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Όσοι κυκλοφορούμε στο Χαλάνδρι, και ειδι-
κότερα στην πλατεία, σίγουρα έχουμε αν-

τιληφθεί αυτό το μείγμα κυριλέδων και
μπάτσων που την έχουν κατακλύσει τα τελευ-
ταία χρόνια, ή τουλάχιστον προσπαθούν. Απα-
ρατήρητα επίσης δεν μας περνάνε και τα
δεκάδες μαγαζιά που την έχουν κυκλώσει
ασφυκτικά, και φυσικά φιλοξενούν όλους αυ-
τούς τους καραγκιόζηδες. Θα μπορούσε να πει
κανείς, και εμάς τι μας νοιάζει;

Νομίζουμε πως αυτή η επέλαση των κυριλέ-
δων-αφεντικών και των μπάτσων στους δη-

μόσιους χώρους, και η συνεχής υποτίμησή μας
στην δουλειά είναι κομμάτι τις ίδιας διαδικα-
σίας. Είναι η διαδικασία που λέει ότι δεν πρέπει
να έχουμε που να σταθούμε. Είναι η διαδικασία
με την οποία τα αφεντικά και η αστυνομία προ-
σπαθούν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο
περνάμε τον χρόνο εντός και εκτός δουλειάς.
Όταν μας αποκλείουν από τους δημόσιους χώ-
ρους, μας απαγορεύουν  να συναντιόμαστε με-
ταξύ μας με τους δικούς μας τρόπους, και μας
επιβάλλουν τους όρους που βάζουν τα αφεν-
τικά στα μαγαζιά τους. Έτσι, στοχεύουν στο να
είμαστε ακόμα πιο μόνοι, ακόμα πιο φοβισμέ-
νοι. Και το κάνουν αυτό ενώ αναγκαζόμαστε να
δουλεύουμε όλο και πιο σκληρά, όλο και για λι-
γότερα λεφτά, όλο και με χειρότερους όρους.
Η εργασία και η ζωή μας υποτιμάται όλο και

περισσότερο όσο η διαδικασία αυτή εξελίσσε-
ται.

Αρκεί μια νύχτα στην πλατεία για να καταλά-
βεις. Να καταλάβεις ότι όλοι αυτοί, οι μπά-

τσοι, οι μαγαζάτορες και οι θαμώνες τους, μας
μισούν. Μας μισούν με έναν ενστικτώδη αλλά
παράλληλα υλικό τρόπο. Εμάς και τις συνήθειές
μας. Τις πολυεθνικές παρέες μας. Το γεγονός
ότι αράζουμε έξω και “βρομίζουμε την πλα-
τεία”, με την παρουσία, την φασαρία ή τα ση-
μάδια μας στους τοίχους. Μας μισούν γιατί
ξέρουν ότι δεν ανήκουμε στην ίδια πλευρά. Ότι
όσα κάνουμε όταν είμαστε μαζί έξω, μπορεί να
στραφούν εναντίον τους. Γιατί καταλαβαίνουν
ότι η δικιά τους κουλτούρα, μέσα στα μαγαζιά
και τις αποστειρωμένες γειτονιές, περνάει από
πάνω μας. Για να υπάρχει, πρέπει να εξαφανι-
στούμε εμείς από το δημόσιο χώρο. 

Μας μισούν, λοιπόν. 
Και πολύ καλά κάνουν!  

Γιατί και εμείς τους μισούμε. Μισούμε την
κουλτούρα τους, το γεγονός ότι πρέπει να

δουλεύουμε άλλα και να περνάμε και τον ελεύ-
θερο χρόνο μας στα μαγαζιά τους, το ότι προ-
σπαθούν να φιμώνουν τους τρόπους που
εκφραζόμαστε σε ηχεία και τοίχους, τους μπά-
τσους που έχουν αμολήσει να μας “φυλάνε” ή



xalandri

να μας διώχνουν από της πλατείες μας, το
ότι θέλουν να μας βάλουν σπίτια μας ή σε
μαγαζιά που η αισθητική και η τσέπη μας
δεν σηκώνουν. 

Όλα αυτά για μας είναι ένας καθημερινός
πόλεμος που αφορά την επιβίωσή μας.

Επιβίωση όχι με την στενή έννοια, αλλά με
μια έννοια εξίσου υλική που αφορά τον
τρόπο που βγάζουμε την μέρα και τη νύχτα
μας, πέρα από το σχολείο, τη δουλειά και
τις άλλες υποχρεώσεις. Αυτές τις ώρες λοι-
πόν θέλουμε να τις περνάμε και έξω, σε
πλατείες και πάρκα, να συναντιόμαστε, να
κάνουμε αισθητή την παρουσία μας σε αυτή
την πόλη. Και δεν είναι απλά αυτό που θέ-
λουμε. Είναι αυτό που μας απομένει. Γιατί
είναι οι μόνοι χώροι που μπορούμε να συ-
ναντιόμαστε με τις όμοιες και τους όμοιους
μας, να τι βγάζουμε φθηνά, να βρίζουμε τα
αφεντικά μας, να βάζουμε τους όρους μας,
να διεκδικούμε χώρο για μας. 

Αυτή εδώ η μικροφωνική είναι από μεριάς
μας μια προσπάθεια να διεκδικήσουμε

έμπρακτα την πλατεία για την πάρτη μας,
ενάντια στους μαγαζάτορες, τα αφεντικά και
τους μπάτσους. Μια προσπάθεια να βρε-
θούμε με αυτές και αυτούς που μοιραζόμα-
στε τα ίδια ζόρια και άγχη. Μια μικρή
συμβολή στον καθημερινό πόλεμο για το
ποιος θα κυριαρχεί στον δημόσιο χώρο. Για
το σε ποιες θα ανήκουν οι πλατείες. Και
εμείς δεν σκοπεύουμε να τις αφήσουμε στα
χέρια τους. Δεν μας παίρνει.  
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Τα πανώ, τα αυτοκόλλητα και η μπογιάστους τοίχους είναι μόνο μερικοί απ’ τους
τρόπους μας να κάνουμε τις πλατείες αφι-
λόξενες για όλους εκείνους που θέλουν να
μας διώξουν απ’ τον δημόσιο χώρο!


