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«H μπάλα είναι η ζωή μας» λένε δι-
άφοροι//Η ζωή μας όμως δεν είναι 
τέτοια//Η ζωή μας έχει Δευτέρα-Σάββα-
το δουλειά και τρέξιμο μέχρι το βράδυ 
στην καλή//Εχει ανημπόρια και συμ-
βιβασμούς//Εχει ξενέρα στο σχολείο, 
τσιγαρόβολτα και πεθαμένο δίευρο 
στην τσέπη//Έχει χαρτιά που λήγουνε, 
μανούρες με τους μπάτσους και στραβώ-
ματα στο δρόμο· σφιγμένα δόντια και 
λοξά κοιτάγματα//Έχει να πας ευθεία 
χωρίς να κάνεις πίσω//Εχει ανεξήγητη 
τρέλα, πάθος και δάκρυα την Kυριακή· 
καπνούς σε κάποιο υπόγειο και στάση 
για κατούρημα στην εθνική//Έχει και 
τους δικούς σου//Εχει κι άλλα πολ-
λά//Η μπάλα μάλλον «δεν είναι η ζωή 
μας»//Είν’ ένας τρόπος να την παλεύ-
ουμε, με τη ζωή που κάνουμε//...

Aυτό το έντυπο είναι μια προσπάθεια να 
μιλήσουμε απ’ αυτή τη σκοπιά// 

Για τις χαρές και τις λύπες 
μας, τις νίκες και τις 

ήττες μας// Μια 
προσπάθεια να 
κρατηθούμε 
ζωντανοί//...

«...Η βίαιη υποτίμησή των ζωών μας την τελέυ-
ταία σχεδόν δεκαετία πάει χέρι-χέρι με την διαρ-
κή αστυνομική ενασχόληση με τα τομάρια μας, 
στους δρόμους στις πλατείες, στο γήπεδο. Το ξέ-
ρουμε πως δεν γουστάρουνε τις σχέσεις μας και 
τις φωνές μας, πως θέλουνε να το βουλώσουμε. 
Να εμπεδώσουμε καλά πως περρισέυουμε, πως 
είμαστε ανεπιθύμητοι παντού, πως δεν αξίζουμε 
και τόσα. Γι’ αυτό μας θέλουνε δειλούς κι αμή-
χανους, αόρατους και φοβισμένους, να βυθιζό-
μαστε στα σπίτια μας μοναχικά στην καθημερινή 
μας πίεση. Γι’ αυτό μας ξεβρακώνουν, γράφουν 
για μας αναφορές και κάνουν έρευνες, βάζουν 
τα ονόματά μας σε λίστες και μας στιβάζουν σε 
ουρές. Γι’ αυτό μας κόβουν και τις εκδρομές την 
Κυριακή, χτίζουν κλουβιά με ξυραφόσυρμα και 
μας ζητάν «να κάτσουμε καλά». Γι’ αυτό μας 
λένε εγκληματίες και μας βαφτίζουν «πρόβλη-
μα», για να επιβάλλουνε μετά τις προσχεδιασμέ-
νες λύσεις τους...» 

Στο διαδίκτυο: rtl1312.wordpress.com
refusetolose1312@gmail.com
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Οι πρόεδροι των 4 μεγάλων και του Πανιωνίου συναντήθηκαν στις 
αρχές του Μάρτη, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Αθλητισμού 
Γ. Βασιλειάδη, για να συζητήσουν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα 
των μετακινήσεων. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με τους αγαπημένους 
μας δημοσιογράφους, άνθρωποι που κανονίζουν αποτελέσματα, 
εξαγοράζουν διαιτητές, έχουν νταραβέρια με τον τελευταίο ελεγκτή 
του λιμενικού σώματος, διεκδικούν άδειες καναλιών και εκδίδουν 
εφημερίδες, έχουν δικούς τους ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν στα 
Υπουργεία και κυκλοφορούν με 10 μπράβους ο καθένας, έκαναν 
μάζωξη μαζί με τα κεφάλια της ΓΑΔΑ, του Αθλητικής Βίας και την 
ηγεσία της SuperLeague για να συζητήσουν σε τρυφερό κλίμα πως 
θα κάμψουν την αδιαλλαξία του Βασιλειάδη, για να αφήσει εμένα κι 
εσένα να πηγαίνουμε εκδρομές να βλέπουμε την τριφυλλάρα στα χωριά. 
Μάλιστα...

