συνθήματα σε τοίχους "αφημένα"...

[[editorial]]... Παρακάτω ακολουθούν κάποια από τα συνθήματα που υπήρχαν και υπάρχουν
«παρατημένα» σε τοίχους και αφημένα στη δική μας κριτική ικανότητα.... Στην αρχή ίσως
προκαλέσουν ένα μικρό άνοιγμα των χειλιών μας αλλά πραγματικό σκοπό έχουν να θέσουν
τουλάχιστον σε λειτουργία τη σκέψη μας. Παιδιά με μαρκαδόρους και σπρέι πυροβολούν
τοίχους με κάθε είδους αλήθειες βγάζοντας από μέσα τους άλλοτε αμφισβήτηση και οργή
και άλλοτε ειρωνεία και αγανάκτηση για τα κακώς κείμενα της εποχής τους (μας). Αυτοί
γνωρίζουν πως η σκέψη και ο προβληματισμός μπορεί να υπάρχει παντού και πάντα...
ακόμα και εκεί έξω στους δρόμους των άσχημων γκρι σπιτιών και ανάμεσα σε αυτοκίνητα
και κάδους σκουπιδιών! [[[με ">>>" όσα προστέθηκαν τελευταία]]]

* >>> Έκανες λάθος μπέμπα (art Καλαμάτα)
* >>> Άν ο Σαμπάνης ήταν Ολυμπιονίκης θα ήταν Αλβανός (Οδ. Αγ. Σοφίας Σαλόνικα 2004)
* >>> Στον καιρό των δολοφόνων οι ανασφάλειες οπλοφορούν

* Δεν θα το σπάγαμε - χαμένα πήγαν όσα πλήρωσες (στις λαμαρίνες "προφύλαξης" σε
κατάστημα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνη 2003)
* Ιστορία ερχόμαστε , ραντεβού στο δρόμο 19-21 Ιούνη (θεσσαλονίκη)
* we dont forget , we dont forgive carlo lives! (θεσσαλονίκη)
* Beware ρουφιάνοι (θεσσαλονίκη)
* Πόλη που καίγεται , λουλούδι που ανθίζει (Φιλοσοφική ΑΠΘ)
* Αφγανιστάν Ιρακ Γιουγκοσλαβία
μας μάθαν οι μαλάκες γεωγραφία
* Ξυπνήστε αυτούς που κοιμούνται
αφήστε αυτούς που ονειρεύονται
* Τίποτε δεν τελείωσε (ΣΥΓΓΡΟΥ)
* θα κλείσουν τα καπάκια (ΕΞΑΡΧΕΙΑ)
* 'Έξω οι βάσεις από τον Γαλαξία (ΧΑΝΙΑ)
* Οι νόμοι είναι η μυρωδιά του πτώματος της κοινωνίας (ΕΞΑΡΧΕΙΑ)
* Ο ζουζουνάκος λέει όχι στον πόλεμο (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ)
* ..ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙΓΑΝΕ ΒΙΒΛΙΑ .....
..ΤΩΡΑ ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ...! (Εξάρχεια-Αθήνα)
* Τίποτα δεν είναι πιο ασήμαντο από μια υπόσχεση!
* Μην στηρίζεις τα όνειρά σου στ'άστρα,γιατί αυτά δεν στηρίζονται πουθενά!
* Αν είσαι περικυκλωμένος από κροκόδειλους,το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι
να αποξηράνεις τη λίμνη!
* Απαγορεύεται το Απαγορεύεται!
* Δώστε ζώη σ'αυτόν τον άχαρο τοίχο και ζωγραφίστε ό,τι μπορείτε...ΖΩΗ ΒΡΕ!!!!
* Όταν θα πεθάνω θα πάω στον παράδεισο,γιατί την κόλαση την έζησα εδώ
* Σκατά στον τάφο του Τζων Γουέιν... ( Ο Καθιστός ταύρος)

1/9

συνθήματα σε τοίχους "αφημένα"...

