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Παηδηά ίζωο απνξείηε πώο γίλεηαη θαη όηαλ γπξλνύζακε από ην ζέαηξν ρηέο βξάδπ πην πνιύ 

κηινύζακε γηα ην όηη ε ιάηβ κνπζηθή είρε δηθήο ηεο έκπλεπζεο εξκελεία ηωλ ηξαγνπδηώλ θαη 

όρη ζαλ καγλεηνθωλεκέλε, θαη πώο γίλεηαη όηαλ νη εζνπνηνί θαη ν ζθελνζέηεο ήξζαλ ζην 

πεδνδξόκην έμω από ην ζέαηξν λα ζπδεηήζνπλ κε ην θνηλό νη θαζεγεηέο ζαο ηνπο 

επραξίζηεζαλ θαη ηνπο ζπλεράξεζαλ κόλν γηα ην πώο έζεζαλ ζε δωληαλό δηάινγν ηηο ηξεηο 

ελ δωή γεληέο, δειαδή ηεο γεληάο ηνπ «ηειεπηαίνπ αληάξηε» (πνπ αθόκε ζπλνκηινύζε κε ην 

θνηλό κέζα ζηελ αίζνπζα) ν νπνίνο ήηαλ ζαλ ηνπο παππνύδεο ζαο, ηεο γεληάο ηνπ ζθελνζέηε, 

ν νπνίνο ήηαλ ζαλ ηνπο γνλείο ζαο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζαο, θαη ηεο γεληάο ηωλ θνξηηζηώλ πνπ 

ππνδύζεθαλ ηηο αληάξηηζζεο θαη ήηαλ ηεο δηθήο ζαο γεληάο (θαη γεληάο ειηθηαθήο θαη, 

ζρεδόλ, γεληάο «ζρνιηθήο» αθνύ ε πξώελ καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ ζαο πνπ γλωξίζαηε 

απνθνίηεζε ην 2013 πνπ εζείο ζε ηξεηο κήλεο ζα εξρόζαζηαλ από ην δηπιαλό δεκνηηθό). Καη 

πώο γίλεηαη θαη ν θαζεγεηήο πνπ ζπλνκίιεζε ιηγόηεξν γηα ην ζέκα λα ήηαλ απηόο πνπ 

ζπγθηλήζεθε πεξηζζόηεξν θαη πνπ ιόγω γεωγξαθηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ θαηαβνιώλ είρε 

ππεξεηήζεη ζην ζηξαηό ζαλ «εκηνλεγόο», (δειαδή «κνπιαξάο», ξωηήζηε ηνπο γνλείο ζαο 

πνηνπο ζηέιλαλε «κνπιαξάδεο») 

Η απάληεζε γηα ην γηαηί ηεο ηέηνηαο «ζηωπήο» είλαη απιή θαη είλαη ίδηα θαη γηα καο ηνπο 

θαζεγεηέο θαη γηα ζαο ηνπο καζεηέο: Όηαλ κηιάεη ε ίδηα δωή θαη ε ίδηα ε πξαγκαηηθόηεηα 

ηόηε νύηε εξωηήζεηο δεκηνπξγνύληαη νύηε ζρόιηα, δηόηη όινη θαηαιαβαίλνπλ θαη όινη 

ληώζνπλ όηη ε δωή ηα είπε όια θαη όηη όινη ηα θαηάιαβαλ. 

Τα ίδηα ήηαλ θαη νη αληηδξάζεηο ηωλ ζεαηώλ πνπ έβγαηλαλ από ηελ ηαηλία «Ψπρή βαζηά» πξηλ 

ιίγα ρξόληα ή ηελ ηαηλία «Τν ηειεπηαίν ζεκείωκα» πξηλ ιίγνπο κήλεο. 

Όζνλ αθνξά ζπγραξεηήξηα γηα ην έξγν, ζπγραίξνπκε ηηο εζνπνηνύο θαη ηνλ ζθελνζέηε πνπ 

ήμεξαλ πώο λα αθήζνπλ ηελ δωή θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα λα κηιήζνπλ. 

Όζνλ αθνξά επραξηζηίεο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ, επραξηζηνύκε ηηο, νπζηαζηηθά 

ζπκκαζήηξηέο ζαο, εζνπνηνύο πνπ δηάιεμαλ απηό εηδηθά ην ζέκα λα δηδαρηνύλ από ηνλ 

ζθελνζέηε ηνπο θαη λα καο δηδάμνπλ θη εκάο θαη όιε ηελ Αζήλα θαη, καθάξη, όιε ηελ 

Ειιάδα, θαη επραξηζηνύκε ηνλ ζθελνζέηε ηνπο πνπ δηάιεμε απηό εηδηθά ην ζέκα λα 

κεηαθέξεη από ηνπο παππνύδεο ζηα εγγόληα (θαη ζε κηα επνρή πνπ αληί λα κεηαθέξεη θάηη 

ιάηβ ε κηα γεληά ζηελ άιιε θάζνληαη θαη αθνύλ ηη κεηαθέξεη ζε όινπο καδί ε ηειεόξαζε αληί 

λα ζπλνκηινύλ). Καη ζηνλ ίδην ηνλ «παππνύ» θαη όινπο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ ζπληξόθνπο , 

δώληεο θαη κε, θη εκείο θη όιε ηελ Ειιάδα ιέκε, – ηη άιιν;- έλα ηεξάζηην επραξηζηώ γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπο θαη ην παξάδεηγκα θαη δίδαγκά ηνπο θαη, ζηελ ειηθία ηνπο, αληί «λα’ζηε 
πάληα θαιά» ιέκε έλα «λα’ζηε πάληα αζάλαηνη» 

Δηεπθξίλεζε: Φπζηθά ε επρή «λα’ζηε πάληα αζάλαηνη» είλαη επρή ζε καο… 

ΥΓ: Παηδηά γηα λα δείηε πόζν πξαγκαηηθή ήηαλ ε αλαπαξάζηαζε ζην ρηεζηλό έξγν, δείηε θαη 

ηηο θωηνγξαθίεο ζην βίληεν ηνπ παξαθάηω ηξαγνπδηνύ πνπ κηιά γηα κεξηθά από ίδηα 

γεγνλόηα (θωηνγξαθίεο πξαγκαηηθώλ πξνζώπωλ, όρη από θηικ, π.ρ. ε θνπειίηζα πνπ 

γνλαηίδεη ζηνλ ηάθν είλαη ε αδειθή ηνπ Σθνπληνύξε ν νπνίνο είρε έξζεη πξηλ έλα ρξόλν ζην 

ζρνιείν):  https://www.youtube.com/watch?v=KOndLCkPXOY  
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