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Welcome to a Science-Fiction Planet                                                                                                    
How George Orwell's Doublethink Became the Way of the World: 
David Barsamian interviews Noam Chomsky 
by Noam Chomsky and David Barsamian Posted on June 17, 2022                                                                                                        

Originally posted at TomDispatch. 

David Barsamian: Let’s head into the most obvious nightmare of this moment, the war in 
Ukraine and its effects globally. But first a little background. Let’s start with President 
George H.W. Bush’s assurance to then-Soviet leader Mikhail Gorbachev that NATO would 
not move “one inch to the east” — and that pledge has been verified. My question to you is, 
why didn’t Gorbachev get that in writing? 

Noam Chomsky: He accepted a gentleman’s agreement, which is not that uncommon in 
diplomacy. Shake-of-the-hand. Furthermore, having it on paper would have made no 
difference whatsoever. Treaties that are on paper are torn up all the time. What matters is 
good faith. And in fact, H.W. Bush, the first Bush, did honor the agreement explicitly. He even 
moved toward instituting a partnership in peace, which would accommodate the countries of 
Eurasia. NATO wouldn’t be disbanded but would be marginalized. Countries like Tajikistan, 
for example, could join without formally being part of NATO. And Gorbachev approved of 
that. It would have been a step toward creating what he called a common European home with 
no military alliances. 

Clinton in his first couple of years also adhered to it. What the specialists say is that by about 
1994, Clinton started to, as they put it, talk from both sides of his mouth. To the Russians he 
was saying: Yes, we’re going to adhere to the agreement. To the Polish community in the 
United States and other ethnic minorities, he was saying: Don’t worry, we’ll incorporate you 
within NATO. By about 1996-97, Clinton said this pretty explicitly to his friend Russian 
President Boris Yeltsin, whom he had helped win the 1996 election. He told Yeltsin: Don’t 
push too hard on this NATO business. We’re going to expand but I need it because of the 
ethnic vote in the United States. 

In 1997, Clinton invited the so-called Visegrad countries — Hungary, Czechoslovakia, 
Romania — to join NATO. The Russians didn’t like it but didn’t make much of a fuss. Then the 
Baltic nations joined, again the same thing. In 2008, the second Bush, who was quite different 
from the first, invited Georgia and Ukraine into NATO. Every U.S. diplomat understood very 
well that Georgia and Ukraine were red lines for Russia. They’ll tolerate the expansion 
elsewhere, but these are in their geostrategic heartland and they’re not going to tolerate 
expansion there. To continue with the story, the Maidan uprising took place in 2014, expelling 
the pro-Russian president and Ukraine moved toward the West. 

From 2014, the U.S. and NATO began to pour arms into Ukraine — advanced weapons, 
military training, joint military exercises, moves to integrate Ukraine into the NATO military 
command. There’s no secret about this. It was quite open. Recently, the Secretary General of 
NATO, Jens Stoltenberg, bragged about it. He said: This is what we were doing since 2014. 
Well, of course, this is very consciously, highly provocative. They knew that they were 
encroaching on what every Russian leader regarded as an intolerable move. France and 

https://original.antiwar.com/author/noam_chomsky/
https://original.antiwar.com/author/david_barsamian/
https://original.antiwar.com/noam_chomsky/2022/06/16/welcome-to-a-science-fiction-planet/
http://www.tomdispatch.com/


 

 

Germany vetoed it in 2008, but under U.S. pressure, it was kept on the agenda. And NATO, 
meaning the United States, moved to accelerate the de facto integration of Ukraine into the 
NATO military command. 

In 2019, Volodymyr Zelensky was elected with an overwhelming majority — I think about 70% 
of the vote — on a peace platform, a plan to implement peace with Eastern Ukraine and 
Russia, to settle the problem. He began to move forward on it and, in fact, tried to go to the 
Donbas, the Russian-oriented eastern region, to implement what’s called the Minsk II 
agreement. It would have meant a kind of federalization of Ukraine with a degree of autonomy 
for the Donbas, which is what they wanted. Something like Switzerland or Belgium. He was 
blocked by right-wing militias which threatened to murder him if he persisted with his effort. 

Well, he’s a courageous man. He could have gone forward if he had had any backing from the 
United States. The U.S. refused. No backing, nothing, which meant he was left to hang out to 
dry and had to back off. The U.S. was intent on this policy of integrating Ukraine step by step 
into the NATO military command. That accelerated further when President Biden was elected. 
In September 2021, you could read it on the White House website. It wasn’t reported but, of 
course, the Russians knew it. Biden announced a program, a joint statement to accelerate the 
process of military training, military exercises, more weapons as part of what his 
administration called an “enhanced program” of preparation for NATO membership. 

It accelerated further in November. This was all before the invasion. Secretary of State Antony 
Blinken signed what was called a charter, which essentially formalized and extended this 
arrangement. A spokesman for the State Department conceded that before the invasion, the 
U.S. refused to discuss any Russian security concerns. All of this is part of the background. 

On February 24th, Putin invaded, a criminal invasion. These serious provocations provide no 
justification for it. If Putin had been a statesman, what he would have done is something quite 
different. He would have gone back to French President Emmanuel Macron, grasped his 
tentative proposals, and moved to try to reach an accommodation with Europe, to take steps 
toward a European common home. 

The U.S., of course, has always been opposed to that. This goes way back in Cold War history 
to French President De Gaulle’s initiatives to establish an independent Europe. In his phrase 
“from the Atlantic to the Urals,” integrating Russia with the West, which was a very natural 
accommodation for trade reasons and, obviously, security reasons as well. So, had there been 
any statesmen within Putin’s narrow circle, they would have grasped Macron’s initiatives and 
experimented to see whether, in fact, they could integrate with Europe and avert the crisis. 
Instead, what he chose was a policy which, from the Russian point of view, was total 
imbecility. Apart from the criminality of the invasion, he chose a policy that drove Europe 
deep into the pocket of the United States. In fact, it is even inducing Sweden and Finland to 
join NATO — the worst possible outcome from the Russian point of view, quite apart from the 
criminality of the invasion, and the very serious losses that Russia is suffering because of that. 

So, criminality and stupidity on the Kremlin side, severe provocation on the U.S. side. That’s 
the background that has led to this. Can we try to bring this horror to an end? Or should we try 
to perpetuate it? Those are the choices. 

There’s only one way to bring it to an end. That’s diplomacy. Now, diplomacy, by definition, 
means both sides accept it. They don’t like it, but they accept it as the least bad option. It 
would offer Putin some kind of escape hatch. That’s one possibility. The other is just to drag it 
out and see how much everybody will suffer, how many Ukrainians will die, how much Russia 
will suffer, how many millions of people will starve to death in Asia and Africa, how much we’ll 
proceed toward heating the environment to the point where there will be no possibility for a 



 

 

livable human existence. Those are the options. Well, with near 100% unanimity, the United 
States and most of Europe want to pick the no-diplomacy option. It’s explicit. We have to keep 
going to hurt Russia. 

You can read columns in the New York Times, the London Financial Times, all over Europe. A 
common refrain is: we’ve got to make sure that Russia suffers. It doesn’t matter what happens 
to Ukraine or anyone else. Of course, this gamble assumes that if Putin is pushed to the limit, 
with no escape, forced to admit defeat, he’ll accept that and not use the weapons he has to 
devastate Ukraine. 

There are a lot of things that Russia hasn’t done. Western analysts are rather surprised by it. 
Namely, they’ve not attacked the supply lines from Poland that are pouring weapons into 
Ukraine. They certainly could do it. That would very soon bring them into direct confrontation 
with NATO, meaning the U.S. Where it goes from there, you can guess. Anyone who’s ever 
looked at war games knows where it’ll go — up the escalatory ladder toward terminal nuclear 
war. 

So, those are the games we’re playing with the lives of Ukrainians, Asians, and Africans, the 
future of civilization, in order to weaken Russia, to make sure that they suffer enough. Well, if 
you want to play that game, be honest about it. There’s no moral basis for it. In fact, it’s 
morally horrendous. And the people who are standing on a high horse about how we’re 
upholding principle are moral imbeciles when you think about what’s involved. 

Barsamian: In the media, and among the political class in the United States, and probably in 
Europe, there’s much moral outrage about Russian barbarity, war crimes, and atrocities. No 
doubt they are occurring as they do in every war. Don’t you find that moral outrage a bit 
selective though? 

Chomsky: The moral outrage is quite in place. There should be moral outrage. But you go to 
the Global South, they just can’t believe what they’re seeing. They condemn the war, of course. 
It’s a deplorable crime of aggression. Then they look at the West and say: What are you guys 
talking about? This is what you do to us all the time. 

It’s kind of astonishing to see the difference in commentary. So, you read the New York 
Times and their big thinker, Thomas Friedman. He wrote a column a couple of weeks ago in 
which he just threw up his hands in despair. He said: What can we do? How can we live in a 
world that has a war criminal? We’ve never experienced this since Hitler. There’s a war 
criminal in Russia. We’re at a loss as to how to act. We’ve never imagined the idea that there 
could be a war criminal anywhere. 

When people in the Global South hear this, they don’t know whether to crack up in laughter or 
ridicule. We have war criminals walking all over Washington. Actually, we know how to deal 
with our war criminals. In fact, it happened on the twentieth anniversary of the invasion of 
Afghanistan. Remember, this was an entirely unprovoked invasion, strongly opposed by world 
opinion. There was an interview with the perpetrator, George W. Bush, who then went on to 
invade Iraq, a major war criminal, in the style section of the Washington Post — an interview 
with, as they described it, this lovable goofy grandpa who was playing with his grandchildren, 
making jokes, showing off the portraits he painted of famous people he’d met. Just a beautiful, 
friendly environment. 

So, we know how to deal with war criminals. Thomas Friedman is wrong. We deal with them 
very well. 



 

 

Or take probably the major war criminal of the modern period, Henry Kissinger. We deal with 
him not only politely, but with great admiration. This is the man after all who transmitted the 
order to the Air Force, saying that there should be massive bombing of Cambodia — “anything 
that flies on anything that moves” was his phrase. I don’t know of a comparable example in the 
archival record of a call for mass genocide. And it was implemented with very intensive 
bombing of Cambodia. We don’t know much about it because we don’t investigate our own 
crimes. But Taylor Owen and Ben Kiernan, serious historians of Cambodia, have described it. 
Then there’s our role in overthrowing Salvador Allende’s government in Chile and instituting a 
vicious dictatorship there, and on and on. So, we do know how to deal with our war criminals. 

Still, Thomas Friedman can’t imagine that there’s anything like Ukraine. Nor was there any 
commentary on what he wrote, which means it was regarded as quite reasonable. You can 
hardly use the word selectivity. It’s beyond astonishing. So, yes, the moral outrage is perfectly 
in place. It’s good that Americans are finally beginning to show some outrage about major war 
crimes committed by someone else. 

Barsamian: I’ve got a little puzzle for you. It’s in two parts. Russia’s military is inept and 
incompetent. Its soldiers have very low morale and are poorly led. Its economy ranks with 
Italy’s and Spain’s. That’s one part. The other part is Russia is a military colossus that 
threatens to overwhelm us. So, we need more weapons. Let’s expand NATO. How do you 
reconcile those two contradictory thoughts? 

Chomsky: Those two thoughts are standard in the entire West. I just had a long interview in 
Sweden about their plans to join NATO. I pointed out that Swedish leaders have two 
contradictory ideas, the two you mentioned. One, gloating over the fact that Russia has proven 
itself to be a paper tiger that can’t conquer cities a couple of miles from its border defended by 
a mostly citizens’ army. So, they’re completely militarily incompetent. The other thought is: 
they’re poised to conquer the West and destroy us. 

George Orwell had a name for that. He called it doublethink, the capacity to have two 
contradictory ideas in your mind and believe both of them. Orwell mistakenly thought that 
was something you could only have in the ultra-totalitarian state he was satirizing in 1984. He 
was wrong. You can have it in free democratic societies. We’re seeing a dramatic example of it 
right now. Incidentally, this is not the first time. 

Such doublethink is, for instance, characteristic of Cold War thinking. You go way back to the 
major Cold War document of those years, NSC-68 in 1950. Look at it carefully and it showed 
that Europe alone, quite apart from the United States, was militarily on a par with Russia. But 
of course, we still had to have a huge rearmament program to counter the Kremlin design for 
world conquest. 

That’s one document and it was a conscious approach. Dean Acheson, one of the authors, later 
said that it’s necessary to be “clearer than truth,” his phrase, in order to bludgeon the mass 
mind of government. We want to drive through this huge military budget, so we have to be 
“clearer than truth” by concocting a slave state that’s about to conquer the world. Such 
thinking runs right through the Cold War. I could give you many other examples, but we’re 
seeing it again now quite dramatically. And the way you put it is exactly correct: these two 
ideas are consuming the West. 

Barsamian: It’s also interesting that diplomat George Kennan foresaw the danger of NATO 
moving its borders east in a very prescient op-ed he wrote that appeared in The New York 
Times in 1997. 



 

 

Chomsky: Kennan had also been opposed to NSC-68. In fact, he had been the director of the 
State Department Policy Planning Staff. He was kicked out and replaced by Paul Nitze. He was 
regarded as too soft for such a hard world. He was a hawk, radically anticommunist, pretty 
brutal himself with regard to U.S. positions, but he realized that military confrontation with 
Russia made no sense. 

Russia, he thought, would ultimately collapse from internal contradictions, which turned out 
to be correct. But he was considered a dove all the way through. In 1952, he was in favor of the 
unification of Germany outside the NATO military alliance. That was actually Soviet ruler 
Joseph Stalin’s proposal as well. Kennan was ambassador to the Soviet Union and a Russia 
specialist. 

Stalin’s initiative. Kennan’s proposal.  Some Europeans supported it. It would have ended the 
Cold War. It would have meant a neutralized Germany, non-militarized and not part of any 
military bloc. It was almost totally ignored in Washington. 

There was one foreign policy specialist, a respected one, James Warburg, who wrote a book 
about it. It’s worth reading. It’s called Germany: Key to Peace. In it, he urged that this idea be 
taken seriously. He was disregarded, ignored, ridiculed. I mentioned it a couple of times and 
was ridiculed as a lunatic, too. How could you believe Stalin? Well, the archives came out. 
Turns out he was apparently serious. You now read the leading Cold War historians, people 
like Melvin Leffler, and they recognize that there was a real opportunity for a peaceful 
settlement at the time, which was dismissed in favor of militarization, of a huge expansion of 
the military budget. 

Now, let’s go to the Kennedy administration. When John Kennedy came into office, Nikita 
Khrushchev, leading Russia at the time, made a very important offer to carry out large-scale 
mutual reductions in offensive military weapons, which would have meant a sharp relaxation 
of tensions. The United States was far ahead militarily then. Khrushchev wanted to move 
toward economic development in Russia and understood that this was impossible in the 
context of a military confrontation with a far richer adversary. So, he first made that offer to 
President Dwight Eisenhower, who paid no attention. It was then offered to Kennedy and his 
administration responded with the largest peacetime buildup of military force in history — 
even though they knew that the United States was already far ahead. 

The U.S. concocted a “missile gap.” Russia was about to overwhelm us with its advantage in 
missiles. Well, when the missile gap was exposed, it turned out to be in favor of the U.S. 
Russia had maybe four missiles exposed on an airbase somewhere. 

You can go on and on like this. The security of the population is simply not a concern for 
policymakers. Security for the privileged, the rich, the corporate sector, arms manufacturers, 
yes, but not the rest of us. This doublethink is constant, sometimes conscious, sometimes not. 
It’s just what Orwell described, hyper-totalitarianism in a free society. 

Barsamian: In an article in Truthout, you quote Eisenhower’s 1953 “Cross of Iron” speech. 
What did you find of interest there? 

Chomsky: You should read it and you’ll see why it’s interesting. It’s the best speech he ever 
made. This was 1953 when he was just taking office. Basically, what he pointed out was that 
militarization was a tremendous attack on our own society. He — or whoever wrote the speech 
— put it pretty eloquently. One jet plane means this many fewer schools and hospitals. Every 
time we’re building up our military budget, we’re attacking ourselves. 



 

 

He spelled it out in some detail, calling for a decline in the military budget. He had a pretty 
awful record himself, but in this respect he was right on target. And those words should be 
emblazoned in everyone’s memory. Recently, in fact, Biden proposed a huge military budget. 
Congress expanded it even beyond his wishes, which represents a major attack on our society, 
exactly as Eisenhower explained so many years ago. 

The excuse: the claim that we have to defend ourselves from this paper tiger, so militarily 
incompetent it can’t move a couple of miles beyond its border without collapse. So, with a 
monstrous military budget, we have to severely harm ourselves and endanger the world, 
wasting enormous resources that will be necessary if we’re going to deal with the severe 
existential crises we face. Meanwhile, we pour taxpayer funds into the pockets of the fossil-fuel 
producers so that they can continue to destroy the world as quickly as possible. That’s what 
we’re witnessing with the vast expansion of both fossil-fuel production and military 
expenditures. There are people who are happy about this. Go to the executive offices of 
Lockheed Martin, ExxonMobil, they’re ecstatic. It’s a bonanza for them. They’re even being 
given credit for it. Now, they’re being lauded for saving civilization by destroying the 
possibility for life on Earth. Forget the Global South. If you imagine some extraterrestrials, if 
they existed, they’d think we were all totally insane. And they’d be right. 

David Barsamian is the founder and host of the radio program Alternative Radio and has 
published books with Noam Chomsky, Arundhati Roy, Edward Said, and Howard Zinn, 
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Noam Chomsky is institute professor (emeritus) in the Department of Linguistics and 
Philosophy at the Massachusetts Institute of Technology and laureate professor of linguistics 
and Agnese Nelms Haury chair in the program in environment and social justice at the 
University of Arizona. He is the author of numerous best-selling political books, which have 
been translated into scores of languages, including most recently Optimism Over Despair, The 
Precipice and, with Marv Waterstone, Consequences of Capitalism. 
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 “…In the face of the threat that history may roll back to the abyss of the Arrhythmic, the 

Amorphous and the preontological, nobody can avoid assuming responsibility. Those poets 

who feel born on the pulse of the Universe have the additional responsibility to make Poetry 

take on her own horrible responsibility of breaking the causal deterministic sequence of 

events after first coming to know her own mystical origin in the infinity, the inner freedom 

and the biological God deep inside us, and from there draw strength to lift again the 

universal symbols of cosmic continuity of man with his similars and with the Universe, the 

symbols that are able to disperse his historical pseudoproblems and deliver man from all 

arbitrary myths of our age, scientific myths, mechanical myths, political myths, economic 

myths, artificial artistic myths, etc etc–that, through also exerting immense violence, have 

displaced man from the center of his responsibly creative self where is found the source of 

his freedom and  have led to the dismemberment of the erotic core of  man‟s experience of 

the world and have disintegrated society into heaps of unburied corpses–and place him again 

at the center of Life and of duration from where the world, placed at the center of our 

consciousness and not at the periphery, will bring down walls and open up horizons , not 

altogether imaginary, that have been waiting, since the beginning of time, to line up in 

perspective in front of us”……………… 
                                                                                                                       (a great Greek Poet a little before the 2nd World War) 

“…For those of us who have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: for 

the gates of the technocratic prison will open automatically, despite their rusty ancient 

hinges, as soon as we choose to walk out… Modern man‟s only alternative is to emerge once 

more into the light and to have the courage not to escape to the moon , but to return to his 

own human center and to master the bellicose compulsions and irrationalities he shares with 

his rulers and mentors. He must not only unlearn the art of war , but acquire and master , as 

never before, the arts of life…For those of us who have thrown off the myth of the machine, 

the next move is ours: for the gates of the technocratic prison will open automatically, despite 

their rusty ancient hinges, as soon as we choose to walk out…We know now, as never before, 

that undisclosed potentialities of life reach far beyond the proud algebraics of contemporary 

science; and their promises for the further transformations of man are as enchanting as they 

are inexhaustible…Man grows in the image of his gods, and up to the measure they have set. 

The mixture of divinity, power and personality that brought the ancient city into existence 

must be weighed out anew in terms of the ideology and the culture of our own time , and 

poured into fresh civic, regional, and planetary molds. In order to defeat the insensate forces 

that now threaten civilization from within , we must transcend the original frustrations and 

negations that have dogged the city throughout its history. Otherwise the sterile gods of 

power , unrestrained by organic limits or human goals, will remake man in their own  

faceless image and bring human history to an end” ……………… 

                                                                                                                                        (an American megathinker in cold war years) 

 
“…We wanderers ever seeking the lonelier way begin no day where we have ended  another day; 
and no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth  sleeps we travel.  
We are the seeds of the tenacious plant…If aught I have said is the truth, that truth shall reveal  
itself in a clearer voice, and in words more kin to your thoughts”  

                                                                                        (“That man from Lebanon” as he was called after  his famous “The Prophet”) 

 
 

 



 

 

Of practical men engaged in real  action: Are they very different from real poets and thinkers? 
“…If we consider earth as a big living organism and the human species as a minimal part of its cells, we will 

realize, with fright, that the capitalist system has mutated the humans into cancer cells that are recklessly 

seesawing the branch on which we all are sitting. The prudent do realize that the planet is ailing. The earth is 

ill! Gravely ill! At one moment it’s burning with fever, at the next moment it is run through by shivers. Half 

of the earth is burning with wildfires , the other half is drowning with floods. The ones responsible, enjoying 

the cool of their air-conditioning, are talking about remorseless arsonists, about unheard of heat waves, 

about extreme phenomena of climate change, successfully faced due to timely actions of the governments. I 

close my eyes and dig into my mind to remember some of the coordinated actions of the governments 

having passed over my neck. Here they are:…(1…2…3…4…5…6…)… Maybe there’s more, OK. Imagine 

yourself a fireman looking, amidst so many fires and so many coordinated actions, to also locate and arrest 

the arsonists. Little mother earth, forgive us. I wish you come out a winner out of all this ugly adventure of 

your health. I wish to be sure that your chemotherapy will be successful. It’s only that, well, it’s only that I 

won’t be alive to see your lovely little hair grow back up and cover the sores we opened on your body” 
(Gakilazos, officer of a fire brigade, in a letter to a newspaper he wrote after a big wildfire) 
  
“I’m a fighter , not a killer. I was glad my bomb missed the dictator . My point was not that by killing an 

easily replaceable puppet or by killing some policemen we can change much. My point was that to disarm a 

junta the soldiers must refuse to obey orders, and of course since the first ones doing this will suffer cruel 

consequences , I had to support this point by proving that these consequences are not impossible to bear. I 

deserted the army to serve my country when the army took orders against its  people. You deserted your 

people when you did not desert this army. This is not contempt of court martial because you are neither a 

court,  since you are heads of torturers, nor is it martial since you are deserters. My country I do serve 

everyday, in the torture chamber. Alas to the nation that with every tyrant it  does not also give  birth to a 

tyrannicide” (PS: a more detailed transcription would include“ if my bomb had killed a policeman too maybe I would not overcome it”)  

(Panagoulis in court martial ) 

 
 “…This is not a prophecy: it is a factual description of what is already happening before our eyes, with 

murderous confrontations and infantile tantrums taking the place of rational demands and cooperative 

efforts. Yes: the physical structure of the power system was never more closely articulated: but its human 

supports were never more frail, more morally indecisive, more vulnerable to attack. How long , those who 

are now awake must ask themselves, how long can the physical structure of an advanced technology hold 

together when all its human foundations are crumbling away? All this has happened so suddenly that many 

people are hardly aware that it has happened at all: yet during the last generation the very bottom has 

dropped out of our life; the human institutions and moral convictions that have taken thousands of years to 

achieve even a minimal efficacy have disappeared before our eyes: so completely that the next generation 

will scarcely believe they ever existed” 

 (Mumford in the days of Vietnam war)  
Are megapoets  very different from megathinkers? 

“…Nature not as frame, whether bright or fatal, for the human life, but as a center, the cosmogonic feeling 

Soul eternally in labor pains in the center of all created beings… Facing the pressure of the worldwide 

events Poetry is called to deepen its awareness of its own mysterial , primal origin which is the “infinite”, 

the inalienable inner freedom, the biological God deep inside us, and from this knowledge, this deepening 

and this awareness to draw all the force that it needs in order to raise again –again but also in a way that has 

never existed before–the universal symbols of the cosmic coherence in man, of his coherence with his 

similars and with the universe…Such is today the responsibility to which Poetry is called from everywhere 

… a responsibility felt by all those who feel that human history will either stand erect or roll back to the 

Abyss of the amorphous, the Arrhythmical and the Preontological…”                                                                                                                                                                               

(Sikelianos  in the 1938 Prologue to his “Lyric Life” right in front of a World War) 



 

 

 “…Physical universe: unable to realize the potentialities of its own earlier development until man, or sentient creatures 

with similar mental capabilities, finally emerged from the utter darkness and dumbness of pre-organic 

existence...Except on the lighted stage of human consciousness, the mighty cosmos is but a mindless nonentity. Only 

through human words and symbols, registering human thought, can the universe disclosed by astronomy be rescued 

from its everlasting vacuity. Without that lighted stage, without the human drama played upon it, the whole theater of 

the heavens, which so deeply moves the human soul, exalting and dismaying it, would dissolve again into its own 

existential nothingness, like Prospero’s dream world…Man’s reason.. informs him that he is a participating agent in a 

larger cosmic process he did not originate and can only in the most limited fashion control.. Except through the 

expansion of his consciousness, his littleness and his loneliness remain real. Slowly, man has found out that, wonderful 

though his mind is , he must curb the egoistic elations and illusions it promotes; for his highest capacities are 

dependent upon the cooperation of a multitude of other forces and organisms, whose life-courses and life-needs must 

be respected…He may be described as that minute , rare, but infinitely precious part of the universe which has, through 

the invention of language , become aware of its own existence… The light of human consciousness is, so far, the 

ultimate wonder of life, and the main justification for all the suffering and misery that have accompanied human 

development…In the tending of that fire , in the building of that world, in the intensification of that light, in the 

widening of man’s open eyed and sympathetic fellowship with all created being, lies the meaning of human 

history…Let there be light! With those words, the story of man properly begins..but it’s the light of consciousness that 

is so far the ultimate wonder on life.. It is only through the light of consciousness that the universe becomes visible, 

and should that life disappear, only nothingness would remain… “As of today, this resurgence of reproductive activity 

might be partly explained as a deep instinctual answer to the premature death of scores of millions of people 

throughout the planet .But even more possibly, it may be the unconscious reaction to the likelihood of an annihilating 
outburst of nuclear genocide on a planetary scale. As such , every new baby is a blind desperate vote for survival: 

people who find themselves unable to register an effective political protest against extermination do so by a biological 

act . In countries where state aid is lacking , young parents often accept a severe privation of goods and an absence of 

leisure, rather than accept privation of life by forgoing children…(Note: This was written in 1965 but also reminds 

Palestinian mothers shouting toTV cameras “We‟ll bear more children to become human bombs”. Ιt also reminds the 

opposite of  a recent trend  if we can trust this link  https://thesaker.is/japans-looking-at-10-million-hikikomori/ )…The 

automatic response of every species threatened with extirpation takes the form of excessive reproduction. This is 

afundamental observation of ecology. No profit-oriented, pleasure-dominated economy can cope with such demands: 

no power-dominated economy can permanently suppress them. Should the same attitude spread toward the organs of 

education, art , and culture, man’s super-biological means of reproduction, it would alter the entire human prospect : 

for public service would take precedence over private profit , and public funds would be available for the building and 
rebuilding of villages, neighborhoods, cities, and regions, on more generous lines than the aristocracies were ever able 

to afford for themselves. Such a change would restore the discipline and the delight of the garden to every aspect of 

life; and it might do more to balance the birth rate, by its concern with the quality of life , than any other collective 

measure. As we have seen  
the city has undergone many changes during the last five thousand years; and further changes 
are doubtless in store. But the innovations that beckon urgently are not in the extension and 
perfection of physical equipment: still less in multiplying automatic electronic devices for 
dispersing into formless sub-urban dust the remaining organs of culture. Just the contrary: 
significant improvements will come only through applying art and thought to the city’s central 
human concerns, with a fresh dedication to the cosmic and ecological processes that enfold all 
being . We must restore to the city the maternal, life-nurturing functions, the autonomous 
activities, the symbiotic associations, that have long been neglected or suppressed. For the city 
should be an organ of love; and the best economy of cities is the care and culture of men… 

…This is not a prophecy: it is a factual description of what is already happening before our eyes, with murderous 

confrontations and infantile tantrums taking the place of rational demands and cooperative efforts. Yes: the physical 

structure of the power system was never more closely articulated: but its human supports were never more frail, more 

morally indecisive, more vulnerable to attack. How long , those who are now awake must ask themselves, how long 

can the physical structure of an advanced technology hold together when all its human foundations are crumbling 

away? All this has happened so suddenly that many people are hardly aware that it has happened at all: yet during the 

last generation the very bottom has dropped out of our life; the human institutions and moral convictions that have 

taken thousands of years to achieve even a minimal efficacy have disappeared before our eyes: so completely that the 

next generation will scarcely believe they ever existed” (Mumford on Vietnam War) 
(γηα (πνιύ) πεξηζζόηεξα απνζπάζκαηα από ηα “The city in history”  “The  myth of the  machine” ηνπ Μumford βι. ην ιηλθ   
Mumford, thinker-for-all-seasons for our season.pdf)  
ηα Διιεληθά ηα βηβιία απηά ηνπ Μάκθνξλη (θαη άιια ηνπ) θπθινθνξνύλ από ηηο  εθδόζεηο Νεζίδεο (https://www.nissides.gr/) 
ζε κεηάθξαζε Βαζίιε Σνκαλά. 
(γηα κεηάθξαζε θαη «εηθνλνγξάθεζε'» Πλεπκαηηθνύ Δκβαηεξίνπ  ηθειηαλνύ. βι. ζει.  72-80 ηνπ ιηλθ • Excerpts from 
correspondence about Mikis Theodorakis as 
Composer-for-all-seasons for our season.pdf)                                                                                                                                         
Αο μεθηλήζνπκε  ινηπόλ ηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαιάβνπκε αθ’ελόο ηελ έλλνηα αθ΄εηέξνπ ηελ ξέιεβαλο, αλ αθόκα 
ππάξρεη, ηωλ κέρξη ηνύδε  βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ, κέζω δπν ηειεθωληθώλ ζηηρνκπζηώλ δπν ζπκκαζεηώλ (class of ’71) θαη 
κεηά ζπκθνηηεηώλ (ζε θπζηθή)     

https://thesaker.is/japans-looking-at-10-million-hikikomori/
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Mumford,%20thinker-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Mumford,%20thinker-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Mumford,%20thinker-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
https://www.nissides.gr/
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf


 

 

Ο ππνθαηλόκελνο (Γηάλλεο)πήξε,ζήκεξα ην κεζεκέξη,  ηειέθσλν ηνλ παιηό ζπκκαζεηή  ηνπ Νίθν λα ηνλ 

ξσηήζεη αλ είρε ιάβεη ελα ρηεζηλό λπρηηάηηθν  κέηι πνπ έιεγε ηα εμήο:                                                                                    

«Καζφκνπλα δίπια ζην Γηψξγν θαη ζηελ άιιε κεξηά θξάηαγα θαξέθια γηα ηνλ ζπκκαζεηή κνπ Ώληψλε (άξα 
ζπκκαζεηή θαη ηνπ Νίθνπ, ζην ίδην ηκήκα ήκαζηαλ από Γ γπκλαζίνπ κέρξη Γ ιπθείνπ, ν Αληώλεο πήγε  
ειεθηξνιόγνο κεραλνιόγνο θαη κεηά έγηλε καζεκαηηθόο) πνπ ήηαλ θαζ‘νδφλ ν δε Άθεο (νηθνλνκνιφγνο),  
πνιχ ζπρλφηεξνο απφ καο ηνπο δπν, ζακψλαο ηεο Ώλδξνλίθεο δελ ζα‘ξρφηαλ ιφγσ θνβηλη. Ώπφ έλα θίιν  
καο ηεο ιίζηαο θαη ζπκθνηηεηή ηνπ Ώληψλε (ηνλ Κψζηα, πξψηα ειεθηξνιφγν κεραλνιφγν θαη κεηά γηαηξφ)  
πνπ είρε πξφζθαηα πεξάζεη ρνληξφ θνβηλη κε ζρεδφλ ηξεηο κήλεο λνζνθνκείν, θαη άιινπο ηφζνπο, θαη  
παξαπάλσ, κήλεο θηάιε ζην ζπίηη, ήξζε ε θνπβέληα ζηελ ηειεπηαία ζπλαπιία ηνπ Γακπέηα, κε ηελ θηάιε θαη
 κε ην ζρφιην ζην youtube φηη δελ ππάξρεη άιινο πνπ αλέβεθε ζε πάιθν κε θηάιε, θαη πξφζζεζα φηη επίζεο 
δελ ππάξρεη άιινο πνπ ζα ηξαγνπδνχζε ζηίρνπο ζαλ ηνπο"...ελψ ην ηακ ηακ ην ρηππάεη ν αξάπεο,ν καχξνο,
ν ζθχινο, ν ηακ ηακ ηακ....ν ιηγνχξεο,ν ρακνχξεο..ν ηακ ηακ ηακ..."ρσξίο θαλέλαο λα ληψζεη λα εθπέκπνληαη
ξαηζηζηηθέο /ζεμηζηηθέο vibes ζηελαηκφζθαηξα..Ξαθληθά ν Γηψξγνο ζηξέθεηαη ζηελ θπξία πνπ θαζφηαλ ζηελ 
θαξέθια κπξνζηά απφ κέλα θαη καο ιέεη "λα ζαο ζπζηήζσ, Γηάλλε ε Εσάλλα έρεη γξάςεη έλα βηβιίν γηα ηνλ  

Γακπέηα θαη επίζεο ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ Υίιηα πεξηζηέξηα θαη..."ηαπξνθνπηέκαη θαη ιέσ "Σνπ 

ηξαγνπδηνχ πνπ έπαηδαλ φινη νη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί ηαπηφρξνλα ζηελ θεδεία ηνπ!!! Έια Υξηζηέ θαη  
Παλαγηά!!! "πλερίδεη ν Γηψξγνο" Κη επίζεο είλαη ζχδπγνο ηνπ Βιιεληάδε πνπ καο ζηέιλεηο άξζξα ηνπ θάζε  
βδνκάδα ". Ξαλαζηαπξνθνπηέκαη θαη ιέσ ή, κάιινλ, θσλάδσ:" Εσάλλα!: Μφιηο ην άββαην αληέγξαςα απφ  
ην "Αξφκν..." θη έζηεηια ζηε ιίζηα πνπ ελλνεί ν Γηψξγνο, ηελ παξάγξαθν πνπ ην άξζξν φπνπ αλήθε αθφκα  
είλαη  ηφζν θξέζθν πνπ δελ έρεη αλαξηεζεί, ελλνψ εθεί πνπ ιέεη φηη ν κνπζηθφο ζην πάιθν είλαη ζαλ  
ηνλ αλαζηελάξε ελ εθζηάζεη θαη ην θνηλφ είλαη ζαλ ηα αλακέλα θάξβνπλα θαη πάιθν κε θνηλφ αιιεινππξνδν-
ηνχληαη..."Ώπαληάεη ε Εσάλλα" ηαλ ην‘γξαθε θάπνπ ήκνπλα θαη κνπ ην‘ζηεηιε θαη ην είδα θαη ηελ μερψξηζα  
απηή ηελ παξαγξνθν σο παξά πνιχ θαιή θαη ραίξνκαη πνπ δηαζηαπξψλεηαη ε εληχπσζε πνπ είρα " 
"Γξάςε κνπ εδψ ζην "Γισζζάξην"(ηνπ ζεαηξηθνύ πνπ ζα βιέπακε ζηελ ηαξάηζα ηνπ Literary House ηεο  
Αλδξνλίθεο) ην κέηι ζνπ λα ζνπ ζηείισ ην θνληεμη ζην νπνίν ηελ είρα ζηείιεη ζηε ιίζηα θίισλ ην άββαην.Βλ
 νιίγνηο ήηαλ έλα ιηλθ κε ηνλ Σζαθ Μπέξξπ γέξν λα ηξαγνπδάεη ην Johnny B. Goode ζε πάιθν ηεξάζηηνπ  
ζηαδίνπ απνιπηά γεκάηνπ, ζαλ πξνζθεθιεκέλνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μπξνπο πξηλγθζηελ (https://ww
w.youtube.com/watch?v=6swgiM9vSEE)θη ν Μπξνπο πξηλγθζηελ λα ηνλ θνηηάεη δίπια ηνπ κε ηελ ραξά, 
ην θακάξη θαη ην δένο θάπνηνπ πνπ βιέπεη δίπια ηνπ κε ζάξθα θαη νζηά ην (απφ παηδηθήο θαη εθεβηθήο ηνπ  
ειηθίαο) ίλδαικα πνπ είλαη κηζφ άλζξσπνο κηζφ κχζνο θαη ζξχινο (πξνζσπηθά είρα δεη κηα θνξά ζε πάιθν  
ηνλ Φάηλκαλ λα παξνπζηάδεη ηνλ Υάηδελκπεξγθ.(Ήκαζηαλ καδί κε ηνλ Νίθν)) θαη ακέζσο κεηά έβαδα ην  
ηξαγνχδη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μπξνπο πξηλγθζηελ γηα ηνπο ππξνζβέζηεο ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο  
https://www.youtube.com/watch?v=OM6lw40VPLgΒίρα πξνζζέζεη ζηε ιίζηα ηα εμήο: "Παηδηά ζα ζπκάζηεπσο 
φηαλ θαηέξξεπζε ν πξψηνο απφ ηνπο δίδπκνπο πχξγνπο έγηλε ζαθέο ζηνπο ππξνζβέζηεο πνπ  
έκπαηλαλ ζηνλ δεχηεξν πχξγν γηα λα ζψδνπλ θφζκν, φηη θάπνηα ζηηγκή έηζη ζα θαηέξξεε θαη θείλνο θαη  
απιψο φζνη κε ππξνζβέζηεο ήηαλ κέζα δελ ζα έβγαηλαλ θαη φζνη ππξνζβέζηεο ήηαλ κέζα δελ ζα  
μαλαέβγαηλαλ, αιιά απηφ δελ ηνπο έθαλε λα κε μαλακπνχλ, ίζσο ζα ζπκάζηε επίζεο φηη θάπνηνο, νλφκαηη  
Λαδάξ είρε ηειεθσλήζεη ζπίηη λα απνραηξεηήζεη γηαηί δελ ήζειε λα αθήζεη λα πεζάλεη κφλνο ηνπ έλαο παξα-
πιεγηθφο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ νη ππξνζβέζηεο απφ ηηο ζθάιεο ηνπ νπξαλνμχζηε)θη αξγφηεξα
 ε νηθνγέλεηά ηνπ ζπκκεηείρε ζηελ νξγάλσζε" not ηn our name "πνπ απαγφξεπε ζηνλ Μπνπο λα ιέεη φηη ελ  
νλφκαηη ησλ ζπκάησλ ηεο ελδεθάηεο ελλάηνπ εηζβάιιεη ζην lξαθ ΐξήθα φηη ιέγεηαη Eugen Lazar, βξήθα  
θσηνγξαθίεο ηνπ θαη επηθήδεηνπο (εξήκελ ζνξνχ θπζηθά)αιιά ε βηθηπαίδεηα δελ αλνίγεη ζην ιήκκα Ώλ βξείηε
 θάηη πείηε κνπ"Γηα Λαδάξ δελ πξνιαβα λα ηα πσ ζηελ Εσάλλα αιιά ελ ησ κεηαμχ έγξαθε ην κέηι ηεοάξα ζα  
ηεο ηα‘ζηειλα. Πξφιαβα φκσο λα ηεο πσ φπσο έιεγα θαη ζηε ιίζηα φηη απφ θεη άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ην  
κέξνο ηνπ Πλεπκαηηθνχ εκβαηεξίνπ πνπ έιεγε "είπα θαη βάδηζα θξαηψληαο ην αλακκέλν κνπ ζεθψηη ζηνλ  
Καχθαζφ ζνπ θαη ην θάζε κνπ βήκα ήηαλ ην πξψην θη ήηαλ ζάξξεπα ην ηειεπηαίν" https://www.youtube.co
m/watch?v=raBMbqkj0w0 , ζπκθψλεζε ε Εσάλλα φηη απηή ήηαλ ζσζηή βάζε θαηαλφεζεο ηνπ πνηήκαηνο  
δελ πξνιάβαηλα φκσο λα αξρίζσ,φπσο ζηε ιίζηα,θαη ζπδήηεζε φηη ρσξίο ηέηνηεο βάζεηο ην θνβεξφ θνκκάηη  
πνπ‘ρε γίλεη πξνεθινγηθφο χκλνο ηνπ ΠΏΟΚ ζα ππήξραλ θάπνηνη πνπ ζα ην ζεσξνχζαλ αληίπαιν δένο ηνπ
 "ρέξη-ρεξη κε ηνλ Καξαηδαθέξε" Σέινο πάλησλ, θνβεξή ε (ξαδηνθσληθνχ ηχπνπ, ελλνψ κέζσ παξάιιειεο  
αλάγλσζεο, θη φρη κέζσ πάιθνπ κε ζθεληθά θιπ) παξάζηαζε (πνπ είρε ζθελνζεηήζεη ε Ώζελά, γπλαίθα ηνπ 

Γηψξγνπ (θπζηθνχ by the way)...» ην‘ρε δηαβάζεη ινηπφλ ν Νίθνο, έγηλε ε εμήο ζηηρνκπζία: (ζνξξπ γηα ηα 
κερξη ηνπδε «ζθνπξα» θαη γηα ηελ απν δσ θαη κπξνο αηνληθφηεηα, αξγνηεξα ζα δνζνπλ εμεγεζεηο  
θαη αθνκε αξγνηεξα ζα δηνξζσζεη ην θνπζνπξη) 
 «Παιη θαια πνπ‘βαιεο θαη θεηλα κε ηνλ  Φάηλκαλ θαη  ηνλ Υάηδελκπεξγθ, αιιηψο  αθνκα θη εγσ πνπ ζε 
μεξσ ζα λνκηδα νηη ελλννχζεο πσο ν  Μπξνπο πξηλγθζηελ βιεπεη ηνλ Σζαθ Μπέξξπ νπσο εκεηο 
βιεπνπκε ηνλ  Γακπέηα λα βιεπεη  ηνλ Ώξάπε θαη αληε κεηα λα θαλεηο ζπλδεζε  κε ππξνζβεζηεο 
δηδπκσλ ππξγσλ θαη κε ην Ώ πξνζσπν ηνπ Πλεπκαηηθνπ εκβαηεξηνπ πνπ ειεγε  «βάδηζα θξαηψληαο ην 
αλακκέλν κνπ ζεθψηη ζηνλ Καχθαζφ νπ» (σσπ,θαηζε λα βαινπκε θαη ηα lyrics  ηνπ  link νπσο ηνρακε 
θαλεη θαη ηελ πξνεγνπκελε βδνκαδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=6swgiM9vSEE
https://www.youtube.com/watch?v=6swgiM9vSEE
https://www.youtube.com/watch?v=OM6lw40VPLg
https://www.youtube.com/watch?v=raBMbqkj0w0
https://www.youtube.com/watch?v=raBMbqkj0w0


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=raBMbqkj0w0&feature=related 

Γηγάληηεο ζθέςεηο, ζὰ λέθε πχξηλα ἢ λεζηὰ πνξθπξσκέλα 

ζὲ κπζηθὸλ ἡιηνβαζίιεκα, ἄλαβαλ ζηὸ λνῦ κνπ, 

ηὶ ὅιε κνπ θαίνληαλ κνλνκηᾶο ἡ δσὴ ζηὴλ ἔγλνηα 

ηῆο θαηλνχξγηαο ιεπηεξηᾶο νπ, ιιάδα. γη᾿ αὐηὸ δὲλ εἶπα: 

Σνῦην εἶλαη ηὸ θῶο ηῆο λεθξηθῆο ππξᾶο κνπ... 