* Μην περιμένετε να χιονίσει για να βγείτε στους δρόμους
* one solution, revolution
* Τα όπλα τυχαία εκπυρσοκροτούν κι οι μπάτσοι καταλάθος ναρκωτικά πουλούν
* Δε φοβάμαι τίποτα δεν ελπίζω σε τίποτα i am free man (πλατεία Αγ. Κηρύκου Ικαρίας)
* Μην αφήσεις αυτό που σε τρώει να χορτάσει (Βασιλικό θέατρο, θεσσαλονίκη)
* Λαέ πολέμα σου πίνουνε το αίμα.Λαέ κουνήσου σου τρώνε το ψωμί σου
* Επιταχύνω κι έπειτα...χύνω.
* "...χρησιμοποιούμε τη συνουσία για να αποφύγουμε μια σχέση με ουσία...
* Όλοι στο δρόμο, ο εχθρός μας περιμένει
* Οι νόμοι και τα διατάγματα καταργούνται στα οδοφράγματα
* Ούτε αλλάχ ούτε θεός, πόλεμος κοινωνικός
* Η ελλάδα δεν θα γίνει γερμανία,
φασίστες θα σας πάρουνε όλους με φορεία
* Μπάτσοι,δικαστές,αφεντικά,ρουφιάνοι
όλοι θα πληρώσετε το αίμα του Τζουλιάνι.
* Κρεμασμένοι Ευαγγελάτοι
Με άντερα Κακαουνάκη (Οδός Πλαπούτα)
*
Μικροαστοί κλειστείτε στα διαμερίσματά σας,
παρέα να σαπίσετε με τα έπιπλά σας.
*
Οι τοίχοι έχουν αυτιά ή τα αυτιά τοίχους;
*
Ξεκουμπώστε το μυαλό σας τόσο συχνά όσο και το παντελόνι σας.
*
Στόχος μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι η επανάσταση και ο σοσιαλισμός.
*
Ο λαός δεν ξεχνά, συσπειρώνεται νικά
*
Λαέ πολέμα σου πίνουνε το αίμα. Λαέ κουνήσου σου τρώνε το ψωμί σου.
*
Λαέ θυμήσου το ΝΟΕΜΒΡΗ
*
Το πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή, ήτανε εξέγερση και πάλη μαζική.
*
1, 2, 3, πολλά πολυτεχνεία
*
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Να καεί,να καεί το μπουρδέλο η σχολή.
*
Μπάτσοι, TV, νεοναζί
όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί
*
Oι μπάτσοι χτυπάνε στο ψαχνό
η TV χτυπάει στο μυαλό
*
Οι μπάτσοι πουλάνε τα κρουασάν και μεσ' στα κρουασάν βρίσκουμε αρντάν. Αρντάν αρντάν
πρωτοπορία ζήτω η ελληνική αστυνομία. Οι μπάτσοι πουλάνε τα πατατάκια και μεσ' στα
πατατάκια βρίσκουμε τριπάκια. Τριπάκια τριπάκια πρωτοπορία ζήτω η ελληνική αστυνομία.
* Ειμαστε τσιγκανοι και Μωαμεθανοι
Τουρκοι προβοκατορες και φιλοσκοπιανοι
*
Ο άνθρωπος πήγε στο δάσος για να κόψει δέντρα.
Τώρα το δέντρο ήρθε στην πόλη για να κόψει ανθρώπους.
*
"Τρέμετε. Όλοι είστε ίδιοι. Δεξιοί, αριστεροί, φασίστες,ανάρχες. Όλοι δίποδοι παμφάγοι
πήθικοι."
*
"Η ηθική είναι ο τόπος της μοναξιάς μας" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"Το οχτάωρο με εξαγριώνει" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"Είναι και πολύ χολέρα όποιος κυνηγάει την καριέρα" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"Να ξεσκίσουμε το χάρτινο παραπέτασμα των βεβαιοτήτων" (Πάντειος,Αθήνα)