Στη Θεσσαλονίκη, 20 κρεατινάκιδες καράφλες μίσθωσαν λεωφορείο για 
να πάνε πρωί-πρωί στην Καμάρα, να βγάλουν βίντεο πώς κατεβάζουν μια 
λινάτσα από μια πλατεία και πώς εξαφανίζονται σε 15 δευτερόλεπτα. Μετά 
σφήνωσαν για λίγο στις πόρτες και φύγανε με χίλια γκάζια. Ότι οι ναζίδες, 
και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού, είναι τέτοιες κότες το 
ξέραμε. Ότι θα ‘χαν και τέτοια περηφάνια γι’ αυτό τους το «κατόρθωμα», 
δεν το περιμέναμε. Είναι μάλλον ενδεικτικό της κατάστασής τους.

.«Ιδιοκτήτης άλλης μίας εταιρείας εδώ στην Ελλάδα είναι πλέον ο Ιβάν Σαββίδης. 
Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ αποφάσισε να επεκταθεί στο χώρο της ασφάλειας 
και δημιούργησε τη δική του εταιρεία Security». Τo είδος των «οπαδών» που θα 
προσληφθούν εκεί μπορούμε άνετα να το φέρουμε στο μυαλό μας. Τις δουλειές 
που θα κάνουνε για την ασφάλεια των υπόλοιπων εταιρειών του Σαββίδη μπορού-
με να τις φανταστούμε;

Το 17ο τεύχος του RFUZine έφτασε και στα χέρια μας! 
Το αφιέρωμα στους οργανωμένους που τα ‘χουν βάλει 
ή διώκονται από την διοίκηση των ομάδων τους, δεν 
μας φάνηκε απλά ενδιαφέρον, αλλά διδακτικό. Τέτοιες 
δουλειές αποτυπωμένες στο χαρτί διαμορφώνουν μια 
ειδική γνώση για όσους ασχολούμαστε με την υπόθεση 
γήπεδο. Και τελικά, τα προβλήματα του ενός αρχίζουν 
να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τα προβλήματα 
του άλλου. Καλοτάξιδο, καλή επιστροφή και... Κeep 
fighting!

to lose// Στη γύρα//  Στείλε κανά μέηλ! 
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Για δείτε αυτή την κοινωνία! Ήταν πάντοτε 
βουτηγμένη μες τα σκατά. Και αυτό δε θέ-

λει καμία εξήγηση. Σήμερα όμως τα πράγματα 
γίνονται ακόμα χειρότερα. Τώρα που η κοινωνική 
συνοχή δοκιμάζεται όλο και περισσότερο και ένα 
κάρο άτομα πετιούνται στα σχοινιά λόγο του γενι-
κού καπιταλιστικού τιλτ, μια νέα φιγούρα ξεπετά-
γεται από τα σπάργανα της ελληνικής νεολαίας. 
Κουμπωμένη όσο δεν πάει, καβάλα σε μηχανή, 
ανεβοκατεβάζει βάρη στα γυμναστήρια, κοιμάται 
και ξυπνάει χέζοντας posts. Κοιτάξτε καλά αυτούς 
τους μοντέρνους κανίβαλους. Κοιτάξτε πόσο 
μοιάζουν με τους μπάτσους της ομάδας ΔΙΑΣ, 
από την ηθική μέχρι το κούρεμα. Και πως να μην 
μοιάζουν δηλαδή, αφού στα ίδια γυμναστήρια 
κουμπώνονται και σπρώχνουν ο ένας στον άλλον 
κρεατίνες με το κιλό, στις ίδιες μαφιοζοκαφετέρι-
ες συχνάζουν, στα ίδια μπαρ γυρνάν τα βράδια. 
Δεν πρόκειται για σύμπτωση, είναι σημείο των 
καιρών!