Γαπιὸο ηῆο Ἱζηνξίαο νπ, ἔθξαμα εἶκαη, θαὶ λά, 

ἂο θαεῖ ζὰλ δάδα ηὸ ἔξκν κνπ θνπθάξη, κὲ ηὴλ δάδα ηνχηελ, 

ὀξζὸο πνξεχνληαο, ὡο κὲ ηὴλ ὕζηεξε ὥξα, 

ὅιεο λὰ θέμνπλ ηέινο νἱ γσληὲο ηῆο νἰθνπκέλεο, 

λ᾿ ἀλνίμσ δξφκν ζηὴλ ςπρή, ζηὸ πλεῦκα, ζηὸ θνξκί νπ, ιιάδα. 

Δἶπα, θαὶ ἐβάδηζα 

θξαηψληαο η᾿ ἀλακκέλν κνπ ζπθψηη ζηὸλ Καχθαζφ νπ, 

θαὶ ηὸ θάζε πάηεκά κνπ ἦηαλ ηὸ πξῶην, 

θη ἦηαλ, ζάξξεπα, ηὸ ηειεπηαῖν, 

ηὶ ηὸ γπκλφ κνπ πφδη ἔπαηεη κέζα ζηὰ αἵκαηά νπ, 

ηί ηὸ γπκλφ κνπ πφδη ἐζθνληαπε ζηὰ πηψκαηά νπ, 

γηαηὶ ηὸ ζῶκα, ἡ ὄςε κνπ, ὅιν κνπ ηὸ πλεῦκα θαζξεθηηδφηαλ, 

ζὰ ζὲ ιίκλε, κέζα ζηὰ αἱκαηά νπ. 

θεῖ, ζὲ ηέηνηνλ ἄιηθν θαζξέθηε. ιιάδα, θαζξέθηε ἀπχζκελν, 

θαζξέθηε ηῆο ἀβχζζνπ, ηῆο Λεπηεξηᾶο νπ θαὶ ηῆο δίςαο νπ, 

εἶδα ηὸλ ἑαπηφ κνπ βαξὺ ἀπὸ θνθθηλφρσκα πειὸ πιαζκέλν, 

θαηλνχξγην Ἀδὰκ ηῆο πηὸ θαηλνχξγηαο Πιάζεο 

ὅπνπ λὰ πιάζνπλε γηὰ έλα κέιιεη. ιιάδα.) 

ηαλ ην΄ρε δεη ν   Νίθνο κνπ‘ρε πεη «Ο Βιχηεο κε ηελ γιψζζα δεκηνπξγεη, κε ζπλερεηο θνζκνγνληεο,  ηηο 
πξαγκαηηθνηεηεο γηα ηηο νπνηεο κηιαεη θαη ζε θαλεη λα ηηο λησζεηο εηηε θαηαιαβαηλεηο πεξη ηηλνο πξνθεηηαη 
εηηε νρη πρ...................  (εηπε ελα κεγαιν θνκκαηη απν ην Αμηνλ Δζηη  απν ην νπνην δελ θαηαιαβα 
ηηπνηε).....................ελσ κε ηνλ ηθειηαλφ  δελ λησζσ θαηη αληηζηνηρν , απισο ληψζσ λα γηλεηαη 
αηζζεηε ζην  εδαθνο κηα ηεξαζηηα ζθηα, ιεο θαη πεηαεη  απν παλσ ζνπ ελαο ηεξαζηηνο αεηνο   πνπ 
πνηε δελ θαηεβαηλεη θαη πνηε δελ κπνξεηο λα ζεθσζεηο ηα καηηα λα ηνλ δε ηο , ην εηδα  νινθιεξν ην 
εκβαηεξην θαη αλαξσηηεκαη αλ εηαλ ζπλερσο ζε  trance ν ηθειηαλφο» «Μηζν ιεπην:Βλα-ελα: Ο 

θαξίμπαο ιέεη νηη κηα θνξα ζηελ Υαιθίδα ηνπο εηρε παξεη ε καξηδα απν πηζσ , ινγσ ριακπδαο ηνπ 

πνηεηε, θαη αλεβεθε ζε θαξεθια θαθελεηνπ ν πνηεηεο θαη ηνπο απεγγεηιε ηελ «Χδε ζαλαηνπ» θαη νη 
πηηζηξηθαδεο μαθληθα  βνπβαζεθαλ θαη κεηα  θαλαλ κεηαβνιε θαη θπγαλ ηξερνληαο , θαη ηνπ εηπε ν 

ηθειηαλφο «εηδεο πψο ηνπο ζπλεπεξε ε πνίεζή κνπ;» θαη θαηέιεγε ν θαξίκπαο «ακ δελ ην θαηαιαβε 

νηη ζην ηζαθ ηελ γιηηψζακε ηελ πξφγθα ν καθαξίηεο» θαη ν Υέλξπ Μίιιεξ εγξαςε γηα απηνλ «αλ ν 

ηθειηαλφο εηλαη αλφεηνο ηνηε ε Γσή καο ιεεη λα γηλνπκε θη εκεηο αλφεηνη» θαη ηαπηνρξνλα,  ζην ηδη ν, 

ηεξαζηην, αξζξν, ην Σhe gigantic sunrise ηνπ 1938,πνπ  εδσ ην εμεδσζε εμεληα ρξνληα κεηα ε Βζηία,  

εγξαςε  θαη θαηη πνπ νρη κνλν εηλαη θνβεξν αιια δεηρλεη θαη πνζν δηαλα εθαλεο κε ην θνβεξν  πνπ 
εηπεο κε ηνλ αεην θαη ηε ζθηα ηνπ: Ο ηθειηαλφο εηλαη ελαο αεηνο πνπ ζα θαλεη λα γελλεζνπλ θαη αιινη 
αεηνη  πνπ ζα εηλαη ην κνλν πνπ ζα κπνξεη  λα αλαραηηηζεη ηνπο κεραληθνπο αεηνπο ησλ 
βνκβαξδηζηηθσλ ηνπ Υίηιεξ.Οη Βιχηεο , Θενδσξάθεο, Παλαγνχιεο δελ απνδεηθλπνπλ ηελ ππαξμε 
ηξησλ γελησλ αεησλ;  ηελ «Ώλαθνξα ζην Γθξέθν» ν Καδαληδάθεο νηαλ πξσναλαθεξεηαη ζηνλ  
αδειθηθν ηνπ θηιν Άγγειν ηνλ πεξηγξαθεη ζαλ ηπηακελν αεην νηαλ εγξαθε πνηεκαηα θαη αδεμην  ζαλ 
ηνλ αεην νηαλ  πεξπαηαεη  νηαλ εγξαθε πεδα, θαη ζε θαπνην  γξακκα κεηαμπ εθέξε θαη Καηζίκπαιε , ν 
ελαο απν ηνπο δπν ιεεη νηη νηαλ γξαθεη πνηεζε εηλαη ζαλ  αεηνο θαη νηαλ γξαθεη πεδά εηλαη ζαλ πεξδηθα, 
νπσο εηλαη θαη ν αεηνο  νηαλ πεξπαηαεη, καιινλ ζα ιεγαλε γηα  πεδα ηνπ πξηλ ηνλ πξνινγν ηνπ 1938 
ζην  Λπξηθφ ΐίν πνπ εγξαςε γηα λα ηνπνζεηεζεη νπσο είπε ηα Άπαληά ηνπ ζην  ζσζην  ζεκείν ηεο 
ζπλείδεζεο ηνπ αλαγλψζηε θαη  πνπ  ερσ καληα κε απηνλ θαη ηνλ κεηεθξαζα θαη   θαζε ηνζν  ζηειλσ 
απνζπάζκαηά ηνπ  καδη κε απνζπάζκαηα Μάκθνξλη» «Γηα ηνλ Καηζίκπαιε  δελ εηαλ πνπ‘ρε γξαςεη ν 
Υέλξπ Μίιιεξ ηνλ Κνινζζφ  ηνπ Ώκαξνπζίνπ;» «Ναη, βεβαηα, φπνπ ζηελ πξσηε ζειηδα μεθηλαγε κε ηελ 
θνβεξε ηζηνξηα κε ηνλ Γθάηζν λέν θαη ζηελ ηειεπηαηα ηειεησλε κε ηελ θνβεξε θαξζα  κε ηνλ 

http://www.youtube.com/watch?v=raBMbqkj0w0&feature=related


 

 

Καηζίκπαιε θαη ηνπο θνθθνξεο, δελ μεξσ αλ ηα‘δεο ζην  .... Composer-for-all-seasons for our 
season.pdf  κε ηα πεξη Μίθε , ηα‘βαια ζηηο δπν πξσηεο ζειηδεο πξηλ ηα πεξη θεδεηαο Παιακά»«Ναη ηα 
εηδα θνβεξν ζπκβάλ» (=Katsimbalis didn‘t use his voice only for pranks involving roosters but also for 
things like the following: During German occupation the national poet died and tens of thousands of people 
were seeing him off to the cemetery , Sikelianos, quite old himself, was one of the men carrying the coffin, 
he read a fantastic poem going like ―Groan drums of war, unfurl you banners, Greece leans today on this 
coffin‖ and threw  the proverbial handful of dust when the coffin was lowered into the grave and then the 
funereal wreaths by the authorities were thrown on the coffin and the Germans who had very civilized 
officers had the maybe brilliant maybe not brilliant idea to want to lay a honorary wreath on the National 
Poet of a country they occupied, but certainly had the not at all brilliant idea of not advising their soldier who 
would lay the wreath not to salute this particular great dead by the well known fascist salute we have all 
seen in the movies. So the soldier did give the fascist salute and then Katsimbalis who was right next to 
Sikelianos in front of the grave started singing the naturally expected National Anthem in such a tone that, 
accompanied by the same tone and the volume of tens of thousands of people, made all German and Italian 
soldiers hold tight the barrels of their guns and look around for officers who could give them some 
instructions they had skipped. Anyway , resistance continued as underground as usual, not in unarmed 
demonstrations, but it is clear that Katsimbalis was not only a practical joker )«δελ ζπκακαη αλ έβαια  θαη 
ην νηη ν ηθειηαλφο ηνλ εθιαηγε σξεο κεηα θαη νηαλ θαπνηνο ηνλ ξσηεζε «Ση ηνλ θιαηο νιε κεξα; Σνζν  
πνιπ ηνλ αγαπαγεο;»  ηνπ απαληεζε «Αελ θιαησ ηνλ Παιακά, ηνλ εαπην κνπ θιαησ πνπ δελ ζα ερσ ηεηνην 
ζάλαην, απηφο εηαλ ζάλαηνο γηα πνηεηε!» «Ορη , δελ ζπκακαη λα ην  εηδα ζην ιηλθ» «Ώξα δε ζαβαια νπηε ην 
νηη πνχ λα‘μεξε νηη ζα πεζαηλε πηλνληαο θαηα ιαζνο πνληηθνθαξκαθν  αληη ην θαξκαθν ππεξηαζεο γηαηη 
κπεξδεςε ε θνπειηηζα πνπ εηραλ νηθηαθε βνεζν ηα κπνπθαιαθηα» «Ση ιεο ξε;!  Ώπηζηεπην!» «Πνχ 
ήκαζηαλ;:Βθεηλν ην θαηεβαηφ απν Βιχηε πνπ εβγαιεο απν ηελ ηζεπε ζαλ εηνηκνο απν θαηξν, εγσ 
ρσξηο κεινπνηεζε δελ ζα θαηαιαβαηλα γξπ. Σν κνλα θαηεβαηα Βιχηε πνπ θαηαιαβαηλσ εηλαη νζα  
ηξαγνπδαλε νη ρνξσδεο ζηηο ζρνιηθεο γηνξηεο ζαλ εθεηλν ζην ηεινο πνπ μεθηλαεη  κε  «ΏΞΕΟΝ ΒΣΕ ηφ 
ρέξη πνχ επηζηξέθεη απφ θφλν θξηρηφλ θαί ηψξα μέξεη πνηφο αιήζεηα ν θφζκνο πνχ ππεξέρεη...» θαη πνπ 
ηειεησλεη κε «...Νχλ ε ηαπείλσζε ηψλ Θεψλ θαί ε ζπνδφο ηνπ Ώλζξψπνπ Νχλ Νχλ ην κεδέλ θαί Ώηέλ ν 
θφζκνο ν κηθξφο ν Μέγαο»  θαη ακθηβάιισ αλ θαλ ζα ην ζπκνκνπλα ηνζν εληνλα αλ δελ εηραλ 
κεζνιαβεζεη ηα γεγνλνηα κε αλζξσπηλεο αζπηδεο ζην lξαθ...»«...ηε Γηνπγθνζιαβία δελ μεθηλεζαλ  απηα;» Ναη 

αιια εθεη δελ ηηο βνκβαξδηζαλ. Σα πξνζηαηεςαλ  δειαδε ν αζπηδεο νζα πξνζηαηεπαλ. ην lξαθ εηραλ αλαζηνιε κνλν κεπσο 

βνκβαξδηζνπλ αλζξσπηλεο αζπηδεο πνπ εηαλ Ακεξηθαλνη θαη εηραλ ζπεπζεη σο εζεινληεο, αιιά ν Ράκζθειλη βξεθε ηε ιύζε, 

εηπε νηη ζα ηνπο αθαηξεζνπλ ηελ Ακεξηθαληθε ηζαγελεηα ιεγνληαο νηη γηα λα ηξεθνληαη εθεη αγνξαδαλ  γεπκαηα αξα 

παξαλνκνπζαλ δηνηη εηραλ απαγνξεπηεη εκπνξηθεο ζρεζεηο. Η δε απόιπηε  αλζξώπηλε αζπίδα ζπκαζαη πνηα εηαλ: Η Ρέηηζει 

Κόξξπ πνπ ηελ παηεζε lζξαειλε  κπνπιληνδα νηαλ εθαηζε κπξνζηα απν Παιαηζηηληαθν ζπηηη πνπ ζα θαηεδαθηδνληαλ» 

«Βεβαησο ην ζπκακαη Πνπ θπθινθνξνπζε θαη  θσηνγξαθηα ηεο ηε κε ππνηηηιν Held her ground for all humanity», «Δπηζεο 

αμεραζηε εηλαη ε θαηζα ηνπ  Μίθε πνπ δηεπζπλεη θαη  θνηηαεη ηνλ Κόηζηξα  ηελ σξα πνπ αθνπγεηαη ην «Νύλ Νύλ ην κεδέλ» θαη 

εηλαη ζαλ λα ιεεη ζηνλ Κόηζηξα θαη ζε όινπο καο  πώο έλησζε  ν ηδηνο ηνλ Θεό λα ηνλ θνηηαεη, νρη ζαλ κνπζνπξγν αιιά  ζαλ 

αγσληζηή,   θαη  λα ηνπ θσλαδεη λα θαηζεη θαησ απ‟ηε κπαξα, νπσο ην ιελε κεηα ηνλ lαθώβνπ θαη ηνλ Πύξξν Γήκα,   ζαλ λα ηνπ 

θσλάδεη: «εγσ κπνξεη κελ λα εηκαη ε πεγε ηεο δσεο αιιά θνξκη κε ζαξθα θαη νζηα ζαλ ην δηθν ζνπ δελ ερσ,   κε ην δηθν ζνπ ην θνξκη 

ζα αγσληζησ , κε ην δηθν ζνπ ζα παιεςσ, κε ην δηθν ζνπ ζα βνκβαξδηζησ, ζα δηακειηζησ,  ζα ζθνησζσ, ζα γηλσ θνκκαηηα θαη κεδελ 

γηα λα ζπλερηζεη λα ππαξρεη ε δσή θη ν θνζκνο ν κηθξνο ν Μέγαο». «Καη  θαπσο εηζη ηα ελλννπζε θαη ην  κεξνο πνπ εγηλε πξνεθινγηθν 

ηνπ ΠΑΟΚ   ζπξῶρηε κὲ ζηῆζνο θαὶ κὲ γόλα λὰ ηὸλ βγάινπκε ἀπ᾿ ηὴ ιάζπε κεηά ἀπ᾿ ην  αῖκα, κεηά ἀθνπκπᾶκε ἀπάλσ ηνπ 

ὁκναίκαηνη ἀδειθνί ηνπ θαη κεηά Ὀκπξόο, ἀδέιθηα, θαὶ κᾶο ἔδσζε κὲ ηὴ θσηηά ηνπ θαη ὀκπξόο, ὀκπξὸο θη ἡ θιόγα ηνπ κᾶο ηύιημε 

ἀδειθνί κνπ. Δλλνσ κε ηε κηα κεισδηα, γηαηη ηα ζπξώρηε  ηα ιεεη θαη κε αιιε κεισδηα, ελλνσ ζην ηξαγνπδη , νρη ζην θεηκελν, ν 

Θενδσξάθεο ηα μαλαπξνζζεζε  ηα ζπξσρηε απηα , νρη ν Πνηεηεο... » «πξνθαλσο γηαηη κεηα εηλαη ζπξσμηκν αλνηθνδνκεζεο θιπ. Σν 

πην δνξηθν ζπξσμηκν βεβαηα εηλαη νηαλ αθνπ, πξηλ ην νκπξνο,  ερνπλ κεζνιαβεζεη ζηηρνη ηππνπ θεπνπ Γεζζεκαλή μεςπραεη  

καξηπξηθα ην Α πξνζσπν, ηπιηγκελν απν ηελ θινγα ηνπ Ήιηνπ θαη ηνλ πνλν...θαηα ζπκπησζε πξηλ δπν ηξεηο κεξεο θαπνπ αλεβεθε θαηη 

γηα ελα ιαβν πνηεηε πνπ εηρε γξαςεη γηα ηνλ Υνπο πνπ θαεθε ζηελ ππξα σο αηξεηηθνο θαη ηνλ θιεγνκελν ηνλ ζεσξνπζε ν πνηεηεο λα 

θεγγεη κεηακνξθσκελνο  νπσο ν Υξηζηόο ζην νξνο Θαβώξ, ηεινο παλησλ εθεη κε ηνλ ζαιαγν ηνπ αεηνπ θαη ην «θαὶ ηὸ καθξηὰ θαὶ ηὸ 

ζηκὰ γηὰ κέλα πηὰ εἶλ᾿ ἕλα...Πξσηάθνπζηεο βαξεῖεο κὲ δώλνπλ Ἁξκνλίεο» κηιαεη ζηνπο δεκηνπξγνπο λα βαινπλ ηελ  αρζνθόξα νξκή 

ηνπο, ζηπιώλνληαο  κε θεθάιηα θαη πόδηα, γηα λα κε κὴ βνπιηάμεη νύηε ν   ήιηνο νύηε ν κάξηπξαο γηα λα κπνξεζεη λα θηαζεη θαη ζηνπο 

κε παξνληεο θαη ζηηο κειινληηθεο γεληεο   ζπληξόθσλ ην «ὡο αο έθξαδα ζπληξόθνη. Α! Δθεη πνπ ιεεη  «νη ζενη  γηλαλε ρζνλην ζεκέιην 

γηαηη ηνπο ζαςακε βαζεηα λα κε ηνπο βξνπλ  νη μελνη» ,  ηνρεηο αθνπζεη νηη ελλνεη θαηη θπξηνιεθηηθν; Απηνη πνπ δνπιεπαλ ζηα κνπζεηα 

μελπρηεζαλ  λα ζπζθεπαζνπλ θαη λα ζαςνπλ ηα αγάικαηα  γηα λα κε ηα θιεςνπλ ν Γεξκαλνη Διγηλ» «Ναη, ηνρσ δηαβαζεη θαπνπ»«Δγσ 

πξνρηεο η‟άθνπζα πνπ εηδα ην  Φώηε πνπ ζπνπδαζε  θαη  αζθεη ηελ ζπληεξεζε αξραηνηεησλ θαη θαλεη δηαηξηβε ζε απην ην 

θξπςηκν»«Αα, ηη ιεο! Να ηε δηαβαζνπκε» «Δλλνεηηαη. Α!: Σελ εηθνλνγξαθεζε  κε Αιιηέληε κε ηνπο δπν «ιεζηεο» απν δηπια λα 

θνηηνπλ ην βνκβαξδηζηηθν, ηελ εηδεο;ε ιηγα ιεπηα ζαλαη θαη νη ηξεηο θαη νιε ε παξεα  απν πηζσ λεθξνη, κνλν ε θακεξα 

ζώζεθε» «Ναη, ηελ εηδα νπσο θαη ην θαιακπνθη πνπ θπηξσλεη απν ηελ θαξδηα ηνπ ζακελνπ ζαλ απν  θόθθν ζηλαπεσο» 

«Καη ζαλ ηνλ θπθιν ηνπ αδώηνπ ζηνλ Αλδξηαλό γηα ηνλ ξνιν απνηθνδνκεησλ ζηελ παξνρε πιηθσλ δσήο απν πιηθα πξσελ 

δσήο»«Ο ππόηηηινο  απν Κάλην Υελεξάι ηη ιεεη;»«Οη ζενη ησλ εγθπκνλνπλησλ βσκσλ απνθαηεζηεζαλ ηελ βιαζηεζε θαη ηηο δσεο»    
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                     Οκπξόο, αδέιθηα, θαη καο  έδσζε κε ηελ θσηηά ηνπ  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…νκπξόο, νκπξόο θη ε θιόγα ηνπ καο ηύιημε αδειθνί κνπ  

                    
              …σο άο έθξαδα, ζπληξόθνη 

  

 
    …y e dios de los altares 

impregnados devolvia las flores y 

las vidas… 

 

 

 



 

 

Ἄγγεινο ηθειηαλόο 

Πλεπκαηηθὸ Ἐκβαηήξην 

http://www.youtube.com/watch?v=y1G3Vhry-ZI&feature=related 

ὰλ ἔξημα θαὶ ηὸ ζηεξλὸ δαπιὶ ζηὸ θσηνγψλη, 

(δαπιὶ ηῆο δσῆο κνπ ηῆο θιεηζκέλεο κέζ᾿ ηὸ ρξφλν) 

ζηὸ θσηνγψλη ηῆο θαηλνχξγηαο ιεπηεξηᾶο ζνπ, ιιάδα, 

κνῦ ἀλαιακπάδηαζε ἄμαθλα ἡ ςπρὴ ζὰλ λἆηαλ 

ὅιν ραιθὸο ηὸ δηάζηεκα, ἢ ὡο λἆρα, η᾿ ἅγην θειὶ 

Σνῦ Ἡξάθιεηηνπ ηξηγχξα κνπ, ὅπνπ, ρξφληα, 

γηὰ ηὴλ Αἰσληφηε ἔραιθεπζε ηνὺο ινγηζκνχο ηνπ 

θαὶ ηνὺο θξεκλνῦζε ὡο ἄξκαηα ζηῆο Ἔθεζνο ηὸ Ναφ... 

http://www.youtube.com/watch?v=raBMbqkj0w0&feature=related 

Γηγάληηεο ζθέςεηο, ζὰ λέθε πχξηλα ἢ λεζηὰ πνξθπξσκέλα 

ζὲ κπζηθὸλ ἡιηνβαζίιεκα, ἄλαβαλ ζηὸ λνῦ κνπ, 

ηὶ ὅιε κνπ θαίνληαλ κνλνκηᾶο ἡ δσὴ ζηὴλ ἔγλνηα 

ηῆο θαηλνχξγηαο ιεπηεξηᾶο νπ, ιιάδα. γη᾿ αὐηὸ δὲλ εἶπα: 

Σνῦην εἶλαη ηὸ θῶο ηῆο λεθξηθῆο ππξᾶο κνπ... 

Γαπιὸο ηῆο Ἱζηνξίαο νπ, ἔθξαμα εἶκαη, θαὶ λά, 

ἂο θαεῖ ζὰλ δάδα ηὸ ἔξκν κνπ θνπθάξη, κὲ ηὴλ δάδα ηνχηελ, 

ὀξζὸο πνξεχνληαο, ὡο κὲ ηὴλ ὕζηεξε ὥξα, 

ὅιεο λὰ θέμνπλ ηέινο νἱ γσληὲο ηῆο νἰθνπκέλεο, 

λ᾿ ἀλνίμσ δξφκν ζηὴλ ςπρή, ζηὸ πλεῦκα, ζηὸ θνξκί νπ, ιιάδα. 

Δἶπα, θαὶ ἐβάδηζα 

θξαηψληαο η᾿ ἀλακκέλν κνπ ζπθψηη ζηὸλ Καχθαζφ νπ, 

θαὶ ηὸ θάζε πάηεκά κνπ ἦηαλ ηὸ πξῶην, 

θη ἦηαλ, ζάξξεπα, ηὸ ηειεπηαῖν, 

ηὶ ηὸ γπκλφ κνπ πφδη ἔπαηεη κέζα ζηὰ αἵκαηά νπ, 

ηί ηὸ γπκλφ κνπ πφδη ἐζθνληαπε ζηὰ πηψκαηά νπ, 

γηαηὶ ηὸ ζῶκα, ἡ ὄςε κνπ, ὅιν κνπ ηὸ πλεῦκα θαζξεθηηδφηαλ, 

ζὰ ζὲ ιίκλε, κέζα ζηὰ αἱκαηά νπ. 

θεῖ, ζὲ ηέηνηνλ ἄιηθν θαζξέθηε. ιιάδα, θαζξέθηε ἀπχζκελν, 

θαζξέθηε ηῆο ἀβχζζνπ, ηῆο Λεπηεξηᾶο νπ θαὶ ηῆο δίςαο νπ, 

εἶδα ηὸλ ἑαπηφ κνπ βαξὺ ἀπὸ θνθθηλφρσκα πειὸ πιαζκέλν, 

θαηλνχξγην Ἀδὰκ ηῆο πηὸ θαηλνχξγηαο Πιάζεο 

ὅπνπ λὰ πιάζνπλε γηὰ έλα κέιιεη. ιιάδα. 

http://www.youtube.com/watch?v=VMGmIpJR0oA&feature=related 

Κη εἶπα: 

Σὸ μέξσ, λαὶ πνὺ θη νἱ Θενί νπ, 

νἱ ιχκπηνη ρζφλην ηψξα γίλαλε ζεκέιην, 

γηαηὶ ηνὺο ζάςακε βαζεηὰ βαζεηά, λὰ κὴλ ηνὺο βξνῦλ νἱ μέλνη. 

Καὶ ηὸ ζεκέιην δηπιὸ ζηέξησζε θη᾿ ἐηξηπινζηεξησζε 

ὅιν κ᾿ ὅζα νἱ ὀρηξνί καο θφθαια ζσξηάζαλε ἀπνπάλσ... 

http://www.youtube.com/watch?v=y1G3Vhry-ZI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=raBMbqkj0w0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VMGmIpJR0oA&feature=related


 

 

θη᾿ ἀθφκα μέξσ πὼο γηὰ ηὶο ζπνλδὲο θαὶ ηὸ ηάκα 

ηνῦ λένπ Νανῦ π᾿ ὀλεηξεπηήθακε γηὰ έλα, ιιάδα, 

κέξεο θαὶ λχρηεο ηφζα ἀδέιθηα ζθάρηεθαλ ἀλάκεζά ηνπο, 

ὅζα δὲ ζθάρηεθαλ ἀξληὰ πνηὲ γηὰ Πάζρα... 

http://www.youtube.com/watch?v=4Kd4TC71a4I&feature=related 

Μνίξα, θη ἡ Μνίξα νπ ὡο ηὰ ηξίζβαζα 

δηθή κνπ θη᾿ ἀπ᾿ ηὴλ Ἀγάπε, ἀπ᾿ ηὴ κεγάιε δεκηνπξγὸ Ἀγάπε 

λὰ πνὺ ἡ ςπρή κνπ ἐζθιήξπλελ, 

ἐζθιήξπλε θαὶ κπαίλεη ἀθέξηα πηὰ κέζα ζηὴ ιάζπε 

θαὶ κέζ᾿ ηὸ αἷκα νπ, λὰ πιάζῃ ηὴ λέα θαξδηὰ 

πνὺ ρξεηάδεηαη ζηὸ ληφ νπ ἀγψλα, ιιάδα. 

Σὴ λέα θαξδηὰ πνὺ θηφιαο ἔθιεηζα ζηὰ ζηήζε 

θαὶ θξάδσ ζήκεξα κ᾿ αὐηὴ πξὸο ηνὺο ζπληξφθνπο ὅινπο. 

http://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0&feature=related 

κπξὸο βνεζᾶηε λὰ ζεθψζνπκε ηὸλ ἥιην πάλσ ἀπ᾿ ηὴλ ιιάδα, 

ὀκπξφο, βνεζᾶηε λὰ ζεθψζνπκε ηὸλ ἥιην πάλσ ἀπὸ ηὸλ θφζκν. 

Σί, Ἰδέηε· ἐθφιιεζελ ἡ ξφδα ηνπ βαζεηὰ ζηὴ ιάζπε, 

θη ἄ, ἰδέηε ρψζεθε η᾿ ἀμφλη ηνπ βαζεηὰ κέζ᾿ ηὸ αἷκα. 

κπξφο, παηδηά, θαὶ δὲ βνιεῖ κνλάρνο λ᾿ ἀλέβῃ ὁ ἥιηνο, 

ζπξῶρηε κὲ γφλα θαὶ κὲ ζηῆζνο λὰ ηὸλ βγάινπκε ἀπ᾿ ηὴ ιάζπε, 

ζπξῶρηε κὲ ζηῆζνο θαὶ κὲ γφλα λὰ ηὸλ βγάινπκε ἀπ᾿ ηὸ γαῖκα. 

Γέζηε, ἀθνπκπᾶκε ἀπάλσ ηνῦ ὁκναίκαηνη ἀδειθνί ηνπ. 

κπξφο, ἀδέιθηα, θαὶ κᾶο ἔδσζε κὲ ηὴ θσηηά ηνπ, 

ὀκπξφο, ὀκπξὸο θη ἡ θιφγα ηνπ κᾶο ηχιημε ἀδειθνί κνπ. 

http://www.youtube.com/watch?v=yJKf0kTMhU4&feature=related 

κπξὸο νἱ δεκηνπξγνί.. Σὴλ ἀρζνθφξα ὁξκή αο, 

ζηπιῶζηε κὲ θεθάιηα θαὶ κὲ πφδηα, κὴ βνπιηάμεη ὁ ἥιηνο. 

Βνεζᾶηε κε θη ἐκέλαλε ἀδειθνί, λὰ κὴ βνπιηάμσ ἀληάκα.. 

Σί πηὰ εἶλ᾿ ἀπάλσ κνπ θαὶ κέζα κνπ θαὶ γχξα. 

Σί πηὰ γπξίδσ ζ᾿ ἕλαλ ἅγηνλ Ἴιηγγν καδί ηνπ... 

Υίιηα θαπνχιηα ηαῦξνη ηνῦ θξαηᾶλ ηὴ βάζε, δηθέθαινο ἀεηφο· 

θη ἀπάλσ κνπ ηηλάδεη ηὶο θηεξνῦγεο ηνπ θαὶ βνγγάεη ὁ ζάιαγφο ηνπ, 

ζηὴλ θεθαιή κνπ πιάη θαὶ κέζα ζηὴλ ςπρή κνπ. 

θαὶ ηὸ καθξηὰ θαὶ ηὸ ζηκὰ γηὰ κέλα πηὰ εἶλ᾿ ἕλα... 

Πξσηάθνπζηεο βαξεῖεο κὲ δψλνπλ Ἁξκνλίεο, 

ὀκπξφο, ζχληξνθνη, βνεζᾶηε λὰ ζεθσζεῖ λὰ γίλεη ὁ ἥιηνο πλεῦκα. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RYyuFIbHX8 

ηκψλεη ὁ λένο ὁ Λφγνο π᾿ ὅια ζὰ ηὰ βάςῃ, 

ζηὴ λέα ηνπ θιφγα. λνῦ θαὶ ζῶκα. ἀηφθην ἀηζάιη... 

Ἡ γῆ καο ἀξθεηὰ ιηπάζηεθε ἀπὸ ζάξθα ἀλζξψπνπ... 

παρηὰ θαὶ θαξπεξά, λὰ κὴλ ἀθήζνπλε ηὰ ζψκαηά καο 

λὰ μεξαζνῦλ ἀπ᾿ ηὸ βαζὺ ηνῦην ινπηξὸ ηνῦ αἵκα ηνπ πηὸ πινχζην, 

πηὸ βαζὺ θη ἀπ᾿ ὅπνην πξσηνβξφρη. 

Αὔξην λὰ βγεῖ ὁ θαζέλαο καο κὲ δψδεθα δεπγάξηα βφδηα 

ηὴ γῆ αὐηὴ λὰ ὀξγψζεη ηὴλ αἱκαηνπνηηζκελε... 

Ν᾿ ἀλζίζῃ ἡ δάθλε ἀπάλσ ηεο θαὶ δέληξν δσῆο λὰ γέλῃ, 

θαὶ ἡ Ἄκπειφο καο λὰ ἁπισζεῖ ὡο ηὰ πέξαηα ηῆο νἰθνπκέλεο... 

http://www.youtube.com/watch?v=4Kd4TC71a4I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yJKf0kTMhU4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=6RYyuFIbHX8


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Rluz9vI1vEA&feature=related 

Ἔηζη, ζὰλ ἔξημα θαὶ ηὸ ζηεξλὸ δαπιὶ ζηὸ θσηνγψλη 

(δαπιὶ ηῆο δσῆο κνπ ηῆο θιεηζκέλεο κέζ᾿ ηὸ ρξφλν) 

Ἔηζη, ζὰλ ἔξημα θαὶ ηὸ ζηεξλὸ δαπιὶ ζηὸ θσηνγψλη 

(δαπιὶ ηῆο δσῆο κνπ ηῆο θιεηζκέλεο κέζ᾿ ηὸ ρξφλν) 

ζηὸ θσηνγψλη ηῆο θαηλνχξγηαο Λεπηεξηᾶο νπ, ιιάδα 

ἀλαςπρψζεθε ἄμαθλα ηξαλὴ ἡ θξαπγή κνπ, ὡο λἆηαλ 

ὅιν ραιθὸο ηὸ δηάζηεκα ἢ ὡο λἆρα η᾿ ἅγην θειὶ 

ηνῦ Ἠξάθιεηηνπ ηξηγχξα κνπ, ὅπνπ, ρξφληα, 

γηὰ ηὴλ Αἰσληφηε ἐράιθεπε ηνὺο ζηνραζκνχο ηνπ 

θαὶ ηνὺο θξεκλνῦζε ὡο ἄξκαηα ζηῆο Ἔθεζνο ηὸ λαὸ 

ὡο ᾶο ἔθξαδα ζχληξνθνη. 
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Ν:«ηελ πξσηε ζειηδα ηεο κεηαθξαζεο ηνπ Πλεπκαηηθνπ Βκβαηεξηνπ πνπ ερεηο ζην 8-ζέιηδν,ησλ  ζει 
72-80, παξληφλ 9-ζέιηδν ελλνσ,  ζην Composer-for-all-seasons for our season.pdf ε παξνπζηα ηνπ 
Saviors of Life ζηνλ ππνηηηιν απνηειεη, ππνζεησ, αλαθνξα ζην «σηήξεο ηνπ Θενχ» πνπ εηαλ ν ππφηηηινο 
ηεο Ώζθεηηθήο πνπ εγξαςε ζην Άγην ξνο ν αδειθηθνο ηνπ θηινο ν Καδαληδάθεο θαη πνπ επηζεο θαη καδη 
εηραλ παεη ζην  Άγην ξνο» Γ:«Φπζηθά» «Αελ ην‘ρσ δηαβαζεη νκσο» «Φαληάζνπ θαη λα ην‘ρεο δηαβαζεη... 
αιισζηε  νπηε θη εγσ ην‘ρσ δηαβαζεη φκσο απην δελ θαλεη   ιηγνηεξν self contained ην νιν ζαλ παξνπζηαζε 
ηνπ πφηλη ηθειηαλνχ θαη  Μάκθνξλη παξ‘φιν πνπ ε παξαιεηςε ηνπ ππνηηηινπ ζα εηαλ κεγαιε παξαιεηςε. 
Κάλσ ιάζνο;» «So far so good Βθεηλε ε εθθξαζε Brave Old Times εηλαη αλαθνξα ζην Brave New World  
ηνπ Υάμιευ πνπ παιηνηεξα ιεγαλε νηη εηαλ αθξηβεζηεξε πεξηγξαθε ηνπ νινθιεξσηηζκνπ ηππνπ  Ώκεξηθεο 
απν ηα βηβιηα ηνπ Οξγνπει γηα ηνλ νινθιεξσηηζκν  αιιά εηζη πνπ αξρηζαλ λα πεγαηλνπλ ηα πξαγκαηα απν 
ην θαθν ζην ρεηξνηεξν απν ηνλ θαηξν Κιηληνλ θαη κεηα Μπνπο θαη ζην ηξηζρεηξνηεξν ησξα ζα ιεεη θη ν 
Υάμιευ ζηνλ ηαθν ηνπ «λεληθεθαο κε Οξγνπειι»» «ηαλ ν Κimon Friar  ηειεησζε ηε κεηαθξαζε ηεο 
«modern sequel» ηεο Οδχζζεηαο ηνπ Καδαληδάθε  ζηα Ώγγιηθά ν Καδαληδάθεο πνπ‘ρε παεη ζε νιν ηνλ 
θνζκν αιιά δελ πεγαηλε ζηελ Ώκεξηθε, δηνηη ειεγε  νηη πεγαηλνληαο ζε ρσξα ρσξηο ηζηνξηα ελησζε ζαλ λα 
επεθηε ζην  θελν,  εηπε «αο επρεζνπκε  ζηελ modern sequel ηνπ Οδπζζέα θαιν ηαμηδη ζηελ modern sequel 
ηεο ρσξαο ησλ ισηνθαγσλ», Καπνπ εηρα αλνημεη κηα θνξα θαηα ηπρε ή ηα  «Ώλνηρηά ραξηηά» ή ην «Βλ 
ιεπθψ» ηνπ Βιχηε ζηε βηβιηνζήθε  ζνπ θαη εηρα δε θαηη αληηζηνηρν απν Βιχηε αιιά κε ξεηε αλαθνξα ζηε 
καξηρνπαλα. Σν΄ρε παξεη ην καηη ζνπ; Ώλ νρη δελ ζνπ ιεσ λα ην ςαμεηο  αθνπ  δελ ζπκακα ην επξπηεξν 
θνληεμη» «Αελ κνπ ζπκηδεηο θαιπηεξα, γηα λα ην ςάμσ,  ην αιιν ηζηηαην ηνπ Βιχηε πνπ κνπρεο πεη, πνπ 
ζην‘ρε δεημεη ζην ζηξαην ζε ελα απν ηα δπν απηα βηβιηα ν θηινο ζνπ ν μελαγνο κε ηνλ Μαθξνλεζηψηε 
παηέξα; Μφιηο κνπ‘ξζε  θιαζηα γηα ην γηαηη ελησζα ελα déjà vue δηαβαδνληαο  γηα ηηο ηεθκαξηεο κεζσ ηνπ 
The Gigantc Sunrise ζρεζεηο Βιχηε κε ηθειηαλφ» «Ώ! Βλλνεηο εθεηλν φπνπ εγξαθε ν Βιχηεο νηη ν ηθειηαλφο  
ήηαλ ν ηειεπηαηνο  πνπ κπνξεζε λα θξαηεζεη ζηνπο σκνπο ηνπ κηα ζεφηεηα ρσξηο λα ξαγηζνπλ  νπηε ε 
ζενηεηα νπηε νη σκνη ηνπ θαη νηη απν ηξπθεξόηεηα ζηνλ αλαγλσζηε παξελεβαιε κηα Composer-for-all-
seasons for our season.pdf κεηαμπ  ησλ νθζαικσλ ηνπ αλαγλσζηε θαη ηνπ εξγνπ ηνπ γηα λα κε 
θαηλνληαη νη ξαθεο κεηαμπ ησλ δνκηθσλ ηνπ ιηζσλ θαη θξηθηαζεη ν αλαγλσζηεο απν ην θπθιώπεην 
βαξνο πνπ εηρε ν θαζελαο ηνπο;» «Αθξηβσο! Τέηνην θπθισπεην βαξνο δελ ερεη ε θαζε ζηξνθε ηνπ 
Δκβαηεξηνπ θαη αιιν ηνζν  ε  κεινπνηεζε θαζε κηαο απν απηεο;  Χώξηα ε κνπζηθε ηδηνθπηα ηνπ 
Θενδσξάθε  πνπ αθξσο ζπλζεηα εξγα ζαλ απην ηα κεινπνηνπζε κε ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαζαηλε ή πνπ 