* "Ο Spiderman τον παίρνει - Superman . O Superman είναι ο Klark Kent - Spiderman"
(Πάντειος,Αθήνα)
*
"Κάτω όλοι!" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"'Οχι άλλο ψέμα" (Πάντειος,Αθήνα)
*
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"Λευτεριά σε όλους μας" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"Ο κόσμος δεν κερδίζεται με προσευχές" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"Σταματήστε τη Γη να κατέβω" (ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη)
* "Ηλίθια πόλη τεμπελιάζεις ξαπλωμένη.Οι έμποροι σου έχουν πνίξει την καρδιά.Ούτε κι
αυτός ο ήλιος σου δε σε ζεσταίνει και τα σπασμένα τα πληρώνουν τα παιδιά." (σύνθημα από
σπίτι στην Πλάκα)
*
"Κάποτε σκότωσα ένα μυρμήγκι για πλάκα κι αυτό πέθανε στ'αλήθεια!!" (Αθήνα)
*
"Θεραπεύτηκα από την Σχιζοφρένεια, αλλά που είμαι τώρα που με Χρειάζομαι?!?" (Αθήνα)
* "Διατηρείτε την Αθήνα καθαρή.Ταχυδρομείστε τα σκουπίδια σας στη Θεσ/κη." (Αθήνα)
* "Αγάπη είναι η ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ του έρωτα"
(τα παιδιά είχανε ζωγραφίσει κι έναν μεγ.φακό, ο οποίος παραμόρφωνε
την λέξη Μεγένθυση) (Αθήνα)
* "U may think u can Fly . But u'd better not try it!" (Αθήνα)
* "Φονιάδες των ψαριών ,αργυροπελεκάνοι"
* "Τόσο ποδόσφαιρο και τόσους μπάτσους έχουμε να δούμε από τον καιρό της χούντας"
* "Μην φτύνετε κάτω.Τπάρχουν πολλοί από πάνω" (Βύρωνας,Αθήνα)
* "Είμαστε αυτό που γράφουμε για να αλλάξουμε αυτό που είμαστε" (Φιλοσοφική Α.Π.Θ.)
*
"Λευτεριά στους εξωγήινους αγωνιστές" (Αστεροσκοπείο Α.Π.Θ.)
*
"Η καθαριότητα είναι μια πλάνη, σκατά στα μούτρα του Παπουτσάνη" (Φυσικό Α.Π.Θ.)
*
"Ο Batman το ξέρει...εσύ ;" (Φυσικό Α.Π.Θ.)
*
"Μπάτσοι τρέμετε...η μάνα του Sorin είναι πάλι έγκυος..." (Φυσικό Α.Π.Θ.)
*
"Το Πολυτεχνείο δεν είναι δεξιό, είναι κατακόκκινο και κομμουνιστικό"
*
"Όχι στο internet. Eίναι το θηρίο."
*
"Η ρουφιανιά σήμερα λέγεται καριέρα"
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*
"7 μέρες TV / Μίζερη ζωή"
*
"Έγχρωμη TV / Ασπρόμαυρη ζωή"
*
"Εσείς είδατε big brother χθες, βλάκες ;"
*
"Στα χρόνια του AIDS, το στυλ είναι ο μαλάκας"
*
"Αν θέλεις ασφάλεια, τότε να γίνεις ασφαλίτης"
*
"Μαρία σ' αγαπώ για πάντα. Μακριά από τα ναρκωτικά"