Αυτή η νέα κοινωνική φιγούρα είναι για 
τα καλά κομμένη και ραμμένη στις απαι-

τήσεις του σήμερα. Ξεπήδησε ακριβώς από τις 
ταξικές αντιθέσεις που δημιούργησε “η κρίση”. 
Γνωρίζει καλά πως, για να επιβιώσει κοινωνικά, 
πρέπει να επενδύει στη μούρη και τον κώλο της. 
Ενοχλείται από τους περίεργους στα λεωφορεία 
και από τους ζητιάνους, έμαθε 30 χρόνια τώρα 
να βρίζει τους αλβανούς «που είναι κλέφτες», 
έχει σιχαμένη γνώμη για τις ερωτικές σχέσεις.  Για 
να επιβιώσει υλικά επενδύει στα μπράτσα της και 
τα κονέ της. Είναι έτοιμη να πατήσει πάνω στους 
πιο αδύναμους και να λερώσει τα χέρια της με 
αίμα, προκειμένου να μην κατρακυλήσει στον τα-
ξικό πάτο. Αγαπάει το κράτος και την αστυνομία 
ακόμα κι αν καμιά φορά παριστάνει πως τους 
μισεί και τους βρίζει –«κλέφτες προδότες πολιτι-
κοί» λένε όλοι αυτοί. Γνωρίζει πως τα συμφέρο-

ντά του ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο 
με τις κατευθύνσεις που παίρνει σήμερα το χρή-
μα. Lifestyle, νύχτα, “συμπληρώματα διατροφής”, 
ντράγκς, μπουρδέλα και πάει λέγοντας, όλα τους 
οργανωμένα από τους κρατικούς μηχανισμούς 
που διαπλέκονται με το παράνομο κεφάλαιο και 
τη μαφία.

Το ζήτημα για μας που βρίσκεται όμως; Αυτή 
η φασιστοφιγούρα νέας κοπής εξελίσσεται, 

δυναμώνει, κερδίζει συνεχώς έδαφος στην κοινω-
νία μας. Μάλιστα έχει αρχίσει να κάνει αισθητή 
την παρουσία της σε αρκετές κερκίδες με έναν 
πολύ ορατό τρόπο: ψευτομαγκιές, υπαλληλίκια 
κοκ. Δε θα ασχοληθούμε εδώ όμως με αυτούς. 
Θέλουμε να μιλήσουμε για εμάς τους ίδιους. 
Αυτή η κανιβαλική φιγούρα που περιγράφουμε 
τόση ώρα, λοιπόν, σιγά-σιγά αρχίζει να επηρεάζει 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και εμάς σαν οπα-
δούς, μέσα και έξω από το γήπεδο. Όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι που ερχόμαστε στους συν-
δέσμους και στις κερκίδες για να στηριχθούμε σε 
μία κοινότητα, επηρεαζόμαστε από τις πρακτικές, 
την κουλτούρα και την ηθική αυτής ακριβώς της 
φιγούρας∙ και τελικά από την ηθική και τις πρακτι-
κές της μαφίας. Όλο και περισσότερα πράγματα 
από αυτά που «κάναμε» και «ήμασταν» αλλάζουν 
με γοργό ρυθμό, χάνουν το νόημά που είχανε, 
αρχίζουν να μετριούνται όλο και περισσότερο με 
τρόπους που δε θα έπρεπε να μας απασχολούν. 
Τα μαχαίρια και η οργάνωση της βίας με όλο και 
ποιο εντατικούς τρόπους, τέτοια φάση είναι. Τα 
μπλουζάκια από το internet με τις δάφνες και τις 
σιδερογροθιές το ίδιο. Η εμμονή με τον ψηφιακό 
κόσμο και τις πράξεις που δεν αναγνωρίζονται 
αν δεν έχουν κοινοποιηθεί στο facebook, επίσης. 

Εμείς όμως ούτε θέλουμε ούτε πρέπει να είμα-
στε τέτοιοι. Εμείς είμαστε με τα αλάνια των 

Play the game 
fuck the fame



90s που τις έπαιζαν στα ίσια για το έτσι. Με εκεί-
νους που αργοσβήνουν στην πρέζα αβοήθητοι, 
με του καγκουρέους πιτσιρικάδες χωρίς μέλλον, 
που τη βγάζουν στα πάρκα πίνοντας μπάφους, 
με τους 30αρηδες που διαβάζουν βιβλία. Με 
κείνους που στοιβάζονται στις ουρές του ΟΑΕΔ 
και νιώθουν ασφυκτικά πιεσμένοι. Με τους 
πάνκηδες και τα στραβά κουρέματα. Με κείνους 
που δε συμβιβάζονται με τίποτα, που ‘χουν πει 
τα δικά τους “όχι” και τα φυλάνε καλά μέσα 
τους να σημαδεύουν τη ζωή τους. Είμαστε αυτοί 
που μισούμε αμετανόητα την αστυνομία και τους 
ρουφιάνους της. 