ηα δηαβαδε, θαια λα κεινπνηεζεη ηνλ Δπιηάθιν ζε ελα απνγεπκα αιιά ην Άμηνλ Βζηί ζε κηα 

βδνκαδα;»«αλ ηνλ Johnny B. Goode πνπ‘παηδε θηζαξα ζαλ λα βαξαγε θνπδνπλη θαη ζαλ ηνλ Σζηηζάλε 
πνπ μππλαγε ην βξαδπ θαη εηρε θαλεη ζπλζεζε ζηνλ ππλν ηνπ» «Καη ζαλ ηνλ Υξηζηνδνχινπ πνπ 
μππλάεη θαη ερεη ιπζεη νρη κνλν πξνβιεκαηα πνπ κειεηαεη θαηξφ αιιά θαη πξνβιεκαηα   πνπ δελ εμεξε 
θαλ νηη ηνλ ελδηεθεξαλ» «Μάιινλ κε ηεηνην ηξνπν ζα δηαβαδε θαη ην Κάλην Υελεξάι ηνηε πνπ εηπε ζηνλ 
Νεξνχδα λα δηαιεμεη εθεηλνο πνηα απν φια ζέιεη  κεινπνηεκελα γηαηη αλ ηα‘βαδε νια ηνηε αληη δησξε 
ζπλαπιηα ζα εθαλε δεθαηεηξασξε , νπσο ηνπ‘πε». «ηε ζειηδα ηνπ πνπ‘ρεηο καδη πξηλγθζηελ, Βιχηε 
θαη ηθειηαλφ (=ηελ 77) ην «αμηνλ εζηη ην ρεξη πνπ επηζηξεθεη απν θνλν θξηρην», ην βαδεηο ζαλ λα‘ιεγε 
«θξηρηε ζπζηα» Ώθνπ ηελ ζηαληαξ κεηαθξαζε ησλ Κήιπ θαη αββηδε  ηνπ Πξηλζηνλ  ρξεζηκνπνηεηο εδσ, 
γηαηη αιιαδεηο  ηελ ιεμε; Αελ ζ‘έρσ γηα ηππν πνπ αλεζπρεη  κε παξνπλ ηνλ Βιχηε γηα ηξνκνθξαηε  ηνλ θαηξν 
ησλ δηδπκσλ ππξγσλ , ή γηα ηππν πνπ ζεσξεη νηη ηα Ώκεξηθαλαθηα  πνπ απν ηνηε εηραλ ςηιναξρηζεη λα 
ζθνησλνπλ ζπκκαζεηεο θαη κεηα  λα απηνθηνλνπλ, εηραλ γηα αθνπζκαηα Βιχηε θαη Θενδσξάθε. Θπκαζαη;» 
«Καη βεβαηα ζπκακαη. Βηζη γηνξηαζαλ , ιεεη, ηα γελεζιηα ηνπ Υηηιεξ, θη εηρε παεη ν Ώι Γθνξ ζην ζρνιεην, θαη 
εηρε πεη , look who are talking, λα παηξλνπλ ην  θαιν παξαδεηγκα  απν ηνπο κεγαινπο. Κάηζε λα ζπκεζσ 
πψο εθαλα ηε καιαθηα  θη εθαλα ηνλ θνλν ζπζηα ζηελ αγγιηθε βεξζηνλ ζε θαηη πνπ νπηε θαλ ζηελ δηδαζθαιηα 
ρνξσδηαο απν θνξηηζαθηα δελ δηεπξαμα ζην  ζρνιεην , πξνρηεο εηπρε λα ην δσ , ζα ζνπ ζηεηισ ην  ιηλθ 
(=ζει. 73, Ειιεληθή ζρνιηθή γηνξηή, Γιώζζα 2003.pdf ) αιισζηε  κηθξά-μεκηθξά ζα κνπ‘ραλ πεη θαηη 
ηππνπ «ζπκσζε ν Ώγηνο θη εθνςε η‘αξρηδηα ηνπ» θαη ζα ην ζπκνκνπλ....Λνηπνλ λα ηη εγηλε: Σν‘βαια κε θνππ-
πέηζη απν ελα κπζνπιαζηηθν θνληεμη  νπνπ ην αμηνλ εζηη εηπκνινγεηην  παλσ ζε θαπνηνλ  πνπ 
απηνππξπνιεζεθε γηα ινγνπο πνπ ζα εζσδαλ  ηα παηδηα ηνπ  απν θαηη νρη ηξερνπκελν αιιά κειινπκελν θη ε  
γπλαηθα  ηνπ  παλσ ζην ζνθ   ηεο εηδεζεο, αξρηθα,   δελ ηνλ ζεσξεζε ζσηεξα ησλ παηδησλ ηνπο αιιά 
δνινθνλν ηνπ αληξα ηεο θαη ηνπ παηεξα ησλ παηδησλ ηεο θαη ζηγα-ζηγα ην εηδε ζε ζηπι , Βιχηε θαη πάιη, 
ζηελ αλαθνξα ηνπ ζην «κνηξνιφη ηεο θσθηαο» ηνπ Παπαδηακάληε,  ζαλ λα  ηεο εμεγνπζε ε θσλε ηνπ 
πεζακελνπ ηη λα ςηζπξηδεη ζηα κσξα ηνπο,  «Υαξάδσ ηηο θιέβεο κνπ θαη θνθθηλίδνπλ ηα φλεηξα/θαη ηζέξθνπια 

γίλνληαη ζηηο γεηηνληέο ησλ παηδηψλ,/αλνίγσ ην ζηφκα κνπ θη αλαγαιιηάδεη ην πέιαγνο/θαη παίξλεη ηα ιφγηα κνπ ζηηο 

ζθνηεηλέο ηνπ ηηο ζπειηέο/θαη ζηηο θψθηεο ηηο κηθξέο ηα ςηζπξίδεη/ηηο λχρηεο πνπ θιαηλ ησλ αλζξψπσλ ηα βάζαλα» 
«Ώξα ιεμαλ ην ζεκα» «Λεμαλ αλάκεζα ζε καο ηνπο δπν. ηελαλαξηεζε πνπ εηδεο πξεπεη λα θαλσ convert 
ην pdf ζε  doc  λα ην αιιαμσ θαη λα ζηεηισ γηα αλαξηεζε ην λεν pdf» «Άξα;» «Άξα παιη θαια πνπ δελ ηα 
δηαβαδεη θαλελαο   αιινο απν ηε ιηζηα. Οπδέλ θαθφλ ακηγέο θαινχ» «Θεο βνεζεηα κε κεηαηξνπέα;» «Ορη 
κσξε, θαιπηεξα λα αζρνιεζσ κε ην λα ζνπ ζηεηισ νζα εηπακε ζην  ηειεθσλν λα ηα δεηο θαη γξακκελα θαη 
λα ζπλερηζνπκε αιιε θνξα ζε άιιν ηειεθσλν  θαπνηα πξαγκαηα πνπ ζα κεηλαλε ζηε κεζε. ηγνπξα ζα ππάξρνπλ».... 
(πξηλ ιηγεο ζειηδεο εηρακε μεθηλεζεη κε ην δεπηεξν ηειεθσλεκα αιιά ζε ιηγν ρξεηαζηεθε λα κπνπκε  ζηα ηνπ πξσηνπ.  
Μεξηθεο ζειηδεο κεηα ζα δνπκε θαη ηελ 2η ηειεθσληθε ζηηρνκπζηα πεξη ξειεβαλο ησλ poets, thinkers and all that) 

http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-2005.pdf


 

 

 
RAOUF HALABYRemember Rachel Corrie: April 10, 1979 – March 16, 2003 

The Skies Are Weeping https://www.youtube.com/watch?v=w1be2lxV-Qo 

 

Held her ground for all humanity 
 
 
 
 
 
 

https://www.counterpunch.org/2022/03/16/please-remember-rachel-corrie-april-10-1979-march-16-2003/
https://www.youtube.com/watch?v=w1be2lxV-Qo


 

 

 

HUMAN SHIELDS, FIREMEN AND FIREWOMEN 

DYING IN MADRID, IN SOUTH AMERICA, IN NORTH AMERICA, IN EUROPE, 

IN IRAQ, IN PALESTINE, IN…., IN…, IN… 

INTO THE FIRE 
http://www.youtube.com/watch?v=PKuRGt7LnzU 

The sky was falling and streaked with blood 

I heard you calling me, then you disappeared into dust 

Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire 

I need your kiss, but love and duty called you someplace higher 

Somewhere up the stairs, into the fire 

May your strength give us strength. May your faith give us faith 

May your hope give us hope. May your love give us love 

You gave your love to see, in fields of red and autumn brown 

You gave your love to me and lay your young body down 

Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire 

I need you near, but love and duty called you someplace higher 

Somewhere up the stairs, into the fire 

May your strength give us strength. May your faith give us faith 

May your hope give us hope. May your love give us love 

It was dark to see, you held me in the light you gave 
You lay your hand on me, then walked into the darkness of your smoky grave 

Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire 

I need your kiss, but love and duty called you someplace higher 

Somewhere up the stairs, into the fire 

May your strength give us strength. May your faith give us faith 

May your hope give us hope. May your love give us love… 

How many doors must a man walk out before you call him a man… 

 

              Come on, come my brothers, we‟re encircled by sun‟s fire, its fire‟s now closing upon us… 

http://www.youtube.com/watch?v=PKuRGt7LnzU


 

 

          go on, let‟s go on, its flame‟s on our flesh, we are all now enflamed, brothers, brothers! 

 

      
MARCH OF THE SPIRIT 

http://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0 

Come on; we all help to raise the sun back over earth and over our countries; 

come on, we all help to raise the sun back in its right place over our whole world! 

Come see here its wheel, it’s stuck deep in mud, it’s almost been covered, 

and see here its axle sinking in blood, it’s already buried! 

Come on, boys, come on, we all know, the sun can’t just rise on his own fire’s power; 

push with your knee and push with your chest, we got to get him out of mud, 

push with your chest and push with your knee, we got to get him out of blood. 

We lean now on him, we lean on his wheel, we lean as the sun’s own blood brothers! 

Come on, come my brothers, we’re encircled by his fire, his fire’s now closing upon us, 

go on, let’s go on, his flame’s on our flesh, we’re all now enflamed, brothers, brothers! 

http://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0


 

 

HUMAN SHIELDS, FIREMEN AND FIREWOMEN 

DYING IN MADRID, IN SOUTH AMERICA, IN NORTH AMERICA, IN EUROPE, 

IN IRAQ, IN PALESTINE, IN…., IN…, IN… 

INTO THE FIRE 
http://www.youtube.com/watch?v=PKuRGt7LnzU 

The sky was falling and streaked with blood 

I heard you calling me, then you disappeared into dust 

Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire 

I need your kiss, but love and duty called you someplace higher 

Somewhere up the stairs, into the fire 

May your strength give us strength. May your faith give us faith 

May your hope give us hope. May your love give us love 

You gave your love to see, in fields of red and autumn brown 

You gave your love to me and lay your young body down 

Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire 

I need you near, but love and duty called you someplace higher 

Somewhere up the stairs, into the fire 

May your strength give us strength. May your faith give us faith 

May your hope give us hope. May your love give us love 

It was dark to see, you held me in the light you gave 
You lay your hand on me, then walked into the darkness of your smoky grave 

Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire 

I need your kiss, but love and duty called you someplace higher 

Somewhere up the stairs, into the fire 

May your strength give us strength. May your faith give us faith 

May your hope give us hope. May your love give us love… 

FINALE OF PRAISED BE, IT‟S WORTH IT, AXION ESTI  

For the music (sung in German) go near the end of https://www.youtube.com/watch?v=a8ynq_aAnkY    

For  the Keely-Savidis translation in Englsh see below:  

... PRAISED BE the hand returning 

from horrible murder knowing now 

which the world that is really superior 

which the world‟s “now” and which its “forever”: 

NΟW the myrtle‟s wild animal Now the cry of May 

FOREVER the utmost conscience Forever the full light 

Now now the hallucination and the mimicry of sleep 

Forever forever the world and forever the astral Keel 

Now the moving cloud of lepidoptera 

Forever the circumgyrating light of mysteries 

Now the crust of the Earth and the Dominion 

Forever the food of the Soul and the quintessence 

Now the Moon‟s incurable swarthiness 

Forever the Galaxy‟s golden blue scintillation 

Now the amalgam of peoples and the black Number 

Forever the statue of Justice and the great Eye 

Now the humiliation of the Gods 

Now the ashes of Man  

Now Now the zero  

Now Now the zero 

Now Now the zero 

and Forever this small world the Great! 

MARCH OF THE SPIRIT 
http://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0 

Come on; we all help to raise the sun back over earth and over our countries; 

come on, we all help to raise the sun back in its right place over our whole world! 

Come see here its wheel, it’s stuck deep in mud, it’s almost been covered, 

and see here its axle sinking in blood, it’s already buried! 

Come on, boys, come on, we all know, the sun can’t just rise on his own fire’s power; 

push with your knee and push with your chest, we got to get him out of mud, 

push with your chest and push with your knee, we got to get him out of blood. 

We lean now on him, we lean on his wheel, we lean as the sun’s own blood brothers! 

Come on, come my brothers, we’re encircled by his fire, his fire’s now closing upon us, 

go on, let’s go on, his flame’s on our flesh, we’re all now enflamed, brothers, brothers! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PKuRGt7LnzU
https://www.youtube.com/watch?v=a8ynq_aAnkY
http://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0


 

 

To better notice that  the density of the “March of the Spiriη” that, like Neruda’s“Gospel of Freedom” (as Theodorakis 

called “Canto General”) parallels only  that of the New Testament’s Gospels we  put it in a continuous text’s  format:    

When my last brand was thrown, when I threw my last brand in the lightfireside (the brand of my whole life 

bound and enclosed in span and pass of time), into the lightfireside of your new Liberty and Freedom, 

my Country, my soul caught fire as if, as if space suddenly was all made of copper, made of red copper or 

as if I had the holy cell of Heraclitus around me, where, for long years, for the Eternity he hammered his 

iron heavy thoughts and hung them like arms in the Temple of Ephesos…Gigantic thoughts passing, like 

red clouds made of fire or purpled islands flaming in sunset, sunset of myth and tale, were flaring up in my 

mind, for my whole life was flared up burning at once,  at the thought of your new Liberty and Freedom, 

my Country! That‟s why I didn‟t say: “This now is the light of my cremating fire”. “A torch of your History 

I am”, this I cried out, “and here, let burn like firebrand my poor forlorn cadaver, and with this firebrand 

now still standing up and walking on until my last breath and hour light  the farthest corners where men 

are living and clear a way for Your soul, Your spirit and Your body, my Country!” So said I and kept 

walking holding in my two hands my lighted liver in Your Caucasus and my every step was the first, first 

but I also felt as if it was the last, for my bare foot, my Country, was treading on splashes of Your blood, 

and was stumbling on Your dead. Because my face and my body and all my spirit, was mirrored as in red 

lake, mirrored in Your blood, my Country! There in scarlet mirror glass , in such a bottomless mirror, of 

the abyss of Your Liberty and Freedom and of Your abysmal thirst for life, my Country, I saw myself firm 

solid made of red soil moulded into clay, brand new Adam of the brand new creation of our world that 

we‟re going to create for You, my Country! And I said: “I know, yes I know, that even Your Gods of 

Olympus have now become a chthonic foundation, because we buried them deep, very deep where 

strangers cannot find them. And all the foundation became stronger and more solid and stronger and more 

solid with all the bones our enemies have heaped and kept heaping upon it… I also know that for the 

libations and the vows of the new Temple we have dreamt for You, my Country for nights and days, so 

many brothers were slaughtered among them as lamb had never been slaughtered for Easter!”…Fate; and 

Your Own Fate also mine to my entrails! And by the grace of Love, by the grace of the great creative Love, 

behold , my soul became real hard, and is entering now whole in mud and in Your blood, to mould the new 

heart ,the new heart needed in Your new fight, my Country! The new heart that I have already closed in my 

breast, and with that heart I‟m calling out today to allcompanions: 

“Come on; we all help to raise the sun back over earth and over our countries; 

come on, we all help to raise the sun back in its right place over our whole world! 

Come see here its wheel, it‟s stuck deep in mud, it‟s almost been covered, 

and see here its axle sinking in blood, it‟s already buried! 

Come on, boys, come on, we all know, the sun can‟t just rise on his own fire‟s power; 

push with your knee and push with your chest, we got to get him out of mud, 

push with your chest and push with your knee, we got to get him out of blood. 
We lean now on him, we lean on his wheel, we lean as the sun‟s own blood brothers! 

Come on, come my brothers, we‟re encircled by his fire, his fire‟s now closing upon us, 

go on, let‟s go on, his flame‟s on our flesh, we‟re all now enflamed ,brothers, brothers! 

Come on Poets and creators! Keep firm Your lifting power, support it with your heads and legs, to keep the 

sun from sinking! Also help me, brothers, from sinking along! For now the sun is over me and inside me 

and around me, for now in holy dizziness I‟m following him in whirling. A thousand backs of bulls support 

from below; two headed eagle, and flaps his wings on me, his battle din is groaning next to my head and 

inside my soul, for me now near and far are one! I‟m encircled by first heard heavy Harmonies! Come on, 

companions, help the sun to rise to become Spirit! The new Word is coming closer, the Word ready to paint 

all things in its new flame, mind and body will now be pure steel. Our earth was fertilized enough with flesh 

of man! Rich soil, to bear rich fruit, let‟s not let this soil dry of this deep moisture brought down by this 

bloodshed no rain in any fall would make it as rich or as deep! Tomorrow let each of us go outside with 

twelve pairs of oxen and plough this land, land watered with blood… Make laurel blossom on it and be the 

tree of our life and make our Vine spread to every place on earth where men are living…Come boys, come 

on, the sun just can‟t, the sun can‟t rise without us. Push strong with knee and push with chest now, let‟s 

now all get him out of mud; push strong with chest and push with knee now, let‟s now all get him out of 

blood; push strong with arms and push with heads now, for the sun to shine forth Spirit!” Thus, when my 

last brand was thrown, when I threw my last brand in the lightfireside (the brand of my whole life bound 

and enclosed in span and pass of time) into the lightfireside of your new Liberty and Freedom,my Country, 

shout filled with soul left loud,as if space suddenly was all made of copper,of sounding copper or as if I had 

the holy cell of Heraclitus around me, where, for long years, for the Eternity he hammered his iron heavy 

thoughts and hung them like arms in theTemple of Ephesos,all the way to You I was calling,companions! 



 

 

2η ηειεθωληθε ζηηρνκπζηα πεξη ξειεβαλο ηωλ poets, thinkers and all that                                                                                 
Ν:«...Οθ, κε κπεξδεςε ην «θσηνγψλη», εηδα ην lightfireside,γθνπγθιαξηζα  ην  fireside, ηειηθα ζπκπεξαλα νηη ζεκαηλε 
θαπνηα γσληα, νρη ζην παησκα αιιά πην ςεια, γηα λα θξεκαλε δαπιν λα θσηηδεηαη ην δσκαηην» Γ:«Σν ηδην αιια 
αληηζηξνθα εθαλα θη εγσ , γθνπγθιαξηζα ην  θσηνγψλη  θη απν θαπνπ πξνεθπςε ην fireside» «Ο δπν παξαιιειεο 
ζηειεο ηεο κεηαθξαζεο εηλαη πξνθαλσο αθ‘ελνο γηα ηελ ρξνλνινγηα  πνπ γξαθηεθε ην Βκβαηεξην  αθ‘εηεξνπ γηα ηελ 
ρξνλνινγηα  ησλ αλζξσπηλσλ αζπηδσλ πνπ ηνλ ιεο 00, ηζσο γηα ηελ εθθξαζε ground zero πεξη δηδπκσλ ππξγσλ, 
ηζσο γηα ην θνληεμη  ηνπ λπλ λπλ ην κεδελ νηαλ βνκβαξδηζηεθαλ νη αζπηδεο ζην lξαθ πνπ κνπιεγεο ηελ αιιε θνξα 
θαη...»«...θαη  ν lζπαλνο δεκνζηνγξαθνο ζην αι Σδαδεξα,νπσο θη ν ζηαζκνο εηδεζεσλ ζηε Γηνπγθνζιαβηα  πνπ δελ 
ηα‘ιεγε νπσο ην CNN...» «Ναη, ζπκακαη, κε ην κεδελ ελλννπζα  θαη ηελ αλνδν ησλ κεδεληθσλ ζαλ ηνλ Ρακζθειλη ...» 
«...επηζεο  κε μερλακε νηη κηα αλζξσπηλε αζπηδα ζην  lξαθ, νηαλ επεζηξεςε, θαη ζα δηθαδνηαλ γηα ηελ παξαβηαζε 
εκπαξγθν lξαθηλσλ εηδσλ,  αθνπ νιν θαη θαλα θαιάθει ζαηξσγε  ηνζεο κεξεο εθεη γηα λα ηξεθεηαη, εηπε νηη δελ  εηρε 
λνεκα  ε πξνζηαζηα απν αλζξσπηλεο αζπηδεο πηαζκελεο ρεξη-ρεξη γπξσ απν  ζηνρνπο, ππνδνκσλ,  κλεκεησλ θιπ 
πνπ  εζειαλ λα ηηο πξνζηαηεπζνπλ, αθνπ  θαληαξνη Ώκεξηθαλνη ζηνλ δξνκν  πνπ θαηαιαβαηλαλ απν βνιε νηη ζε 
ηαξαηζα ππαξρεη ειεπζεξνο ζθνπεπηεο παηξλαλε απν ην θηλεην,  δηλαλε ζπληεηαγκελεο θαη ζε ιηγν βνκβα απν 
αεξνπιαλν θαηεβαδε θαη ηνλ ζλάηπεξ ηεο ηαξαηζαο θη νιε ηελ πνιπθαηνηθηα καδη, θη  αθνπ  θαη ε δηεζλεο θνηλε γλσκε 
νπηε θαλ ζα  ην καζαηλε απην αθνπ εηραλ βνκβαξδηζηεη  θαη ηα κεζα αλακεηαδνζεο,  εηθνλεο αζπηδσλ ρεξη-ρεξη κνλν 
απν Γηνπγθνζιαβηα εηρακε Aιιά εηραλ ππαξμεη θαη ηα ηππνπ Regaining my humanity Camilo Mejia, (γθνπγθιάξηζέ ην, 
Οθ γθνπγθιαξσ εγσ εδσ θαη ησξα, λα‘ηνο:  https://changeagent.nelrc.org/wp-content/uploads/2005/09/Regaining-My-Humanity.pdf 

θαη ζπ γθνπθιαξηζε  κε George Mizo  Vietnam Friendship Village)» «Ώο δνπκε ηηο δπν παξαιιειεο ζηειεο ηεο 1
εο

 ζηξνθεο: 

When my last brand was thrown, when I threw my last brand in the lightfireside 

 

 (the brand of my whole life bound and enclosed in span and pass of time), 

 

into the lightfireside of your new Liberty and Freedom,my Country, 

 

my soul caught fire as if, as if space suddenly was all made of copper, 

 

made of red copper or as if I had
 

the holy cell of Heraclitus around me, 

where, for long years, 

 

for the Eternity he hammered his iron heavy thoughts 

and hung them like arms 

in the Temple of Ephesos 

 

 

 

 

 

When our last shield was made, when we joined hands in our last shield made out of our lives 

 

 (our lives ready to burst out of their bounds of span and pass of time) 

 

shielding the altars of your new Liberty and Freedom, my Humanity 

 

 

our souls caught fire as if we were true helpers even saviors of God like every Bruno 

  

whose hands joined 

backtoembracethe holiest ηwhose altar made of fire like 

ours we weredefending 

https://changeagent.nelrc.org/wp-content/uploads/2005/09/Regaining-My-Humanity.pdf


 

 

                                                                 or as if   ourheartbeat 

 

followed the drum and whisper of Life Herself 

 

singing like a flag 

 

«don‟t ask if we win or lose. Go on!» 



 

26 
 

 «Καηαιαβαηλσ  νηη νη γξακκεο εηλαη εηζη ζπαζκελεο θαη ζηηο δπν ζηειεο γηα λα κπνξεη λα κεηαθεξεηαη ζηνλ 
αγγινθσλν αλαγλσζηε  θαη ην λνεκα πνπ έλησζε θαη εκθπζεζε  ζηνπο ζηηρνπο ν Θενδσξάθεο  θαη πνπ ππαξρεη ζηα 
ιηλθ πνπ παξαθνινπζνπλ ηνπο ζηηρνπο. H ηειεπηαηα γξακκε πξνθαλσο εηλαη ην «κε ξσηαο αλ ληθάο ή αλ 
ληθηέζαη   πξνρψξα» απ‘ην «Ώζθεηηθή, σηήξεο ηνπ Θενχ»  πνπ εηηε ην εηρακε δηαβαζεη εηηε νρη ηελ θξαζε ηελ εηρακε 
δεη αθνκα θαη ζηελ Ώκεξηθε θαη αθνκε θαη ζε μελεο εθεκεξηδεο ζε θσην απ‘ην Πνιπηερλεην ηνπ΄Ννέκβξε ηνπ 73 αθνπ 
εηαλ γξακκελε ζηνλ ηνηρν, ε πξσηε γξακκε εηλαη  απν ηηο εηθνλεο Γηνπγθνζιαβηαο ηνλ θαηξν ηνπ Κιηληνλ  θαη ηζσο 
θαη αλαθνξα ζε θαηη πνπ κνπ δηαθεπγεη νπσο ζηγνπξα κνπ δηαθεπγνπλ νη αλαθνξεο νισλ ησλ ελδηακεζσλ γξακκσλ 
πνπ νκσο ζηγνπξα ππαξρνπλ αθνπ ην God‘s  helpers εηλαη νξνο ηνπ Μπνχκπεξ  κε ηνλ νπνηνλ  καο επαηξλεο η‘απηηα 
νηαλ εκαζηαλ λενη,  θη αθνπ θαη  κε ηνλ Μπξνχλν καο εηρεο παξεη η‘απηηά ηφηε πνπ εηραηε δεη  θαπνην ζρεηηθφ εξγν 

κε  ηε Μαξία...» «λαη, ηνλ ππνδπνηαλ ν ΐνιφληε, ή ζηελ Ώειιψ ή, ιηγν πην δσ,  ζηελ Ώζελά ην‘ρακε δεη,  θαη κνπ‘ρε 

θαλεη εληππσζε νηαλ, θαζ‘νδνλ πξνο ηελ ππξα,  ηνπ‘ραλε βαιεη θη ελα θαξθη ζηελ γιψζζα σζηε αλ ηπρνλ 
θαεη ην  θηκσηξν πξηλ απν απηνλ λα κε πξνιαβεη θαη, παξα ηνλ πνλν, πεη θσλαρηα  θαη αθνπζηνπλ  νη αηξεηηθεο 
ηνπ ηδεεο. Σα πεξη θαξδηαο πνπ ρηππαεη ζηνλ ξπζκν ησλ ηπκπαλσλ νηαλ θπκαηηδεη ε ζεκαηα εηλαη απν ην «Δ πηζσ νςε 
ηνπ θαζξεθηε»  ηνπ Ώπζηξηαθνπ Κνλξαλη Λνξεληο, λνκπει ηαηξηθεο θαη βηνινγηαο γηα ηελ ηδξπζε θαη ζεκειησζε ηεο 
εζνινγηαο, δειαδε ηεο ζπνπδε ησλ δσσλ ζε θαζεζησο  κε αηρκαισζηαο ζε θινπβη, εθδνζεηο Υαηδεληθνιε». Βγσ πνπ 
ηαρσ δηαβαζεη απηα ππνηηζεηαη νηη κπνξσ λα θαηαιαβσ ην πνηεκα θαιπηεξα απν ζελα;  Ώλ ζηακαηνπζα δε ηελ ξνε ηνπ 
πνηεκαηνο γηα  λα δηλσ νλνκαηα θαη εθδνηηθνπο νηθνπο ζα κε εηρεο γηα ερεθξνλα;ΟΚ, ζηελ ηαμε ζε πξνινγν ή επηινγν 
ζε πνηεκα ή θαη ζε ηξαγνπδη κπνξνπλ λα γηλνληαη απηα, αιιά νρη πρ. ζε ζρνιηθε γηνξηε. Γη‘απην ηα ιηλθ γηνξησλ πνπ 
αλαξησ πεξηερνπλ θαη ηηο πξνβεο γηαηη ζηηο πξνβεο ρσξαλε νια απηα. Ή  θαλ ηα αλαξησ κε ηηηιν «πξνβα ζρνιηθεο 
γηνξηεο» ‘ νπφηε κπνξνπλ λα ερνπλ θαη κεγεζνο φινθιεξνπ ζεξηαι» «Ώα! Βλσ ζε θνληεμη κέηι εηλαη δεκελα ηα ρεξηα 
ζνπ θαη δεκηνπξγνπλ εξσηεζεηο ζαλ ηηο δηθεο κνπ» «Ώληηζεησο: ΐαδνληαο  θαη ηηο εξσηεζεηο ζνπ καδη,  ζε θνληεμη  πνπ 
αληη π,ρ λα ιεεη «παξνπζηαζε  βηβιηνπ γηα ηελ πξνιεπζε ηεο δσεο»  λα ιεεη «θαηα ηελ δηαξθεηα ζπλαξκνινγεζεο 
παξνπζηαζεο  βηβιηνπ ...θιπ» , «While putting together a presentation…»,  θαη εηζη νρη κνλν κπνξνπλ λα εηπσζνπλ νια 
απηα θαη παιη,  αιιά δελ ρξεηαδεηαη θαλ λα ερεη ην pdf  ην κεγεζνο νινθιεξνπ ζεξηαι , νπσο πρ εηρε 272 ζειηδεο 

ην • Rehearsal of Greek School Event.pdf,ελσ ην pdf  εληνο ηνπ νπνηνπ βξηζθνκαζηε ζα ηα πεη νια εθεηλα κε θαησ 

απν πελεληα ζειηδεο. Ώ!  σζηα ππνπηεπζεθεο νηη θαη ε πξσηε γξακκε κε ηα ελσκελα ρεξηα ησλ αλζξσπηλσλ  
αζπηδσλ εηαλ  αλαθνξα θαη ζε θαηη αιιν πεξαλ ησλ εηθνλσλ απν Γηνπγθνζιαβηα: ζηνπο ζηηρνπο «κε ηε καπξε ηνπ 
ζθεληνλα ζηξηβεη ν Υαξνο ζηε γσληά/γηα πηαζηεηηε ρεξη-ρεξη λα ηνπ ζηεζνπκε θαξηέξη/θη νπνηνλ παξεη  ε ζθεληνληά» 
πνπ‘ρε κεινπνηεζεη ν Παπατσάλλνπ  «Ξέξσ νηη γηα νια ερεηο εηνηκν ζηηραθη ή αλεθδνην αιιά  εδσ ηη απ‘ηα δπν εηλαη;» 
«Θα‘βαδα πνηε αλεθδνην γηα ζηηρν ηεο ζηηρνπξγνπ ηνπ «ην ηειεπηαην βξαδπ κνπ απνςε ην πεξλασ;» Να ζνπ πσ 
αλέθδνην κε κπιαθ ρηνπκνξ , ζπλ  θαιινθξαηηθν  θαη  ζεμηζηηθν  κε αθνξκε ηελ απνλαξθνζεηεζε ζηελ Οπθξαληα;» 
«Γηα ιεγε» «Καπνηε θπθινθνξνπζε ε εμεο εξσηεζε: «Γηαηη κεηα ηνλ πνιεκν  ν παξαδνζηαθνο Έιιελαο, πνπ γπξλαγε 
απν ην ρσξαθη παλσ ζην γατδνχξη θαη ηε γπλαηθα ηνπ λα αθνινπζεη πεδε θαη θνξησκελε ελα δεκάηη μπια, αιιαμε 
θαη εβαδε ηε γπλαηθα ηνπ λα εηλαη κελ πεδε θαη θνξησκελε αιιά  λα πξνεγεηηαη πεδε θαη θνξησκελε; Καη ε απαληεζε 
εηαλ νηη  δελ μεξαλε αλ εηραλ αθεζεη λαξθεο νη Γεξκαλνη» «Δηαλ πνηέ εηζη  ν παξαδνζηαθνο Βιιελαο; Γηα πεο εζπ πνπ 
ερεηο πην πξνζθαηε ηελ δσε ζε ρσξηφ.Βγσ παηδη ηεο πνιεο θαη κηθξνο θαη ησξα .Καη θαινθαηξηα κνλν ζε θσκφπνιε» 
«Οηαλ βγεθε ην «Μάκα κηα» πνπ μεξεηο  πνζν  κ‘αξεδε (https://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw ) θαη πνπ 
ην  εθθιεζαθη ζην  ηεινο εηαλ, απν ην ζρνιεην καο  ζηε Γιψζζα, κηζε σξα κε ηα πνδηα, πεληε ιεπηακε κε η‘απηνθηλεην, 
θαη πεγαηλακε εθεη πεξηπαηνπο απν παληα, εηρε ζην  αλ παζζάλ θαη κηα ζθελε πνπ, εθεη πνπ ε Μεξπι ηξεπ ζπεξλεη 
ηελ επαλαζηαζε ζηηο γπλαηθεο ηξαγνπδσληαοην  Dancing queen ( https://www.youtube.com/watch?v=QRoWiTcO7dk ), 
κηα γπλαηθα πνπ πεξπαηαεη θνξησκελε κε δεκαηη μπια πηζσ απν ηνλ αληξα ηεο πνπ‘λαη  θαββαια  ζε γατδνπξη ,  
παξαηαεη θαη ηα μπια θαη ακθνηεξα  ηα γατδνπξηα θαη ηξερε κε ηηο επαλαζηαηεκελεο. Ρσηεζα ηνλ Υξήζην, παηεξα ηνπ 
πξσελ  εχδσλνπ θηινπ καο,  αλ εηαλ εηζη πνηέ  εθεη  θαη κνπ‘πε νηη νρη απισο εηαλ αληηζηξνθα αιιά γηα λα θαηζεη ε 

γπλαηθα αλαπαπηηθά  επξεπε λα ζηξσζεη ζην  ζακαξη ην θαιπηεξν θαη πην καιαθν θηιηκη. Ώπάληεζα;» «Υαηξνκαη. Πακε 

παιη ζηηο παξαιιειηεο απνζπαζκαησλ ηθειηαλνχ θαη Μάκθνξλη. Βπηκελσ νηη εηλαη πνιχ δπζθνιν λα δεκηνπξγεζνπλ 
αηζζεζεηο θαηαλνεζεο  ηεηνησλ πξαγκαησλ  αθνκα θαη απισο αηνκηθα, πνιιψ δε καιινλ ζπιινγηθα γηα λα 
δεκηνπξγεζνπλ θαπνην ππαξθην απνηειεζκα, αζε πνπ εηζη θη αιιησο , νπσο ηνπ ειεγε θη ν Καδαληδάθεο «ν ιανο 
δηδαζθεη , δελ δηδαζθεηαη» θαη απηε  ηε ζηηγκε  ν ιανο αληη λα δηδαζθεη ελ δήκσ  απισο δηδαζθεηαη θαη‘νηθνλ ζθαηα 
απν ηα κεληηα. Με πνην ζθεπηηθν ή πιάλν, ή εζησ πνηα ειπηδα, ηνληδεηο ηηο ππαξρνπζεο παξαιιειηεο ηνζν πνιπ        
ηε ζηηγκε πνπ ην θαζνξηζηηθν ζε απηα ηα πξαγκαηα εηλαη  θαπνηεο  παξαιιειηεο πνπ ελ πξνθεηκέλσ  δελ 
ππαξρνπλ  θαη πνπ αλαθεξνληαη  ζε ζπζρεηηζκνπο δπλακεσλ πνιχ πην καθξνζθνπηθεο δνκεο; Καη αθνκε θαη γηα ηελ 
αηνκηθή κηθξνθιηκαθα εθαζηνπ, ην  πξνηδεθη λα μαλαξζνπλ εηλαη mission impossible. Aπφ πνχ λα ηελ πηαζεη θαλεηο ηελ 
θισζηε λα μερεηισζε ην ζπιινγηθν  θεζη πνπ καο θνξαλε ηνπηθσο  θαη δηεζλσο , πνιισ δε καιινλ λα ξαςεη θαηη 
ζνβαξν;» «Βλλνεηο γηα ηηο νπνίεο πνιχ δπζθνιν λα δεκηνπξγεζνπλ αηζζεζεηο θαηαλνεζεο  ζε κεγαινπο ζαλ θαη καο 
ή  ζε κηθξνπο  ζαλ ηνπο εθεβνπο καζεηεο καο;» «Οθ, ζπκθσλσ νηη εηλαη δπν ηα εξσηεκαηα ζε ζπζθεπαζηα ελνο,  αιιά 
ην δεπηεξν εηλαη αθνκε πην δπζθνιν θαη αθνκε …» «Look who is talking! κηα δσε κε ην πψο λα δηδαζθεηο πηηζηξηθαδεο 
λα θαλνπλ δπζθνια πξνηδεθη δελ θαηαγηλεζαη; Καη κεηα ζε επραξηζηνπλ γηα ην νηη δελ εηραλ θαληαζηεη νηη ζα ηα 

http://mediterraneanbalconynews.info/files/Rehearsal%20of%20Greek%20School%20Event.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw
https://www.youtube.com/watch?v=QRoWiTcO7dk
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θαηαθεξλαλ  ζε ηνζν απαηηεηηθα tasks. Κη αιισζηε ζε μεξσ απν πξσην ρεξη, καδη δελ ην  γξαςακε 
ην teen friendly  advanced calculus, ή καιινλ ,  απην ήηαλ ππφηηηινο ,  πψο ην ιεγακε;... Ώ! Calculus projects for the  

very beginner... (Calculus projects for the very beginner.pdf) ΟΚ, δελ ερσ πξνβιεκα λα κνπ πεηο νηη  ακθηζβεηεηο 
νρη απισο πψο θαιιηεξγνπληαη νη αηζζεζεηο ζε κηθξνπο θαη ζπλνκειηθνπο αιια θαη αλ θαλ θαιιηεξγνπληαη ζε κελα ή αλ 
ξεηνξεπσ κε παπαγαιηεο σξαησλ απνζπαζκαησλ πνπ ζαλ βαπνξαθη δηαθηλσ θαη λα κε ξσηεζεηο θη αλ απαληαεη πνηε 
θαλελαο εθηνο απ‘ηνλ μάδειθφ καο θη αλ νρη  ηνηε γηαηη.Να ζνπ απαληεζσ ζε νια απηα, ζε ζηπι βεκα πξσην, βεκα 
δεπηεξν, step 1, step 2 …νπσο θάλεηο θαη ζπ ζηνπο καζεηεο ζνπ ζην Ώτ-Μπη θαη κεηα πακε θαη ζην δπζθνιν, ζην «θη 
αλ κπνξνπλ λα μαλαγηλνπλ ηεηνηα ηξαγνπδηα ή εζησ θαπνηα ηξαγνπδαθηα ζν γνπαη; Αελ εηλαη  επρνινγην ην 
απνηέιεζκά  ηνπο; Καη δελ εηλαη πεξηπησζε  γξπινπ φπνηνο ηα ιεεη  ,  ζαλ εθεηλνλ ζην αλεθδνην πνπ ηνπ‘παλ ζην 
ηεινο  «ξε αεη γακεζνπ θη εζπ  θη ν γξπινο ζνπ»;» «Βρεηο λα κνπ πεηο θακηα απαληεζε ζην γηαηη ζπλεζσο δελ ζνπ 
απαληαλε ή λα ζνπ πσ εγσ θαλα δπν εηθαζηεο;» «Υψξηα απν ηα δεηεκαηα ρξνλνπ θαη δηαθνξεηηθσλ πξνηεξαηνηεησλ,  
εηλαη ηνζν πνιιά ηα δηαθνξεηηθά, θαη ζπρλα ηζρπξψο αληηζηξαηεπνκελα, γνπζηα ζε κηα κέηιηλγθ ιηζη , πνπ πνιινη ζα 
ζεσξνπζαλ νηη ε απαληεζε ζα ηνπο εθαλε λα ζεσξεζνπλ νηη ερνπλ παξηηδεο κε θαπνηνπο,,εηηε εκελα εηηε αιινπο εθεη, 
who are  not good to be seen with, ελ νιηγνηο ζπλδξνκν κε βγνπλ θσην ζε παξθηλγ κε ληαηζνπλ κε ηακπεια  «εηλαη 
γιχθα εηλαη κέιη ηα θαξπνχδηα  ηνπ ΐαγγέιε» «Απν απν ηηο ηξεηο εηθαζηεο κνπ θαιπθηεθαλ αιιά ν ινγνο  πνπ ζπλεζσο 
δελ απαλησ εγσ  πξνζσπηθα ερεη ζρεζε  κε απην πνπ ζνπ‘ρε πεη ν αιινο θηινο ζνπ απν ην ζηξαην,  νρη ν μελαγνο 
αιια΄εθεηλνο πνπ ζπνπδαδεη θπζηθε ε θνξε ηνπ θαη ηνλ ιελε ΐαγγέιε αιιά  δελ πνπιαεη θαξπνπδηα. Καη ζην‘ρε πεη θαη 
γηα απαληεζεηο ζε πξνθνξηθν δηαινγν θαη νρη κνλν  κέηι: «Γηάλλε δελ γηλεηαη εηζη  ε δνπιεηα. Πξεπεη λα κηιακε κηα ν 
ελαο κηα ν αιινο. Βζπ νρη κνλν κνπ ιεο θαη ηη ζα ζνπ ειεγα εγσ αιια θαη πεθηεηο κεζα θαη ην ιεο θαη κε ηνλ ηξνπν πνπ 
ζα ζην ειεγα» lζσο κνπ εξζεη θαη αιιε εηθαζηα , αιιά πεο κνπ πξσηα αλ ζηειλεηο θαη ζε θαπνηνηνπο εθηνο ιηζηαο θαη 
δελ ερνπλ ηελ αηζζεζε  νηη αιινη ζαξαληα ηζσο καζνπλ νηη ζνπ απαληεζαλ» «Ώπφ ηελ Γιψζζα εγξαςα ζηνλ Σζφκζθπ 
κε ΒΛΣΏ ζην  ΜlΣ θαη ζηνλ Θενδσξάθε κε ΒΛΣΏ θαη ζηνλ Ράζζειι Σδαθφκππ κε κέηι»«Γνπαη;Καη  λνκηδα νηη κνλν 
ζηνλ Μπινπκ εηρεο γξαςεη γηαηη ηνλ εηρεο θαλεη ραξαθηεξα  ηνπ  «Οξνπο Μπνπζκνξ»! Λνηπνλ; νπ απαληεζαλ; Καη ηη 
ηνπο εηρεο γξαςεη; ην Θενδσξάθε θαληαδνκα ηη ηνπ  εγξαςεο. Ώπφ  Σδαθφκππ δελ  ερσ δηαβαζεη θαη δελ  μεξσ. ηνλ 
Σζφκζθπ ηη εγξαςεο;»  «Ο Θενδσξάθεο δελ απαληεζε , ν Σζφκζθπ απαληεζε κε  ηαρπδξνκεην, θαη γηα λαλαη ζηγνπξνο 
νηη εηλα αλαγλψζηκε ε ρεηξνγξαθε δηεχζπλζή κνπ  θη νηη δελ ηελ αληηγξαθεη ιαζνο , εηρε θνςεη κε ςαιηδη ηνλ απνζηνιεα 
απν ηνλ δηθν κνπ θαθειιν θαη ηνλ εηρε θνιιεζεη κε ζεινηέηπ ζηνλ  παξαιεπηε  ηνπ δηθνπ ηνπ θαθειινπ. Σνπ΄ρα ζηεηιεη 
ηηο πξνβιεςεηο  ηνπ Μάκθνξλη  γηα ην ησξα θαη ηηο απνςεηο ηνπ γηα γισζζνινγηα, Καξηεζην θαη ΐηεηλακ θαη κνπ 
απαληεζε νηη δελ ην‘ρε θαηαιαβε εμ αξρήο πνζν κεγαινο ήηαλ ν Μάκθνξλη αιιά πην κεγαιε ζεκαζηα ερεη λα  μεξνπκε 
πνην εηλαη ην πξνβιεκα θαη  λα αξρηδνπκε λα ην αληηκεησπηδνπκε παξα λα βξνπκε νινπο νζνπο  ερνπλ ζνβαξα  

