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∆εν σταµατάει ούτε αναχαιτίζεται η δίψα της εξέγερσης όταν γευτεί κανείς το νέκταρ της 
που ρέει από τα µάτια των αποχαλινωµένων πόθων. Των πόθων για ελευθερία, ζωή, έρωτα, 
τεµπελιά, αγάπη. Αυτών των θείων ανθρώπινων χαρισµάτων που από τότε που αρχίζει να 
δοµείται (βλ. σοδοµείται) η κοινωνική προσωπικότητα του ατόµου αρχίζουν να καταπλακώνονται 
από ανόητα πρέπει και απαγορεύεται, από απωθητικούς λαβύρινθους και ανυπέρβλητα 
στάδια, από επίκτητες σκοπιµότητες και που στο τέλος καταλήγουν να ναρκώνονται, να 
ξεγελιόνται και να εκφυλίζονται σε ένα ακόρεστο κυνήγι αγορών-µαγισσών εµπορευµάτων 
µε δόσεις για µια ζωή.  

Αν η παρόρµησις υπάρχει , τίποτε δεν 
µπορεί να την αναχαιτίσει.. 
Η χαίτη της όταν εφορµά είναι δάσος 
φλεγόµενο µε µύρα. 

Ανδρέας Εµπειρίκος

Να είσαι επιµελείς και καλός στις σπουδές σου λένε, λες κι όλη αυτή η κούφια και 
συµβιβασµένη ακαδηµαϊκή γνώση είναι αθώα και δε φταίει σε τίποτα για τα χάλια της 
ανθρωπότητας. Να λείπει! Προτιµάµε τους απαγορευµένους καρπούς από τα δέντρα, που 
τα φίλα τους θροΐζουν κάθε φορά στα σκοτεινούς παράδροµους, πίσω απ’ τα 
οδοφράγµατα στις λεωφόρους των εξεγερµένων πόλεων της ιστορίας, τα αειθαλή δέντρα 
του µυστικού κήπου της γνώσης, εκεί απ’ όπου οι σκέψεις γίνονται φλογισµένες ρόδες που 
κυλάν στον ορίζοντα.     
Να τελειώσεις τη σχολή σου λένε και µετά... Και µετά τι; Μετά η δουλειά από το πρωί 
µέχρι το βράδυ, ενώ η εναλλαγή των εποχών θα σου χτυπάει το ειδικά διαµορφωµένο µε 
συστήµατα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις τζάµι του γραφείου. Η δουλειά µε τα 
φράγκα ίσα να πληρώνεις τους λογαριασµούς και το νοίκι. Η δουλειά ιεραρχηµένη 
πυραµίδα µε τον γελοιωδέστερο όλων των “επιτυχηµένων στελεχών” στην κορυφή της. Η 
δουλειά διαρκή πηγή σωµατοποιηµένων νευρώσεων µέχρι τελικής εξαντλήσεως όλων των 
αποθεµάτων κουράγιου και ελπίδας.  
Ας ξέρουν από τώρα τα µελλοντικά αφεντικά µας ότι µετά το πέρασµά µας από τον 
προθάλαµο της εργασίας που λέγεται εκπαίδευση και την παραµονή µας στην αίθουσα 
αναµονής που λέγεται ανεργία, όταν λοιπόν καταλάβουµε την προαποφασισµένη θέση του 
µισθωτού σκλάβου που µας αντιστοιχεί -µιας και είµαστε αναγκασµένοι εκ των πραγµάτων 
να συνυπάρξουµε- ας ξέρουν ότι αυτή η συνύπαρξή µας δεν προοιωνίζεται και δεν 
πρόκειται να είναι καθόλου µα καθόλου ειρηνική!  

Να διαφυλάξουµε την µνήµη!  
Να εξαπολύσουµε την παρόρµηση! 

   Καλή συνέχεια 
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