Είμαστε με τους ρομαντικούς του ποδο-
σφαίρου που κλαίνε και ματώνουν για την 

κερκίδα, που την βάζουν πάνω από την ομάδα, 
όταν η ομάδα γίνεται απλά μια ΠΑΕ. Με ‘κεί-
νους που ξημεροβραδιάζονται με τα πινέλα και 
τα spray στα χέρια, γιατί έχουν την καύλα να δη-
μιουργήσουνε κάτι καλό. Πουλάμε μούρη γιατί 
φτύνουμε στα μούτρα όλους τους άλλους που 
δεν μας εκφράζουνε! Εμείς πηγαίνουμε μόνο ευ-
θεία, προστατεύουμε τους εαυτούς μας και την 
αξιοπρέπειά μας όπως ξέρουμε να το κάνουμε, 
αλλά δε βασίζουμε την αξιοπρέπειά μας ούτε 
σκέτα στις μάπες, ούτε σε ακονισμένα εκατοστά 
και άλλες τέτοιες μαλακίες. Τη μαγκιά μας δεν 
την μετράμε σε like, αλλά σε σχέσεις, σε εμπιστο-
σύνη, σε σεβασμό. Κι αυτά τα τελευταία καλλιερ-
γούνται μόνο στα υπόγεια. Το νου μας!

ii) Κληρονομιά που να πεθάνει 
δεν αφήνουμε!

10) «Δε ξεχνάμε την ιστορία μας. Κι αν δε ξέ-
ρουμε ρωτάμε και μαθαίνουμε για τα αλάνια των 
80`s-90`s που δεν έκαναν ποτέ πίσω. Σεβόμαστε την 
οπαδική ιστορία του ΗΡΑΚΛΗ που καθρεφτίζεται σε 
άτομα που σκάνε γήπεδο πιο καυλωμένοι κι από 
πολλούς πιτσιρικάδες.»*

*Αυτόνομη Θύρα 10 - 10 εντολές για την 
κερκίδα (iraklis-g10.gr)

iii) Lifestyle και οπαδισμός
Η παραπάνω φωτό διαφημίζει ένα “οπαδικό” 

μπλουζάκι μιας πολωνικής εταιρίας που πρόσφατα 
άνοιξε κατάστημα και εδώ. Όπως ξέρουμε, δεν είναι 
η μόνη και όπως καταλαβαίνουμε τέτοιου είδους εται-
ρίες κάνουν χρυσές δουλειές σήμερα. Αλλά το ζήτη-
μα δεν είναι μόνο οικονομικό. Συγχρόνως αυτές οι 
εταιρίες διαμορφώνουν και εκφράζουν ένα πρότυπο 
στο οποίο όλοι πρέπει να μοιάσουμε. Μπράτσα, τρε-
ντοτατού, προσεγμένο ξύρισμα, υγιεινισμός, γιάπικο 
παντελονάκι. Αυτό θα πει βιομηχανοποίηση.

iv) Έχετε δει τίποτα τέτοιους;
Οι πολωνοί hooligans έχουν αποκηρύξει τα μαχαί-

ρια στα οπαδικά σκηνικά. Αυτή η συμφωνία, αν και 
χαιρετίζεται συχνά, δεν είναι παρά η συνειδητοποίη-
ση όλων αυτών των μοσχαριών ότι αν είναι να πεθά-
νουν για κάτι, πρέπει να πεθάνουν για τα πραγματικά 
τους μαγαζιά και όχι για την οπαδική τους ταυτότητα, 
που είναι η βιτρίνα. Οι μπράβοι της φωτογραφίας 
μοστράρουν τα κρέατά τους αλλά δε μπαίνουν καν 
στον κόπο να κρύψουνε τις φάτσες τους. Το μοντέλο 
της προηγούμενης διαφήμισης θα μπορούσε σίγου-
ρα να βρίσκεται ανάμεσά τους.