πξαγκαηα λα πξνηεηλνπλ»(YΓ:pdf απν ηα ην πξνο Σζνκζθπ • 12A  One of the contexts for Chomsky.pdf) «Με θαξαθιηαζεο! Bold 

εζπ,  bald εγσ» «Ο Σζφκζθπ ζε θαξαθιηαζε , νρη εγσ» «Ναη , κε ην ζεινηέηπ» «Βκελα κε θαξαθιηαζε ν Σδαθφκππ πνπ κνπ‘γξαςε 
απν ην UCLA ζε ιηγα ιεπηα: «Σν Ώγλάληη ερεη νλησο ηνζν θαιν θατ φζν ιελε;» θαη απν ην παξαζπξν εβιεπα ην Ώγλάληη ζε 

απνζηαζε , κε ηα πνδηα, κηθξνηεξε απν πεληε ιεπησλ» «Πψο ζεσξεζεο ηελ απαληεζε ηνπ Σζφκζθπ θαη πψο ηελ κε 
απαληεζε ηνπ Θενδσξάθε;» «Σνπ Σζφκζθπ ηελ ζεσξεζα ζαλ λα‘δηλε  ζε θαπνηνλ κηα θαιε ζπκβνπιε, 
θαπσο)παξνκνηα κε ηελ ζπκβνπιε ηνπ Φάηλκαλ ζηνλ εαπην ηνπ νηαλ πξηλ δηαβαζεη, λενο,  ην βηβιην ηνπ Νηηξαθ, 
θνηηαμε ηελ ηειεπηαηα ζειηδα ηνπ , εηδε νηη ην θηλαιε ήηαλ «παξ‘φιεο ηηο εδσ πξνζπαζεηεο ην πξνβιεκα ηεο QED 
παξακελεη άιπην» θαη ζθεθηεθε νηη αξα ή ηνπξνβιεκα ζειεη αιιε κεζνδν ή αλ ζειεi απηελ ηνπ βηβιηνπ ηνηε ζα ην ιπζεη 
πξσηνο ν Νηηξαθ πνπ ην‘γξαςε, θαη εηζη δελ ην δηαβαζε ην βηβιην. Σελ κε απαληεζε ηνπ Θενδσξάθε ηελ πεξα λα 
ζεκαηλεη «ξε θηιε κνπζηθνο λα κνπ αλαθνηλσζεηο θαηη ή λα κε ξσηεζεηο θαηη δελ εηζαη, αθηηβηζηεο λα ζπλεξγαζηνπκε ζε 
θαηη ή λα ζπκεζνπκε θαηη καδη δελ εηζαη,  αγγινκαζεο λα ζνπ πσ αλ νη κεηαθξαζεηο ζνπ βνεζαλε ζε θαηη  δελ εηκαη,  
καζεηεο λα βνεζεζσ ζε θαηη αθνπγνληαο θαηη γηα κελα ή γηα ην ηθειηαλφ νπσο βνεζηνπληαη νη καζεηεο ζνπ δελ εηκαη,  
αξα ηη ερνπκε λα πνπκε;» Να ζνπ πσ ησξα ζε ζηπι ζαλ ην δηθν ζνπ κε step 1, step 2 …θιπ καζεκαηα πεξη ζηηρνπξγηθεο θαη 

πεξη ηεο ξειεβαλο απηεο;» «Ώ, βεβαηα, πψο λα κε κε ελδηαθεξεη  ηη ζα ειεγα ζηνπο καζεηεο κνπ αλ δηδαζθα ζηηρνπξγηθε θιπ αληη 
καζεκαηηθα; Ώλ ερσ δηθαησκα επεκβαζεο ζην πψο ηα ιεσ κελ αξρηζεηο εμ αξρεο κε step 1, step 2 …αιια βαιε πξσηα κηα δνζε 

απν ην απνηειεζκα θαη κεηα πηαζ‘ην εμ αξρεο κε step 1, step 2 …ζελθ γηνπ» «ΟΚ, ζσζηα, θιεηλνπκε, ζνπ ζηειλσ ηελ δνζε 
θαη κεηα αξρηδσ ηα step 1, step 2 …θιπ αιιά γξαπησο,νρη ηειεθσληθσο» «Μηζν ιεπην πξηλ θιεηζνπκε. Κάπνηε κνπ’ρεο ζηεηιεη 

ελα ιηλθ πνπ ζηελ εξσηεζε πψο αηζζαλεηαη πνπ εηλαη πεξηζσξηνπνηεκελνο ν Σζφκζθπ απαληνπζε «Ση πεξηζσξηνπνηεκελνο; Ώθνπ 
θαζε απνγεπκα πεξλασ πεληε σξεο λα απαληασ κέηι πνπ κνπ‘ξρνληαη απν νιν ηνλ θνζκν». Οηαλ ηνπ’γξαςεο ηνρεο δηαβαζεη 
απην;» «Ορη, απην εηαλ ιηγν πξηλ γπξηζνπκε Αζήλα ηνηε πνπ πεζαλε ν Αιέθνο. Α! Δθεηλεο ηηο κεξεο θαπνπ ζην ΕΝet εγξαςαλ νηη 
πεζαλε ε γπλαηθα ηνπ Σζόκζθπ θαη ηνπγξαςα, καδη κε ηζηηαην εθεηλνπ ηνπ ζπλνκηιεηε ηνπ πνπ  ηειεησλε ζαλ «thank yνu on behalf of 
millions of people», «πιιεπεηεξηα on behalf of millions of people» θαη ηνπ’βαια ηα εμεο ηεζζεξα ιηλθ κε παξνκνηνπο ηηηινπο : 
Thinker-for-all-seasons for our season.pdf ,  Composer-for-all-seasons for our season.pdf  ,  Dissident-for-all-seasons for our season.pdf , 

Chomsky-for-all-seasons for our season.pdf θη απαληεζε «Σhank you for your kind words and for the so good company» Πακε ζ’απηα 
πνπ ιεγακε» 

ΤΓ: Ξεραζα θιεηλνληαο λα πσ ζηνλ Νὶθν άιιε κηα απαληεζε:θαπνηνο κνπ‘πε νηη ραξεθε πνπ ζηε κεηαθξαζε, παληνχ φπνπ έιεγε ν 

ηθειηαλφο  «Βιιάδα» εγσ εβαδα «Δumanity» θη νηη απην ήηαλ θαιν γηαηη ην «Βιιάδα» ην ιεεη θη ν Μηραινιηάθνο, Σνπ‘πα  νηη κεγάιε 
ράξε ρξσζηαεη ν Μηραινιηάθνο ζ‘φζνπο ηνπ δηλνπλ ηελ δπλακε λα θαηαξγεη ιέμεηο, ελλνηεο, ρψξεο, νηθεηνπνηνπκελνο απηεο απιά κε 
ηνλ  ηξνπν πνπ νη ζθχινη ππνγξαθνπλ  θνισλεο θιπ ελσπηνλ αιισλ ζθχισλ απισο θαηνπξψληαο ηεο γηα λα‘ρνπλ ηε κπξνπδηα ηνπο   

http://www.fromeulertoperturbation.info/wp-content/uploads/2021/04/Calculus-projects-for-the-very-beginner.pdf
http://simeioseisgiaola.info/files/12A%20%20One%20of%20the%20contexts%20for%20Chomsky.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Mumford,%20thinker-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://notesforeverything.info/files/Solzhenytsin,%20dissident-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://notesforeverything.info/files/Chomsky-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk 
Αθνύζηε ηελ ηζηνξία ηνπ Κεκάι, ελόο λεαξνύ πξίγθηπα, ηεο αλαηνιήο, απόγνλνπ ηνπ εβάρ ηνπ ζαιαζζηλνύ, 

πνπ λόκηζε όηη κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θόζκν. Αιιά πηθξέο νη βνπιέο ηνπ Αιιάρ θαη ζθνηεηλέο νη ςπρέο ησλ αλζξώπσλ. 

ηεο Αλαηνιήο ηα κέξε κηα θνξά θαη έλα θαηξφ ήηαλ άδεην ην θεκέξη, κνπριηαζκέλν ην λεξφ 

ζηε Μνζζνχιε, ηε Βαζζφξα, ζηελ παιηά ηε ρνπξκαδηά πηθξακέλα θιαίλε ηψξα ηεο εξήκνπ ηα παηδηά. 

Κη έλαο λένο απφ ζφη θαη γεληά βαζηιηθή αγξνηθάεη ην κνηξνιφη θαη ηξαβάεη θαηά εθεί. 

ηνλ θνηηάλ νη Βεδνπίλνη κε καηηά ιππεηεξή θη φξθν ζηνλ Αιιάρ ηνπο δίλεη, πσο ζ' αιιάμνπλ νη θαηξνί. 

αλ αθνχζαλ νη αξρφληνη ηνπ παηδηνχ ηελ αθνβηά μεθηλάλ κε ιχθνπ δφληη θαη κε ιηνληαξηνχ πξνβηά  

απ' ηνλ Σίγξε ζηνλ Δπθξάηε, απ' ηε γε ζηνλ νπξαλφ θπλεγάλ ηνλ απνζηάηε λα ηνλ πηάζνπλ δσληαλφ. 

Πέθηνπλ πάλσ ηνπ ηα ζηίθε, ζαλ αθξάηεηα ζθπιηά θαη ηνλ πάλε ζην ραιίθε λα ηνπ βάιεη ηελ ζειηά 

καχξν κέιη καχξν γάια ήπηε εθείλν ην πξσί πξηλ αθήζεη ζηελ θξεκάια ηε ζηεξλή ηνπ ηελ πλνή. 

Με δχν γέξηθεο θακήιεο κ' έλα θφθθηλν θαξί ζηνπ παξάδεηζνπ ηηο πχιεο ν πξνθήηεο θαξηεξεί. 

πάλε ηψξα ρέξη ρέξη θη είλαη γχξσ ζπλλεθηά κα ηεο Γακαζθνχ η' αζηέξη ηνπο θξαηνχζε ζπληξνθηά. 

' έλα κήλα ζ' έλα ρξφλν βιέπνπλ κπξνο ηνπο ηνλ Αιιάρ πνπ απφ ηνλ ςειφ ηνπ ζξφλν ιέεη ζηνλ άκπαιν εβάρ : 

ληθεκέλν κνπ μεθηέξη δελ αιιάδνπλ νη θαηξνί, κε θσηηά θαη κε καραίξη πάληα ν θφζκνο πξνρσξεί 

Καιελχρηα Κεκάι, απηφο ν θφζκνο δε ζα αιιάμεη πνηέ Καιελχρηα... 

MILK AND HONEY, HEAVENLY AND EARTHLY 
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk 
In Oriental times and places, they say, once upon a time/people hardly filled their hunger and to drink they stood in line/And a 
young man of some lineage, true descendant of Sindbad/ doesn’t think that what they suffer is a punishment from God/Bedouins 
look at him with sorrow but their hopes begin to flare/and he takes an oath before God that to help change times he’ll dare/In 
Mossul, Baghdad and Basra all built ’round an old palm tree people pray and are preparing to fight, to die, and to live free/When 
the nerve of the young fellow reached the ears of sheikh and lord wolf-toothed thugs and lion-skin bullies left to pass him chain 
and ball/Overwhelmed by dogs in fury with no leash and pitch-dark look to the caliph he’s now brought to have him fixed upon the 
hook/It was black milk and black honey that he swallowed and he drank till his last breath on the gallows left him when he rested 
hanged/Hand in hand they now are walking and the sky is dark with clouds but the company of their prophet as a star they feel 
around/In a month or in a year they reach Allah their true God/at the sight  of Whom the brainless hears these words to a new  
Sindbad/My defeated mocking smart-bird what is changed is not the times/the world was, is, and always will be lifted through such 
flames and knives                                                                                                                                                                                
Brave Old Mother US 
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk 

Civil Wars in brand new format will be fought on foreign soil/With a new kind of Alliance, rivals 

sharing foreign oil/Hold your brain US our Μother to understand your thugs and slain/Lynch’s rope 

with pitch and feathers, nothing worse, will be your pain/You’ll be lynched but our Brave Old 

World will be burned as Human Shields/Brave New Soldiers don’t object to bomb their flesh in 

Killing Fields/Brave New Bush, your humble servant, will be hangman, priest and law/Joker’s 

triumph over Batman/sickest film you ever saw/Parents pray for Her, or better, risk becoming 

lynched yourselves/Find a way to block both brave kids from just meeting somewhere else/It is not 

their Sin, it’s Bush’s, that your Human Shields atone/Αnd a soldier is a killer if he serves a stupid 

clown/Don’t be harsh on Bush, don’t lynch him, he deserves a second chance/ He deserves a granite 

statue in the pitch and feathers stance. 

  
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk
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                                      Brave New US 

Soldiers Without a Cause in the days of Clinton 

East of Eden in the days of Bush 

Old French NATO General in 1999: 
“I don’t understand 
how soldiers agree to kill 
for a cause in which they don’t believe enough to risk 

getting themselves killed. 
In my days that used to be what made 
the difference between a soldier and a criminal. “War 

with no losses” stinks to high heavens. 
I wish its smell and not anti-air force reached our pilots” 

Anti-war Demonstrators in 2003: 

“Next week your children will be murdered  

   Next week your children will be murderers” 
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(Well, the French general did not say “War with no losses” stinks to high heavens. I wish its smell and not anti-air 

force reached our pilots” this I added myself Also I added the shout “Next week your children will be murdered. 

Next week your children will be murderers” which the demonstrators were not going to shout. But senator Byrd 

did shout that America’s children will return murderers from Iraq. By the way: The melody of the above was 

borrowed from that old song about oriental Braveheart Wallaces (not Saddams!), men and women, the combatant  

preparing to fight  in the “freedom  or death” way, the non combatant preparing to help each other to live or to die 

together. By a coincidence, that song , although about a mythical land, is also about Iraq. But maybe this is no 

surprise, even many mythical lands of Hollywood are in Iraq (see e.g. “the Thief of Baghdad” with Tony Curtis. 

Also Sindbad’s adventures) ) 

 

ENDURING CONTEMPT VERSUS “ENDURING FREEDOM” 
(In the melody of “If you’re happy and you know it clap your hands”/Υαξσπά ηα δπν κνπ ρεξηα ηα ρηππσ) 

If your president’s an idiot show contempt 

If your president’s an asshole show contempt 

If you meet his present voters 

or non-voters but supporters 

and they still cheer and respect him 

show contempt. 

If you don’t think God buys bullshit show contempt 

If you don’t think God blessed smart bombs show contempt 

Wheth’r you think you’ll live forever 

or you play Godless and clever 

crap is crap and gangs are gangs 

and show contempt. 
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If you don’t think Halliburton and its man 

vicious Cheney vice’s roy and president 

have some power in the absence 

of your votes then to this nonsense 

show as real citizens 

your real contempt. 

 

If you see that zero, Rumsfeld, show contempt 

If you hear his senseless blabber show contempt 

Although he’s a realdanger 

and he plays no Stewart Granger 

you just give him no importance 

just contempt. 

 

If you honor values that they represent 

If you want to see non-liars in their stead 

then just give your folks some teaching 

to your children give some preaching 

by just laughing out loud 

your just true contempt. 
 

If you think contempt is powerless in this fight 

and you think more drastic measures should be tried 

keep in mind that in democracy 

it’s too hard for the plutocracy 

to show contempt for all your votes 

if not yet mad. 

 

We all want our leaders to be our ideals 

with some cards as ours unlucky in their deals 

let them have bad luck in property 

not in their mind’s mediocrity 

and to be ideal 

in how they think and feel. 

 

If you really do admire these farts with glam 

If you know that in their place you’d be like them 

If you like that hay for horses 

If you’re jealous of your bosses 

show yourselves both your own and 

our full contempt. 

 

If you think that only fascists may despise 

and contempt is not for men loving and wise 

if you think it’s for inferiors 

powerless against superiors 

bring to mind the face of 

Rumsfeld, Bush and Rice. 
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          Now you see what even wise men do despise 

 

you see power in inferior hearts and minds 

Fascists want to impose their own ways 

we just speak our mind and always   

you can love us or ignore us 

or speak back. 

 

So democracy has room for free contempt 

Streams of consciousness are free to bring contempt 

You’re imposing on nobody 

if your mind and your wholebody 

feels and speaks out loud your 

just true fullcontempt. 

 

If from idiots you buy no bullshit and crap 

then you’re powerful and they’ll know if you don’t clap 

and it’s worth to see how funny 

attacks like Elmer’s on Bugs Bunny 

a powerless ass 

will try when contempt spreads to more of us. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ 
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http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related 

In case we have enough of future generations 
historians scratching their wise heads will think which nations 

had people free as birds to save some of life’s graces 

that now a bunch of farting trash and scum disgraces,  

had people free as air to save some of life’s graces   

that now a  bunch of farting trash and scum disgraces. 

Where I find some boys and girls, both in Europe and US?                               

who could now sit down and reason how to try for high treason 

those whose life is made of pixels and kill just like tearing pictures,  

who could now sit down and reason how to try for high treason  

those whose life is made of pixels and kill just like tearing pictures. 

It doesn’t make you a bad person or an asshole                                     

it doesn’t make you a violator of the Bible 

if you just spend some time to think what just befits them                             

what kind of laws exist that can and should just reach them,                                    

if you just spend some time to think what just befits them                                                  

what kind of laws exist that can and should just reach them. 

t’doesn’t make you a cruel man if for their due punishment 
they get screens and voltage power and live there their every hour                             

it’s a difference they won’t notice in their hearts and in their bodies,                      

they get screens and voltage power and live there their every hour                         

it’s a difference they won’t notice in their hearts and in their bodies. 

It isn’t curious those who fuck all life and dump her                            

just live as if she had no grace for them to love  her                                                         

so don’t just wonder and don’t sit around like suckers 

dump assholes, jerkoffs, shitheads, shithearts, motherfuckers,                               

so don’t just wonder and don’t sit around like suckers 
dump assholes, jerkoffs, shitheads, shithearts, motherfuckers. 

Life belongs to those who need it, if you don’t just split and beat it                                                   

leave our life alone we use it, just go virtual if you choose it 

give no shit and just don’t bother get some screens and choose each other, 

leave our life alone we use it, just go virtual if you choose it 

give no shit and just don’t bother get some screens and choose each other. 
 

 

ηνραζηήο; Πνιεκηζηήο;Πνιηηηθφο; Πνηεηήο; Μεινπνηήζηκνο;    

 Chief Seattle to big chief in Washington 1855 THE GREAT CHIEF in Washington …[President 

Pierce]… sends word that he wishes to buy our land. The Great Chief also sends us words of 

friendship and good will. This is kind of him, since we know he has little need of our friendship in 

return. But we will consider your offer, for we know if we do not so the white man may come with 

guns and take our land. What Chief Seattle says you can count on as truly as our white brothers can 

http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related
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count on the return of the seasons. My words are like the stars - they do not set. How can you buy or 

sell the sky - the warmth of the land? The idea is strange to us. Yet we do not own the freshness of the 

air or the sparkle of the water. How can you buy them from us? We will decide in our time. Every 

part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in 

the dark woods, every clearing, and every humming insect is holy in the memory and experience of 

my people. We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the 

same to him as the next, for he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever 

he needs. The earth is not his brother, but his enemy, and when he has conquered it, he moves on. He 

leaves his father's graves and his children's birthright is forgotten. The sight of your cities pains the 

eyes of the redman. But perhaps it is because the redman is a savage and does not understand. There 

is no quiet place in the white man's cities. No place to listen to the leaves of spring or the rustle of 

insect wings. But perhaps because I am a savage and do not understand - the clatter only seems to 

insult the ears. And what is there to life if a man cannot hear the lovely cry of the whippoorwill or the 

arguments of the frogs around a pond at night? The Indian prefers the soft sound of the wind itself 

cleansed by a midday rain, or scented by a pinõn pine: The air is precious to the redman. For all 

things share the same breath - the beasts, the trees, and the man. The white man does not seem to 

notice the air he breathes. Like a man dying for many days, he is numb to the stench. If I decide to 

accept, I will make one condition. The white man must treat the beasts of this land as his brothers. I 

am a savage and I do not understand any other way. I have seen thousands of rotting buffaloes on the 

prairie left by the white man who shot them from a passing train. I am a savage and do not understand 

how the smoking iron horse can be more important than the buffalo that we kill only to stay alive. 

What is man without the beasts? If all the beasts were gone, men would die from great loneliness of 

spirit, for whatever happens to the beast also happens to the man. All things are connected. Whatever 

befalls the earth befalls the sons of the earth. Our children have seen their fathers humbled in defeat. 

Our warriors have felt shame. And after defeat they turn their days in idleness and contaminate their 

bodies with sweet food and strong drink. It matters little where we pass the rest of our days - they are 

not many. A few more hours, a few more winters, and none of the children of the great tribes that 

once lived on this earth, or that roamed in small bands in the woods will remain to mourn the graves 

of the people once as powerful and hopeful as yours. One thing we know that the white man may one 

day discover. Our God is the same God. You may think that you own him as you wish to own our 

land, but you cannot. He is the Body of man, and his compassion is equal for the redman and the 

white. This earth is precious to him, and to harm the earth is to heap contempt on its Creator. The 

whites, too, shall pass - perhaps sooner than other tribes. Continue to contaminate your bed, and you 

will one night suffocate in your own waste. When the buffalo are all slaughtered, the wild horses all 

tamed, the secret corners of the forest heavy with the scent of many men, and the view of the ripe 

hills blotted by the talking wires, where is the thicket? Gone. Where is the eagle? Gone. And what is 

it to say goodbye to the swift and the hunt? The end of living and the beginning of survival. We might 

understand if we knew what it was the white man dreams, what hopes he describes to his children on 

long winter nights, what visions he burns into their minds, so they will wish for tomorrow. But we are 

savages. The white man's dreams are hidden from us. And because they are hidden, we will go our 

own way. If we agree, it will be to secure your reservation you have promised. There perhaps we may 

live out our brief days as we wish. When the last redman has vanished from the earth, and the 

memory is only the shadow of a cloud passing over the prairie, these shores and forests will still hold 

the spirits of my people, for they love this earth as the newborn loves its mother's heartbeat. If we sell 

you our land, love it as we have loved it. Care for it as we have cared for it. Hold in your memory the 

way the land is as you take it. And with all your strength, with all your might, and with all your heart 

- preserve it for your children, and love it as God loves us all. One thing we know - our God is the 

same. This earth is precious to him. Even the white man cannot escape the common destiny. 
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                             (The following can be sung in the melody of https://www.youtube.com/watch?v=NOdvjxvOEw8) 

Seattle ’99 

Why we are here 

(By anonymous activist poet who circulated it in the streets) 

      Because the world we imagined, the world we’ve always known is leaving 

                   and the sun brings cancer and the planet’s getting hotter 

          because the sky now has too many planes  

                  because the kids are starving in the shadows  

        in the shadows of yachts and top meetings 

                  we’re here to tell you that we want something else  

           because your coded world is unreal we’re here to tell you 

we want something else to buy. 

 

What we want is not by your money even recognized 

we want to save live nature and to see our world humanized  

we don’t want some cheaper trees 

we want trees that are alive 

  we don’t want our food with fancy genes we want our food 

to live and grow in our neighborhood. 

This is not a mere political protest 

we’re not here to patch up your laws or see if they fail some test  

we’re here to change ourselves and you 

change you and ourselves from inside to outside thus 

this is an awakening and an uprising 

of spirit and of mind. 

We’re here by authority of nature and upon insistence of our   mind 

thus we can rightly ignore what your recent laws can bind 

if you doubt the authority of nature 

if you doubt the rules of your mind’s truth 

if you doubt them for any amount of time then try not to breathe for just that time  

keep for just that time your breath inside and you will know just 

the strength of our desire. 

So you see the reason we’re here is that some memory in our blood 

makes us hear a voice that says when awakening inside 

you’re not just a fund or a bank 

you’re the crest of a wave that went blind 

a blind crest of a wave that forgot its basic source 

and now mounts in greed and lies. 

Against this blinded wave of greed we’re here to honor 

what’s natural and what’sreal. 

Against your mounting wave of greed we’re here to fight for 

what’s human and must be freed. 

Καιιηκάξκαξν 2019 

Όινη καδὶ κπνξνύκε  
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI 

Δκείο πνπ κείλακε ζην ρώκα ην ζθιεξό γηα ηνπο λεθξνύο ζ’ αλάςνπκε ιηβάλη 

θη όηαλ ραζεί καθξηά ην θαξαβάλη ηνπ ράξνπ ηνπ κεγάινπ περιηβάλε 

ζηε κλήκε ηνπο ζα ζηήζνπκε ρνξό. 

Δκείο πνπ κείλακε ζα ηξώκε ην πξσί κηα θέηα από ηνπ ήιηνπ ην θαξβέιη 

έλα ηζακπί ζηαθύιη από η’ ακπέιη θαη δίρσο πηα ηνπ θόβνπ ην ηξηβέιη 

κπξνζηά ζα πξνρσξάκε ζηε δσή. 

Δκείο πνπ κείλακε ζα βγνύκε κηα βξαδηά ζηελ εξεκηά λα ζπείξνπκε ρνξηάξη 

θαη πξηλ γηα πάληα ε λύρηα λα καο πάξεη ζα θάλνπκε ηε γε πξνζθπλεηάξη 

θαη θνύληα γηα η’ αγέλλεηα παηδηά. 

https://www.youtube.com/watch?v=TE1T9Xh5css, https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg 

https://www.dailymotion.com/video/x306h8f   

https://www.youtube.com/watch?v=NOdvjxvOEw8
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
https://www.youtube.com/watch?v=TE1T9Xh5css
https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg
https://www.dailymotion.com/video/x306h8f
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Γπν  θεθάιαηα κηαο ζηηρνπξγηθήο άλεπ δηδαζθάινπ (θεθάιαηα αλεμάξηεηα αιιήισλ, ε ζηηρνπξγηθή 

αλήθεη ζην 2ν
  αιιά αλ θαλεη   δχζθνιν δηαβάζηε  θαη ην 1ν θαη ηνηε ζα ζαο θαλεη  επθνιν. Ώιάλζαζηε εθπαηδεπηηθε 

ζπληαγε, αλ δνπλε νη καζεηεο κηα πην δπζθνιε αζθεζε ηνηε ε δπζθνιε ηνπο θαηλεηαη επθνιε. Σελ εθαξκνδεηο θη εζπ 

Νίθν ηελ ζπληαγε; Έγσ πφηε ηελ ελλννπζα ζηα ζνβαξα θαη πφηε ζαλ κπιαθ ρηνπκνξ)                                                                     

Step 0: Γηα λα κεηαπνηεηο ζηηραθηα πξνο θαηη πνπ εθαξκνδεηαη ζε ζελα δελ ρξεηαδεηαη λα εηζαη πνηεηεο , νπηε θαλ 

ξηκαδνξνο (=θαπνηνο πνπ ιεεη κε νκνηνθαηαιεμηα θαη ξπζκν θαηη πνπ ζα ιεγνηαλ θαη αλεπ  απησλ) πρ ην λα 

κεηαπνηεζεηο ην «θαιπηεξα λα πνπιαγα θαζηαλα ζε θνπθνχδεο /παξά πνπ πεγα θη εκπιεμα, ν κπαγιακαο, κ‘απηεο ηηο 

ραζηθινχδεο» ζε «θαιπηεξα λα πνπιαγα θαζηαλα ζε θνπθνχδεο /παξά λα πασ λα παληξεπησ ν κπαγιακαο, γηα 

πξνηθα, θπξηινχδεο» δελ ρξεηαδεηαη ηδηαηηεξα πξνζφληα, ζηγα ηνλ πνιπειαην!                                                                                     

Step 1: Γηα λα εηζαη ξηκαδνξνο δελ ρξεηαδεηαη λα εηζαη πνηεηεο (=θαπνηνο πνπ ιεεη ή θαλεη  πξαγκαηα πνπ θαη ρσξηο 

νκνηνθαηαιεμηα ή θαλ ιεμεηο ζπληζηνπλ πνηεζε, δειαδε δεκηνπξγηα νληνηήησλ, πξαγκαηηθνηήησλ. Βθ ηνπ πνησ= 

δεκηνπξγσ) πρ ην λα καζεηο κηα εηδεζε απ‘ηηο εθεκεξηδεο ή απ‘ην θαθελεην ή απ‘ην πεδνδξνκην  θαη λα ηελ πεηο 

έκκεηξα φπσο ζην «ηεο Ώκχλεο ηα παηδηα δησμαλε ηνλ βαζηιηα/θαη ηνπ δψζαλ ηα παληα ηνπ γηα λα παεη ζηε δνπιεηα 

ηνπ/ηνλ πεξηδξνκν λα ηξσεη κε ην μελν ηνπ ην ζφη» δελ εηλαη,  πνηεζε, πνηεζε εθαλε απηνο πνπ ηελ κεινπνηεζε εηζη 

πνπ λα δεκηνπξγεη ηελ επθξφζπλε ςπρηθε δηαζεζε πνπ μεξνπκε θαη πνπ αθνκα  ζπλνδεπεη ηεηνηεο ςπρηθεο δηαζεζεηο 

(http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related), πνηεζε εθαλε θη  ν (ζπιινγηθνο) λνπο ζε θαπνην 

πεδνδξνκην πνπ απινπνηεζε ηελ νπζηα  ησλ  γεγνλνησλ   πξνο «θαη ηνπ δψζαλ ηα παληα ηνπ γηα λα παεη ζηε δνπιεηα  

ηνπ» θαη θπζηθά , παλσ απ‘φια,  πνηεζε (νπζηαο) εθαλαλ ηεο Ώκχλεο  ηα παηδηα , πνπ ηνπ ηα δψζαλ. Παξνκνησο δελ 

ρξεηαδεηαη λαζαη πνηεηεο, αξθεη ην  ξηκαδνξνο  θαη «αγγινκαζεο πνπ λα μεξεη αξθεηα ζπλσλπκα γηα λα ηνπ βγαηλνπλ 

ζηνλ αλαγθαην αξηζκν ζπιιαβσλ απηα πνπ ζειεη λα «εκκεηξνπνηεζεη»»), γηα λα δηαβαζεηο ζε ελα βηβιην αθηεξσζε ηνπ 

ηππνπ «Σo the future generations hopefully to come‖‖ (Sperry, «Science and Moral Priority») θαη λα αθνπζεηο θαη ηνλ 

Μαξαληφλα λα ιεεη νηη ζεσξεη ηνλ Μπνπο αλζξσπηλν  ζθνππηδη  επεηδε θαλεη αλζξσπνπο λα ζθεθηνληαη ακα αθνπλε 

ζθπξηγκα βνκβαο νηη επρνληαη λα πεζεη ζηελ νηθνγελεηα ζην παξαδηπιαλν ζπηηη αληη ζηε δηθή ηνπο» θαη κεηα λα παξεηο 

δπν-ηξηα θαλνληθα αξζξα θαη λα θαλεηο ην δνπκη ηνπο «πνηεκα» πνπ λαλαη ηξαγνπδεζηκν  ηδηα κε  «ηεο  Ώκπλεο ηα 

παηδηα» (κα αλ δελ θαηεβνπλ ζε θακηα πιαηεηα νη αλαγλσζηεο ζνπ ηνηε google with cargo cult science θαη θνηηα κεπσο 

εζπ θηαηο θη νρη απηνη) Παλησο λα‘ην:  In case we have enough of future generations/historians scratching their wise 

heads will think which nations/had people free as birds to save some of life‘s graces/that now a bunch of farting trash 

and scum disgraces/Where I find some boys and girls, both in Europe and US?/who could now sit down and reason 

how to try for high treason/those whose life is made of pixels and kill just like tearing pictures/.It doesn‘t make you a 

bad person or an asshole/it doesn‘t make you a violator of the Bible/if you just spend some time to think what just befits 

them/what kind of laws exist that can and should just reach them/t‘doesn‘t make you a cruel man if for their due 

punishment/they get screens and voltage power and live there their every hour/it‘s a difference they won‘t notice in 

their hearts and in their bodies/It isn‘t curious those who fuck all life and dump her/just live as if she had no grace for 

them to love  her/so don‘t just wonder and don‘t sit around like suckers/dump assholes, jerkoffs, shitheads, shithearts, 

motherfuckers/Life belongs to those who need it if you don‘t, just split and beat it/leave our life alone we use it, just go 

virtual if you choose it/give no shit and just don‘t bother get some screens and choose each other.  
Step 2: Καη δελ ρξεηαδεηαη λαλαη θαλεηο θαλ κεηαηξνπεαο-ξηκαδνξνο  γηα λα ζεσξεζεη ηξαγνπδεζηκν ην 
θαησζη,πνηεηηθνηαην πεδν  θεηκελν πνπ ην θπθινθνξνπζε ζε θπιιαδην  ζην  δξνκν ζηηο δηαδειψζεο ηνπ  ‘99 ζην 
εαηηι  αλσλπκνο πνηεηεο αθηηβηζηεο, αξθεη λαρεη αθνπζεη νηη εαηηι ιεγνηαλ ν παζηγλσζηνο, γηα ην γξακκα ηνπ ζηνλ 
Big Chief in Washington,  αξρεγνο lλδηαλσλ θαη λαρεη αθνπζεη ζην ζηλεκα θαη θαλα δεηγκα lλδηαληθεο κνπζηθεο γηα λα 
ηνπ  ζπκηζεη ην «Σεο Αηθαηνζχλεο Ήιηε  Ννεηέ»,αο μαλαδνπκε ην θεηκελν (θαη ρσξηο λαλαη  ζπαζκελν ζε «ζηξνθεο») 
θαη μαλαπακε κεηα ζηνλ αξρεγν εαηηι:       

Seattle ’99 
Why we are here 

(By anonymous activist poet who circulated it in the streets) 

Because the world we imagined, the world we‘ve always known is leaving and the sun brings cancer and the planet‘s 

getting hotter, because the sky now has too many planes,  because the kids are starving in the shadows of yachts and 

top meetings, we‘re here to tell you that we want something else because your coded world is unreal we‘re here to tell 

you we want something else to buy.What we want is not even recognized by your money,  we want to save live nature 

and to see our world humanized,  we don‘t want some cheaper trees we want trees that are alive,  we don‘t want our 

food with fancy genes we want our food to live and grow in our neighborhood.This is not a mere political protest, we‘re 

not here to patch up your laws or see if they fail some test,  we‘re here to change ourselves and you,  change you and 

ourselves from inside to outside,  thus this is an awakening and an uprising of spirit and of mind.We‘re here by 

http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related
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authority of nature and upon insistence of our  mind, thus we can rightly ignore what your recent laws can bind,  if you 

doubt the authority of nature, if you doubt the rules of your mind‘s truth, if you doubt them for any amount of time then 

try not to breathe for just that time,  keep for just that time your breath inside and you will know just the strength of our 

desire. So you see the reason we‘re here is that some memory in our blood makes us hear a voice that says when 

awakening inside,  you‘re not just a fund or a bank, you‘re the crest of a wave that went blind, a blind crest of a wave 

that forgot its basic source, and now mounts in greed and lies. Against this blinded wave of greed we‘re here to honor, 

what‘s natural and what‘s real. Against your mounting wave of greed we‘re here to fight for what‘s human and must be 

freed. 
Ώλ γθνπγθιαξεηε κε  Ιλδηάλνο Σηάηι - Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζα δεηηε κηα θνβεξε εθπιεμε 
(εθηνο θη αλ ερεηε παηδηα ή  εγγνληα ησλ νπνησλ ,  νηαλ εηαλ ζηε ΐ γπκλαζηνπ, ραδεπαηε ηα βηβιηα ηνπο)  
Ώιιά  γθνπγθιαξεηε θαη κε Τν Φακέλν Κέληξν ηνπ Ζήζηκνπ Λνξεληδάηνπ εηηε απνηειε εθπιεμε θαη γηα ζαο εηηε νρη) 
Βγσ (πνπ δελ ερσ εγγνληα ή παηδηα  θαη πνπ ηα αλεςέγγνλά κνπ δελ ερνπλ θηαζεη αθνκα ΐ γπκλαζηνπ) ηελ εθπιεμε 
ηελ επαζα ραδεπνληαο βηβιην καζεησλ πνπ επηηεξνπζα θαπνηνλ  lνπλην θαη εηρα πξσηα ραδεςε ηα ζεκαηα πνπ ηνπο 
εβαδαλ  νη  ζπλαδειθνη θαη θηινη κνπ. Άιιε παξνκνηα εθπιεμε απν ηεηνην ράδεκα ήηαλ   ν ζάλαηνο ηνπ Σξψα 
αξπεδφλα ζηελ lιηάδα. Καη κηα αθνκα πην κεγαιε... αο κε παξεθηξαπσ νκσο Step 3,  Step 4,... πξηλ δνπκε πνχ ην 
παλε  ηα κερξη ηνχδε, πνχ ήκαζηαλ; .Ώ: Παξνκνησο δελ ρξεηαδεηαη λαζαη πνηεηεο, αξθεη ην  ξηκαδνξνο  θαη 
«αγγινκαζεο πνπ λα μεξεη αξθεηα ζπλσλπκα γηα λα ηνπ βγαηλνπλ ζηνλ αλαγθαην αξηζκν ζπιιαβσλ απηα πνπ ζειεη λα 
«εκκεηξνπνηεζεη»») θιπ θιπ γηα λα βαιεηο ηα λεα ησλ εθεκεξηδσλ πεξη πρ «ENDURlNG FREEDOM» ζην ξπζκν ηνπ 
«ραξσπα ηα δπν κνπ ρεξηα ηα ρηππσ» (αιιά  ζην  «ζν γνπαη;» , δελ θηαζακε αθνκα)  
Step 3: Ώιιά θπζηθά ρξεηάδεηαη λα‘ζαη πνηεηεο ζαλ ηνλ Γθάηζν γηα λαρεηο  γξαςεη πνηεκαηα ζαλ ην «εκεηο πνπ 
κεηλακε» θαη ρξεηάδεηαη λα‘ζαη ζπλζεηεο ζαλ ηνλ Ξαξράθν γηα λαρεηο κεινπνηεζεη ηνζν πνιιά ηέηνηα πνπ λα 
αγαπεζεθαλ νζν απηα θαη λα γεκηδεη ελα ζηαδην  απν θαξδηεο πνπ θεξλνπλε καδη ηνπο θαη 120 ηνλνπο ηξνθηκα γηα ην 
«νινη καδη κπνξνπκε». Καη νη θαξδηεο απηεο, κεγαισκελεο ζαλ δέθηεο θαη πνκπνη θαη κεηαθνξεηο ηεο  ειιελνθσλεο 
αλζξσπηαο εηλαη δνκηθνη ηεο ιηζνη νζν θνβεξνη νζν  θαη νη  δνκηθνη ιηζνη ηεο  αγγινθσλεο αλζξσπηαο πνπ εηδακε  ζηα  

https://www.youtube.com/watch?v=6swgiM9vSEE, https://www.youtube.com/watch?v=OM6lw40VPLg  θαη ζηηο 

