
ΠΕΡΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο εθελοντισμός είναι αρχιδιά. Καθά-

ρισε τις ακτές, αναδάσωσε τις πλαγιές ή βάψε τους τοίχους στο σχολείο και

καθάρισε την τάξη σου. Σκέφτηκαν ποτέ όλοι αυτοί οι μικροί και μεγάλοι

εθελοντές πως όλες αυτές οι δουλειές που τόσο χαρωπά κάνουν τσάμπα προ-

βλέπετε να γίνονται από εργάτες και εργάτριες που εξαιτίας των βλαμμένων

“ενεργών πολιτών” μένουν άνεργοι; Την επόμενη φορά που σου ζητήσουν

να γίνεις εθελοντής σκέψου πως η καθαριότητα των δρόμων και των σχο-

λείων, της φύσης αλλά και η εικόνα της πόλης πληρώνονται από το σύνολο

της κοινωνίας. Όχι για να ασχολούνται με αυτά αργόσχολοι ιδεολόγοι αλλά

για να απασχολούνται εργάτες οι οποίοι έχουν οικογένειες και των εαυτό

τους να ζήσουν και στην πλειοψηφία τους τραβάνε χίλια ζόρια.

Μη σπρώχνεις τους εργάτες στην ανεργία!

Απαίτησε να προσλαμβάνονται αυτοί για εργασίες όπως π.χ. βάψιμο του

σχολείου.

Kάποτε θα βρεθείς στην θέση τους. 

Η  TV έχει και οff
και το Facebook Logout
Έχουμε και τις φρίκες μας, έχουμε και το διάβασμα, έχουμε και τα οικονο-

μικά, οικογενειακά και χίλια δυό προβλήματα. Το να κλειδωνόμαστε σε

ένα δωμάτιο με ένα pc ή μια tv και να ασχολούμαστε με τις ηλεκτρονικές

μας “σχέσεις” και “δικτυώσεις” δε βοηθάει. Από την αποβλάκωση και την

αποχή από την πραγματικότητα μέχρι την ψευδαίσθηση της κοινωνικότη-

τας, τα μέσα “κοινωνικής” δικτύωσης αποτελούν την προέκταση του χα-

ζοκουτιού τηλεόραση. Οι πλατείες άδειασαν, οι αλάνες ερήμωσαν σε

αντίθεση με τις γκλαμουράτες καφετέριες, τους σινεμάδες και τα ουζερί.

Παρ’όλα αυτά για όσους  και όσες δεν αντέχουν τη ψευτιά του lifestyle και

την υποκρισία του “πάμε για καφέ και δε συμβαίνει τίποτα”  υπάρχουν

και οι καθημερινές  μαθητικές –αντάρτικες αρνήσεις, από τα συνθήματα

στα θρανία και -όπου-αλλού- βρούμε. Μέχρι τις καταλήψεις, τις διαδηλώ-

σεις, τις αυτοοργανωμένες μαθητικές συνελεύσεις… 

Μη χαθούμε! Τα λέμε στο διάλλειμμα.

οι έλληνες λένε δεν είναι ρατσιστές...
Είναι απόγευμα Παρασκευής  και βρίσκομαι στο αστικό για Πανεπιστήμιο. Παρατηρώ τον κόσμο στο λε-

ωφορείο,χωρίς να ακούω τι συζητούν. Κάποια στιγμή όμως, ακούω από το αγόρι που καθόταν μπροστά

μου τη φράση "χρυσή αυγή", οπότε αυτομάτως το αυτί μου μεγαλώνει για να ακούσω ολόκληρη αυτήν την

τόσο ενδιαφέρουσα κουβεντούλα. Λέει, λοιπόν, στην κοπέλα που κάθεται δίπλα του, ότι στο σχολείο έχει

συμμαθήτρια μια αλβανίδα, η οποία αν και δεν πολυασχολείται με αυτόν και την παρέα του, την έχουν σαν

το καλύτερο παιχνίδι του διαλείμματος. Συνεχώς τη χλευάζουν και της φωνάζουν διάφορα, χωρίς εκείνη να

αντιδρά, κάτι που τους προκαλεί να την πειράζουν όλο και περισσότερο. Το καλύτερο που της έχουν κάνει

(από ότι καυχιέται ο νεαρός), είναι μια μέρα που την φώναζαν από το πρωί αλβανίδα, βρωμιάρα και κλέ-

φτρα, μέχρι που το κορίτσι έβαλε τα κλάματα. Την πλησίασε ο νεαρός για να επανορθώσει, λέγοντας

της:"Έχεις δίκιο, το παρατραβήξαμε... Κι εγώ δεν είμαι ρατσιστής, απλά τυχαίνει ο αδερφός μου να ξέρει

μερικούς χρυσαυγίτες...". Και συνεχίζει στην δίπλα:"Καλά, ε, το κατευχαριστήθηκα και ρίξαμε ένα γέλιο με

τα παιδιά που κρυφάκουγαν από την γωνία, τρελό γέλιο!!!" λέει στην κοπέλα που καθόταν δίπλα του.Ναι

πραγματικά, τρελό γέλιο έχει να συσχετίζουμε την καταγωγή κάποιου, με αρνητικά φορτισμένες λέξεις.Γέλιο,

επίσης, προκαλεί να μειώνουμε συνεχώς έναν άνθρωπο και εκείνος να αισθάνεται διαρκώς ότι απειλείται

μέσα στο περιβάλλον της ίδιας του της καθημερινότητας. Είναι άραγε αστείο αφενός να υπάρχουν και αφε-

τέρου να αναπαράγονται τέτοιες αντιλήψεις η μήπως επικίνδυνο ;

...καθάρματα είναι!

ΣΑΠΙΑ ΒΙΔΑ
ΕΚΔΟΣΗ #4



Φτάνει ο
καιρός που τα

αγοράκια γίνονται
δεκαοκτώ και ο κυρ

αστυνόμος σου κάνει επί-
σκεψη. Καθόσαστε στο
σαλόνι του βάζεις γλυκό

βύσσινο και εκείνος σου δίνει
ένα χαρτί που γράφει να πας
στο στρατό."Κατάρα.." λες.

Θα στοιβαχτείς σε στρατόπεδο
μαζί με κάμποσους άλλους ντυ-

μένος στο χακί, μακριά από
φίλους και αγαπημένους, για να
παίρνεις διαταγές που θα πρέπει

να εκτελείς με ευλάβεια, για να
ορκιστείς να υπακούς τον

ανώτερό σου (μέσα και έξω από
το στρατό), για να μάθεις πως να

σκοτώνεις... Για να σουμά-
ρουμε, θα χάσεις ένα χρόνο

από εβδομήντα που ζείς, υπηρε-
τώντας την πατρίδα, σκύβοντας

το κεφάλι στον από πάνω
σου, θα εκπαιδευτείς να δο-
λοφονείς. Αυτοί που συμφω-

νούν με τα παραπάνω
ακολουθούν τρόποι για

να αποφύγουν το
στρατό. Οι λοιποί

καλοί 
πολίτες...

ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ι 5 (ΤΡΕΛΟΧΑΡΤΟ)

ΛΕΙΨΕ ΑΠ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

7 ΧΡΟΝΙΑ... ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΙΖΟΥΝ!