i) Αγνή αλητεία
Τη φωτογραφία τη βρήκαμε στο επίσημο site των 

οργανωμένων οπαδών της ΑΕΛ. 25-30 χρόνια πριν 8 
monsterαδες ποζάρουν με χαμόγελα σε κάποια πλατεία 
της Λάρισσας. Τζιν-τζάκετ, μαλλιά, metal, χουλιγκανι-
σμός. Πίσω τους με σπρέη κάποιο σύνθημα μιλάει για 
τον “παράδεισο των ναρκωτικών”, gate 1 και αλφάδι. 
Σφύξιμο πουθενά. Αγνή αλητεία.



Τους έβλεπες παλιότερα που έσκαγαν με τον πατέρα τους ή με κάποιον μεγάλο αδερφό στην ευ-
θεία. Ήταν ντυμένοι από πάνω μέχρι κάτω στα χρώματα της ομάδας σου, κουβαλούσαν στο χέρι 
τα εισιτήρια και μαζί κουβαλούσαν και χαμόγελο μικρού παιδιού μέχρι τ’ αυτιά. Τους είχες πιάσει 
σίγουρα πολλές φορές ετούτους τους πολύ μικρούς πιτσιρικάδες να σε κοιτάνε με έναν ανεξήγητο 
θαυμασμό και σίγουρα έμεναν να σε παρατηρούν για κάμποση ώρα, αφότου έπαιρνες το βλέμμα 
σου από πάνω τους, τραβώντας το δρόμο σου. Και πως να μη σε κοίταγαν, δηλαδή, καλά-καλά; 
Αφού ο δικός τους κόσμος ήταν πολύ πιο τρυφερός απ’ το δικό σου το άγουρο σουλούπι και συ 
τώρα γυρόφερνες με τα ρεμάλια σου και κορδωνόσουν μπροστά τους θεόρατος με μπύρα και 
ποιος ξέρει τι άλλο στα χέρια, μαυρίλα στο ντύσιμο και ειδικό κασκόλ περασμένο στο λαιμό- τέτοιο 
που κανένας από δαύτους δε μπορούσε να βρει στη μπουτίκ του γηπέδου. Όχι! Ετούτο το κασκόλ 
που φορούσες εσύ ήταν ένα ιδιαίτερο κασκόλ. Το ζήλευαν λίγο, τους φόβιζε λίγο, κάποιους τους 

γοήτευε και άλλο τόσο.

Αυτοί οι μικροί πιτσιρικάδες μεγάλωσαν τώρα λίγο. Κάποιοι απ’ αυτούς ήρθανε να σε βρουν στο 
πέταλο. Φόρεσαν και κασκόλ σα το δικό σου και απ’ το διάδρομο της ευθείας που πηγαινοέρχο-
νταν, τριγυρνάν τώρα μπροστά σου. Αδιαφορούν ακόμα για το ματς όπως και πριν. Αλλάξανε και 
ρούχα οι μικροί πιτσιρικάδες που τώρα μεγάλωσαν λίγο κι έγιναν κοντά 15. Έβαλαν και τσιγάρο 
στο στόμα, αλλά οι φάτσες τους παραμένουν ακόμα παιδικές. Ψάχνονται στο διάδρομο μπροστά 
στο κάγκελο και λίγο έξω απ’ τον πυρήνα, στα πλάγια, να βρουν τη θέση τους. Δε βάζουν κώλο 
κάτω! Ψάχνονται στην κερκίδα, ανάμεσα στις φάτσες των υπόλοιπων παιδιών, να φτιάξουνε και-
νούριους φίλους. Δεν ηρεμούν με τίποτα! Ψάχνονται πάνω απ’ το Πι, πίσω απ’ το τύμπανο, κάτω 
από τον οργανωτή, να βρούνε τύπους με κασκόλ σαν το δικό σου, να τους μοιάσουνε. Δεν ησυχά-
ζουνε ποτέ! Ψάχνονται οι μικροί πιτσιρικάδες, να βρουν τα είδωλά τους, να μάθουν να κοζάρουν, 
να βγάλουν απ’ το στόμα τους καινούριες λέξεις, να ακούσουνε ιστορίες αλλιώτικες. Ψάχνουνε να 
εκτονώσουνε τα κλάματα που ρίχνουνε στο σπίτι και τις φοβέρες που τρώνε στο σχολείο. Θέλουν 
να μάθουν να γίνονται κι αυτοί απειλητικοί. Ψάχνονται οι μικροί πιτσιρικάδες, ν’ ανακαλύψουνε 
ένα καινούριο κόσμο και να τον κάνουνε δικό τους. Μικρό όσο μια καβάτζα σε μια άδεια σωλήνα. 