αλαθνξεο ζηνλ Βιιηνη ηνπ βηβιηνπ ηνπ Ώλδξηαλνχ γηα  ηελ πξνειεπζε ηεο δσεο. Καη ρξεηάδεηαη λα‘ζαη πνηεηεο ζαλ ηνλ 
Γθάηζν γηα λαρεηο  γξαςεη πνηεκαηα ζαλ ηνλ Κεκάι θαη ρξεηάδεηαη λα‘ζαη ζπλζεηεο ζαλ ηνλ Υαηδηδάθη γηα λα ην  
κεινπνηεζεηο (for the record:, εδσ πξσηα γξαθηεθε  ε κνπζηθε θαη κεηα νη ζηηρνη). Ώιιά, θπζηθά, αλ ην πνηεκα εηλαη 
εηνηκν αξθεη γηα ηελ κεηαθνξα ηεο πνηεζεο πνπ ερεη κεζα ηνπ  ζε αγγινθσλνπο  ελαο ξηκαδνξνο αγγινκαζεο πνπ 
νκσο λα ερεη ηελ πνηεζε ηνπ λα αγγηδεηαη απν απην σζηε λα αζρνιεζεη. Καη κεηα , ην λα κπνπλ ηα λεα  κηαο θνληηλεο  
καο   επνρεο, ηεο εηζβνιεο ζην lξαθ ζε ζηηρνπο πνπ λα ηξαγνπδνπληαη, εηλαη επηζεο απιν: 
(Brave Old Mother US http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk  
Civil Wars in brand new format will be fought on foreign soil/With a new kind of Alliance, 
rivals sharing foreign oil/Hold your brain US our Μother to understand your thugs and 
slain/Lynch‘s rope with pitch and feathers, nothing worse, will be your pain/You‘ll be 
lynched but our Brave Old World will be burned as Human Shields/Brave New Soldiers 
don‘t object to bomb their flesh in Killing Fields/Brave New Bush, your humble servant, will 
be hangman, priest and law/Joker‘s triumph over Batman/sickest film you ever 
saw/Parents pray for Her, or better, risk becoming lynched yourselves/Find a way to block 
both brave kids from just meeting somewhere else/It is not their Sin, it‘s Bush‘s, that your 
Human Shields atone/Ώnd a soldier is a killer if he serves a stupid clown/Don‘t be harsh on 
Bush, don‘t lynch him, he deserves a second chance/ He deserves a granite statue in the 
pitch and feathers stance.+photos θιπ)    
Step 4: ΟΚ, δελ ρξεηαδεηαη ινηπνλ λαλαη θαπνηνο πνηεηεο, κνπζνπξγννο, νξγαλνπαηθηεο, αθηηβηζηεο θιπ ή 
παλεπηζηεκσλ θαη ζηλθηαλθ γηα λα καδεςεη κηα ζηλγθηαλθ απν ηξαγνπδαξεο θαη ηξαγνπδαθηα, απν «ραξσπα ηα 
δπν κνπ ρεξηα ηα ρηππσ»  κερξη νξαηνξηα. ν γνπαη; Ώπην δελ εηρε θαλεη πξηλ ιηγν θαηξν  θαη ε κνπξιε ηνπ 
«ππνπξγεηνπ αιεζεηαο» πνπ ζε ζηπι Μαηξεο Πνππηλο ειεγε  ηξαγνπδηζηα ηα λεα γηα ην Οπθξαληθν; (κε ξηκεο ζε 
κεισδηα  ζνππεξθαιηθξαηδηιηζηηθεζπηξαιηηνδν) Ώλ θαπνηνο, νπσο ν ππνθαηλνκελνο, ππνηηζεηαη νηη επηζπκεη, γηα 
λα ηα επεμεγεζεη πζηεξα θαιπηεξα,λα θαηαιαβεη θαη λα αγγηρηεη βαζπηεξα απν θαπνηα θεηκελα πνπ ζεσξεη 
νπζησδε γηα ηελ ηελ επνρε καο θαη γηα ηελ  παξέκβαζε ζηα θιέγνληά ηεο ζεκαηα, θπζηθφ εηλαη λα ζηαζεη ζε 
θεηκελα ζαλ ηα εμεο: 
  …A most impressive remark on the relation of education for all and arms was made in the ‘50s by Konstantinos 
Papaioannou in ―Mass and History‖ (first published in France where he lived, and published in Greek too just five years 
ago.) The way to educate all, and free of charge, was theater. Sponsors competed for who would have the honor to 
finance the best tragedists, and entrance to the theater did not require tickets. Geniuses who, like the great known 
tragedists, could think, fight, write poetry, compose music, and stage-direct, commented on the issues of the day by 
borrowing ancient myths already known to all spectators and adapting them to the current subjects they wanted to 

https://www.youtube.com/watch?v=6swgiM9vSEE
https://www.youtube.com/watch?v=OM6lw40VPLg
http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk
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illuminate from all possible angles, e.g. political, social, cultural, psychoanalytic, religious. This already constituted 
―interactive‖ theater. But Papaioannou remarks that the reason it was completely interactive, was that each citizen kept 
his arms at home. He would not just get arms when he would be called to some camp because a real war was 
declared, or when he would be called to exercise in mock battle. If politicians did something crappy, and if educators, 
whether tragedists or comedians, presented it in an appropriate light, then the ―demonstrators‖ had the choice to go 
home and get armed. And no politicians would have the luxury of saying to the ―police‖ any jokes like ―let the guys do 
their thing and have fun as long as they pay their taxes‖. His bodyguards, would say ―OK, you go fetch those guys 
yourself, after you go home to fetch your arms too. We don‘t have any arms stronger than theirs‖ So the situation has 
nothing to do with gun fanatics of today since, for one thing, they are not exactly the kind of guys whose irritations 
come while watching current political events analysed by geniuses and, for another thing, any politician can just say to 
the police to use asymmetric violence of any degree desired to ―fetch the psychopathic whackos‖ and that‘s it. So there 
goes, and sinks, another hope and plan for universal education…. 
(γεληθα κε νπια κεηα ηελ ππξηηηδα  εηαλ δεηεκα ρξνλνπ λα κε πηαλεη  ε αλαινγηα, αθνπ νπσο ειεγε θη ν Υέγθει (αξρε-
αξρε  ζηε "θηινζνθηα ηεο ηζηνξηαο") ην λα ππαξρεη ηξνπνο ελαο αρξεηνο λα ζθνησλεη ελαλ ηππνηε ρσξηο λα 
ρξεηαζηεη λα ξηζθαξεη λα ηνλ πιεζηαζεη δελ αιιαμε κνλν ηηο ζηξαηησηηθεο επηρεηξεζεηο.....)  
 

Μάκθνξλη   

 “…It was in the theater that the Greek citizen saw himself and obeyed the Delphic maxim:Know Thyself. Best of all, in 

the comedies…he learned to see himself,wryly,as others saw him, chastened by their painful laughter...And in the 

tragedies he beheld , in the larger figures of heroes and gods, beckoning potential selves whose imitation in moments 

of crisis, would help him overpass the mediocrity of the safe and the habitual” 

Lewis Mumford (“The City in History   

 
Ώο ζεσξεζνπκε , εζησ πξνζσξηλα, παξαινγν ην αικα «αξα ινγσ ππξηηηδαο  θαη δηιήκκαηνο «νπιηζκνο ή  
αθνπιηζκνο ζην Σεμαο θαη ζηε Φινξηληα» δελ ηζρπεη απην πνπ ηζρπε γηα ηε δεκνθξαηηα ησλ αξραησλ  Ώζελαησλ,  αξα 
πνηνο ηα ρεδεη  θαη ηα δσξεαλ ζεαηξα   θιπ ζαλ πνιπηηκν ηξνπν κνξθσζεο πινπζησλ θαη θησρσλ;» θαη αο κελ 
θαηαξγεζνπκε αξνλ-αξνλ  ηελ εξσηεζε  «κε πνην ζπνλζνξα; Πνηνπο θνηλνπο θαη παζηγλσζηνπο κπζνπο; Πνηνπο 
ζελαξηνγξαθνπο πνπ ηαπηνρξνλα εηλαη κνπζηθνη, πνηεηεο, πνιεκηζηεο, πνιηηηθνη αλαιπηεο, ςπρνινγνη,  θηινζνθνη; Καη 
πνπ πξνζζεηα εηλαη, νπσο απαηηεη ε επνρε,  θαη επηζηεκνλεο αληη ζξεζθεηνινγνη ή  ηεξνπξγνη;» Καη, γηα λα κε μερλακε 
ηα θπβηθά καο, ζε ηη κπνξεη λα βνεζεζεη ζην εξγν απην ηνπο ηεηηνπο  «men-for-all seasons for our season» (πνπ ηπρεξε 
εηλαη ε φπνηα season ερεη δπν-ηξεηο κε ζαξθα θαη νζηα αληη θαλελαλ)   έλαο αλζνινγνο-επεμεγεηεο-δηαθηλεηεο Γηάλλεο 
πνπ  ζε κελ ελήιηθνπο κνλν κέηι ζε ζαξαληα αηνκα γξαθεη,   ζε δε  εθεβνπο κνλν ζε πξνβεο ζρνιηθσλ  γηνξησλ ερεη 
ηελ επθαηξηα λα κηιεζεη γηα ηα νπζησδε ζεκαηα;     
 
Ώπάληεζε: Γηα νπια θιπ νπηε καζεκαηα, νπηε θπζηθα παξαδεηγκα, κπνξσ λα δσζσ  ζε κεξηθνπο παιηνπο καζεηεο 
πνπ εγηλαλ αιινη  ινθαηδεδεο, αιινη επδσλνη ή θαη ηα δπν, αιινη αιεμηπησηηζηεο θαη αιινη θαη βαηξαραλζξσπν θαη  
ηαεθβνληηζηεο  θαη νινη  ζθνπεπηεο, κπνξσ κνλν λα ιεσ νηη ην ζηηρν ηνπ Άζηκνπ «θαη νπηε λεξνπηζηνιν δελ ερσ ζηελ 

παξαγθα» κπνξσ λα ηνλ ιεσ ειαθξα ηε θαξδία κνλν επεηδή, σο καγθνπθεο, εηκαη  αλεπζπλνο  θαη ζεσξεζα πην 

ππεπζπλν ην λα αμηνπνηεζσ ηνλ ειεπζεξν ρξνλν απν  ηελ ηεηηα κε εθκαζεζε,  ζε αζρνιηεο ζαλ ηελ παξνπζα   
ζπγγξαθε. ε εθεβνπο, ζαλ θνηλνπο θαη παζηγλσζηνπο κπζνπο (πρ βι. ζειηδεο 17-26 ηνπ Ελληνική σσολική 
γιοπτή, Γλώσσα 2003.pdf) πνπ θαζε θνξα ρξεζηκνπνηνπκε γηα λα θσηηζνπκε ηα ηξερνληα, πξνζσπηθα 

ρξεζηκνπνησ ηα ηεο γηνξηεο ηνπ Πνιπηερλεηνπ γηα λα θσηηζσ θαη ηα πεξη κλεκνλησλ, αγαλαθηηζκελσλ, Υξηζηνχια, βηαο 
θαηα πξηγνπ.θιπ Καη νζνλ αθνξα ην νηη δελ εηκαη Μάκθνξλη δελ ρξεηαδεηαη λα εηλαη θαλεηο παλεπηζηεκσλ γηα λα 
κηιεζεη ζε παηδηα πνπ αθνκε καζαηλνπλ ηελ αιθαβεηα ησλ επη κεξνπο ζεκαησλ. Καη αλ πεξαζεη απν θνληα (πρ απν ην 
Βζληθν lδξπκα Βξεπλσλ, πνπ‘λαη θνληα ζην Ώιζνο θαη ζην ζρνιεην) θαλαο  Υξηζηνδνχινπ, ιεσ ζε νπνηνπο ζεινπλ λα 
ζπζηαζνπλ κηα κεξα θξνληηζηεξην λα πακε λα ηνλ αθνπζνπκε θη αο κελ θαηαιαβνπκε ηηπνηα. Γηα ηνπο πνιχ ελήιηθνπο 
νκσο ηεο κέηιηλγθ ιηζη; Οθ, εθεη γηα νπια ζα αλζνινγεζσ , νηαλ ηα ιαβσ, κεξηθα ιηλθ απν ηελ δηεκεξηδα ζπιινγνπ 
επδσλσλ ζην Πνιεκηθν Μνπζεην πνπ πεγα πξηλ ιηγεο κεξεο (κε εκθαζε ζε πξνζσπηθεο δηεγεζεηο παππνπδσλ 
αληηζηνηρεο ηνπ  Οι τελεςταίοι αντάπτερ 2006. Ημεπολόγιο Βαγγέλη Γιαννόποςλος.pdf) θη νπνηνο ηα δεη αο 

ζπκπεξαλεη νηη  ζειεη  γηα ηνλ εαπην ηνπ , γηα κελα  θαη γηα ηνπο επδσλνπο. ε ελήιηθνπο ζαλ θνηλνπο θαη παζηγλσζηνπο 
κπζνπο γηα κεηαπνηεζε πξνο θσηηζκν ησλ ηξερνλησλ ζεκαησλ ηη γξαθσ; Καη, κε ηη θνληα ην κεηαπνηψ  κε νληαο 
θαλαο Μάκθνξλη-Θενδσξάθεο-Σζφκζθπ-γηα νιεο-ηηο-επνρεο γηα ηελ επνρε καο; Ώπινπζηαηα  παηξλσ θαη κεηαπνησ, 
πξνο ηηο ζπλζεθεο ηεο επνρεο καο,  ηα κπεζη ζειιεξ πνπ δηαβαζηεθαλ απν ηδηνζπγθξαζηεο πνπ ερσ θαπνηα εθθηλεζε 
γηα ζεκεηα επαθεο. Θα βαισ παξαδεηγκαηα ακεζσο παξαθαησ (Ώ! πνλζνξεο; Ση ρξεηαδνληαη; Οπηε 2 επξσ ην κελα 
δελ θαλεη ελα domain): 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-2005.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-2005.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-2006.-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
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Step 5: Πξηλ ηνπο «αλζξσπηζηηθνπο βνκβαξδηζκνπο» ηεο Γηνπγθνζιαβηαο  απν ην ΝΏΣΟ ην 1999 εγξαθα, θαζε 

ηνζν, κηθξα επεηζνδηα ζε θαηη πνπ ην νλνκαδα «Σα νπξαληα κπινπδ ηεο Μαὶξεο Παλαγησηαξά ζε ελα παξαιιειν 

ζπκπαλ» θαη εηρε ζανπληξαθ ην l want to break free ηνπ  Mercury (https://www.youtube.com/watch?v=f4Mc-
NYPHaQ ) αιιά απην παξα πνιπ γξεγνξα κεηα ηνπο βνκβαξδηζκνπο εγηλε ζρεδνλ δεθαπιαζην ζε κεθνο θαη 
πεξε ηηηιν «Overground. Σα νπξαληα blues ηεο Aκάληαο Ρφκπηλο  ζε ελα παξαιιειν ζπκπαλ» ζαλ αλαθνξα ζην 

Underground ηνπ Κνπζηνπξὶηζα  θαη ζην  «Ώκάληα, ην θνξηηζη  ηεο γεο» ηνπ Σνκ Ρφκπηλο,  ζανπληξαθ (ή καιινλ 

ζηλγθηαλθ) ήηαλ ην  (Overground’s links).pdf κε εκθαζε ζε Γθάηζν-Ξαξράθν θαη Μπξέγθνβηηο  θη ε πινθε ήηαλ 
νζε ρξεηαδνηαλ γηα λα θνξεζνπλ παλσ ηεο ηα ηξαγνπδηα (ε κνξθε εηαλ «tragicomix in space-movie format»),  
κεηα ηνπο δηδπκνπο ππξγνπο θαη ηελ εηζβνιε ζην lξαθ πξνζηεζεθε ην «Onground. Tα επη εδαθνπο blues ηεο 
Aκάληαο Ρφκπηλο  ζε ελα παξαιιειν ζπκπαλ» κε ζανπληξαθ φιν ην  Composer-for-all-seasons for our 
season.pdf    (θαη κε κνξθε  «tragicomix in road-movie format»), κε ηελ επαλεθινγε ηνπ   Μπνπο πξνζηεζεθε ην 
«Mount Bushmore,Σα νπξαληα blues ηνπ Σδψξηδ Μπνχο ζε ελα παξαιιειν ζπκπαλ» κε ζανπληξαθ ην Κάλην 
Υελεξάι  (θαη κνξθε  «farcitragedy in soap-opera format» πνπ ην‘ρα αλαξηεζεη θαη ζε απηνηειε πεξηιεςε (βι.  
Mount Bushmore)Mνηην νινθιεξεο ηεο θαξζνηξηινγηαο εηαλ ην―Tho‘ obscur‘d, this is the form of the Angelic Land‖ 

 (William Blake,  «America») αιιά ηνπ ηξηηνπ, αλ εηαλ ζηα Βιιεληθα, ζα πξνζζεηα  θαη ην «κεηο ηνλ ζεινπκε παηδηα ηνλ 
βαζηιηα (δηο)/λα‘λαη εμσ απν ην ΏΣΤ λα πνπιαεη ΡlΓΟΠΏΣΔ  θη νηη αιιν δηαηαμεη ν ΒΛΏ» ππν ηελ ελλνηα νηη 
έηξεραλ  νη Σζελλευ, Πεξι θαη Γνπιθνβηηο   λα πξνιαβνπλ λα ξημνπλ ηνλ Μπνπο, θαηαγγεινληαο νηη ξεδηιεςε κε 
ινγνθινπε (νκηιηαο ηνπ Αιιέληε ) ηελ Ώκεξηθε, πξηλ ηνπο πξνιαβεη απηνο  πνπ ηαπηνρξνλα  εηξερε λα  πξνιαβεη λα  
θαηαγγεηιεη ηνλ εαπην ηνπ σο εγθιεκαηηα πνιεκνπ θαη κεηα λα παξαηηεζεη απν πξνεδξνο  πξηλ πξνιαβνπλ νη αιινη λα 
ηνλ ερνπλ ξημεη (εηρε απνθηεζε παξηηδεο κε θαπνηνπο  αθηηβηζηεο πνπ ...(αληηγξαθσ απν ηελ πεξηιεςε  ζην παξαπαλσ 
ιηλθ)...These activists were volunteer  sitting ducks in the following sense: They had  heard William Blum say, in Boulder Colorado, 

that he had  a way to end  terrorism in three days if he were a  US president: on day 1 he would ask pardon of all nations US 
harmed, on day 2 he would say Israel is not a state of US, on day 3 he would stop arms production and with money saved pay 
reparations and compensations, and on day 4 he would get assassinated. So they had conceived the plan to try to have one among 
themselves become president, then appoint Blum as vice president and then announce the above decisions, and if the above was 
not just a figure of speech but a real prediction and the president got  killed Blum would become president but it would be hard for 

whoever to kill that president too on day 5 without causing real revolt …Καη πξνεδξνο απηε ζα εηαλ ε Ώκάληα Ρφκπηλο πνπ 
ιεγακε (Mηα θνξα  εγξαςα ζηνλ Μπινπκ  κέηι θαη ηνλ ξσηεζα αλ νηαλ ηνπ‘ξζε ε ηδεα εηαλ ζε ηξηπ κε ειεζληη,  κνπ 
απαληεζε «Ορη, θαη γξαθε κνπ κνλν νηαλ δελ εηζαη εζπ ζε ηξηπ», ηνπ εζηεηια ην ιηλθ κε ηελ πεξηιεςε θαη κνπ 
απαληεζε «Σφηε γξαθε κνπ φπνηε ζειεηο») Ώπν ηα αιια, ζηα νπνηα δελ εθαλα πεξηιεςε, βαδσ  ηηο αξρηθεο ζειηδεο, 
νπνπ ζηελεηαη ην  ζθεληθν εληνο ηνπ νπνηνπ, απν θεη θα πεξα, πξσηα ερεη επηιεγεη ην ζανπλη-ηξαθ θαη κεηα γξαθνληαη 
πινθεο, δηαινγνη θιπ γηα  λα δξαζνπλ ζαλ ζθαισζηα γηα ηα ηξαγνπδηα ηνπ ζανπληξαθ ή ηηο πξνζζεηεο επηινγεο απν ην 
ζηλγθηαλθ.  Καη κεηα βαδσ ηε κπνπθξεβηνπ απ‘ηνλ μάδειθν n.klausgeo@gmail.com (πνπ θαη γηα ην βηβιην ηνπ Ν. 
Ώλδξηαλνχ  ακεζσο εηρε απαληεζεη)  

Overground                                                                                                                                                                                                                

THE HEAVENLY BLUES OF AMANDA ROBBINS IN A PARALLEL UNIVERSE 

“Tho’ obscur’d, this is the form of the Angelic Land”                                                                                                                                           

William Blake («America»)  

In one of the many parallel universes which, whether physicists turn out to find as existent in some literal and not just metaphorical 

sense, or not , the sure thing is that art was always eyeing them in the manner “poet, look into your century and tell us what you 

see”, i.e. not so much in the Nostradamus sense (or was it Paracelsus?) ,as in order to draw examples to emulate or to avoid and to 

be inspired proposals for the improvement of our own universe, OK, so on the parallel earth of one of those parallel universes, in 

the time of the parallel Clintonian liberalization, they started accepting as astronauts not only technocrats and army people but also 

hipsters and philosophers without a university degree and karate experts without a black belt, and thus in two satellites, that would 

soon come to a space rendezvous, there were found , on the one a hipstress, Amanda, with two lovers, a drummer who was called 

drummer and who would only take part in concerts with tickets of the “whatever you have the pleasure to give”-type, and a karate 

expert who did have a black belt and who was called Plucky and who was wanted, but not identified, by the police, and who, along 

with Amanda and the drummer, before they were launched into space, sold hot-dogs on a trailer-canteen, and on the other, satellite, 

was found, a Chink or Jap doorkeeper-superintendent- maintenance/repair-man of a block of apartments, who was called Miyaki 

and who audited night courses on Eliot’s poetry, on Taoism and on Jungian archetypes in his neighborhood’s college, and who also 

was a karate master but with a belt from just J.C.Penney’s and which just happened to be black. So much the trio as also Miyaki 

(under the pseudonym “Chink”) had inspired a writer parallel to Tom Robbins of our own universe, and Miyaki had also inspired  a 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Mc-NYPHaQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4Mc-NYPHaQ
http://mediterraneanbalconynews.info/wp-content/uploads/Overgrounds-links.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://notesforeverything.info/files/5%20Mount%20Bushmore%20abstract.pdf
http://notesforeverything.info/files/5%20Mount%20Bushmore%20abstract.pdf
http://notesforeverything.info/files/5%20Mount%20Bushmore%20abstract.pdf
http://notesforeverything.info/files/5%20Mount%20Bushmore%20abstract.pdf
mailto:n.klausgeo@gmail.com
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Overground,%20tragicomix%20in%20space-movie%20format.pdf
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film parallel to our own universe’s “The Karate Kid”. What did such characters want up there? How did “the free association occur 

to them” as the expression goes? Miyaki wanted “to see the world from above”, as the expression goes, just in case a free 

association occurred to him on how to write a poem to either sensitize and energize people to fight for the salvation of the earth 

from ecological destruction if it was not already too late for that, or, if it was too late, to lament the earth and to sensitize people, 

during their dying with their planet , not to die in ugly ways biting at each other (or eating each other, killed or still living, or 

already dead and rotting) but in solidarity and decency and giving their best selves, in the global disaster, as so many people in 

history who died in epidemics or in states of siege or in natural catastrophes in which they knew that in their local disaster there 

was no way out for them, personally. Amanda, partly as a result of several substances she had gulped down and taken in, in her 

days as child of the flowers, but also as a result of her exposure to several Californian concerns, and also as a result of some, 

common in the brainscape of the seventies, images, mainly of Cubrick’s foetus-in space image in his “Space Odyssey”, exposures 

and images taken in and registered deep enough for her to pronounce ideas that were outrageous superstition but also correct, and 

correct but also outrageous superstition, bull but precise ,and precise but bull (i.e. OK, there was not always a clear line between 

the two classes) , OK, deep enough for her to back the most outrageously correct or outrageously incorrect ideas with sole proof 

and argument an either wise or merely silly-jolly “why not?”, OK, as a result of all this and of a concern we’ll see she had at that 

point, Amanda too wanted to see the world from above just in case Mother Earth could be seen by her from the perspective She is 

seen by an unborn or rather un-conceived little baby, something that would help her make some heads or tails about whether the 

coming to the world of a baby with two dads would create to it, whether this “it” meant a her or a him, any problems if its mom, 

i.e. Amanda, did not want, for reasons of principles, anyone, including herself, to know who of her two lovers was its father, unless 

of course some quite revealing hereditary features made that ignorance impossible. In plainer terms, this is what was her 2 problem 

whose solution for her needed a detour through space and whose answer she needed just in order to know as to see what path to 

take in life etc.etc. Anyway, she had reached the point of asking all three of themselves questions on behalf of their fourth’s self , 

of it, the baby (most questions asked internally, not out loud; but most on behalf of the baby to herself, its mother, of course) but 

both she and her two men knew, like we , that all this was at depth her own thoughts and the origin of most was the one and basic 

question to herself “why do you delve (i.e. why do I delve? ) so much into this? Where does it get stuck?” . OK, the reason Plucky 

found himself up there was, first of all, and although he detested chemicals and snubbed most of their users, that he trusted the 

judgment and the life goals of Amanda as much as he trusted his own self (whom he trusted very much) and he would follow her 

everywhere even if this could lead to mix-ups that could lead to his being spotted by the police, and also that he equally trusted 

mix-ups themselves, and he did not avoid them and distinguished them from straits of a quite antipodal type which he called 

messes and avoided at all (literally all) cost and thus his course in life as to avoid any messes with the help, if needed of any mix-

up, looked, at least at first sight, as if having been made with the help of throws of dice, or with the paid help of a consulting office 

whose director was in the process of being psychoanalyzed through regular, and at least weekly, evening appointments while the 

same time he was unemployed with respect to a master’s degree–or at least a second major–in game theory and used cards of 

random numbers to give advice that was not predictable by his client’s opponents or by their consultants or by their consultant’s 

analysts. But what was the meaning of “path as if helped by the throw of dice etc.etc.” in the case in hand, Plucky’s? And what was 

the meaning of mix-up as opposed to mess? And how did the former helped to avoid the latter or get out of previous of the former? 

E.g. although the other two of the trio also loved education very much it was only Plucky who did hold a degree (he had graduated 

in midwifery in a city college where he was the only, so-to-speak, mid-husband among the midwives in all the academic years that 

he overlapped and that overlapped him in the college, and also, as we saw, he did have a black belt in karate) and loving education 

and also loved by it, he often was educated by lovers, both midwives and others , singles or wives, that he happened to mix-up in 

on-bed educational discussion, especially on cinema by a cinephile who did not find many opportunities for such discussions 

because she had married a baseball coach who hardly ever discussed films, either on bed or elsewhere, and thus both Plucky and 

her, having reasons to protract their relation to discuss the so many films that, especially she among the two, had seen, also had to 

find a way to confront her husband, who was thus given much time to find about it, which for the cinephile wife of the baseball 

coach just meant finding herself in the role of Mary the Magdalene repenting but for Plucky meant to find himself running on the 

streets to avoid the players of his rival’s baseball team who, with bats of their profession or hobby in their hands were running after 

him meaning to break some bones of him, and thus running to find himself (at the wrong but also at the right moment) at a place 

where a karate instructor, disguised as a monk, was waiting for the members of a parastate organization to come, disguised as 

monks, to pick him up and take him to their pseudo-monastery to start karate lessons with him, and who, seeing Plucky running to 

his direction, thought he was found out, and let his karatist-in-danger reflexes loose on Plucky who let back loose his own karatist-

in-danger reflexes and killed the pseudomonk, and having just put on the dead man’s disguise to disguise himself too to escape his 

raging suitors he was picked up by the parastate prospective students of his inadvertent victim, who did not know what their 

prospective instructor looked like, and who , when in some days found out, also started running after him, in cars, along with FBI 

men in cars, and Plucky thus racing ahead suddenly saw a sign saying that a road was dead end and also that it had a canteen for 

hot-dogs and , correctly guessing that his followers’ reflexes would first make them not believe he would take the dead end and 

only later would make them wonder if he had thought exactly that about them and had used the dead end to gain time and to then, 

most probably, go back in the other direction and not to have a hot dog, let alone to sink the car in the river passing near the 

canteen, fall in love with the wife of the drummer who was selling hot dogs and stay there, accepted by the 3 drummer too who so 
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much loved his wife and who also took an instant liking for Plucky (OK, the experience of his followers in such matters did 

involve similar , but not quite so elaborate flashes for distraction. For example once that a convict was found missing and the 

policemen from all nearby police stations gathered and started feverishly checking the ID’s of all people in the neighborhood none 

of them thought of also checking the ID of customer who was coming out a cake-shop with a birthday cake). So it was in the 

canteen where the mix-up happened that led him to the even greater mix-up in space and other mix-ups that we’ll see, here we 

were just explaining what he meant by mix-ups and by saying that sometimes what can get you out of a mix-up is only a greater 

mix-up, and how it turned out that his life’s course could so much remind the draw of cards of random number, ah! we didn’t say 

what he meant by messes-to-avoid as opposed to mix-ups: e.g. he meant jail and also crappy situations, a prototype and model of 

which he considered the life of his foster parents who, having a kid of their own who early developed schizophrenia, took him, 

changed town, put him in an institution and saw him regularly OK, but in secret, and practically substituted him by also adopting a 

baby from the orphanage, Plucky, who, when, as a teenager, found out, left them on the spot without any postponement and any 

further explanation, to move to fresh air, sun, health, life. And what did the drummer do up there? At the beginning he went 

because he, too, would follow Amanda for the same reasons as Plucky, but in retrospect (at least in retrospect, but also expectedly 

but unconsciously, as so frequently is the case in such courses) he could say that considering rock as something sacred and as a 

beat which, if it found a way to stand up to the full height of what it was capable of, could lead the steps of man even to the 

illumination for solutions that would save the planet and man and civilization– and naturally keep leading the steps of man to his 

freest and most beautiful ecstasies, or, be it, in his steps along his everyday happiness, so much as background as also main theme 

and as end in itself, in our days too, like it had also done in more carefree times of our planet–OK, so our drummer, considering 

rock a something like that, wanted to know the music of other peoples and see what rock it had in it (considering rock such a deep 

and universal process he did not consider probable that it was based on elements of human nature that differed from people to 

people and that only Anglophone people had rock) and so he considered their orbits around the globe as opportunities to hear the 

music, the news, the educational documentaries etc of the countries they were passing over, something which, in principle, he 

could have done from their trailer, but only if he there had as much access to technology, e.g. instantaneous translation gadgets, 

and as much leisure as on the satellite, both of which couldn’t be with the money from hotdogs and concert tickets of the whatever-

you-have-the -pleasure-for type, in short he saw their astronauts’ trip, as the educational part of the so-called “right to idleness” , 

not less, but not more either, guilty towards the underprivileged than any other of the usual forms of scholarshipped periods of life. 

It was like this finally, i.e. like a scholarship organization, that the satellite acted for all of them, even for Miyaki , who through 

having an older age, had already studied on the ground, through just traveling to the lending libraries in several parts of the city, 

many of the things he wanted to understand. But to all of them, their “overground” trip, as over so many countries whose they were 

learning the news, culture, traditions, history, codes of expression in life, in death, in love, in passion, in joys, in sorrows, in peace, 

in battles, in catastrophes, etc , had as a result the complete answer, be it for a short while, of their particular initial question:Miyaki 

concluded that,OK, poetry does sometimes lead activism (and only if it’s truly of the greatest species of poetry) but most times it is 

led by it, i.e. it sings the activism that already exists in one particular country, in one particular age, it is inspired by its atmosphere 

and its climate and it reflects it; even the greatest species of poetry usually only to half extent inspire activism, and to the other half 

extent they are inspired by it. Also, with some help from the bibliography, his concerns smoothly shifted from the subject of the 

refugees evicted from existential homes or countries towards existential deserts and from the subject of sci-fi-like future 

interplanetary refugees evicted from their home planet though self inflicted pollution, to the subject of the existent and tangible 

refugees from countries of the here 4 and now, evicted through bombs destroying their houses, and all this also made a shift in the 

cosmopolitan impression he had of the meaning of the fall of national borders and the unification of all the globe, in the present 

age; and he though again of the Indians as the closest such refugees he knew; and also of the Hiroshima and Nagasaki fellow-Japs 

of his, as the most chaotically evicted-from-existence persons in the history of brutality. In short he forgot, at least temporarily, the 

subject of the poem he had on mind to write in order to sensitize and energize others on what was coming because he was 

sensitized himself by what had already happened and what was happening right in front if his eyes and he was seeking ways to 

energize himself about the latter. Amanda too, like Miyaki, found bibliography so interesting to her that she, too, forgot her initial 

concerns, at most remembering them only in the ways they mirrored in much wider contexts, much to the relief of both of her men 

whose both initial and new, satellite-developed, interests or concerns, were still rather far from paternity if not goaded by 

Amanda’s concerns for maternity. The drummer was found in what was his absolute Nirvana since, after all, what he was seeking 

was what was actually offered; in fact the word “overground” itself had been coined by him, as they were watching (this, too, in 

the satellite; the three of them; and Miyaki was watching the same from his satellite on the same TV channel) Kusturitsa’s 

“Underground”; as they were realizing that this title made the point that being under-informed by the state about what was going in 

the world brought about the stupefaction to the degree of monkey-fication of the citizens of the countries of the eastern bloc and 

they were making the point that no corresponding film about the corresponding monkey-fication of US citizens existed, they also 

realized that their own over-information through their scholarshipped orbitings of the earth also produced a kind of stupefaction; 

different, OK, but nevertheless stupefaction; and then the drummer said that a film about them would be called “Overground” and 

it would not exactly be a boast, like some time ago that he had called their trip “Overcloud” and then christened their satellite that 

name too, in self-complacency over their keeping their head over cloud and over dimness and daze through information and also 

over their so very “Aristophanian overcloudcuckooland-like freedom” as he called it, far-far beyond mere “antigravi-Kundera -ity 
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bearable lightness of weightless being” as he also called it. Obviously, some quite definite evidence must have been on their minds 

to consider their state a different kind of stupefaction, but since they wouldn’t beat their chests about it, something equally definite 

must have been there to acquit their oversensitive consciences, and to, after some time, make “Overground” the pet name they gave 

to their satellite and to make them pronounce it as tenderly as some time ago they were pronouncing its previous name 

“Overcloud”. Let’s leave for a moment the account of what Plucky found or didn’t find on the satellite that we still haven’t 

mentioned............................ 

Onground                                                                                                                                                                                                                                           
THE ONGROUND BLUES OF AMANDA ROBBINS IN A PARALLEL UNIVERSE                                                                                                                            

“A map of the world without utopia on it is not worth a second glance”                                                                                                                            

Oscar Wylde 

............................In their satellite period, they first lived “lost in a paradise”, then they lost the paradise they had found and then 

they found a way to regain it , that is they lived like some of the characters of the parallel universe, mentioned above, frequently 

live to help some of those poet creators we were talking about, point toward the improvement of their world and their time. Then 

they landed on the earth of the facts parallel to the facts that we all know (Mohammed Ata, Twin Towers, firemen, mourning, Bush 

crusade, videotaped messages from Bin Laden, Guantanamo, Ariel Sharon’s initiatives, Iraq war…In an island of the Aegean 

Plucky (the runaway) learned that he had been spotted and in reply he made love to Amanda on a fertile day of hers and then went 

and set himself on fire in front of the American Embassy of Athens. For this account of the so-called “tragicomix” we can just say , 

like for some soap operas too, that it mainly has interest for the historians of the future who, instead of reading newspapers of 3 our 

age to get in our climate, will be seeing our soap operas and will be removing whatever refers to their characters themselves. Let’s 

now go to see the same tragicomics rephrased in a way that will attract (in the future or also in the present) another kind of interest: 

In their paradisiacal period in the satellites the above characters experienced in an ideal and absolute way all the advantages and 

disadvantages of the educational part of that opportunity called “right to idleness” which, if it were equally ideally (and absolutely) 

experienced by all the young men living on scholarships provided by the state or by their parents , would make life on earth very 

different. The Paradise of these characters was a paradise of overinformation since by going around over the earth’s surface and 

hearing , in concurrent translation, the news, the music, the celebrations, the poetry, the wars, the refugees, the traditions, the 

stories, the myths, the rock codes, the love codes, the erotic codes, the joy codes, the mourning codes etc.etc. of every country and 

of every people, their souls became universalized in a way that did not exactly remind “globalization” which to all brings the 

familiar associations of the bald smoothness and razedness of classroom globes and of plastic balloons and has made many people 

call it “globebulbization” to remind that the inspirers of the ideal of homo globalis were frequently “bald on the outside and on the 

inside”, as the saying goes, and not anything like homo universalis (let alone anything like the homo multiversalis which frequently 

is encountered among both poets and quite simple minded persons that live in countries where different civilizations are in real 

everyday conversation) To their satellite and to their trip itself the trio had given the name “Overground”, maybe for reasons, 

finally, not very unlike some of the reasons Kusturitsa had given the name «Underground» to one of his films: In that film the 

characters’ perception of the world had become blurred to apes’ levels because they lived under the earth, in underinformation and 

thinking the big war was still going on while our astronaut friends’ perception of the world had become blurred to angels’ level 

because they lived over the earth, in permanent overinformation and thinking that all big wars were over. OK, in their 

overinformed paradise they forgot for a short while the colorful worries and concerns of their silly optimism and Miyaki went a 

little further and wondered if activism is not driven or created by poetry but just reflected in it. And he also wondered whether it 

was rather premature and irrelevant to try to imagine the feelings of future refugees going from earth to other planets because of 

ecological catastrophes more than he tried to see the fate of present refugees coming from displacements of national borders not at 

all reminding the ideal falls of national borders which, on behalf of globalization, he had thought were already in sight. So, OK, 

they finally could see things more realistically, yet even the worst pains of humanity seemed to them like those pains which poets, 

as has been said about them, place “behind a protective mist, out of their tenderness towards the eyes of the readers to whom raw 

facts are revealed”. Still, OK, they were not as self-blindingly naïve as not to know what pains were referred to by e.g. a poet-and-

bomber-of-a-tyrant, mentioned by an Italian feminist journalist, in his verses going something like “Let mount Golgotha start 

inside the stable’s cradle, let the three magi bring the nails instead of gifts…”,and also an obsession of Plucky (the guy that we said 

set himself on fire later) with a film on Giordano Bruno (who, after having conceived the bright idea that if he returned to his 

country (out of responsibility towards the propagation of his ideas) the Pope would grant him the opportunity of a public discussion 

in which either one of them would publicly convince the other in all matters of mutual disagreement), OK an obsession of Plucky 

with a film on Giordano Bruno who finally returned to his country and was burned on the stake with a nail through his tongue just 

in case a more usual gag could be burned before his tongue got burned and thus give him the opportunity to talk to the spectators 

about his ideas (while he was being burned and thus was free from the inquisitors who would not , of course, want to kill him and 

http://mediterraneanbalconynews.info/files/Onground,%20tragicomix%20in%20road-movie%20format.pdf
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interrupt his burning), OK that obsession of Plucky was not unrelated to the fact that when he set himself on fire he had realized 

that the trial he was going to have would not give him any opportunity for an oration on whatever he wanted to give an oration on 

since he was only summoned for a most ludicrous mix-up of his 4 in which , an unknown person had died through his inadvertent 

hand , he was a karate expert among other things, but the inverse could very well have taken place, the other guy was a karate 

expert too.......................... 

THE BALLAD OF MESSLESS PLUCKY                                                                                           
(http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk) 

Messless Plucky was adopted to replace a crazy son                                                                                     

when he found the mess he signed off and went out to get some sun.  

Some tail chase and his karate mixed him up with FBI                                                                                               

and he thought some greater mix-up could help get him off their eye.  

So he mixed up with Amanda and her drummer and hot dogs                                                                                    

and together they decided to apply as astronauts.  

Overground they met Miyaki and then mixed up NATO bombs                                                                                             

then they mixed up with Bin Laden and just closely missed their tombs.                                                    

For a while to catch their breath back they found shelter with a nerd                                             

village squares became their classrooms till the day the news was heard.  

He was summoned to serve sentence for his somewhat sinful past                                                                               

this he saw like food for thinking up solutions that would last.  

Having known no messless parents of his own DNA                                                                                                     

for the mess he asked his own heart if some mix-up cleared the way.  

Clear and loud his heart responded and she showed him the way out                                                                         

straight and messless not quite painless in our years much talked about.  

