσαι όσο 
λιγότερο μπορείς. Τις υπόλοιπες μέρες 
θα τις αφιεώνεις στην ανάπαυση, στη 
ξεκούραση και προς θεού μείνε μακριά 
από τις εκκλησίες.”

5. “Να τιμάς την εργατική τάξη και 
τον διεθνισμό για να ζήσεις πολλά 
χρόνια στη τόπο που η Επανάσταση 
θα απελεύθερώσει από τους 
κεφαλαιοκράτες”.

6.  “Ου ρουφιανέψεις.”

7. “Ου καριερίσεις.”

 8. “Ου γλύψεις.”

9.  “Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του 
συναδέλφου σου μαρτυρίαν ψευδή - αν 
χρειαστεί- μόνον εις την επιθεώρησις 
εργασίας.”

10. “Ουκ επιθυμήσεις τα κάλη της 
επιχείρησης και γίνεις σαν το αφεντικό 
σου.”

6.  “Ου ρουφιανέψεις.”
7. “Ου καριερίσεις.”
 8. “Ου γλύψεις.”
 

9.  “Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του συναδέλφου 
σου μαρτυρίαν ψευδή - αν χρειαστεί- μόνον εις 
την επιθεώρησις εργασίας.”
10. “Ουκ επιθυμήσεις τα κάλη της επιχείρησης 
και γίνεις σαν το αφεντικό σου.”

Αν η εργατική τάξη, ξεριζώνοντας 
απ’ την καρδιά της τη διαστροφή 

που κυριαρχεί και εξευτελίζει τη φύση 
της, ξεσηκωνόταν με όλη της την 
τρομερή δύναμη, όχι για να διακηρύξει 
τα Δικαιώματα του ανθρώπου τα 
οποία δεν είναι παρά τα δικαιώματα 
της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, 
όχι για να διακηρύξει το Δικαίωμα 
στη δουλειά  που δεν είναι παρά το 
δικαίωμα στη δυστυχία, αλλά για να 
σφυρηλατήσει ένα χαλύβδινο νόμο, 
που να απαγορεύει σε κάθε άνθρωπο να 
δουλεύει περισσότερο από τρεις ώρες 
την ημέρα, η Γη,  η Γηραιά Γη, ριγώντας 
από αγαλλίαση, θα αισθανόταν να 
σκιρτά μέσα της ένα καινούργιο 
σύμπαν… Αλλά πώς να ζητήσει κανείς 
από έναν προλετάριο διεφθαρμένο απ’ 
την καπιταλιστική ηθική να επιδείξει 
αντρίκια αποφασιστικότητα; 

Όπως ο Χριστός, η λυπητερή 
προσωποποίηση της αρχαίας 

σκλαβιάς, έτσι και οι άντρες, οι 
γυναίκες, τα παιδιά του Προλεταριάτου 
ανεβαίνουν κατάκοποι εδώ και έναν 
αιώνα τον σκληρό Γολγοθά του πόνου: 
εδώ και έναν αιώνα η καταναγκαστική 
δουλειά τσακίζει τα κόκαλά τους, 
σκοτώνει τις σάρκες τους, βασανίζει 
τα νεύρα τους, εδώ και έναν αιώνα, 
η πείνα δένει κόμπο τα σωθικά τους 
και φέρνει παραισθήσεις στα μυαλά 
τους!...Ω Τεμπελιά, δείξε οίκτο για τη 
μεγάλη δυστυχία μας! Ω Τεμπελιά, 
μητέρα των τεχνών και των ευγενών 
αρετών, γίνε το βάλσαμο για τις 
ανθρώπινες αγωνίες.



1. ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ, όλα είνα 
προσωρινά σε αυτό τον μάταιο 
κόσμο
2.ΤΗΝ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ ΠΟΛΛΟΙ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ, τα 
τσιράκια εντοπίζονται εύκολα και 
αντιμετωπίζονται αναλόγως
3.ΜΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΙ,αν δεν έχουμε 
φίλους να το ψάξουμε
4. ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΣΚΥΛΟΙ, όποιοι θέλουν ας 
κουνάνε την ουρά τους
5. ΔΕΝ ΜΠΛΕΚΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ, έχουν πάντα δίκιο 
(λέμε τώρα)

για την επιβίωση 
στην δουλειά

10+1 χρησιμές συμβουλές

6.ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΓΗ, η αλληλεγγύη 
ριχνει τα σύνορα στους χάρτες, στα μυαλά, 
στις καρδιές
7. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 

ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, 8 
ώρες πρήξιμο είναι αρκετό
8.ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ, και οχι 
ζούμε για να δουλεύουμε
9.Η ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΤΟΝ 
ΑΦΕΝΤΗ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ, ο αφέντης 
τρώει το ψωμί του εργάτη 

10.ΕξΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ, ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟθΥΜΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, 
όταν σε όσα μας ζητούν τ’ αφεντικά λεμε 
ναι, το οχι δεν θα υπάρξει ποτέ
11. Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΟΥΣ, υπάρχει 
ζωή πρίν από το θάνατο, έξω απο 
τα καταναλωτικά πρότυπα και τους 
καπιταλιστικούς ρόλους



“Tebeliada zine” από την (εκ)κεντρική επιτροπή του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού
 Άνω Κάτω Πατησίων καλοκαίρι 2017. Για επικοινωνία μπορείται να μας βρείτε στο χώρο του 
στεκιού, Νάξου 75 & Κρασσά, Πλ. Κολιάτσου, κάθε Τρίτη, Παρασκευή μετά τις 20:30 εκτός 
απροόπτου. Για όσους προτιμούν το σερφάρισμα: http://anokatopatision.espivblogs.net/
και μέιλ: anokato [papi]espiv.net