Μεγάλο όσο μια μαυροντυμένη παρέα με κασκόλ που ζει και πεθαίνει μαζί μεγαλώνοντας…

Κάποιοι απ’ αυτούς θα παραμείνουν εδώ. Θα βρουν ό,τι ψάχνουν ανάμεσα σε μας. Να τους σε-
βόμαστε αυτούς τους μικρούς, γιατί δεν ξέρουμε τι τραβάνε κάθε μέρα. Ξεχνάμε πως είναι να σε 
βρίζουν και να σε λένε “άχρηστο”, πως είναι να ασκεί ο κάθε μαλάκας δάσκαλος τις μικροεξουσίες 
του επάνω σου, πως είναι να σε τραβάν στο τμήμα και να καλούνε τους γονείς σου. Να τους σε-
βόμαστε, γιατί αυτοί δεν έγιναν και δε θα γίνουν τρέντηδες και κυριλέ, σαν κάτι άλλους της γενιάς 
τους. Να τους σεβόμαστε, γιατί κι αυτά τα αλανάκια θα προσπαθήσουν να ανατιμηθούν μαζί μας. 
Μαζί με τα γαμωσταυρίδια που ‘χουμε να τους ρίξουμε, ας φυλάμε και μερικές καλές κουβέντες, 
να τους χαρίζουμε στοργή μέχρι να μεγαλώσουν. Να τους θυμίζουμε ότι τους θέλουμε εδώ, ότι για 
μας αξίζουν, ότι, στο κάτω-κάτω, στο πέταλο δεν τους αγγίζει κανείς. Ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα 

μας κάνουνε περήφανους.

Η Γεωγραφία της κερκίδας
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10 χρόνια μετά, αυτές οι σημαίες, που είδα εκεί
νη την άνοιξη πρώτη φορά να ανεμίζουν στο πέταλο, 

τόσο δα πιτσιρίκι, κάηκαν απ’ τα ίδια μας τα 
χέρια. Κάηκαν μαζί με όλα τα υπόλοιπα πανιά 

μας, 

τις σημαίες μας και τα πλακάτ μας. Κάηκαν ότα
ν εμείς κάναμε τον κύκλο μας, βρήκαμε τα όριά 

μας, 

συναντήσαμε εμπόδια που δεν ξέραμε πώς να τα ξεπεράσουμε... και διαλυθήκαμε! Οι δια
δρομές του 

καθενός άρχισαν να απομακρύνονται όλο και π
ερισσότερο από αυτές των υπολοίπων. Έτσι, νομίζω, 

γίνεται πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Τίποτα σπουδαίο, τίποτα καινούριο, τίποτ
α το ιδιαίτερο.

Προτιμήσαμε να κάψουμε τα πανώ μας, απ’ το να τα αφήσουμε να σαπίζουν αργόσυρτα σε κάποιο 

υπόγειο. Άλλωστε, όλα τα λάβαρά μας δεν ήταν παρά μια απε
ικόνιση της μικρής μας κοινότητας, η 

οποία ανήκει μαζί με τους φίλους και τους εχθρούς της στο παρελθόν. Κάψ
αμε την περηφάνια και 

την μαγκιά που κουβαλούσαν επάνω τους, πριν χάσουν έστω και λίγη απ’ αυτή. Έτσι επιλέξαμε να 

διαχειριστούμε τη συλλογική μας μνήμη, έτσι ε
ίπαμε το δικό μας Αντίο. Κάποιοι άνθρωποι κάψαμε 

τις ζωές μας εκεί, αλλά η ιστορία δε σβήνει. 