Left his kids inside their mother and he gave the cops his ash                                                                                   

for he thought this was less messy than to kiss goodbye his ass.  

Junior Plucky and Amanda have two daddies and one mom                                                                       

one is earthly like dad Joseph and can teach them how to drum.                                                                               

I have known their messless father of their own DNA                                                                                        

so they ask their heart or ask me when my beat is not their way. 

 

Mount Bushmore                                                                                                                                                                                                 
THE HEAVENLY BLUES OF GEORGE W.BUSH IN A PARALLEL UNIVERSE 

“A map of the world without utopia on it is not worth a second glance”                                                                                                                      

Oscar Wylde                                                                                                        

“…It was in the theater that the Greek citizen saw himself and obeyed the Delphic maxim: Know Thyself. Best of all, in the 

comedies…he learned to see himself, wryly , as others saw him, chastened by their painful laughter. And in the tragedies he beheld 

, in the larger figures of heroes and gods, beckoning potential selves whose imitation in moments of crisis would help him overpass 

the mediocrity of the safe and the habitual”                                                                                                                                                             

Lewis Mumford (“The City in History”) 

http://www.youtube.com/watch?v=shPET-znvnk
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Mount%20Bushmore.pdf
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Where’s the man who could tell an ocean in words; unfathomed. Where’s the mind to contain in its re-enactment  an 

eye-view of the whole, stellar-in-human, perennial farcitragedy? Is there perhaps someone, somewhere, not  a whizkid 

but a whizripe, employing to this end, from an observatory hideout, the oldest means of  homo sapiens? Namely: 

Intuition, conception, logic, and despite deluvial frustration never giving up, undeluded, delving. 

What’s more,  ready to bestow on readers counsel, to propagate enlightenment through enlightening while enlighting-

alighting and while teaching; teaching ways of thinking of his and of his teachers; and teaching ways of creative 

reading that are ways of creative writing while one reads, and ways of creative  writing that are ways of creative 

reading while one writes; and, last but not least, teaching how when inspiring in one’s readers ways to share with their 

 friends the passionate interests one’s characters share with each other, a writer can avoid the frustration of living in an 

age that shares no passion of his. 

Got the hunch? We’ve got the man. 

Behind personae-masks he speaks, enwrapped in song, enticing-entwining merit, fall, expectation and history. In epic, 

Trojan horse. In vision reconstituting realities. In curled and exploded dimensions. In deafening eloquent matrix silence 

of  Neruda’s verses, rehabilitating, amorphous in conscientious streamers. In kaleidoscopic mineshafts  of undepleted 

anima mundi depository. 

How could we thank you? 

 

Δπηζηξνθή ζην κέιινλ;                                                                                                                                                                       

ηΑιιαγή πιαλήηε ή ζχκπαληνο;                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=T0upnAY0D4I  

ε νπνηνλ ζειεη λα κεηλνπκε ζην πιαθνλ ησλ  πελεληα ζειηδσλ  ιεκε νηη ην παξνλ pdf παξακελεη απηνηειεο  
αθνκα θαη αλ πεδσληαο θακηα εηθνζαξηα ζειηδεο   παεη  λα βξεη ην Step 6... 

https://www.youtube.com/watch?v=T0upnAY0D4I
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http://www.youtube.com/watch?v=BHiKKuoddME&feature=share 
 

Beautiful city you burn uglily 

Lyrics: George SarrisMusic: George Sarris First performance: George Sarris 

Anger cracks the pavement of the streets tonight 

voices crazy birds are looking for sky 

Cops in civilian at the streets’ ends are eyeing people moving 

My breath feels sticky in my throat that feels coarse 

my face feels stinking water and maalox 

facing the night with wonder, for explanations still looking 

At the end part of the march I can hear crazy howls 

expired tear gas has been thrown there at us 

hold my hand tight or we’ll be lost in the crowd, we’re in real straits I mean it 

Mind the streets’ straits they make sudden attacks 

to spread around some panic they throw lightnings and cracks 

my mouth feels dry, it’s agony and smoke I can breathe it 

http://www.youtube.com/watch?v=BHiKKuoddME&feature=share
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Beautiful city you who burns uglily again 

life down the drain goes feeling wasted 

but this whatever that’s inside me with its pain 

on some wall with your blood you painted 

Beautiful city you who burns uglily and who cries 

the screens give promises but are lying 

whatever they say it’s a long way to paradise 

for those who from afar are eyeing 

Stones passing whizzing and shop windows in pieces 

run but do not rub your eyes when you feel itches 

smoke of flaming rubbish, broken beds of flowers 

Hold tight the human chain strive to keep it from breaking 

Greece you lost the game and you’re bleeding and aching 

night like a click sound passes handcuffs around stars 

Buses burned down, panic, asphyxiation 

a 70’s night from the story of the nation 

Athens a crazed woman running backward in time 

Running out of words, out of truths and of lies 

someone’s thrown down on the pavement in blood 

 

What you’re hitting him for? He’s just a man fallen down 



 

48 
 

Mike:- Let’s follow the police reports: The cameras of the police finally spotted the leader of the 

hooded troublemakers (then Mikε  starts reading out loud the  red subtitles) 

Here we see him in militant  tranquillity 
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       He gave the signal and his men are dashing 
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    He enters the battle himself, one against all,  

    isn’t this the way he rose to leadership?) 
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        He pushes eveyone back and fences them into an      

arcade (his stripes were earned, not given for free) 
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He goes to fetch back two policemen who escaped so 

that passersby can walk again carefree on the streets 

Mike:-But there’s more to the police report: The leaders of the movement “I don’t 

pay” were spotted too. They were pensioners at the low end of the ladder, decided 

unto death to derail the country’s budget. 

                                   Only our pants you left to us 

                                and even this with patches 

tell us the date you want that too 
we’ll shit it for your taxes 
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Mike (after reading loud the above red subtitle too):-Conspiring bloggers, covered by 

anonymity, irresponsibly propapagated this photo –and, what’s more! – under the title 
“Immortal Greece”, without caring how high this will make the spreads fly, how much 

it will infuriate the markets and how far it will repel the prospective investors. 

One more grandpa was arrested, as dangerous to the economic trustworthiness of 

Greece in front of the prospective investors: Coming frνm Crete he was wearing the 

traditional Cretan mantilla on his head, and his Cretan drawers and boots, and in front 

of the Parliament he was raising a placard writing “Show me a politician who is not a 

liar so that I can ask him to show me a politician who is not a thief ”. The police 

special forces told him, politely, that he was exposing his country on an international 

scale causing severe ups and downs of Dow Jones right after the helicopter of TV news 

spotted the placard he was carrying. Finally he was arrested for resistance against the 

authorities when, instead of answering the charges, he just opened his jacket to show 

his T-shirt where he had written: 

Load your pistols 
raise the bolt 

and for your practice 
my Dow to you I’ll hold 

Mike (going on after reading loud the above red lines too):-Dear audience it doesn’t take a 

mind reader to know that you’re all praying for at least a break, if not for an end too, so do 

we. But since we feel so much at home with you …he takes a look around and adds “quite 

literally at home”… we can’t even dedicate to you the good old Beatles’ line we’ve heard 

from our parents (he says the line in singing) “with such a lovely audience we’d love to take 

you home wth us we’d  love to take you home…” 

http://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o 

…I was told that rockers just don’t mix with dogfolk dancing 

but if I was jobless all at home would just go fasting 

so I got myself hired at a joint, 
and when all the farmers left quite pleased with all our playing 
we played to each other all our hits that they were hating 

and the bouncers stood and missed the point. 
 

Had been sanitized for just about a dozen years 

in peroxidized conservatories withour beers 

universe forgotten, classic piano bar, 

had almost no studies in whatever up to here  
only my heart’s urges did my brain and body hear 

                                                nothing catastrophic came to me so far. 
 

Homesick for the old rock’n roll, 

homesick for the old rock’n roll, 

with a pinch of dogfolk music in the recipe,  

takes a wind for old rock’n roll, 

an oriental wind, for rock’n roll, 

to drift back home and be danced on eccentric beat… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o
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Pagrati park by day 

Summer Greece by night 

http://www.youtube.com/watch?v=rDNQN8gJpbU 

The summer cinemas 
Lyrics: Loukianos Kilaidonis Music: Loukianos Kilaidonis Performance: Loukianos Kilaidonis 

Years that feel our best are always passing 
passing on a hurrying clock’s hourhand 

youth that’s left behind 
years never to re-find 

and what I feel real stays 
in our hearts and our 

mind 
is just nights serene  

and filled with moonlight  

in cinemas playing under night sky 
sweetly passing by 
nights never to re-

find 
in walls of jasmine and woodbine 

Years that feel our best are always passing 
stolen from us by a secret hand 

years left behind 
years never to re-

find 
and what I feel real stays 

in our hearts and our 
mind 

http://www.youtube.com/watch?v=rDNQN8gJpbU
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is just nights serene and filled with 
moonlight 

 in cinemas playing under night sky 
sweetly passing by 
nights never to re-

find 
in walls of jasmine and woodbine 

Greek Rock 
Lyrics: Kostas Tournas 

http://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74 
 

Like crucified and all around you there are Romans  

Laughing and giggling and discussing split and share  

You sharing thirst with all those crowds of thirsty youngsters  

And seeing your life now being played in cards and bets 
 

Like crucified on dancing floor you now stand hanging 

With your hands nailed you are now beating air and winds 

Only your heart endures and keeps you straight and standing 

A resurrection is what that heart now hopes and needs 

 

Greek rock is to be danced like a zeimbekiko 

it’s to be danced when crucified in empty space 

Greek rock is to be danced like a zeimbekiko 

staircase of ours, heavens of ours, our steps and pace. 

 

Like crucified upon a cross seen by no others 

You reel and stagger but obey a rhythm inside 

And you have guardians sent by bosses out to check out 

That you have vinegar not water within sight 

 

Greek rock is to be danced like a zeimbekiko 

it’s to be danced when crucified in empty space 

Greek rock is to be danced like a zeimbekiko 

staircase of ours, heavens of ours, our steps and pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74
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Σν κήιν θάησ απ’ηε κειηά θαη ε κειηά πάλσ απ’ην κήιν 

Θεαηξνπνίεζε θάπνηαο "δηδαθηέαο χιεο" απφ βηβιία Μαξδά θαη Μίζζηνπ   

Σν κήιν θάησ απ’ηε κειηά 

  

(..........Ο λεαξόο πνηεηήο  θη ν θίινο  πνπ ηνλ είρε εηδνπνηήζεη λα πάλε ζηνλ ξαδηνθσληθό ζηαζκό ηνπ 

Πνιπηερλείνπ είλαη ζηελ θπιαθή θαζηζκέλνη ζ‟έλα θξεββάηη. Ξαθληθά ν θίινο ζεθώλεηαη θη αξρίδεη λα 

βεκαηίδεη πάλσ θάησ.) ηελ παξαθάησ  θνπβέληα  πξώηνο κηιάεη ν πνηεηήο: 

-Έρεηο άγρνο; 

-Δκ, ηη ζέιεηο λάρσ; Βαξπζηνκαρηά; Νεζηηθνί δελ είκαζηε; 

-Καιά κνχιεγε ν κπάξκπαο κνπ νηη θαιπηεξα λα ζε δέξλνπλ εζέλα παξά λ’αθνχο λα δέξλνπλ άιινπο, ζνπ 

ζπάλε ηα λεχξα. Δπίηεδεο καο βάιαλ εδψ λα αθνχκε ηφζεο ψξεο.Κάηζε λα ζπγθεληξσζνχκε λα δνχκε πψο 

λα αληηδξάζνπκε. Ο Παλαγνχιεο ιέεη νηη ην θαιχηεξν δηάιεηκκα ζηνλ πφλν είλαη ε ιηπνζπκία γη’απηφ νη 

κεζνδηθνί Δζαηδήδεο βαξάλε κε ξέγνπια γηα λα κε ιηπνζπκάο θαη γη’απηφ ην θαιχηεξν είλαη λα ηνπο 

ηζαληίδεηο λα κε κπνξνχλε λα είλαη κεζνδηθνί. 

-Πνπ ην ζπγθξάηεζεο φιν απηφ; Αα! Μα εζχ είζαη θνπιηνπξηάξεο. Μπξάάβν! Θα πήξεο απ’ην κπάξκπα 

ζνπ θαίλεηαη γηαηί απν βηβιία δελ ζε μέξσ λα δηαβάδεηο, κηα δσή κπάιια ζηηο αιάλεο πνπ παίδσ θη εγψ 

παίδεηο. Άξα ακα ηνπο ηζαληίζνπκε ην ιχζακε ην πξφβιεκα ή ηφηε είλαη πνπ ζα καο ζαθαηέςνπλ γηα ηα 

θαιά; 

-Γελ ην ιχζακε γηαηί δελ μέξσ πψο λα ηνπο ηζαληίζσ. 

-Ση ιέο ξε; Δζχ πνπ έιπζεο ηα δχζθνια θνιιάο ζηα εχθνια; Να ηνπο ηζαληίζεηο ζέιεηο; Σν πην εχθνιν. Πέο 

ηνπο θάηη γηα ηε κάλα ηνπο ή ηελ αδειθή ηνπο θαη γίλαλε ηνχξκπν. 

-Αα! Σέηνηα δελ ιέσ. Να ξίμσ ην επίπεδν; 

-Άθνπ ηψξα ινγηθή! Καη κε ηη ζα ηνπο ηζαληίζνπκε; Σέινο πάλησλ,ζε δηθαηνινγψ γηαηί ηάρεηο παίμεη απ’ην 

άγρνο φπσο θη εγψ. Άιιε ζπκβνπιή έρεη ν Παλαγνχιεο; 

-Έρεη έλα πνίεκα πνπ ιέεη «άζε ειεχζεξνπο ηνπ πφλνπ ζνπ ηνπο πεξήθαλνπο ιπγκνχο αιιά θξάηα ην ζηφκα 

ζνπ θιεηζηφ ζηηο εξσηήζεηο ηνπο. Οινθιήξσζε ηελ πξνζθνξά ζνπ, ζπλέρηζε λα πνλάο» 

-Καηάιαβα, πάξηνλ ζηνλ γάκν ζνπ λα ζνπ πεί θαη ηνπ ρξφλνπ. Βαιηφο είζαη; Καη δελ κνπ ιέο ξε κεγάιε , 

πψο ην ιέο απηφ ζηνλ άιιν εθείλε ηελ ψξα. Πάο ζαλ νχθν θαη ηνπ θάλεηο απαγγειία, λάρεη ηνλ πφλν ηνπ 

λάρεη λα αθνχεη θαη ζέλα απφ πάλσ; Μπάο θη έρεη δίθην εθείλνο πνχιεγε νηη νη πνηεηέο είλαη ιαπάδεο; Γηα λα 

ζε δψ πψο ζα κνπ ηφιεγεο. 

(Ξαθληθά.. Πάλσ απν θεθάιη ηνπ νπξιηαδνληαο  θαη καιηζηα πνιύ άγξηα) 

-Μη ηοςρ πείρ ηίποηε. Κάηζε κάηω απ’ηη μπάπαααα 
-Ακάλ  κεγάιε κ’επεηζεο, θη εζχ θη ν κπάξκπαο ζνπ θη ν Παλαγνχιεο. Έηζη λα κνπ ιέο, ή κάιινλ καδί 

ζάκαζηε ή  έλαο -έλαο; Έηζη ζα ζε ζθέθηνκαη λα κνπ θσλάδεηο. Κη εζχ λα ζθέθηεζαη ή εκέλα ή ηνλ 

κπάξκπά ζνπ ή ηνλ Παλαγνχιε. 

-Καη λα ζπκάζαη ζαλ αγψλαο είλαη δεπηεξφιεπην κε δεπηεξφιεπην, ζαλ πξνζσπηθή πάιε κε ηνλ θαξαγθηφδε 

πνπ ηδξσθνπάεη λα ζε ιπγίζεη. Λέο «ιίγν αθφκα θα άληε ζα θνπξαζηεί θαη ζα θάλεη δηάιεηκα απηφο ή ζα κε 

θάλεη θαη ιηπνζπκήζσ θαη ζα θάλσ δηάιεηκα εγψ . Λίγν αθφκα θαη ζα ηνπ απνδείμσ νηη απηφο είλαη 

αδχλαηνο θη φρη εγψ, ιίγν αθφκα θαη ζα κε πάεη ζην θειιί κνπ θαη ζα θαληαζηψ θακκηά ιηαθάδα ή θακκηά 

αθξνγηαιηά ή θακκηά άλνημε ζην ρσξηφ κνπ, ιίγν αθφκα θαη ζα ζθεθηψ ηα θνξίηζηα πνπ πεηξάδακε θαη 

θάλαλ νηη δελ άθνπγαλ θαη φια ηάραλ αθνχζεη, ιίγν αθφκα θαη ζα ζθεθηψ ηηο αιάλεο πνπ παίδακε 

πηηζηξηθάδεο, ιίγν ηφλα ιίγν η’άιιν ζα πεξάζεη ε ψξα, κπφξα είλαη ζα πεξάζεη πνπ ιέλε.. 

-Ναη μέξσ, παξεγνξηά ζηνλ άξξσζην κέρξη λα βγεί ε ςπρή ηνπ 

-..ιίγν αθφκα λα αληέρνπκε φινη καο θαη ζα μεβξαθσζνχλ θη απηνί πνπ ζέινπλ ηηο ππνγξαθέο καο νηη φια 

πάλε θαιά ζηηο θπιαθέο θαη ζα γίλνπλ ξεδίιη ζηνλ Δξπζξφ ηαπξφ θαη ζηε Γηεζλή Ακλεζηία θαη ζέινπλ δελ 

ζέινπλ ζα καο βγάινπλ θαη ζα μαλαπάκε θαη ζηελ παξαιηα θαη ζηα βνπλά θαη ζηηο αιάλεο θαη ζηα θνξίηζηα 

θαη ζα καο ιέλε θη ήξσεο, έ; Φαληάζνπ ζνπμέ, άκα είλαη λα θάλεηο θηγνχξα λα θάλεηο! Καη κε ηίπνηα δφξηθν 

φρη κε ηελ Πφξζε , εδψ ζε ζέισ θάβνπξα, λα πεξπαηάο ζηα θάξβνπλα πνπ ιέεη θη ε παξνηκία. 

-Νεξάθη ηφπεο ην πνηεκαηάθη αιια ζηελ πξάμε λα δνχκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. 

(Αθνύγνληαη νη ζηδεξηέο λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ κε ήρνπο βαξηνύο ζαλ ππξνβνιηζκνύο) 

-Καηά θσλή, λα ηνπο πνχκε νηη ζα ππνγξάςνπκε ηε δήισζε αλ καο θέξνπλ ηελ Πφξζε. Ή  θαιχηεξα θαη 

κηα γθφκελα πνπ λα ζέιεη γθφκελν κε Πφξζε; 

-Α! Μνπ βξήθεο θαη ηη λα πψ ζηνλ Δζαηδή γηα λα ηζαληηζηεί. 

-Οχηε απηφ ζα ην θαηαιάβεη, ξψηα ηνλ αλ ε γθφκελα ηνλ γνπζηάξεη θη αο έρεη ηδήπ αληη γηα Πφξζε θη άκα 

μέξεη νηη ηελ δνπιεηά ηελ θάλεη δσξεάλ θη νηη άκα πάξεη πξναγσγή ζα πάξεη ηξείο θη εμήληα. 
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Β:-Σέηνηα ψξα ηέηνηα ιφγηα. Λέο θαη ζα καο αλνίμνπλε ζπδήηεζε. 

(Μπαίλνπλ έλαο λεαξόο θη έλαο κεζήιηθαο δεζκνθύιαθαο κε γθξίδα καιιηά θαη  κνπζηάθη . Οη θξαηνύκελνη 

θσλάδνπλ θη νη δπό καδί ζαλ ζπλλελνεκέλνη) 

-Σξείο θη εμήληα παίξλεηε θόζκν γηα λα δέξλεηε. 

Σνπο βγάδνπλε ακίιεηνη θαη κε ζπξσμηέο. 

  
Αςλαία, ρσξίο αιιαγή ζθεληθώλ (ζα επηζηξέςνπλ. Σν μύιν πέθηεη ζε άιιν ρώξν θαη κε θιεηζηή απιαία) 

Υνξσδία: 

(ζαλ θαξαόθε. Σα ππξεησδε ηύκπαλα ησλ παξαθάησ ηξαγνπδηώλ λα ππάξρνπλ ζαλ κπαγθξανπλη 

https://www.youtube.com/watch?v=yQTFSKyL65k 

...λχρηα ζησπή θη αθνινπζεί 

ην ίδην ηξνπάξη ην γλσζηφ. 

Βαξάλε δπφ,βαξάλε ηξείο, 

βαξάλε ρίιηεο δεθαηξείο, 

πνλάο εγψ, πνλάο εζχ 

κα πνηφο πνλάεη πηφ πνιχ 

ζάξζεη ν θαηξφο λα καο ην πεί. 

Δίκαζηε δπφ, είκαζηε ηξείο, 

είκαζηε ρίιηνη δεθαηξείο, 

θαββάια πάκε ζηνλ θαηξφ 

κε ηνλ θαηξφ κε ηε βξνρή 

ην αίκα πήδεη ζηελ πιεγή 

θη ν πφλνο γίλεηαη θαξθί. 

https://www.youtube.com/watch?v=CKBvVYDviZ4 

...Μχξηζε ην ζθαγείν καο ζπκάξη 

θαη ην θειιί καο θφθθηλν νπξαλφ 

είκαη ζξεθηάξη κ’έρνπλ θιείζεη ζην ζθαγείν 

ζήκεξα εζχ αχξην εγψ. 

https://www.youtube.com/watch?v=8t9o1P7Xi0c 

...Λίγν αθφκα λα ηδνχκε, ιίγν αθφκα λα ηδνχκε 

ηηο ακπγδαιηέο λ’αλζίδνπλ, ηηο ακπγδαιηέο λ’αλζίδνπλ, 

                     ηηο ακπγδαιηέο λ’αλζίδνπλ.                                                                                                               

                                                              Λίγν αθφκα λα ηδνχκε, ιίγν αθφκα λα ηδνχκε  

                                                      ηα κάξκαξα λα ιάκπνπλ, λα ιάκπνπλ ζηνλ ήιην,                                       

          ηε ζάιαζζα λα θπκαηίδεη.    

                                                          Λίγν αθφκα λα ζεθσζνχκε                                                             

ιίγν ςειφηεξα, ιίγν ςειφηεξα,  

                                                                       ιίγν ςειφηεξα                                                                                                                                     

Λίγν αθφκα λα ζεθσζνχκε                                                             

ιίγν ςειφηεξα, ιίγν ςειφηεξα,  

                                                                       ιίγν ςειφηεξα                                                                           

                            ...Μχξηζε ην ζθαγείν καο ζπκάξη                                  

                          θαη ην θειιί καο θφθθηλν νπξαλφ                               

 

ε ιίγν αθνύγνληαη πάιη νη βαξεηνί ζρεδόλ ζαλ ππξνβνιηζκνί κεηαιιηθνη ήρνη (απν κπάξεο πνπ αλνίγνπλ θαη 

μαλαθιείλνπλ) όπσο θάζε θνξά πνπ εκθαληδνληαη νη εζαηδήδεο. 

 Ξαλαθέξλνπλ νη ίδηνη ζην θειιί ηνπο δύν, λεαξνύο , καησκέλνπο θαη κε μεζθηζκέλα ξνύρα θαη ηνπο πεηάλε 

κέζα, κε ηηο θισηζηέο, (ζην πάησκα) ηα παξαθάησ  πξώηνο κηιάεη ν λεαξόο εζαηδήο: 

-Αεη ζην δηάιν γατδνχξηα. 

-Πην πνιπ πνλέζαλ ηα ρέξηα καο παξά ηα ηνκάξηα ζαο. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQTFSKyL65k
https://www.youtube.com/watch?v=CKBvVYDviZ4
https://www.youtube.com/watch?v=8t9o1P7Xi0c
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 Οη εζαηδήδεο, πξηλ θύγνπλ,  αξρίδνπλ ζπδήηεζε κεηαμύ ηνπο, όξζηνη θαη ζαλ λα κελ ηξέρεη ηίπνηε, ζαλ όια 

 

απηά λαλαη ξνπηίλα ζηελ νπνία εηλαη εζηζκελνη: 

Οη άιινη δπό, πεηακέλνη ζην πάησκα γπξλάλε ζην πιεπξό ζηγά-ζηγά θαη ηνπο αθνύλε όιν θαη πην έθπιεθηνη 

Σώξα πξώηνο κηιάεη ν κεζήιηθαο εζαηδήο: 

 

-Πξαγκαηηθά ηξείο θη εμήληα παίξλνπκε θφζκν γηα λα δέξλνπκε 

-Έρεηο θαη παξάπνλν; Δγψ ηη λα πψ πνπ νχηε ηξείο θη εμήληα παίξλσ; Θεηεία θάλσ. Μαθάξη λάπαηξλα. Θα 

κ’εηρε θαη ζε ππφιεςε ε δηθηά κνπ πνπ θησρνκπηλέ κ’αλεβάδεη κπαηίξε κε θαηεβάδεη, ιέο θη έρεη θακκηά 

πξνίθα θη απηή. 

-Δγψ ζέησ θαη έλα άιιν δήηεκα, Σελ ςπρηθή θζνξά. Πνηφο καο ηελ πιεξψλεη ηελ ςπρηθή θζνξά; Έλα 

κπφλνπο λα κε κνχρνπλ δψζεη ηφζα ρξφληα ιέο θη έρσ εγψ θακκηά φξεμε λα πιαθψλσ ηνλ θάζε αιήηε θη 

αληη γηα επραξηζηψ απ’ηελ ππεξεζία λα κε ιέλε θαη ραθηέ νη γείηνλεο θαη λ’αιιαδνπλ δξφκν γηα λα κε κνπ 

πνχλ θαιεκέξα. Πφζν λα ηελ ρξεψζσ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε; Σζαληίδνκαη αιιά θαη πάιη ζηνπο αιήηεο 

μεζπάσ. Πνηφλ λα δείξσ; Σνλ πξντζηάκελν; Ρέ κπάο θαη γη’απηφ δελ κε πιεξψλνπλ; Γηα λάκαη ηζαληίιαο 

θαη λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ θαιχηεξα, κ’ελα ζκπάξν δπν ηξπγφληα ζνπ ιέεη, θαη νηθνλνκία θάλεη ε 

ππεξεζία θαη πην πνιχ βαξάσ, άθνπ δνπιεηά θη απηή! Όζν πην θαθά ζε πιεξψλνπλ ηφζν θαιχηεξα ηελ 

θάλεηο. Δζχ ηη ιέο; 

-Απηά γηα κέλα είλαη ςηιά γξάκκαηα, θάηζε λα απνιπζψ απ’ηελ ζεηεία θαη λα δηνξηζηψ εθεί πνχζαη εζχ θαη 

λ’αλνίμσ ζπίηη θαη κεηά αλεζπρψ γηα ηα παξαπάλσ. Όπνηνο ζέιεη ηα πνιιά ράλεη θαη ηα ιίγα. 

  

Φεύγνπλ αιιά ρσξίο λα αθνπζηνύλε κπάξεο.Οη άιινη παξακέλνπλ πεηακέλνη ζην πάησκα θαζώο ζπδεηάλε. 

Πξώηνο κηιάεη ν θίινο ηνπ πνηεηή: 

 

-Ρε; Αθνχζακε θαιά; Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηφζν ειίζηνη άλζξσπνη; ηελ αξρή λφκηζα πψο δελ αθνχσ 

θαιά γηαηί βνχτδαλ η’απηηά κνπαπ’ηηο ζθαιηάξεο, αιιά χζηεξα είδα θη εζέλα πνχρεο θαξθσζεί θαη ηνπο 

άθνπγεο θαη ζθέθηεθα νηη θαιά αθνχσ. 

-Σν κφλν πνπ δελ είπαλ είλαη νηη πξέπεη ηλα αγσληζηνχκε θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπο. 

-Κη είδεο ; Κη ν θαζέλαο ηνπο κφλν ηα δηθά ηνπ άθνπγε. Ο έλαο θνιιεκέλνο κε ηελ δηθηά ηνπ κε ηνλ θηχζεη 

σο κπαηίξε θη ν άιινο θνιιεκέλνο κε ηελ ςπρηθή θζνξά. 

-Όια ηάρεη ε Μαξηνξή, ε ςπρηθή θζνξά ηελ κάξαλε, ζάκαζε ηελ ιέμε θαη ηνπ άξεζε. Αληζφξξνπνο ηειείσο. 

Άβπζζνο ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. 

-Απ’ηελ πνιιή ηνπο ηελ μεθηίια ηνπο κνπ πέξαζε θη πφλνο. Πεξδίθη αηζζάλνκαη. 

-Κη εγψ. Ση θάζφκαζηε ζαλ ηηο ιερψλεο; Όξζηνη. 

-Ώσρ! Μαο παίξλεη; 

-Χσρ! Γελ καο παίξλεη. 

-Καηάιαβα ην ζφτ πεξδίθη είζαη. 

-Απ’ην ζφτ πνχζαη θαη ζχ. 

-Έρεηο λα κνπ πείο θάλα ξεηφ ηνπ Παλαγνχιε γηα ηελ πεξίζηαζε. Όρη άζε ζάλαη θάλα «ε εγρείξεζε πέηπρε , 

ν αζζελήο απέζαλε» «πάξηνλ ζην γάκν ζνπ λα ζνπ πεί θαη ηνπ ρξφλνπ» θαη ζα πνλάκε παξαπάλσ. 

-Καιά, ζα ζνπ πψ έλα Θενδσξάθε πνπ καο ηαηξηάδεη. 

-Ρίρην 

-Πνλάσ εγψ, πνλάο εζχ κα πνηφο πνλάεη πην πνιχ, ζάξζεη ν θαηξφο λα καο ην πεί. 

-Σέηνηα μέξσ θαη κφλνο κνπ, «εγψ Υξηζηφο θαη ζπ Αιιάρ φκσο νη δπφ καο αρ θαη βαρ» 

 -Υαρα. Πιάθα έρεηο ξε κπαγάζα. 

  

Υνξσδία: 

...πίζσ απ’ηνλ ηνίρν πάιη ζάκαζηε παξέα 

ηάθ-ηάθ εζχ ηάθ-ηάθ εγψ 

πνπ πάεη λα πεί ζ’απηή ηε γιψζζα ηε κνπγγή 

θξαηάσ γεξά θξαηάσ θαιά 

Μέο ζηηο θαξδηέο καο αξρηλάεη ην παλεγχξη 

ηάθ-ηάθ εζχ ηάθ-ηάθ εγψ 

ηάθ-ηάθ εγψ ηάθ-ηάθ εζχ. 
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(θαηα ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ νη θπιαθηζκέλνη παξακέλνπλ ζην πάησκα, 

  

Πνηεηήο:-Λέο λα ηα ιέκε θάπνηε ζηα αλήςηα καο θαη λα γειάκε; 

Ο θίινο ηνπ:-Δγψ ζα ηα ιέσ ζηα εγγφληα κνπ. Δζχ καγθνχθεο ζαλ ην κπάξκπα ζνπ  ζα γίλεηο; Γηαηί; 

Δπεηδή  ν λνπλφο ζνπ ζνχδσζε η’φλνκα ηνπ*; Δγψ πήγαηλα πην πνιχ ηνλ θίιν ηνπ ηνλ δηθφ κνπ ηνλ 

ζπλνλφκαην  πνπ καο έιεγε γηα ηνλ Γξάδν κε ηνπο ζθαηνθνπβάδεο. Θπκάζαη; 

Απιαία 
(γηα αιιαγή  ζθεληθνύ) 

(παηδηά ν κεζήιηθαο ΔΑηδήο ήηαλ ν Γηώξγνο ν Γηνιδάζεο θαη ζα ηνλ μαλαδνπκε παξαθάησ. Ο λεαξόο  

ΔΑηδήο ήηαλ ν Βαγγέιεο ν Μπξνπζγηάλλεο  ή γεξλάσ;) 

*Έρνπκε πεί βέβαηα ζηηο πξφβεο νηη κεξηθνί αξηζηεξνί ζπλεηδεηά δελ παληξεχνληαλ γηα λα κε αλαγθάδνπλ, 

ιφγσ εμνξηψλ θιπ, ηα παηδηά ηνπο λα ςσκνδεηάλε, αθνχ θη ε γπλαίθα ηνπο αξηζηεξή ζάηαλ θαη ζα 

ζπιιακβάλνληαλ θιπ θαη επίζεο γηα λα κε κπνξνχλ νη άιινη λα ηνπο αζθήζνπλ ςπρνινγηθφ εθβηαζκφ βάζεη 

ηνπ ηη ηξάβαγαλ νη νηθνγελεηέο ηνπο, , αιιά βεβαηα θαη πνιινί ζεσξνχζαλ αθχζηθε ηελ ηέηνηα ζηάζε ησλ 

ζπλαγσληζηψλ ηνπο.Πνιιέο θνξέο ζπγγελείο ηνπο βάθηηδαλ ηα παηδηα ηνπο κε ην φλνκα ησλ εξγελεδσλ 

απηψλ γηα λα κείλεη απην ην φλνκα αληη ηνπ παπνχ,  εηο ελδεημηλ   εθηίκεζεο ζηελ ζηάζε δσήο ηνπο.   

 

 (Γπν πηηζηξίθηα κε ζσκαηηθή δηάπιαζε παξάιιειε κε ηελ ζσκαηηθή δηάπιαζε ηνπ πνηεηή θαη ηνπ θίινπ ηνπ 

ζαλ λεαξώλ  κηιάλε, θξαηώληαο κηα κπάιια, κε δπν άληξεο πνπ  θη απηνί έρνπλ παξάιιειεο κε ηνλ πνηεηή θαη 

ηνλ θίιν ηνπ ζσκαηηθέο δηαπιάζεηο . Δίλαη ν ζείνο ν Κώζηαο ηνπ πνηεηή θη ν θίινο ηνπ Μηράιεο, ηνπ 

πεξηζηαηηθνύ γηα ην νπνίν  ν θίινο ηνπ πνηεηή (Μηράιεο   θη απηόο) ηνλ ξώηεζε ζηελ θπιαθή «Θπκάζαη;») 

  

-Θείε, πέο εθείλε ηελ ηζηνξία κε θείλν ην θίιν ζνπ. 

-Πάιη ηα ίδηα ζα ιέκε. Γέθα θνξέο ζηελ έρσ πεί. 

-Ο Μηράιεο  δελ ηελ έρεη αθνχζεη απν ζέλα. 

-Ρε κπειά πνπ βξήθα! Να ηνπ ηελ πείο εζχ. 

-Μνπ ηελ είπε αιιά εγψ ηε ζέισ απφ πξψην ρέξη. 

-Αα, ηελ ζέιεηο θη απφ ρέξη. Κη επεηδή ηελ ζέιεηο εζχ απφ ρέξη, εκέλα πξέπεη λα καιιηάζεη ε γιψζζα κνπ; 

Α, ξε Γξάδν πνχ λάμεξεο ηη θίξκα ζα γηλφζνπλ. 

Μεγάινο Μηράιεο:-Ρέ, γηα ην Γξάδν βαξηέζαη λα πείο ζηα παηδηά; 

-Μα είλαη δνπιεηά απηή; Μνχρεη θέξεη ελαλ έλαλ φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη μαλά-καλά ηα ίδηα. Καιά 

ιέεη ε παξνηκία «ζ’φπνηνλ δελ δίλεη ν ζεφο παηδηά δίλεη ν δηάβνινο αλήςηα» 

Μεγάινο Μηράιεο:-Καιά ζα ηνπο ηελ πψ εγψ ηελ ηζηνξία πνπ κνχδσζε ν ζεφο παηδηά αιια δελ κνχδσζε 

αλήςηα. 

Αλεςηόο:-Σνλ ήμεξεο θαη ζχ ηνλ Γξάδν;  

-Μαδί κε ηνλ κπάξκπα ζνπ είκαζηαλ φια εθείλα ηα ρξφληα πνπ θνπβαιάγακε θνηξψλεο. ηελ ίδηα ζθελή 

θνηκφκαζηαλ. Καη ην πξστ βξάρν-βξάρν ηνλ θαυκφ κνπ, πνπ ιέεη θαη ην ηξαγνχδη. 

Θείνο:-Κφθην. 

-Έηζη ζηξαβφμπιν ήηαλ απφ ηφηε; 

-Έρεηο θάεη ζθαιηάξα απ’ηνλ κπάξκπα ζνπ; 

-Όρη. 

-Με θάο. Δκέλα αθφκα ηε ζπκάηαη ν ζβέξθνο κνπ 20 ρξφληα ηψξα θαη ζα ηε ζπκάηαη θη άιια 20 αλ 

ππάξρνπκε. 

Θείνο: -Να δήζεηο λα ηε ζπκάζαη ηε ζθαιηάξα, ζα πείο ηψξα ζηα παηδηά γηα ην Γξάδν ή ηα δηθά καο ζα ιέο; 

Αλεςηόο:-Δκείο ζέινπκε λα αθνχζνπκε γηα ηε ζθαιηάξα. Κη ν Μηράιεο γηα ηε ζθαιηάξα ζέιεη λα αθνχζεη. 

Έηζη δελ είλαη Μηράιε; 

-Ναη. 

-Κφιια ην ζπλνλφκαηε. 

Θείνο:-Κνίηα κε ζνπ θνιιήζσ εγψ ηίπνηε άιιν. Με μαλαηξψεη ην ρέξη κνπ. Δθείλα ηα δηθά καο είλαη γηα λα 

ηα ζπκφκαζηε εκείο, φρη γηα λα ηα ιέκε. 

-Χρ, παηδηά, αλσηέξα βία, απηφλ ηνλ ηξψεη ην ρέξη ηνπ, εκέλα κε ηξψεη ν ζβέξθνο κνπ. Λνηπφλ ιέγακε γηα 

ηνλ Γξάδν. Δίρακε-πνχρακε ηνλ πφλν καο εθεί, λα θνπβαιάκε πέηξεο ληάια κεζεκέξη, καο ήξζαλε κηα θνξά 

θαη θάηη επίζεκνη κε ηηο θπξίεο ηνπο, καο βάιαλε νη θχιαθεο λα ζεληαξηζηνχκε , καο δψζαλε θαη θαιφ θατ 

κέρξη θαη θξαζί καο θέξαλε γηα λα ηνπο θάλνπλε θαιή εληχπσζε, ζα καο έβγαδαλ νη επίζεκνη θαη ιφγν γηα 

ηνπο αξραίνπο εκψλ πξνγφλνπο γηα λα ηνπο κνηάζνπκε θαη λα αθήζνπκε ηνλ θαθφ ηνλ δξφκν πνπ είρακε 
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πάξεη, ν Γξάδνο δελ θαηλφηαλε πνπζελά, ξέ πνχλαη ν Γξάδνο; εδψ Γξάδνο; εθεί Γξάδνο; πνπζελά ν Γξάδνο, 

εθεί πνπ κίιαγε έλαο επίζεκνο λάζνπ ν Γξάδνο ηζίηζηδνο φπσο ηνλ γέλλεζε ε κάλλα ηνπ πνπ ιέλε, αιιά 

παζαιεηκέλνο απ’ηελ θνξθή σο ηα λχρηα κε ζθαηά θαη θνπβάιαγε θαη δπφ ηελεθέδεο, πνπ μερεηιίδαλε απφ 

ζθαηά θη απηνί. Πάεη ζηελ εμέδξα θη αξρίδεη λα πεηάεη ρνχθηεο ηα ζθαηά θαη ζην δηνηθεηή θαη ζηνπο 

επίζεκνπο θαη ζηηο θπξίεο ηνπο, ζε φινπο. Υιάάάηο νη θνπξαδηέο ζε φινπο, εκείο λάρνπκε ρεζηεί ζην γέιην 

απφ θάησ, λα θσλάδεη ν δηνηθεηήο πηάζηε ηνλ, πνηφο λα ηνλ πηάζεη αθνχ φινη ζηραίλνληαλ έηζη πνπ ήηαλε 

παζαιεηκέλνο ζηα ζθαηά. Ση λα θάλεη; Να ηνλ απεηιήζεη; Με ηη; Ο βξεκέλνο ηελ βξνρή δελ θνβάηαη. Δηο 

ζάλαηνλ ήηαλε. Να ηνλ δείξνπλε; Καη ηη μχιν δελ είρε θάεη; Γελ είρε κείλεη ηίπνηε πνπ δελ ηφρε πεξάζεη, 

άξα ηίπνηε δελ έπηαλε ζηνλ Γξάδν. Άξρηζε ινηπφλ ν δηνηθεηήο λα απεηιεί ηνπο κπάηζνπο θαη ηνπο 

θαληάξνπο κε ηηκσξίεο θη ελ ησ κεηαμχ ηα ζθαηά ηνπ Γξάδνπ λα ηνπο έξρνληαη ζηα θνπζηνχκηα θαη ζηηο 

θαιέο ηνπο ηηο ζηνιέο θαη ζηα κνχηξα θαη ριάηο θαη ρινχηο νη θνπξαδηέο, πψο ιέλε Μαιάκσ ηα θνπκπνχξηα 

ζνπ θαη κπάκ θαη κπνχκ νη θνπκπνπξηέο, κε ηα πνιιά ηνπ νξκήμαλε ρψξηα πνπ ηνπο γιίζηξαγε έηζη 

ζθαησκέλνο πνπ ήηαλε θαη γηλφληνπζαλ ράιηα, ηνπο παζάιεηβε θαη ζηα κνχηξα φζνπο πιεζηάδαλε, ζα κνπ 

πείο κεηά ηνλ ζαπίζαλε. Αιιά θαη πξψηα ζάκπσο δελ ηνλ είραλε ζαθαηέςεη; Αιιά ηψξα είρε πάξεη θαη ην 

αίκα ηνπ πίζσ, θαη γηα πάξηε ηνπ θαη γηα πάξηε καο, ήξσαο ν Γξάδνο ινηπφλ, ή κάιινλ θίξκα, ήξσαο ήηαλε 

θη απν πξίλ έηζη θη αιιηψο, γεκάην ήξσεο ήηαλ ην λεζί αιιά έγηλε θαη θίξκα. 

