
Η φωτογραφία στα αριστερά απεικονίζει το θεατράκι στην πλατεία Ταπη-
τουργείου στον Βύρωνα το φθινόπωρο του 2013. Χρησιμοποιήθηκε ως οπι-
σθόφυλλο του τεύχους 38 του έγκυρου περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας,
τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς. Όπως μπορείτε να δείτε, τα σκαλιά είναι
τίγκα σε αντιφασιστικά και αντιμπατσικά συνθήματα. Το πάνω μέρος της πλα-
τείας, επίσης, μοιάζει αρκετά φιλόξενο για αναζωογονητικά, κοινωνικά ανεύ-
θυνα νυχτερινά αράγματα. Η φωτογραφία στα δεξιά, τώρα, απεικονίζει το ίδιο
θεατράκι έτσι όπως έγινε μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Όπως έσπευσαν να ενη-
μερώσουν την ανήσυχη κοινή γνώμη εγκυρότερα έντυπα από το δικό μας,
όπως η Athens Voice, η πλατεία Ταπητουργείου, χάρη στον φιλότεχνο αριστερό
δήμαρχο Βύρωνα και στη δεινή βούρτσα του street artist Achilles (και γαμώ τα
nicknames, bro!), «μεταμορφώθηκε». Έγινε ένα τεράστιο… χαλί, για να θυμίζει,
έτσι διακήρυξαν, τους εξαίσιους τάπητες που έβγαζε το παλιό εργοστάσιο τα-
πητουργίας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Και βέβαια «ακολούθησε βελτίωση
και ενίσχυση του φωτισμού με νέους προβολείς τεχνολογίας LED χαμηλής κα-
τανάλωσης, που αναδεικνύουν το έργο και συμβάλλουν στο αίσθημα ασφά-
λειας των κατοίκων της περιοχής».1

Στα προηγούμενο τεύχος μας, με αφορμή την καλλιτεχνική «μεταμόρφωση»
των καφάο από διάφορους δήμους, είχαμε ασχοληθεί με τη σύνδεση κρατικά

επιχορηγούμενης «τέχνης δρόμου» και μπάτσων στις πλατείες, με σκοπό την ενί-
σχυση του «αισθήματος ασφάλειας» των καλών μας αφεντικών, δηλαδή την κυ-
ριαρχία τους στον δημόσιο χώρο.2 Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η
φωτογραφία στα δεξιά είναι μια απόδειξη ότι η κρατική εφαρμογή της «μηδενι-
κής ανοχής» στο μικροεπίπεδο μιας γειτονιάς μετράει απανωτές νίκες. Πάντα,
όμως, οι φωτογραφίες κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν. Και οι θριαμβο-
λογίες των φίλων του κράτους, πολύ συχνά, κρύβουν τους εντεινόμενους φό-
βους τους. Μια σύντομη βόλτα στον Βύρωνα, π.χ., θα έδειχνε ότι στην πραγμα-
τικότητα οι τοίχοι είναι πολύ περισσότερο φορτωμένοι σήμερα με αντιφασιστικά
και αντιμπατσικά συνθήματα από ό,τι ήταν το 2013. Οι θεαματικές «μαγικές ει-
κόνες» της πειθάρχησης δεν είναι μόνο μια επίδειξη της δύναμης των αφεντι-
κών. Είναι και μια προσπάθεια να συσκοτιστεί η πολύ πραγματική αδυναμία τους
να επιβάλλουν, τόσο ασφυκτικά όσο θα ήθελαν, το μονοπώλιο της δικής τους
γνώμης στον δημόσιο χώρο. 
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