«Για όσους ακούμπησαν ένα γραμμάριο από τη
ν αναπνοή τους εκεί μέσα, δεν άλλαξε και δεν 

πρό-

κειται να αλλάξει τίποτα. Τα επόμενα, καλύτερα
 ή χειρότερα, δε θα ‘ναι ποτέ τα ίδια. Το Σ’ αγ

απώ 

και το Αντίο είναι για πάντα.»

Το τι θα γεννηθεί απ’ τις στάχτες των πανιών μας, είναι μια άλλη υπόθεση. Ίσως, σε 10 χρόνια από 

τώρα, να μπορούν να μας μιλήσουνε κάποιοι για α
υτή.

moνο oτι ξεχνιeται πεθαiνει!

«...Γιαννεν
άρα ΑΠΕΙΡ

ΩΤΑΝ, 

άσε τους ά
λλους να κ

οιτάν.

Δεν θα μας
 σκοτώσουν όσο 

κι αν μας 
πολεμάν.

Δεν θα μας
 δούνε κάτ

ω όσο 

και να το 
θέλουνε,

ο ΠΑΣ είνα
ι ιδέα και 

οι 

ιδέες δεν π
εθαίνουνε!

»

Γιαννενάρα
 - 

No Guts - No Glory 
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Refuse to lose

Έρχονται κάθε βδομάδα χαρ-
τιά με δικογραφίες. Έχουμε γενικά 
ένα θέμα με το οποίο παίζουμε 
την ύπαρξή μας σαν οπαδικό κί-
νημα του Ηρακλή […] Έχετε δει τι 
συμβαίνει.Κάθε δικογραφία είναι 
και λεφτά. Είναι ένα μεγάλο πρό-
βλημα και πλέον δεν είναι μόνο 
τα λεφτά. […] Eμάς φέτος ας πού-
με, μας σκάνε τα δικαστήρια από 
τη B’ και τη Γ’ εθνική, τα οποία 
πέρναν αναβολές και τα λοιπά. 
Πλέον υπάρχει μια διαφορετική 
αντιμετώπιση από τους ασφαλί-
τες της Αθλητικής Βίας, οι οποί-
οι έρχονται σε κάθε δικαστήριο 
και φέρνουν ένα έγγραφο, που 
χαρακτηρίζουνε τον κάθε κατηγο-
ρούμενο “γνωστό στην ασφάλεια” 
και “ιδιαζόντως επικίνδυνο” και 
ζητάν από το δικαστήριο να του 
επιβληθεί η παρουσία στο τμήμα. 
Κι έτσι, ενώ αυτό το αποφεύγαμε 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα 
προηγούμενα χρόνια, πλέον έχει 
αρχίσει και γίνεται καθημερινότη-
τά μας. Δηλαδή, πλέον, το κάθε 
δικαστήριο είναι και ένα άτομο 
μείον, το οποίο πηγαίνει στο τμή-
μα.

Πλέον δε μπορώ να ρίξω σε 
κάποιον βάρος, να του πω γιατί 
δεν έρχεσαι. Είναι πάρα πολύ ψυ-
χοφθόρο όλο αυτό. Πραγματικά 
είναι ψυχοφθόρο να στρίβεις 
στην Αγίου Δημητρίου και από 
το Ιβανώφειο μέχρι το Καυτατζό-
γλειο, που είναι 150 μέτρα ας 
πούμε, να έχει κορδόνι ΜΑΤ όπως 
είναι μπροστά στην αμερικάνικη 
πρεσβεία στις 17 Νοέμβρη. Δεν 
είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι 
ωραίο πράγμα να σε ξεφτιλίζουνε 
στον έλεγχο. Δηλαδή να περνάμε 
4 ελέγχους, στους οποίους σε 
ψάχνουνε ΜΑΤ, και να σε ξεφτι-
λίζουνε. Δεν είναι ωραίο αυτό το 
πράγμα…

Εκπρόσωπος της Αυτόνομης Θύρας 10 
μιλάει στην ραδιοφωνική εκπομπή “Πέ-
ταλλο από Μέταλο” στα Γιάννενα // 
14.03.17

21.01.2017// Καυτατζόγλειο