Μηράιεο  κηθξόο: -Απηφγξαθν πήξαηε; 

Μηράιεο  κεγάινο: -Σνπ δεηήζακε αιιά καο εηπε φηη ηνπ ηέιεησζε ην ζηπιφ θαη κφλν ζθαηφγξαθα δίλεη. 

-Δζχ ζείε δελ κνχρεο πεί ηφζα πνιιά, θαιά πνπ ήηαλε εδψ ν θίινο ζνπ θαη καο ηάπε φια. Μηράιε ζα ηα 

πνχκε ζε φιε ηελ  παξέα ζην δηάιεηκα αχξην. 

-Όρη ηψξα ζα ηα πνχκε, ζην εκίρξνλν ζην νηθφπεδν, πάκε γηαηί ζα βάινπλ άιινπο ζηε ζέζε καο θαη δελ ζα 

παίμνπκε κπάιια. 

  

  

(Ζ κεηάβαζε ζην επφκελν επεηζφδην είλαη ζρεδφλ απαξαηήξεηε. Μφλν αιιαγή ηνπ πνηνί  ζπκνχληαη 

ππάξρεη, φρη αιιαγή ζθεληθνχ ή θαλ πιάλνπ, νχηε θαλ αλνηγνθιείζηκν απιαίαο νχηε άιιε δηαθνπή ) 

  

 Ζ κειηά πάλσ απ’ην κήιν 

  

Θείνο: -Πνπ ηα ζπκήζεθεο κε ηφζε ιεπηνκέξεηα ξε; 

-Μα κνχρε κείλεη απνξία. Πψο ηνχξζε ε ηδέα; 

-Καη γψ ηφρα απνξία. Μα ην ζθέθηεθα κεηά απν ρξφληα. 

-Γηα ιέγε. 

-νπ ιέεη «Δζείο ξε πνχρεηε ην ζξάζνο λα καο βγάδεηε θαη ιφγνπο γηα ηνπο αξραίνπο ιεο θαη νη απφγνλνη 

ηνπ Λεσλίδα πνχπε ην κνιψλ ιαβέ είζηε εζείο θη φρη εκείο πνπ βγάδνπκε ην θίδη απ’ηελ ηξχπα, εζείο είζηε 

βνπηεγκέλνη ζηα ζθαηά θαη απ’φπνπ θαη λα ζαο πηάζεη θαλείο βξσκάεη. αο ιέκε λα βγείηε ζαλ άληξεο λα 

αθνπζηεί θη απν ζαο θη απν καο ηη ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο λα ην μέξνπλ φινη θαη ζείο καο εθβηάδεηε 

απνιχνληαο απν ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη ηνπο ζπγγελείο καο, λα πεηλάζνπλ θη άιιεο νηθνγέλεηεο θη φρη κφλν νη 

δηθέο καο πνπ δνχλε απφ ειεεκνζχλε ζπγγελψλ θαη γεηηφλσλ θη έηζη φπνηνο καο αγγίδεη είλαη ζαλ λα 

κνιχλεηαη. Δ, ζα γίλσ θη εγψ έηζη πνπ απφ φπνπ λα κε πηάζεηε λα βξσκάηε αιιά κε πξαγκαηηθά ζθαηά, φρη 

κε ηα ζθαηά ηεο εμνπζίαο πνπ έρεηε εζείο». Κάπσο έηζη ζα ηνχξζε ε ηδέα. 

-Μεγάιε , πψο ην ζθέθηεθεο; Αιιά είπακε, εζχ είζαη δηαλννχκελνο! Υαρα. Κάηζε ηψξα κνχξζε θαη κέλα 

ηδέα. Θάιεγε απφ κέζα ηνπ ν Γξάδνο «θαη εκέλα χζηεξα γηα λα κνπ θχγνπλ ηα ζθαηά, θάλσ έλα κπαλάθη θη 

είκαη ζέληνο. Δλψ ηα δηθά ζαο ηα ζθαηά δελ θεχγνπλ, γηαηί είλαη ζην κπαιφ ζαο θαη ζηελ ςπρή ζαο θαη γηα 

λα θχγνπλ πξέπεη λα παξαηηεζείηε απ’ηηο ζέζεηο πνχρεηε βνιεπηεί θαη ζηγά κελ ην θάλεηε, άζε πνπ επεηδή 

ζα ραιάγαηε ηελ πηάηζα ζα ζαο έβαδαλ λα ηξαβάηε θη εζείο απηά πνπ ηξαβάκε εκεηο, νπφηε ιέηε λα ιείπεη ην 

βχζζηλν. Πάξηε ηελ θνπξάδα ζαο ινηπφλ , ριάάηο Μα πνηφο είκαη; Ο Γεσξγνπζφπνπινο πνπ γξάθεη ηηο 

αλαιχζεηο ζηηο εθεκεξίδεο; Με θνπιηνχξηαζεο θαη κέλα. Με δηαλννχκελν αλ θνηκεζείο ην πξστ ζα 

θνπιηνπξηάζεηο.. 

-Αθφκα δελ ηνλ είδακε δηαλννχκελν ηνλε βγάιακε. ηγά ηνλ θνπιηνπξηάξε. Κη απν αλαθιαζηηθά ζθίδεηο, 

πξίλ 20 ρξφληα θνηκφκαζηαλ καδί ηψξα ζνχξζε ηδέα, ρκκ, πιάθα-πιάθα σξαία ήηαλ ε ηδέα πνπ είπεο κε ην 

«έλα κπαλάθη θαη κνπ θχγαλ ηα ζθαηά» 

-’άξεζε ; Καη γσ λφκηζα πσο ζα κνχξηρλεο θη άιιε ζθαιηάξα. Θπκάζαη; 

Απιαία 
(γηα αιιαγή ξνύρσλ θαη ζθεληθνύ) 
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(Έρνπλ θνξέζεη ζαθάθη γξαβάηα. Έρνπλ βγεί απν δηθαζηήξην. Δίλαη καδί ηνπο θη έλαο θίινο ηνπο, , 

 ν Φίιηππαο , αιιά δελ κηιάεη) 

  

Μηράιεο: -Ρε, θαηάιαβαηε ηη πνηλή πήξακε; Απφ πέληε θνξέο ηζφβηα ν θαζέλαο θη απφ ηξείο εηο ζάλαηνλ 

Σξειινί είλαη; Ση ιέηε θχξηε πξφεδξε; Αλ καο εθηειέζεηε έζησ θαη κηα θνξά, άζε πηα ηξείο θνξέο, πψο ζα 

δήζνπκε λα ππεξεηήζνπκε ηα ηζφβηα; Αλ δήζνπκε λα ππεξεηήζνπκε ηα ηζφβηα έζησ θαη κηα θνξά -

Μαζνπζάιεο ζα γίλνπκε λα ηα ππεξεηήζνπκε πέληε θνξέο;- αλ δήζνπκε, ιέγσ, γηα ηα ηζφβηα ηφηε ζαο 

εξσηψ: πψο ζα καο εθηειέζεηε; Μήπσο είραηε πηεί θάλα πνηεξάθη πξστ-πξστ; Δκεηο γηα λα ζαο αθνχζνπκε 

ζην δηθαζηήξην θνξέζακε θαη ηα θαιά καο, δαλεηθφ ζαθάθη απν ηνλ αδειθφ κνπ θφξεζα γηα λα ηηκήζσ ηνλ 

ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ζεηο θνπαλάηε ηζίπνπξα πξίλ έξζεηε; Καη κεηά «πάξε λάρεηο» 

(Μπαίλεη έλαο αζηπλνκηθόο, είλαη ν κεζήιηθαο δεζκνθύιαθαο πνπ είρακε δεί αιιά ζηα ληάηα ηνπ, καύξα 

καιιηά-κνπζηάθη αληί  γθξίδα) 

-Μπξφο, ζηελ θινχβα γξήγνξα κελ αγξηέςσ. 

Κώζηαο: -Να αγξηέςεηο; Γελ άθνπζεο ξε θαξαγθηφδε ηη πνηλή πήξακε; Απν δψ θαη πέξα ην κφλν πνπ 

κπνξείο λα καο θάλεηο είλαη λα καο ηα...Άληε ηψξα θαη δελ ηα ζπλεζίδσ ηέηνηα ιφγηα. 

Μηράιεο: -Ρε θαξαγθηφδε έθαλεο ηνλ θνπιηνπξηάξε λα κηιάεη ζαλ εκάο ηνπο ιηκελεξγάηεο; Θα ζε 

θαηαγγείισ ζην ζσκαηείν νηη ζέιεηο λα καο αθήζεηο άλεξγνπο. 

(Αθνύγεηαη ε θσλή ηεο κάλλαο ηνπ Μηράιε (Γέζπνηλα Σξηαληαθύιινπ) 

-Κύξηε αζηπθύιαθα, θύξηε αζηπθύιαθα. 
Ο αζηπθύιαθαο  ιέεη ζηνλ  Μηράιε : 

-Θα ζνχδεηρλα αιιά κε θσλάδνπλ 

 Βγαίλεη θαη γπξλάεη κε ηελ κάλλα ηνπ Μηράιε 

-Θέ κνπ πψο θξαηηέκαη; Τπάξρεη Θεφο, ζα ην βξνχλε νη μεδηάληξνπνη... 

-Έια ξε κάλα ςπρξακία, πήγαηλε ζπίηη λα εξεκήζεηο, κε καο ζαιηάξεηο θη εκάο. Έια αχξην λα πάξεηο ην 

ζαθθάθη κε ην ραιάζσ ζηελ εθηέιεζε. 

-Αααααα (ζπαξαθηηθν ιόγσ ηεο μαθληθήο εηθόλαο πνπ ηεο δεκηνύξγεζε. Καη ιηπνζπκάεη) 

Υιάάάηο , ζθαιηάξα ηνπ Κώζηα ζηνλ Μηράιε. Σνπ ιέεη πάξα πνιπ άγξηα: 

Κώζηαο: -Σέηνηεο καιαθίεο ιέλε ζηε κάλλα ηνπο ξέέ; 

  

(Απιαία γηα αιιαγή ζθεληθνπ θαη βγάιζηκν ζαθθαθηώλ/γξαβαηώλ. Κειιί. Ξεκεξώκαηα. Ηκίθσο. Αθνύγεηαη 

ήρνο από κπάξεο λα αλνγνπλ θαη μαλά λα θιείλνπλ (ηξία βαξεηα κεηαιιηθά ρηππήκαηα θαη άιια ηξία) 

  

Φίιηππαο:-Ώσρ, θαιψο ηα δερηήθακε 

Μηράιεο: -ψπα φπνπ λάλαη ζα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο πνπ ιέεη θαη ην ηξαγνχδη. 

Κώζηαο:-Ζ δσή ηξαβάεη ηελ αλεθφξα. (Κψζηαο) 

Μηράιεο: -Καιά, εζχ αλ δελ κπείο ην θνπιηνπξηάξηθφ ζνπ ζα ζθάζεηο Απηφ είλαη πνπ ιέλε θνπιηνχξα κέρξη 

ζαλάηνπ.. 

Φίιηππαο:-Όρη , είλαη πνπ ιέλε «θνπιηνχξα λα θχγνπκε» 

  

Μπαίλεη ν αζηπθύιαθαο (πάιη ν Γηώξγνο ν Γηνιδάζεο αιιά σο  λένο)  ηνπο θνηηάεη πξώηα θαη ηνπο ηξείο, 

έλαλ-έλαλ θαη κεηά ιέεη: «Φίιηππνο Ισάλλνπ. Η ζεηξά ζνπ» 

  

(Ο Φίιηππαο κεηά απν πνιπ ζύληνκε ζησπή ζεθώλεηαη απνθαζηζηηθά) 

(Πξνο ηνλ αζηπθύιαθα, ζαλ λα ηξαβάεη απηνο ηνλ αζηπθύιαθα  θη νρη ν αζηπθύιαθα απηόλ θαη κε αγθαδέ θαη 

γξήγνξν πεξπάηεκα, θνηλώο «ζαλ έηνηκνο από θαηξό»). 

Φίιηππαο:-Πάκε ξέ 

(Καη ακέζσο κεηά πξόο ηνπο άιινπο:) 

-Δκείο ερνπκε ραηξεηηζηεί, κελ ηα μαλαιέκε 

  

Ξαθληθά, κόιηο δελ θαίλεηαη θη αθνπζηεί ην άλνηγκα ηεο  κπάξαο, θη νη δύν καδί ηξέρνπλ ζην άθξν ηεο ζθελήο 

πξόο ηελ κεξηά πνπ έθπγαλ θαη ιέλε ζαλ κε νπξιηαρηό: 

Μηράιεο:-Γεηά ζνπ αδέιθη Φίιηππααα! (ηνληζκέλν ην αααα αθνπ είλαη γηα λα πλίμεη ιπγκό) 

Κώζηαο:-Θα ζε ζπκφκαζηε πάληαααααα! (ηνληζκέλν ην αααα αθνπ είλαη γηα λα πλίμεη ιπγκό) 
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(Μηράιεο (κνπξκνπξηζηά):-Ση πάληα δειαδή, κέρξη ηε ζεηξά καο ζα ζε ζπκφκαζηε, δειαδή κερξη αχξην 

κεζαχξην. 

 Αθνύγεηαη ε κπάξα πνπ θιείλεη. 

Αθνύγεηαη παξάγγεικα ζαλ γαύγηζκα 

Δπί ζθνπόλ! Πύύύξ. 
 Ππξνβνιηζκόο, 

Ακέζσο κεηά, θαπάθη, (από θαζέηηα, όρη απν ρνξσδία) ν ζηίρνο 

...θαη ηνύηνη κεο ζηα ζίδεξα θη εθείλνη κέο ζην ρώκα» 
(εκείο βιέπνπκε κόλν ηνπο άιινπο θαζηζηνύο πάιη, κε ην θεθάιη ζθπθηό βαξεηά ζην ρέξη ηνπο (ή νηηδήπνηε 

ζρεηηθό, όπσο ηνπο έξζεη) θαη ζε εκίθσο πνπ ζβήλεη γ ηα λα πέζεη απιαία θαη λα αιιαμεη ην ζθεληθό. Δλ ησ 

κεηαμύ ην ηξαγνύδη ζπλερίδεη:) 

Καη ηνχηνη κεο ζηα ζίδεξα θη εθείλνη κεο ζην ρψκα 

θαη ηνχηνη κεο ζηα ζίδεξα θη εθείλνη κεο ζην ρψκα 

ψπα φπνπ λάλαη ζα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο 

ζψπα φπνπ λάλαη ζα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο. 

Απηφ ην ρσκα είλαη δηθφ ηνπο θαη δηθφ καο. 

Απηφ ην ρσκα είλαη δηθφ ηνπο θαη δηθφ καο. 

Όηαλ ζθνηψλνληαη, φηαλ ζθνηψλνληαη, 

φηαλ ζθνηψλνληαη φηαλ ζθνηψλνληαη, 

ε δσή ηξαβάεη ηελ αλεθφξα, 

ε δσή ηξαβάεη ηελ αλεθφξα, 

κε ζεκαίεο, κε ζεκαίεο, κε ζεκαίεο 

θαη κε ηακπνχξια, 

ε δσή ηξαβάεη ηελ αλεθφξα, 

ε δσή ηξαβάεη ηελ αλεθφξα, 

κε ζεκαίεο, κε ζεκαίεο, κε ζεκαίεο 

θαη κε ηακπνχξια. 

όηαλ ζθνηώλνληαη όηαλ ζθνηώλνληαη. 
https://www.youtube.com/watch?v=uU3aSM0mQKw 

 (ζεκ: Σν θνκκάηη κε ην «φηαλ ζθνηψλνλνληαη είλαη απ’ην «φηαλ ζθίγγνπλ ην ρέξη» 

  

(ε ιίγν μαλαεκθαλίδνληαη ν Κώζηαο θη ν Μηράιεο 40 ρξόληα κεηά 

κε θάηη πνπ λα ζπκίδεη ειηθία, π.ρ. ηξαγηάζθα, πίπα, πεξνύθα άζπξε θιπ). 

  

Κώζηαο: -Πψο ηα ζπκεζήθακε ηψξα απηά; 

Μηράιεο:--Νάλαη θαιά θη ν ςειφο ν Θενδσξάθεο πνπ ζα θάλεη ηε ζπλαπιία, λα πάκε φζνη δνχκε αθφκα λα 

δείμνπκε ζηα εγγφληα καο λα θακαξψζνπκε φηη βνεζήζακε θη εκείο λ’αιιάμεη ιίγν ν θφζκνο 

Κώζηαο: -Δθεί πνπ γίλνληαλ απηά πνπ μέξνπκε ηψξα γίλεηαη ζπλαπιία. 

Μηράιεο:-Ρεβάλο ηεο ηζηνξίαο πνπ ιέεη θη ςειφο. Φέκκαηα; Όηαλ ηα ηάλθο ζαο ζάρνπλ  ζθνπξηάζεη ηα 

ηξαγνχδηα κνπ ζα ηξαγνπδηνχληαη αθφκε, έιεγε. Με θφιιεζεο θνπιηνχξα, θη εζχ ςειφο δελ είζαη; Σφρεηε 

ζην κπφτ ζαο θαίλεηαη λα καο θνιιάηε. Θα πάκε ζηε ζπλαπιία έ; Δγψ ζα πάσ κε παηδηά θαη κ’εγγφληα. 

Θαξζείο καδί καο; 

Κώζηαο: -΄Δγηλε, ζάξζεη θη αλεςηφο κνπ ν Κσζηαληάθεο κε ην θίιν ηνπ ηνλ Μηραιάθε. 

Μηράιεο:-Πνηνί; Δθείλνη νη πηηζηξηθάδεο πνπ καο ξψηαγαλ γηα ηνλ Γξάδν φηαλ παίδαλ αθφκα κπάιια ζηηο 

αιάλεο; Ση γίλνληαη; Σψξα ζάλαη κέρξη εθεί πάλσ. Φνηηεηέο; Μα ηη ιέσ; Οηθνγελεηάξρεο ζάλαη κε παηδηά ηεο 

παληξεηάο. Καιά ηα ιέσ; Υαζήθακε ηφζα ρξφληα θαη δελ ζε ξψηεζα. Θα καο μαλαξσηάλε ιέο γηα ηα ληάηα 

καο; 

Κώζηαο: -Δκείο ζα ηνπο ξσηάκε. Έρνπλ θη απηνί ηα δηθά ηνπο λα καο πνχλ. Γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ ήηαλ. 

Μηράιεο:-Ρέ πψο πεξλάλ’ ηα ρξφληα! 

Κώζηαο: -Αιιά... Αζην, πνλάεη , άζην! 

Μηράιεο:-Καηάιαβα, θη εγψ απηφ ζθεθηφκνπλα αιιά δελ ιέσ ηίπνηε γηαηί αγξηεχεηο. Α ξε Φίιηππα 

λάβιεπεο ηε ξεβάλο ηεο ηζηνξίαο, αιιά εζχ ζθνηψζεθεο λσξίο, εζέλα ζνχπεζε ην ιαρείν εθείλν ην βξάδπ θη 

εκάο ν ιήγνληαο, εζχ ζην ρψκα θη εκείο ζηε θπιαθή. Σελ άιιε κέξα αιιάμαλε ηηο πνηλέο ζε ηζφβηα 

κφλν..ηέινο πάλησλ , θη εγψ αγξηεχηεθα. Πέο κνπ γηα ηνλ  Κσζηαληάθε θαη ηνλ ζπλνλφκαηφ κνπ ηφηε ζην 

Πνιπηερλείν. Γεληά θη απηή! Σν κήιν θάησ απ’ηε κειηά πνπ ιέλε. Ση ιεβέληεο είδακε θαη ηφηε! Θπκάζαη ηη 

https://www.youtube.com/watch?v=uU3aSM0mQKw
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θαηαπέιηεο ήηαλ ν Παλαγνχιεο ζηε δίθε ηνπ. Πφηε ηνλ παξαθαιάγαλε θαη πφηε ηνλ ζηαπξψλαλε γηα λα 

δεηήζεη ράξε λα κελ ηνλ εθηειέζνπλε γηα λα κε θαλεί ζηνπο μέλνπο νηη γίλνληαη εθηειέζεηο θαη λα κε θαλεί 

ζηελ Διιάδα νηη ππνρσξνχλ νη δηθηάηνξεο θαη νηη δελ ηνικνχλ. Κη απηφο ζην ραξηί αληί γηα αίηεζε ράξεο 

ζηνλ Παπαδφπνπιν ηνχγξαθε «Γεηάζνπ Παπαδφπνπιε αξρηπαιηάηζν» θαη ηνπ θάλαλε εηθνληθέο εθηειέζεηο 

κπάο θαη ηξνκάμεη θαη ηνπο πήγαηλε απφ ξεδηιίθη ζε ξεδηιίθη, θη αο ηνχραλε θάλεη ηνπ Υξηζηνχ ηα πάζε πνπ 

ιέεη ν ιφγνο, πνηφο ιφγνο δειαδή, ζηε πξάμε ηνπ ηα θάλαλε. 

Κώζηαο: -Δίλαη ζαλ ηελ παξνηκία πνπ ιέεη «Να κε ζνπ δψζεη ν Θεφο φζα κπνξείο λ’αληέμεηο» θαη λα 

θαληαζηείο φηη έιεγε φηη πξψηα ήηαλ απφ απηνχο πνπ ιηπνζπκάλε ζηνλ νδνληίαηξν κφιηο δνχλ αίκα. 

Πνηεηήο βιέπεηο θη απηφο! Αιιά κφιηο ηνχπαλε λα πεί πνηνί άιινη ήηαλ ζηελ νξγάλσζε έγηλε βξάρνο, 

θνπβέληα δε ηνπ πήξαλε. 

Μηράιεο:-Ακ θη ν Ρίηζνο ν πνηεηήο πνχρακε ηφηε ζην λεζί θαη άληερε φζα θη ν Γξάδνο θαη ηνπ ιέγακε πψο 

γίλεηαη πνηεηήο άλζξσπνο θαη λάλαη ηφζν δφξηθνο, δελ έιεγε φηη γηα λα ζπλεζίζεη ζην αίκα λένο πήγαηλε ζηα 

ζθαγεία; Καη είρα αθνχζεη νηη ν Παλαγνχιεο ηα πνηήκαηα επεηδή δελ είρε ζηπιφ ζην θειιί ηάγξαθε κε αίκα 

αληη γηα κειάλη. Καη νη δεζκνθχιαθέο ηνπ βιέπνληάο ηνλ ηη ζεξίν ήηαλ ληψζαλε αλζξσπάθηα, θνκπιάξαλε 

θαη κε θίλδπλφ ηνπο ηα βγάδαλε θαη ηα δίλαλε λα ηππσζνχλ θαη λα γπξίζνπλ ρέξη κε ρέξη, απηφο έδηλε απ’ηε 

θπιαθή θνπξάγην ζηνπο άιινπο φρη νη άιινη ζ’απηφλ , ηνλ βιέπαλε ηη ζέιεζε είρε θαη μχπλαγε θη ε δηθή 

ηνπο ζέιεζε. 

Κώζηαο: -Μνχιεγε ν αλεςηφο κνπ ηφηε ηνλ θαηξφ ηνπ πνιπηερλείνπ ήηαλε ην ίλδαικα φισλ ησλ λέσλ θαη 

ηνλ έλησζαλ λα ηνπο ζπκπαξαζηέθεηαη απ’ηελ θπιαθή, φηη θη απηνί πνπ ήηαλ έμσ θη απηνί πνπ ηνπο πηάλαλε  

θη ήηαλ κέζα έλησζαλ φηη έρνπλ έλαλ γίγαληα λα ηνπο παξαζηέθεηαη θαη λα ηνπο ζπξψρλεη λα πάλε κπξνζηά 

ρσξίο λα ινγαξηάδνπλ ηίπνηε. Έλαο Κηλέδνο ζνθφο είρε πεί κηα θνξά φηη άκα θπιαθίζεηο ηελ αιήζεηα γηα λα 

κελ αθνχγεηαη ηφηε νη ηνίρνη ηεο θπιαθήο γίλνληαη κεγάθσλα θαη ηε θσλάδνπλ πην δπλαηά. Απηφ δελ έγηλε 

θη εδψ; Οη ίδηνη νη δεζκνθχιαθεο ηνπ θπθινθνξνχζαλε ηα πνηήκαηα! 

Μηράιεο:-Πάξηα Κνχβεια πνχιεγεο ηνπο πνηεηέο ιαπάδεο! νπ θάλνπλ πιάθα θαη νη Κηλέδνη. Κάηη ηέηνηα 

θνπιηνπξηάξηθα κνπ ιέο θαη ηνπο πάσ ηνπο θνπιηνπξηάξεδεο. Άθνπ ηνλ ηψξα πνπ κε θαηάθεξε λ’αθνχσ 

Κηλέδηθεο παξνηκίεο! Ρε ζχ , ζπκάζαη ηφηε πνπ δηθάδαλε ηνπο βαζαληζηέο θη  εθείλνο ν αληζφξξνπνο ν 

Θενθηινγηαλλάθνο  θψλαδε «Κχξηε πξφεδξε, δηακαξηχξνκαη πνπ ν Παλαγνχιεο κε ιέεη Θενθηινγηαλλάθν 

θη φρη θχξην Θενθηινγηαλλάθν» Πψ-πψ ηξέιια ν άλζξσπνο ,  έιεγε θη νηη ν Παλαγνχιεο ήηαλ πνιχ 

ζθιεξφο πξφο ηνπο βαζαληζηέο ηνπ γηαηί ηνπο πεξηθξνλνχζε θαη ηνπο έβξηδε δηαξθψο.  Δπεηζφδην ν 

άλζξσπνο. 

Κώζηαο:-Σν πηφ ηξειιφ ήηαλ πνπ χζηεξα πήγε λα δψζεη θαη ζπγραξεηήξηα ζηνλ Παλαγνχιε γηα ηελ 

αγφξεπζή ηνπ. 

Κώζηαο:-Μέρξη εθεί μέξεηο; 

Μηράιεο:-Έρεη θαη ζπλέρεηα; 

Μηράιεο:-Αα! Σν θαιχηεξν! Σνχπηαζε κε ην δφξη ην ρέξη γηα ρεηξαςία λα ηνλ ζπγραξεί θη ν Παλαγνχιεο 

ηνχπε «Πάιη ληψζσ ζαλ λα πηάλσ ζθαηά» Κη απηφο είπε «Μνπ ηφρεηο πεί ηφζεο θνξέο Αιέθν κνπ πνπ ηφρσ 

ζπλεζίζεη».  Νφκπει αληζφξξνπνπ. Αιιά δελ κπνξείο λα πείο! Δκπξφο ζην δξφκν πνπ ράξαμε ν Γξάδνο. 

Απηφλ ζπκήζεθα κε ηα ζθαηά. Ζ ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη, απηνχο πνπ βιέπεηο ζα ηνπο μαλαδείο πνπ ιέεη 

θαη ην ηξαγνχδη. Πάιη κε θνπιηνχξηαζεο , κφλν φηαλ είκαη κε ζέλα κνχξρνληαη ζηηράθηα. 

Κώζηαο:-Καη κέλα κφλν φηαλ είκαη κε ζέλα αθνχσ γηα ζθαηά θαη κνπ θαίλεηαη νηη αθνχσ πνηήκαηα. 

Μηράιεο:-Απνδίδεη ην δίδπκν. Λνηπφλ, ην ηξαγνχδη «απηνχο πνπ βιέπεηο ζα ηνπο μαλαδείο» ηειηθά δελ 

ελλννχζε κφλν νηη θάπνηε ζα καο μαλάβιεπαλ νη νηθνγέλεηέο καο λα βγαίλνπκε απ’ηε θπιαθή θη αο είρακε 

ηζφβηα κε παξάλνκεο δίθεο,  αιιά θη φηη ε λέα γεληά ζάπαηξλε ην παξάδεηγκα θαη ζάθηηαρλε ηνπο δηθνχο ηεο 

ηδενιφγνπο. 

Κώζηαο:-Πνιχ ζσζηά. 

Μηράιεο:-Πάκε λα θάκε ηίπνηε, πείλαζα απ’ηελ πνιιή ζθέςε. Σέξκα ε θνπιηνχξα γηα ζήκεξα, αχξην πάιη, 

ή θαιχηεξα απφ Γεπηέξαο. 

Κώζηαο:-Να ζε θνπθάλσ θη εγψ κε κηα πιάθα πνπ δελ ηελ μέξεηο; 

Μηράιεο:-Ρίρηε 

Κώζηαο:-Ο Παλαγνχιεο απ’ην θειιί ηνπ πνπ ήηαλ ζαλ ηάθνο, νχηε ρψξαγε φξζηνο, θάζε απφγεπκα έθαλε 

ζψνπ κε θαξαγθηφδε ζε λέν επεηζφδην λα ζπλαληάεη ηνλ δηεπζπληή ηεο θπιαθήο ζαλ Υαηδαληδάξε θαη λα 

ηνλ δέξλεη θη φρη κφλν λα ηνλ δέξλεη αιιά θαη λα ηνλ πεδάεη, θη ν δηεπζπληήο πνπ γηλφηαλε ξεδίιη γηαηί νη 

θαληάξνη δελ θεχγαλε γηα ηελ έμνδν πξίλ αθνχζνπλ ην ζψνπ,δελ κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηε, κε ηη λα ηνλ 

απεηιήζεη, φπσο θαη ζηνλ Γξάδν φια ηάρε δνθηκάζεη, κφλν αλ ηνλ απέιπε ζα γιίησλε. Όηαλ ήξζε κηα θνξά 

ακλεζηία γηα φινπο ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο ιφγσ πηέζεσλ απ’ηελ Γηεζλή Ακλεζηία, έπξεπε 
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λ’αθήζνπλ θαη ηνλ Παλαγνχιε αιιά εθείλνο γηα λα ηνπο ζπκίζεη φηη δελ ηνπ θάλνπλ ράξε αιιά απηφο ηνπο 

θάλεη ράξε ηνπο είπε νηη δελ ηε δέρεηαη ηελ ακλεζηεία θαη δελ θεχγεη αλ δελ ηνπ θέξνπλε γαιιηθή θνιψληα 

θαη δελ ηνπ θέξνπλ άγεκα λα ηνπ θάλεη «παξνπζηάζηε» ηελ ψξα πνπ ζα βγαίλεη , θη ν δηεπζπληήο ηη λα θάλεη 

γηα λα ηνλ μεθνξησζεί πνπ ηνλ είρε κνπξιάλεη θαη ηνλ έθαλε θαη ξεδίιη θάζε απφγεπκα έζηεηιε θαη ηνπ 

πήξαλ θα γαιιηθή θνιψληα θαη ηνχθαλαλ θαη παξνπζηάζηε. Έηζη βγήθε. ε μαλαθνχθαλε ν Παλαγνχιεο ή 

φρη; 

Μηράιεο:-Μ’έθηηαμεεε! Ζ ππφζεζε ζεθσλεη θέξαζκα. Όρη ζε ζνπβιαηδίδηθν, ζε κπνπδνχθηα. Κεξλάσ θαη 

έλα παλέξη γαξδέληεο. Δγψ ηηο δίλσ ζε ζέλα θαη ζχ δψζηεο φπνπ ζέιεηο. Α, ξε Φίιηππα , θάηη ηέηνηα 

ζηελνρσξηέκαη πνχραζεο....Α, ξε Γξάδν. ηελ πγεηά ζαο ζα ηα πηνχκε, πνηάλ πγεηά ζαο δειαδή, εθεί πνπ 

είζηε ρίιηα ρξφληα ζα δήζεηε θαη άιια ηφζα έηζη θη αιιηψο. 

ΑΤΛΑΙΑ 
(ππό ηνπο ήρνπο ησλ ζηίρσλ (απν Μπηζηθώηζε,  όρη απν ρνξσδία): 

https://www.youtube.com/watch?v=jeU0RbuIQok 

Απηνχο πνπ βιέπεηο ζα ηνπο μαλαδείο, ζα ηνπο γλσξίζεηο πάιη, 

άιινλ ζα ιέλε Κσζηαληή θη άιινλ  Μηράιε. 

Απηνχο πνπ βιέπεηο ζα ηνπο μαλαδείο, ζα ηνπο γλσξίζεηο πάιη 

ζ’απηφλ ηνλ θφζκν ζα γπξλνχλ κε πεξεθάλεηα πηφ κεγάιε. 
 

 
 

 

Απηφ παίρηεθε άιιε κηα θνξά κε ηνλ Γεκήηξε ηεο Μαηνχιαο ζηνλ ξφιν ηνπ Γηάλλε (. Όηαλ 

ην 2008 ην θζηλφπσξν ν Ηξαθηλφο δεκνζηνγξάθνο πέηαμε ηηο αξβχιεο ζηνλ Μπνπο (θαη 

«θαηά ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπ» ην κάηη ηνπ ηνχγηλε ηνχκπαλν θαη θάηη πιεπξά ηνπ ζπάζαλε) 

δελ είρα αθφκα βξεη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γηάλλε, είρα φκσο ηνπ Γεκήηξε θαη ηνπ 

έζηεηια ηελ είδεζε κε ηίηιν «Ο Γξάδνο δεη. ην Ηξάθ» θαη κε ζρφιην «Θα ηφδεο θαη ζηελ 

ηειεφξαζε θαληάδνκαη». Πήξα ηελ απάληεζε «Κχξηε ηψξα βεβαηψζεθα φηη ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ μέξνπλ φηη ζα ηνπο ηα ζπάζνπλ ηα πατδηα άκα θάλνπλ θάηη θη φκσο ην 
θάλνπλ». 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeU0RbuIQok
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Step 6: Οη πην  πνιινη απν καο ζα  εηραλ πεξαζεη κηα θαζε  πνπ πξσηνκαζαηλνληαο γηα 
ςπρνινγηα, ηξαπκαηα, αζπλεηδεην θιπ  ζεσξνπζαλ  νηη ζην βαζνο ν αλζξσπνο εηλαη  
θαιφο  θαη, αλ δελ ηνπ βγαηλεη,  ηνηε θαλνληαο ζπλεηδεηα ηα ηξαπκαηα πνπ απσζεη γηα λα 
κε πνλαεη  γηλεηαη πην επθνια επηπρεο θαη ζειεη λα βνεζαεη λα γηλνληαη  εηζη  επηπρεηο νινη θιπ, 
θιπ ....Ώιινη εκεηλαλ  ακεηαθηλεηνη ζε απηε ηε ζεσξεζε,  αιινη  ηελ αλαθαιεζαλ   εηηε 
απνγνεηεπκελν απν αιινπο πνπ ζπλαληεζαλ εηηε   απν ηνλ εαπην ηνπο , εηηε απν ηελ 
επηζηεκνληθε ηεθκεξησζε  ηεο ςπρνινγηαο, εηηε    καζαηλνληαο γηα αλζξσπνπο,  ή θαη 
ζπλαλησληαο αλζξσπνπο πνπ νρη απισο δελ εηραλ θακηα νξεμε λα θαλνπλ θαλελαλ αιιν 
επηπρε πεξαλ ηνπ εαπηνπ ηνπο αιια ζα ραηξνληαλ λα θαλνπλ αιινπο λα δπζηπρνπλ αθνκε θαη 
ρσξηο δηθν ηνπο θεξδνο,   ηεινο  παλησλ, θαπνηε λνκηδακε νηη ν ληε αλη απαζρνινπζε κνλν 

αλαγλσζηεο Γάθνπια πνπ απνθαινπζαλ ηoλ Bataille   Μπαηαιέ,  απνδνκεηεο  θαη 

απνδνκηζηεο πνπ ηνλ απνθαινπζαλ Μπαηα΄η‘γ αιια δελ εηραλ αθνπζεη θαη γηα απνηθνδνκεηεο 
θαη θπθιν αδσηνπ,  κεηα καζακε θαη γηα ηνλ Αεκεηξνθάιε πνπ εθαλε   κε ηνλ Καηζνχια θαη ηελ 
Μαξγέηε αλζξσπνζπζηα  γηαηη πηζηεςε ζην ςεκκα  ηνπ ζαηαλα (δελ ζαρε αθνπζεη νηη  ιεγνηαλε  
θαη  «παηεξ  ηνπ ςεπδνπο»)  νηη ζα ηνπ εδηλε ζηελ επηγεην δσε θεξδνο , πρ «θαιπηεξνπο 
βαζκνπο ζηνλ ειεγρν ηεο ΐ ιπθεηνπ»(νλησο ηνπε ζηε δηθε!) ησξα απηα ερνπλε γηλεη αθνκε θαη 
ςηινκπαλάι.  Σέινο παλησλ εηρε ππαξμεη επνρή  πνπ εηαλ ζρεδνλ ζπιινγηθε (ζηνπο λενπο) ε 
εληππσζε νηη «εξρεηαη ν πδξνρννο» θαη κε ην πνπ ζα ρπζνπλ ζην  ζπλεηδεην ηα πεξηερνκελα 
ηνπ αζπλεηδεηνπ, (ιηγν κεζσ   Φξφπλη θαη   Γηνπλγθ , ιηγν κεζσ ει-εζ-ληη θαη θηηξηλνπ 
ππνβξπρηνπ (Μπεηιο) ή θηηξηλνπ Γεπειηλ (Σνκ Ρνκπηλο) , ιηγν κεζσ primal scream (Λελνλ θαη 
Γηνθν Ολν) , ιηγν κεζσ lλδνπηζκνπ θαη κεζσ Σδσξηδ Υαξξηζνλ θαη Μαραξηζη),  ιηγν κεζσ 
Καιηθνξλεδηθεο εθδνζεο  Γελ θαη Σαν) δελ ζα γηλνηαλε   ρακνο ηππνπ Γθνπεξληθα ή  Νηαρανπ 
ή πηλαθα lεξσλπκνπ Μπνο αιιά ζα‘ξρνληαλ  ε «ησλ παλησλ απνθαηάζηαζε» ηνπ 
Υξηζηηαληζκνχ, ην Αειθηθν νξακα ηνπ ηθειηαλνχ , ζα εηρε ζπληειεζηεη  ε  ζπιινγηθε  
ςπραλαιπζε θαη ζπιινγηθε ζεξαπεηα θαη, κεζσ νιν θαη πην εθηεηακελσλ Γνπληζηνθ, ζα 
γηλνηαλ  παγθνζκηνπνηεζε ηνπ πλεπκαηνο θαη ζα ζηακαηνπζαλ  νη πνιεκνη, θαη δελ ζα εηαλ 
κνλαρνθάεδεο ζην Λαθαξγθηθν δηθαησκα ζηελ ηεκπειηα νη γηαπεδεο ησλ ειηη θαη ζα γηλφηαλ 
πιενλ πξαμε θη νρη αββνπνπιηθε ζαηηξα γηα ελα  αινπθαλπαξθ ηππνπ «ν καξθεζηνο ληε αλη  
κ‘έλα ρηππ, ν θνληαο κε ην ζπκα αγθαιηα, ν γξακκαηεαο καδη κε ηνλ αιήηε θη ε παξζελα κε ηνλ 
ζαηαλα» (γηα ην αλ νη γηνξηεο 17Ν πνπ εηδακε εηλαη ή κπνξνπλ λα γηλνπλ αινπθαλπαξθ πνπ ζα 
ηνπο ρξεηαδεηαη αββνπνπιηθε ππελζπκηζε ηππνπ «νη θξαπγεο γηλαλε παηρληδη ζηα ρεξηα ησλ 
παηδησλ» ζα ηα πνπκε εθηελσο ζε θηλαιε γηα παξελεξγεηεο θαη ζην ρσξην θαη ζηελ πνιε. Σσξα 
πακε λα ζπκπιεξσζνπκε θαηη αιιν:ζην  θπηξσκα θαηλνπξγησλ αηζζεζεσλ απφιπηα ακηκεην 
θαη ζαλ ζπιιεςε θαη ζαλ αλεθδνην θαη ζαλ αλαιπζε ηνπ γειηνπ πεξαλ ησλ αληηζηνηρσλ ηνπ 
Μπεξγθζφλ θαη ηνπ Καηζιεξ  θαη ζαλ κεζνδνο (κεζσ  thought experηment πνπ επαηξλε κηα 
αηζζεζε πνπ ερνπκε (ηνπ ρηνπκνξ) θαη θαληαζηεθε ηελ ηζηνξηα/κπζνινγηα/ζξεζθεηα ελνο  
θνζκνπ πνπ κνλν ιηγνη κπζηεο ηελ εηραλ)  θαη... θαη... θαη..., ππεξμε ην «Πιαλεηεο ρσξηο γειην» 
(πρ βι. https:///smullyan_planet_without_laughters.html  ηνπ logηcηan, πηαληζηα θαη ηαρπδαθηπινπξγνπ 
Smullyan . ΤΓ νξξπ ην ιηλθ πνπ βξεθα ην γξαθεη ζηα θηλεδηθα, αιιά δελ εηλαη δπζθνιν λα ην 
βξεηηε,  (θαπνηε, ησξα νινη βηαδνκαηε, γη‘απην θαη δελ βαδσ  ηνλνπο θη νρη «εθ πεπνηζεζεσο» 
θαη κνπ‘ρνπλ ραιαζεη ηα πιεθηξα κε γησηα θαη κε λνπκεξα ηα βαδσ κε θνππ πέηζη)Ση ιεγακε: 
Ώπην πνπ ραξαθηεξηδεη ελαλ   πνιηηηζκν δελ εηλαη ην αλ ζαρνπλ αλαθαιπςεη νη Παλνξακημ   ηνπ 
ην ζσζην καληδνπλη ή θιηζθνπλη (ή αλ ζαλαη νξγαληθν ή ζπλζεηηθν ην «ςπρνδεισηηθν»* γηα ην 
νπνίν ζα ηνπο μερεδεη ν εθαζηνηε Μάκθνξλη  θαη ζα ηνπο ιεεη  νηη εθαλαλ θαπνην νπην ζξεζθεηα 
ηνπ ιανπ) αιιά ην ζε ηη νιηθν θνληεμη ζεζκσλ θαη πξαμεσλ (ζε θαηαζηαζε κε εθζηαηηθεο ή 
κεζπζκελεο ζπλεηδεζεο) ζα ελζσκαηψζεη θαη ζα ελαξκνληζεη  ηα φπνηα ηνπ  Βιεπζίληα 
κπζηήξηα αο ην μαλαπνπκε θαη ηξαγνπδηζηα απηφ κε ηξαγνπδη ηνπ Γθάηζνπ (πνπ, by the 
way, ην πξσηάθνπζα ζηε Φσιηά ηνπ βηβιίνπ ζε παξνπζηαζε βηβιίνπ ηεο Πέπεο 
Ρεγνπνχινπ)  https://www.youtube.com/watch?v=lImBKj9KV0k  Σσξα ην νηη δηπια απν 
ηελ Φσιηά ηνπ βηβιίνπ εηαλ ην ηακείν εηζηηεξίσλ γηα ην ζεαηξν ηνπ  Κνπλ (ζην ππφγεην  
νπνπ, αθνπγνληαο σο καζεηεο ΐ ιπθεηνπ απν ηνλ ζενιφγν  καο ζην ΐαξβάθεην γηα «ην ηέινο 
ηνπ παηγληδηνπ» ηνπ Μπέθεη, νπσο θαη γηα εξγα ηνπ Μπέξγθκαλ θαη ηνπ Μπνπλνπέι,  πεγακε 
ηξεηο (ηνηε ζπκκαζεηεο θη αξγνηεξα ζπκθνηηεηεο, νη  ngeorgop@otenet.gr  ,  
<vagelis.coutsias@gmail.com  θη εγσ θαη ην‘δακε) καο παεη θαη αιινχ,  αιιά πακε πξσηα λα 
νινθιεξσζνπκε ηα steps κε ην «ζν γνπαη;» πνπ αθνκα ιεηπεη θαη κεηα 
μαλαπαξεθηξεπνκαζηε απν ηελ πνξεηα καο κε ηελ εζπρηα καο.  