*
"Λευτεριά στο Στηβ Ντούζο"
*
"Μήπως είσαι ότι αγοράζεις ; "
*
"First we gain respect, Then we take revenge''
*
"Πυροβάτη ζεις!" (Θεσσαλονίκη)
*
"Μια κοινωνία που έχει απ' όλα, για όλα όχι όμως για όλους." (Λάρισα)
*
"Μην βάφετε τους τοίχους...είναι φρεσκογραμμένοι" (Λύκειο Περιστερίου)
*
"Μα τις 1000 ενωμένες τράπεζες!!!" (Εξάρχεια,Αθήνα)
*
"Κάτι δεν πάει καλά, κάτι με πνίγει, τον τελευταίο καιρό έχω ξεφύγει (Πάντειος,Αθήνα)
*
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"Το νέφος έκανε τα παιδιά μας Κνίτες" (Πάντειος,Αθήνα)
*
"Μη μπει κανείς σ' αυτή την αίθουσα...θα τον φάει ο Μάρξ Engels!" (Πάντειος,Αθήνα)
* "ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
κάντε έρωτα με βάτραχους"
* "Παρακαλώ μη ρίχνετε τα τσιγάρα σας στη λεκάνη. Βρέχονται και μετά ανάβουν δύσκολα."
* "Μην τα περιμένετε όλα από την αστυνομία. Χτυπηθείτε μόνοι σας."
* "Το Πάσχα φέτος ματαιώνεται. Βρέθηκε το πτώμα."
* "Υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο;"
* "Φυσικά και καπνίζω. Είναι πιο υγιεινό από το να αναπνέω."
* "Αν χρησιμοποιήσετε το σαπούνι, μετά πλύνετε καλά τα χέρια σας."
* "Είμαι Πόντιος ομοφυλόφιλος. Πηγαίνω με γυναίκες."
* "ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΩΡΑ!"
* "Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε."
* "Προτιμώ ένα σκύλο από μια γυναίκα. Δεν μιλάει και έχει ήδη γούνα."
* "Η πραγματικότητα είναι μία ψευδαίσθηση που οφείλεται στην έλλειψη οινοπνεύματος."
* "Ας κρατήσουμε την αιμομιξία στους κόλπους της οικογένειας."
* "Ευνούχοι ενωθείτε. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε."
* "Αν η πορνογραφία μπορούσε να ικανοποιήσει τη σεξουαλική στέρηση, τότε θα δίναμε
βιβλία μαγειρικής στους πεινασμένους."
* "Ο καπιταλισμός είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο σοσιαλισμός είναι
ακριβώς το αντίθετο."
* "Αν τα λάθη διδάσκουν, τότε έχω μία καταπληκτική μόρφωση."
* "Ο κόσμος θα καταστραφεί αύριο. Πορεία διαμαρτυρίας την ερχόμενη Τρίτη."
* "Δεν είμαι προκατειλημμένος. Μισώ τους πάντες."
* "Καλά με τον Τιτανικό... Κανένα νέο από το παγόβουνο;"
* "Τα πάντα ήταν διαφορετικά πριν αλλάξουν όλα."
* "Ο ΚΙΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ"
* "Αν ο Θεός υπάρχει είναι δικό του πρόβλημα."
* "Λιοντάρια - Χριστιανοί 7-0"
* "Ο καρκίνος κόβει το τσιγάρο"
* "Η στειρότητα δεν είναι κληρονομική."
*
"Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Γένοβα παντού από 'δώ κι εμπρός"
*
"Δεν θα σιωπήσουμε."
*
"Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός ."
*
"Παγκοσμιοποιείστε την αντίσταση."
*
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"Εσείς μιλάτε για βιτρίνες, εμείς μιλάμε για ζωές ."
*
"Πολιορκείστε τους 8 για να ελευθερωθούμε όλοι ."
* "Ο καφές , τα ποτά και τα τσιγάρα συντηρούν την μιζεροξεφτίλα σου ."
*
"Κάτω από το πλακόστρωτο ,υπάρχει η παραλία . "
*
"ΑΣ ΗΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ . ΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ."
*
«Ένα γέλιο θα σας θάψει»
*
«ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΚΟΙΜΟΣΑΣΤΑΝ...!»
*
«Ο εχθρός είναι ένας...η μοναξιά»
*
«2004 ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΘΑ ΦΑΤΕ»
*
«O πολιτισμός τους σβήνει άμα τους κοπεί το ρεύμα»
*
«ΛΥΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑ»
*
«Ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός»
*
«Ν.Α.Τ.Ο. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΑΣ»
*
«Έξω οι βάσεις από τα μαθήματα»
*
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΤΕ»
*
«Το Aιγαίο ανήκει στα ψάρια του»
*
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«ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ»
*
«Kάτω τα κόμματα, ζήτω οι τελείες»
*
«ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ»
*
«Kάτω τα ζήτω, ζήτω τα κάτω»
*
«ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΞΗΣ Η ΖΩΗ ΚΑΝΕΙ ΚΟΠΑΝΑ»
*
«Tα πρόβατα απείργησαν και ζήτησαν καλύτερες συνθήκες σφαγής»
*
«ΦΑΣΙΣΜΟΣ = ΠΟΛΕΜΟΣ»
*
«Εμπρός στον έτσι που χάραξε ο τέτοιος»
*
«ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ»
*
«Aλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι»
*
«ΤΟ WEEKEND ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΕΝΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ»
*
«Όταν κλείνει η TV αρχίζει η ζωή»
*
«ΜΑΝΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΩ – ΚΟΣΚΩΤΑΣ»
*
«O ρατσισμός, είναι ο πολιτισμός των ηλιθίων»
*
«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΟΝΕ»
*
«Η δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι βλακεία»
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*
«ΑΣΤΕΡΙΑ...ΣΑΣ ΕΡΧΟΜΑΙ!»
*
«Λευτεριά στους φυλακισμένους τηλεθεατές»
*
«ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΑ ΒΓΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ; ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΞΗ ‘Η ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ;»
*
«Mε τ' αφεντικά είμαστε μια οικογένεια, γιατί μας γα... την μάνα»
*
«ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ-ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ»
*
«Τα πλούτη τους είναι το αίμα μας»
*
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
*
«Mόνο τα ζώα πρέπει να φοράνε γούνες»
*
«ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ‘Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΣΤΕ;»
*
«Eις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι για την πάρτη σας»
*
«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΙΖΕΡΙΑ»
~|~|~|

(η συμβολή σας στην "ολοκλήρωση" αυτής της σελίδας με την προσθήκη και άλλων
συνθημάτων είναι τουλάχιστον απαραίτητη...)
///¦¦¦
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