                                                                                                                                                                                      
*Αηνξζσζε ηνπ Καπθαιίδε ζηνλ νξν  «ςπρεδειηθν» ηνπ Σίκνζπ Λήξπ. Βπηζεο, αλ δελ εηραηε δεη ελα κέηι κε ην  
https://www.kathimerini.gr/opinion/561858952/giati-akatascheti-i-parakmi/ πνπ ζαο εηρα ζηεηιεη δεηηε  ην 

https://smullyan_planet_without_laughters.html
https://www.youtube.com/watch?v=lImBKj9KV0k
mailto:ngeorgop@otenet.gr
mailto:vagelis.coutsias@gmail.com
https://www.kathimerini.gr/opinion/561858952/giati-akatascheti-i-parakmi/
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Step 7: Σξαγνπδηα, ζθεηο θαη ζν γνπαη; efta-tragoudia-tha-sou-po πνπ ιεεη θαη ην ηξαγνπδη; Αειαδε ζαλ ηη 
ερεη λα ζπλεηζθεξεη ζηα δπζθνια ζεκεξηλα πξνβιεκαηα πνπ δελ κπνξνπλ λα ιπζνπλ  ζνθνη (θαη, αλ  
κπνξνπζαλ, δελ ζα κπνξνπζαλ  λα δηαδσζνπλ ηηο πξνηαζεηο ηνπο νπηε νη κπεζηειιεξίζηεο) θαπνηνο πνπ   
ην «θνηλν»  ηνπ εηλα ηξεηο ιηζηεο κέηι ζαξαληα δεπζπλζεσλ ε θαζε κηα θαη πνπ δελ ερεη  ην κπαιν ησλ 
ζνθσλ αιια απισο ην κπαιν λα ηνπο δηαβαδεη θαη  ηνπο θαλεη επθνινηεξα θαηαλνεηνπο ζε νπνηνλ 
ελδηαθεξεηαη; (δειαδε θπξησο ζηνλ εαπην ηνπ ηνχο επεμεγεη). Πξνθαλεο ε απαληεζε: Ώπην πνπ  
πξνζθεξνπλ νη ιηζηεο εηλα αιιεινελεκεξσζε, αιιειν-ηδεεο   θαη πιηθν γηα αιιεινδαλεηα ζε 
παξαιιειεο δξαζηεξηνηεηεο θαη κεηα ν θαζελαο  νηη θηηαρλεη ή  δηαιεγεη ην παεη ζηηο δηθεο ηνπ ιηζηεο 
θαη νπησ θαζεμεο. Μνλν ζηα επθνια ηεο ιεγνκελεο θνηλεο ινγηθεο κπνξνπλ  ηεηνηα πξαγκαηα λα  
βνεζεζνπλ αιιά λα κελ μερλακε νηη ε θνηλε ινγηθε ζαλ ζπλσλπκν ηνπ «επθνιε» εηλαη επθνιε επεηδε εηλαη 
ζπιινγηθε θαη θαζεκεξηλε θαη κεηαβηβαδεηαη επη ρξνληα ζηνλ θαζελα, φπσο ε γισζζα (ην «θνηλε» ζεκαηλε 
θαη ζπιινγηθε, what‘s common to all πνπ ιελε θη ν Δξάθιεηηνο θη ν Μπνχκπεξ) ,αο δνπκε πρ   ην εμεο ηνπ 
Γθάηζνπ https://www.youtube.com/watch?v=MhNi3n2fKVk πνπ εηλαη θνληχηεξα ζην απηνλνεην ηεο 
θνηλεο ινγηθεο θαη ηνπ πην απινπ πνιηηε πνπ ιεεη «ηη ζα πεη νηη πνιεκασ κερξη ζαλαηνπ γηα ηηο αμηεο ηεο 
δσεο; Γηα ηελ ηδηα ηε δσή  πνιεκασ , δειαδε γηα ηα παηδηα  πνπ εθεξα ζηε δσε, αιια αθνπ κνλνο κνπ δελ 
ζαρσ απνηειεζκα  πνιεκασ παξεα  κε αιινπο πνπ γηα ηα παηδηα ηνπο πνιεκαλε  θη εηζη  πνιεκακε εγσ   
θαη γηα ηα παηδηα εθεηλσλ   νπσο θη εθεηλνη  πνιεκαλε θαη γηα ηα δηθα κνπ, δελ ελα ακνηβαηα αληαιιαγε αιιά 
θνηλν θηινηηκν» ηα ιεκε κ‘αιιν ελα αθνπζκα, πην γλσζηφ (θαπνηε) θαη ηειεηψζακε 
https://www.youtube.com/watch?v=5vOn7IhfhzE                                                                                          
Καη ησξα  πακε απισο λα ζπκπιεξσζνπκε απηα πνπ θαζε ηνζν αλαβαιιακε: ηελ «Σέηαξηε δηαζηαζε» 
ελα πνηεκα ηνπ Ρίηζνπ  ιεεη, ζην πεξηπνπ,  «ζην ζεαηξν ζην  ππνγεην ηεο νδνπ ηαδίνπ αλζξσπνη ζε 
πηζαξηα δνπλ, κηιαλε, ηξσλε, απνπαηνχλ, θνηκνπληαη. θφησλε, ζθφησλε, μεξεηο εζπ, πηζαξηα ζθνησλεηο. 
Ώιιά ζην ζθνηλη ηεο κπνπγαδαο ζηελ απιε ν ζηεζνδεζκνο αθνκα αλεκηδεη ζαλ ζεκαηα». Βλα αιιν κε ηηηιν 
«ηζσο θαη...» ειεγε «...νηαλ βνεζνπκελν ην ρεξη ηνπ Αηνκήδε απν ηεο Ώζελάο  εξξημε ην  αθφληiφ ηνπ ζηνλ 
Άξε  θαη ηνλ πεηπρε ζηε θηεξλα εθεηλνο θσλαμε κε θξαπγε πνπ εηαλ ζαλ λα θσλαμαλε ελληα ή ηζσο θαη  
δεθα ρηιηαδεο Ώραηνη. Ση  ζεηα ράξε ερεη  ε ηνζν αλαιαθξε εηξσλεηα ηνπ κεξνπ  σο Πνηεηε ηελ σξα πνπ 
γελλαεη ζεφηεηεο  μεξνληαο ηε θπζε ηνπο» Θα πεη ηζσο θαπνηνο εηηε απν ελδηαθεξνλ γηα ηελ θπζε ηεο 
αιιεινπρηαο  ησλ  ζπλεηξκσλ εηηε γηα ζαςηκν ηεο ιεηηνπξγηαο ηεο:  «Σέινο παλησλ ξε θηιε, εζπ 
πξνζσπηθα  ερεηο παξεη  ει-εζ-ληη εηηε κε ηνλ  Καπθαιίδε  εηηε άιισο πσο; Καη,  αλ λαη, ην μεξνπλ απην θη νη 
καζεηεο ζνπ;»  Ώπαληεζε κεζσ ζηηρνκπζηαο ζηελ απιε  κε ελα καζεηε πνπ πεξε πξσην βξαβεην ζε 
δηαγσληζκν ξίςεσλ  κε καζεηεο κεγαιπηεξεο ειηθίαο : «πγραξεηήξηα ξίπηε θαη ιεκνλνζηίπηε»  
«πγραξεηήξηα θαη ζε ζαο θχξηε, καο εηπε ε θπξηα ησλ Ώγγιηθψλ νηη ερεηε παξεη ει-εο-ληη» «Γνπαη; Μήπσο 
ζαο εηπε πη-έηηζ-ληη;»  «Β, φπσο ην ιελε ηεισο παλησλ.  Βλλνσ εθεηλν ην αλσηεξν δηπισκα»  «Σν αλεθδνην  
κε ηνλ παιην Καξακαλιή θαη ην γθαξζφλη ην μεξεηο;» «Ορη, ηη ιεεη;» «Γεηαεη ζφδα θαη ηνλ ξσηαεη ην γθαξζνλη 
«νπέπο;» θη απηνο ηνπ απαληαεη  «Μνπ επ‘ζ. Ώιιά πξέπ‘ λα η‘αθνπζ‘ φι‘ο ν θνζκ‘ο;»» «Ση ζρεζε ερεη απην 
θπξηε κε απην πνπ ιεγακε; Ώπφ πνχ ζαο εξζε;» «Ώ! Ώζ‘ην. Υάζκα ησλ γελεσλ.  Βζεηο μεξεηε πην πνιχ ηνλ 
Λαδφπνπιν θαη ιηγνηεξν ηνλ Υάξπ Κιχλ» «lζρπεη»...Ση λα ηνπ πσ; «Ναη, ερσ παξεη ει-εο-ληη, αιιά πξεπεη λα 
ην αθνπζεη νινο ν θνζκνο;»; Ώπηα ζηελ Γιψζζα , πνιιψ κάιινλ εδσ ζην  Άιζνο Παγθξαηίνπ φπνπ , νπσο 
ην ζεηεη ζπλαδειθνο θπζηθνο,  αλεζπρνπκε κεπσο ζηηο ηνπαιεηεο γξαςνπλε «αλδξσλ επηθαλσλ παζα γε 
κπαθνο» νπσο παιηα γξαθαλε «αλδξσλ επηθαλσλ παλ νπξεηεξηνλ θαπληζηεξηνλ».  Ώιιά αο εξζνπκε ζηελ 
παξνπζα ιηζηα: Ώλ ην δεηνπκελν εηλαη ην αλ «ην γαξ πνιχ ησλ ζπλεηξκσλ νθεηιεηαη ζην  αζηλη» (LySergic 

acid Diethylamide) ή ζην ζπαζηθιηαζκα ή ην αλ νη ζπλεηξκνη εηλαη αξεηε  επηζπκεηνη ή ρνπη αλεπηζχκεην θαη αλ 
ε ελαζρνιεζε ζε βγαδεη απ‘ην πιαησληθν ζπήιαην (θαη ην δηρηπ ησλ Γθάηζνπ-Ξαξράθνπ))  ή ζε κπαδεη (ή ζε 
κπιεθεη) πην πνιχ ε απαληεζε εηλαη νηη, πξνζσπηθα,  ζεσξσ πσο κε θαζε μεζνισκα    πνπ κνπ εγηλε κεζσ 
ηνπ αζηλη αληη κεζσ ηεο δσεο κνπξζαλ θαη δεθαπεληε ζνιψκαηα θη εθαλα θη αιιεο ηνζεο καιαθηεο  ζε νζνπο 
μεζνισλαλ εηηε κεζσ ηνπ αζηλη εηηε κεζσ ζπκβνπιψλ δηθσλ  κνπ. Οζνλ αθνξα ηελ εμνδν απν ην Πιαησληθν 
ζπειαην ζην πνιχ πξνηηκνηεξν ζηπι πνπ εηδακε ζηα  ηζηηαηα ηνπ Μάκθνξλη  (πρ  «…For those of us who 

have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: for the gates of the technocratic prison will open 

automatically, despite their rusty ancient hinges, as soon as we choose to walk out…») , πξνζσπηθα, ην λα ηζεθαξσ  

νηη ε πνξηα εηαλ αλνηρηε (θαη αξα απισο ρξεηαδνηαλ  «παξαβηαζε ζπξαο αλνηρηεο») θαη ην λα ην δηαδσζσ 
νζν ζεσξνπζα πσο  επξεπε,εγηλε θαη ην ηδην κηα θπιαθε θη ελα ζπειαην θη εηζη   εθαλα ηνζν  ρξνλν λα βγσ 
απν ηελ πνξηα νζν ην λα‘ρα αλνημε ιαγνπκη ζθάβνληαο  κε θνπηαιη νπσο ν  ηζνβηηεο  ζην «ηειεπηαηα εμνδνο 
Ρίηα Υαίεγνπνξζ» θαη απην ρψξηα απν ηα ζπλδξνκα ηππνπ Αεκνζζέλνπο ιέμηο  (βι. 
https://www.youtube.com/watch?v=a5Hg94DY-Ks ) πνπ  ηζσο  ερεη (θαη  πνπ κπνξεη αθνκα θαη ρεηξνηεξα λα 
λα ερεη, πρ λα εηζαη  καγθνπθεο νρη επεηδε δελ  ζε πεξηκελαλ αιιά επεηδε απν ην πνιχ ζθαςηκν δελ 
πξνιαβεο θαπνηνπο πνπ ζε πεξηκελαλ θαη καιινλ δελ ρξεηαδνηαλ ζθαςηκν γηα λα αγγηρηεηηε) Πάκε μαλα ζηα 
παηδηα , πξσηα ζηηο παξελεξγεηεο πνπ ζα ιεγακε θαη κεηα ζηα καζεκαηα δσεο, απν απηα θαη ηνπο γνλεηο 
ηνπο κεζσ ησλ νπνησλ «δηδάμακε»  κεζσ ζπκβαλησλ  ηα  νπνηα  ελαο Κηλέδνο παηδαγσγνο  ζα ηα  
θαηεηαζζε ζην ξεην ηνπ  «ην θαιπηεξν καζεκα ην θαλεη θαπνηνο ηελ ζηηγκε πνπ  καζαηλεη ν ηδηνο θαηη λεν ελ 
ηε παξνπζηα ησλ καζεησλ ηνπ» .  

https://kithara.to/stixoi/MTA2NDc5MDgx/efta-tragoudia-tha-sou-lo-mairi-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=MhNi3n2fKVk
https://www.youtube.com/watch?v=5vOn7IhfhzE
https://www.youtube.com/watch?v=a5Hg94DY-Ks
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Έο απξηνλ ε νινθιεξσζε...Πεγε κεζαλπρηα θαη θαηη θαη εηρα μππλεζεη 7 πκ  , κε ηα γξαςσ κε ππνηνληθά 
αλαθιαζηηθα εμαληιεκελνπ, αιιά νπηε λα πασ πεξα ηνπ απξηαλεο ζπκπιεξσζεο  δεθαηεηξαεκεξνπ απν 
ηνηε πνπ αξρηζα  λα γξαθσ ην πξνεγνπκελν pdf , ην πεξη ηνπ βηβιηνπ ηνπ Ώλδξηαλνχ εηζη πνπ +ζπλ κηα 
κεξα ε  αλάγλσζή ηνπ λα θιεηλνπκε δεθαπελζεκεξν; (Γηαηη; Έρεη θαλα βξαβεην ή  εζησ πξηκ ηαρχηεηαο ή 
αλαηζζεζηαο ελσπηνλ επεξρνκελνπ ληνχ; Ώθξηβσο: Γηα λα κε παξσ βξαβεην αλαηζζεζηαο ελψπηνλ ήδε 
επειζνληνο ληνπ ζε ιηγεο κεξεο επηηαρπλσ γηα  λα ερσ εδε ηειεησζεη ακα επειζεη θαη λα δσ  ηνηε , 
ειεπζεξνο απν απην, ηη πξεπεη  λα θαλσ  νπσο ζα θνηηαλε θαη νινη νζνη δελ εηαλ δεκελνη ζε ηεηην  θαξφηζη 
θαη κε ην δηθην ηνπο ζα κνπ θξεκαγαλε θνπδνπληα θαη, αλ ηπρνλ μεξαλε ην πεξηζηαηηθν, ζα κνπ ιεγαλε θαη λα 
ζεσξεζσ πάηξνλα Άγην ηνπ θιαδνπ κνπ ελαλ κνλαρφ ηνπ θαηξνπ ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ πνπ φηαλ ζπλειεθζε ν 
Ρήγαο θαη ν ηππνγξαθνο πνπ ηππσλε ηα νζα εγξαθε (θαη θακπνζνη αθνκα θαη βαζαληδνληαλ  ζαξαληαπεληε 
κεξεο θαη λπρηεο κερξη λα ηνλ πλημνπλ δεκνζησο)  ηξαβαγε ηα καιιηα ηνπ γηαηη δελ εμεξε νηη  ν ηππνγξαθνο 
εηρε ηεηηεο ζπλαλαζηξνθεο θαη εηζη  δελ εηρε θξαηεζεη αληηγξαθα ησλ ρεηξνγξαθσλ ηνπ γηα ηα ηεξά ηνπ ηξηπ. 
Καηζε, ιηγν αθνκα αληερσ ζε ζρεηηθσο ςηινλνξκαι αλαθιαζηηθα, , θαηζε λα θιεηζσ 18σξν πξηλ πσ «θη 
απξην κεξα  εηλαη», ζαξαληαπεληαξεο εηρα θαηζεη θαη ηξηαληαεμασξν κε κνλν ζεθσκα γηα λεξν θαη 
θαηνπξεκα θαη νηαλ ζεθσλνκνπλα ζεθσλνηαλε θαη ε θαξεθια, 10 ρξνληα αξγνηεξα κε θαηη ηεηηα πεγα  
ελακηζε κελα θπζηνζεξαπεηα θαη εζθαζα ελακηζε ρηιηαξηθν, αιια εηπρε λα εηκαη ζην δσκαηην θαη ηηο σξεο πνπ 

εηαλ θη ν πεξηθεκνο Σξνκάξαο θη ν παιηνο αήηηεηνο θαηζέξ «Μαζθνθόξνο» θη αθνπγα  θνβεξεο ηζηνξηεο                                                                                                                                                
Ώ! Υψξηα απν ην ζπλδξνκν θσηνγξαθηαο δηπια ζε ληαηζνπλ κε θαξπνχδηα ηζσο ππαξρεη θη αιιν 
επηρεηξεκα πξνο εαπηνλ πνπ ιελε  νζνη δελ κνπ απαληαλε αλ θαλ  δηαβαζαλ θαηη απ‘φια:  «Μα δηαβαδνπκε 
θαηη αλ ππαξρεη. Καηζε λα ηα εθδσζεη θαλαο εθδνηεο γηα λαλαη ππαξθηα θαη ηνηε ζηεηιηα καο» ΟΚ,απην εηλαη 
ζαλ ην αλεθδνην «Βξρεζαη γηα ηεηαξηνο ζην κπξηηδ;» «Βξρνκαη» «Βληαμεη, βξεο ηνλ ηξηην λα βξσ ηνλ 
δεπηεξν» Ώιιά εκελα πην πνιχ κ‘αξεζεη ε πξσηε θξαζε ηνπ Κνιφκβνπ ηνπ Ώιηάλ πνπ εμεγεη θαη ηνλ  
ηεξαζηην ρξνλν πνπ αζρνιεζεθα θη αο δνπιεπα κε ππξεησδεηο θαη ραιθεληεξνπο ξπζκνπο «Ο Κνιφκβνο δελ 
ςαρλεη λα βξεη κηα επεηξν αιιά ηνλ εαπην ηνπ. Καη επεηδε θαηα βαζνο μεξεη ηη καιαθαο εηλαη, δελ βηαδεηαη 
θαζνινπ λα ηνλ βξεη». Καηζε λα ζνβαξεπηνπκε:                                                                    
Σν άθξνλ ασηνλ θνβεξνπ απνζπαζκαηνο απν lιηάδα (πνπ  ην‘καζα θνηησληαο ζεκαηα ζε δηαγψληζκα πνπ 
επηηεξνπζα) ήηαλ γηα ηνλ ζαλαην  ηνπ αξπεδφλα νπνπ ερεη αξρηζεη απν ην πξση καρε εμσ απν ηα ηεηρε 
ηεο Σξνηαο θαη ιηγνη-ιηγνη εξρνληαη  θαη πξνζηηζεληαη θαη αιινη καρεηεο εθαηεξσζελ, ιεο θαη εηλαη δνπιεηά 
γξαθεηνπ κε σξαξην,  θαη δπν Σξψεο , πξηλ θαλνπλ  ην αλαγθαην  θιεηζηκν ηνπ θιεηζηξνπ ηνπ θξαλνπο γηα λα 
κπνπλ ζηε καρε, νπσο ησξα νη κνηνζπθιεηηζηεο πξηλ  μεθηλεζνπλ, θαλνπλ κηα ζπληνκε ζηηρνκπζηα (θαη κεηα 
ην θιεηλνπλ,  εμ νπ θαη   «shut your face» θαη κεηα  «shut up») Να ε ζηηρνκπζηα : «ησξα ακα ζθνησζνπκε 
θαλελαλ,  ζα δνμαζηνπκε ην βξαδπ , ακα ζθνησζνπκε  ζα καο πιπλνπλ ην βξαδπ νη γπλαηθεο γηα ηελ 
απξηαλε καο θεδεηα» «ΟΚ, πακε ησξα λα δνπκε αλ ζα δνμαζηνπκε ή αλ ζα δνμαζνπκε θαλαλ αιιν». Ώπηνο 
πνπ ην ιεεη απην εηλαη ν αξπεδφλαο θαη ζθνησλεηαη. Κνηλσο ηπθια κπξνζηα ζ‘απηα  λαρεη ε νλησο θνβεξε 
καγθηα ζηελ «Μνλνκαρηα ζηνλ Πξάζηλν ΐάιην» (θαη ζηελ αξρηθε βεξζηνλ  πνπ ηνλ ζεξηθε Γνπαταη Βξπ ηνλ 
επαηδε ν Μπαξη Λαλθαζηεξ θαη ηνλ Νηνθ Υνιιηληευ ηνλ επαηδε  ν Κεξθ Νηαγθιαο,  θαη ζην   ξεκέηθ  πνπ  ηνλ 
Γνπάηαη Βξπ ηνλ επαηδε ν Κεβηλ Κνζλεξ). Βληαμεη  , φινη ην‘ρνπκε αθνπζεη νηη ζαλ εξσηζκφ  ηνπ εξγνπ ν 
κεξνο, πνπ δελ εηλαη θαλαο peacenik,  αλαδεηθλπεη ηελ ιεβεληηα ηνπ Έθηνξα, ελσ ηελ καγθηα ηνπ Ώρηιιέα 
ηελ απαγεη ζε ελα εηδνο αηνπνπ ζηελ ζπλνκηιηα ηνπ  κε ηνλ Οδπζζέα ζηνλ Άδε, αιιά θαη παιη θαλεη 
εληππσζε. Θα κπνξνπζε λα ηα ιεεη απηα αλ εηαλ ζπγρξνλνο ηνπ πνιεκνπ θη νρη κεηαγελεζηεξνο; 
Πξνζσπηθα δελ ερσ ηδεα θη νπηε ζπκακαη αλ ειεγε  θαηη πεξη απηνπ ν Υάλζνλ ζην βηβιην ηνπ «Πνηνο 
ζθνησζε ηνλ  κεξν;» ή ζηελ ζπδεηεζε ζηε «Γνχγθια»   κε πνιπ ζνβαξνπο Έιιελεο ζπλνκηιεηεο πνπ 
νξγαλσζε ζηελ ηειενξαζε  ν Σξηαληαθπιιφπνπινο νηαλ ηνλ εηρε θαιεζεη,  αιιά  λνκηδσ νηη νηαλ εηαλ λα 
κηιεζεη γηα ηνπο Ώκεξηθαλνχο ζην Ώθγαληζηάλ θαη ζην  lξάθ θαπσο αιιησο κνπ‘ρε θαλεη, εηρε αιιάμεη θαη 
θνπξεκα, ζπκβαηλεη θαη ζηηο θαιπηεξεο νηθνγελεηεο,  θη ν αββνπνπινο  ζην «Κνπξεκα» καο εηρε θαλεη  λα 
ιεκε «Κνπξεκα ή πνπξεκα;» (αιιά  πεξαζηηθν ήηαλ  θαη ηνηε ζην  αθηέξσκά ηνπ  ζηνλ Γθάηζν  φηαλ πεζαλε 
ήηαλ πεξδηθη). Βληάμεη, θαηζε λα γξαςσ θαη θαηη αιιν πνπ κνπξζε θη αο κελ ερσ ζεθσκφ απξην,αο παλε 
δεθαπεληε αληη δεθαηεζζεξηο νη κεξεο ζπγγξαθεο:  πξηλ ηηο «παξελεξγεηεο» πνπ ζα γξαςσ απξην  ζεισ λα 
γξαςσ γηα θαηη «ελεξγεηεο» ησλ δπν πξσελ καζεησλ  Γηψξγνπ θαη Κψζηα πνπ εηδακε ήδε ζην  
πξνεγνπκελν pdf . Αελ ζπκακαη αλ νηαλ εθαλαλ ηελ θαησζη θαξζα ζε ελα θηιν ηνπο Γηάλλε εηαλ αθνκε 
κέιινληεο ινθαηδήδεο ή ήηαλ εδε πξσελ: Πεξλσληαο εμσ απ‘ ην ζπηηη ηνπ θαη βιεπνληαο αλνηρηε ηελ 
κπαιθνλφπνξηα (ζηνλ πξσην ή δεπηεξν νξνθν)   θαη επηζεο νηη ππεξρε ινπθη ν Κψζηαο ηνλ πεξε απν ην 
θηλεην ηνπ αλ κπνξεη  λα θαηεβεη κηζν ιεθην θαη ν Γηψξγνο ζθαξθαισζε απν ην ινπθη, κπεθε ζην ζπηηη, 
εθξπςε θνκπηνπηεξ θαη αιια αληηθεηκελα ζε ληνπιαπηα ,  θξεκαζε θαπνπ ην δηθν ηνπ θηλεην σο θακεξα λα 
παηξλεη ηηο αληηδξαζεηο ηνπ Γηάλλε θαζσο ζα μαλακπαηλε ζπηηη ηνπ θαη απν ην ινπθη θαη παιη θαηεβεθε. Καη 
κεηα θπθινθνξεζαλ ζηνπο θνηλνπο θηινπο ηoπο ην απνηειεζκα. Ο Γηάλλεο κπαηλεη κεηα ηελ νιηγνιεπηε 
απνπζηα ηνπ θαη  εκβξνληεηνο κνλνινγεη κεγαινθσλσο: «Θεέ κνπ, κε θιεςαλε! Μα πώο;»    
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                                                                       πκπιεξώζεηο                                                                                                                                                 
Απζηπρψο ζην «Βκείο πνπ κείλακε» ηεο ζει. 35  λαη κελ ζψδεηαη ε εθηέιεζε απφ Μνζρνιηνχ (βι. 
https://www.youtube.com/watch?v=BJKXMn5IxL0 ) αιιά νρη κε ην βηληεν πνπ μεθηλνπζε  κε ηηο ζεηξελεο λα 
αλαγγεινπλ ηελ θεξπμε ηνπ πνιεκνπ ηελ 28

ε
 ηνπ 40 θαη ηηο εθεκεξηδεο, ηα ηξαηλα  αλαρσξεζεο, ην «αέξα», 

θαη ηνπο επηζηξεθνληεο απν ην κεησπν ...   

                                                                          Απνινγίεο                                                                                  
Βιπηδσ λα ερνπλ κεηλεη καθξηα ζην παξειζνλ επεξσηεζεηο απν θηινπο ζηε  κέηιηλγθ ιηζη (ή καιινλ απν 
θηιεο) κεπσο ε ρξεζε  ζ ζηε ζεζε ηνπ ο εηλαη απν αζεβεηα+false modesty  ηνπ εμεο ηππνπ: «Ώλαγλσζηε 
ζπγθεληξσζνπ ζηελ νπζηα, κε θνηηαο ην πεξηηπιηγκα , θνηηα ηνλ ηθειηαλφ θαη ηνλ Μάκθνξλη θη νρη εκαο» 
(Υαραραραρα! Βληάμεη, σξαην ην παιην θαιν γθξαθηηη «νηαλ ην δαρηπιν εδεηρλε ηε ζειελε ν θληηεο θνηηαγε 
ην  δαρηπιν» αιιά νρη θη εηζη! Ώ! Με γηλεη ησξα παξεμεγεζε ησξα κε θαλα θληηε: θαλελαο κε  θληηεζ πνπ 
μεξσ δελ εμεξε νηη απην εηλαη ξεην ηνπ Μάζηεξ νπδνχθη πνπ αληη «θληηεο» γξαθεη «αλνεηνο»,  απηνο δε 
πνπ κνπ‘δσζε θαη ην βηβιην ηνπ νπδνπθη εηαλ ν θηινο μελαγνο θαη γηνο Μαθξνλεζησηε πνπ θαζε ηνζν  
κεηαβηβαδσ πξαγκαηα πνπ κνπ‘καζε, αξα απν θληηε ηνκαζα. Βπηζεο νπσο εηδαηε ζηα ζελαξηα πνπ εγξαθα 
γηα ηνπο καζεηεο παληα εηρα ηφλνπο, νπσο θαη ζε νηη αλαξηνπζα,  θαη πνηέ ζε γξακκα νη πξσελ καζεηεο 
κνπ δελ γξαθνπλ ρσξηο ηνλνπο...θακηα θνξα ζε δηαγσληζκαηα λαη... Γνπαη; ε ρεηξνγξαθα;;;!!! Καη νκσο: lδνχ: 

                                             Παξάιιειεο παξελέξγεηεο θαη ελέξγεηεο                                                                                          
1)Παξελέξγεηεο: Καη ζηα δπν ζρνιεηα , θαη ζην λεζη θαη ζην Άιζνο Παγθξαηίνπ  κνπ‘ρεη ηπρεη λα αθνπζσ 
απν θνπέια πνπ κνπ εδηλε γξαπην πξηλ ιεμεη ε σξα δηαγσληζκαηνο ην εμεο:   «Κχξηε λα βάισ θαη ηνλνπο ή 
κπνξσ λα θπγσ γηα λα πξνιαβσ πξηλ γηλεη νπξά ζην θπιηθεην;», άξα καιινλ θαπνην πξνγξακκα ζα 
ππαξρεη λα βαδεη ηνλνπο εθ ησλ πζηεξσλ ζε άηνλα ςεθηνπνηεκελα θεηκελα θη απν θεη ζα ηελ πεξαλε ηελ 
ζπλεζεηα απηε θαη ζηα ρεηξνγξαθα, θαη ζα ξσηεζσ (https://monotonistis.com/  ΔΤΥΑΡlΣΟΤΜΔ 
ΥΡlΣlΝΑ!!!)κπαο θαη κπνξσ λα ηνληζσ εθ ησλ πζηεξσλ ην παξνλ θαη ην πξνεγνπκελν pdf  (ΐy the 
way:πξνζσπηθα κερξη λα αξρηζσ ην πιεθηξνινγην, ζηα ρεηξνγξαθα εβαδα θαη πλεπκαηα θαη πεξηζπσκελεο, 
θαη ηζηηαξηδα θαη Καζηνξηάδε καηλνκελν θαηα Κξηαξά ζε παηδαγσγηθν ζπλεδξην ζην  ΐφιν (απισο δελ ειεγε 
ξεησο ην φλνκα ηνπ Κξηαξά) «Βιπηδσ λα ππαξρνπλ εδσ δεκνζηνγξαθνη λα κεηαθεξνπλ ζε απηα ηα θηελε 
ηελ εξσηεζε  «ηη ζα απαληαηε ζηνπο  λενπο πνπ ζα  ξσηαλε «γηαηη ιεκε «αθειιεληζκνο ‗θη νρη 
απειιεληζκνο;») Σσξα αληη γηα παξελεξγεηα πακε ζε ελεξγεηεο. Ώ! Βπηζεο ζε παξαδνζε δηαγσληζκαηνο 
εγηλε (ζην Παγθξάηη) θη ε εμεο ζηηρνκπζηα: «Ρημηε κηα καηηα. Βηθνζη;» «Αελ ερεηο αθνπζεη νηη γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεηο ηελ ηερλεηε λνεκνζπλε ρξεηαδεηαη λα βαδεηο θαη θακπνζε  θπζηθε λνεκνζπλε;» «Ση 
ελλνεηηε;» «αο βαδσ ην λνκν Φαξαληέπ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνπ ηνπ βηβιηνπ ηεο ΐ ιπθεηνπ θαη κνπ θαηεβαδεηο απν ην 

θηλεην ηνλ λνκν Φαξαληέπ ηεο ειεθηξνρεκεηαο ηνπ βηβιηνπ  ηεο Γ ιπθεηνπ απν θεθαιαην πνπ εηλαη θαη εθηνο πιεο θαλ ζηε 
Γ. Ώλ ζε εμεξε ν Ώξθάο ζα καο  εηρε βαιεη  ζε ζθηηζν κε δηαινγν ζαλ ηνπ ζπνπξγηηηνπ κε ηνλ παηεξα ηνπ αιιά 
αληηζηξνθα» «Ση ελλνεηηε;» «αλ εθεη πνπ θαηειεγε ζην «ηη λα πεηο εζπ γηα Καβάθε  πνπ  αλ βγεηο ζηνλ πεγαηκν γηα ηελ 
lζάθε εηζαη ηνζν καιάθαο πνπ ζα βξεζεηο ζηελ Θξάθε;» «Καηάιαβα! Τγεηα... Μπνξεη λα γηλεη ηηπνηα;» «Έια κε ηνπο 
απνληεο πνπ ζα γξαςνπλ ηελ αιιε βδνκαδα κεηα ην εθηασξν θαη μαλαγξαςε»«Βπραξηζησ» «Τγεηα»                                                                                                

2)Δλεξγεηεο:Ο Ββεξιίην, καζεηεο απν ηηο Φηιηππίλεο  εδσ ζην Άιζνο Παγθξαηίνπ  εγξαςε δηθν ηνπ 
ζεθνπει ζηελ Φφληζζα ηνπ Παπαδηακάληε φπνπ φζεο ζθνησζε ηηο ζπλαληεζε  ζηε κεηα ζαλαηνλ δσή. 
Καη ην εγξαςε ζην γισζζηθν ηδησκα ηνπ Παπαδηακάληε.Ο  iandreadis19@gmail.com απν ηε κέηιηλγθ ιηζη 
ην αλεβαζε , ζην  κπινγθ "Υαξηνγξάθνο" πνπ εηρε κε θηινπο ηνπ, κε ηηηιν «Έλαο  κηθξφο  Παπαδηακάληεο  
απφ ηηο Φηιηππίλεο». Καηαιαβακε θαη γηαηη κεξηθνη ηνλ ιελε Φνξεβεξιίην.                                                                                                                                                                
Δ Ρφδα ζηελ έθζεζε, ζηηο παλειιήληεο, έγξαςε θαιχηεξα αθφκε θη απν φζνπο κπήθαλ ζηηο θηινινγηθέο 
ζρνιέο παξ‘φιν πνπ ε ίδηα εξγάδεηαη αληί λα ζπνπδάδεη (άιιε ηέηνηα θνξά ήηαλ φηαλ βξαβεχηεθε ην θείκελφ 
ηεο ζηελ ΐνπιή ησλ Βθήβσλ) Ώληηγξαθσ ην ζπγθινληζηηθν ηεο πνηεκα  απν ηνλ ηαθν ηνπ κεγαινπ ηεο 
αδειθνπ πνπ εηαλ ζηελ Γ ιπθεηνπ νηαλ εθεηλε εηαλ ζηελ  Ώ Γπκλαζηνπ                                                         

Κάζε καο βήκα θη εζχ κπξνζηά καο, θάζε καο ζθέςε, εζχ θνληά καο                                                                                  

Κάζε καο πφλνο, ε ζχκεζή ζνπ,  θάζε καο γέιην, ε αλάκλεζή ζνπ                                                                                           

Έθπγεο, ράζεθεο πήξεο καδί ζνπ, θαη ηε δσή καο θαη ηε δσή ζνπ                                                                                        

Υάζεθεο, ηέιεησζε γηα ζέλα ν ρξφλνο,  γηα καο ζπλέρεηα κέλεη ν πφλνο                                                          

Πφζεο θνξέο φκσο πεζαίλεη απηφο πνπ πίζσ απνκέλεη                                                                                             

Άθεζεο πίζσ ζνπ ηηο ΑΝΑΜΝΖΔΗ Καη λα πνπ πάιη ζα ΞΑΝΑΕΖΔΗ...                                                                                                            
Ο ΐαγγέιεο πέζαλε κεηά απν κάρε κε ηνλ θαξθίλν πνπ βάζηεμε πέληε ρξφληα ελψ νη γηαηξνί δελ ηνχδηλαλ 
πάλσ απν δχν ρξφληα. πσο είπε ε Ρφδα «απηφο έδηλε ζάξξνο ζε καο αληί εκείο ζ‘απηφλ». Έιεγε επίζεο 
«Μακά, εγψ έδεζα ηφζν έληνλα πνπ ζε πέληε ρξφληα έδεζα φζα δελ έδεζεο εζχ ζε πελήληα. Αελ ιέσ πσο 
ζέισ λα πεζάλσ, αιιά λα μέξεηο νηη ηνπιάρηζηνλ πάσ ρνξηάηνο» (κεηα ην Λπθεην πεγε πξσηα, θαη‘επζεηαλ,  
ζην λαπηηθν θαη κεηα εγηλε λαπηηθνο)                                                                                                                                               
3)Από ελέξγεηα ζε παξελέξγεηα: Σε ρξνληά πνπ εηαλ ν ΐαγγέιεο ζηελ Γ Λπθεηνπ ηελ παηδεηα  ηελ 

https://www.youtube.com/watch?v=BJKXMn5IxL0
https://monotonistis.com/
mailto:iandreadis19@gmail.com
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δηνηθνπζε ε ηξηαλδξηα Ώξζέλεο-Ώλζφπνπινο-Γαβξίινο (κηα θνξα πνπ ζε ζπλεληεπμε ν Υαηδεληθνιάνπ 
ξσηνπζε ηνλ Ώξζέλε πνηα παηδηθε ειηθηα ηνλ βνεζεζε λα εηλαη ηνζν πνιχπιεπξν ηαιελην (πφηε 
ΐνχδαο πφηε Κνχδαο, πφηε ππνπξγνο νηθνλνκηθσλ , πφηε παηδεηαο θαη πφηε (βι. ζηελ θξηζε lκίσλ) 
ππνπξγνο, Ώκχλεο) πήξε ηειεθσλν γηα επεξσηεζε ν πξνεδξνο ζπιινγνπ γνλεσλ θαη θεδεκνλσλ,      
ν Ώξζέλεο εθεη πνπ ειεγε νηη νιεο ηηο γλψκεο  ηηο αθνπεη, εθαλε απην αθξηβσο,   αληη λα απαληεζεη εηπε 
«εηαλ θαη απην κηα γλσκε, ε γλψκε ηνπ πξνεδξνπ θιπ» θαη ν Υαηδεληθνιάνπ δελ ηνπ εηπε «κα δελ 
εηαλ κηα γλσκε, αθνπ εθπξνζσπνπζε...θιπ»  γη‘απην ινηπνλ δελ ιεσ ηεηξαλδξηα αιιά ηξηαλδξηα, 
ππνπξγνο, πθππνπξγνο, αξρηκαζεηεο)εθεηλε ηελ ρξνληα ινηπνλ, πξσηνδηφξηζηνο, εηδα ηελ πξσηε κνπ 
καζεηηθή θαηαιεςε: εξζαλ ηελ πξνεγνπκελε κεξα ζην γξαθεην ν κηθξνηεξνο  αδειθνο ηνπ ΐαγγέιε (ΐ 
Λπθεηνπ θαη κειισλ ζεκαηνθνξνο) θαη δπν ηξηα αθνκε παηδηα: «...δελ εξζακε γηα αδεηα αιιά γηα λα ζαο 
πνπκε λα κε  παξεηε ηελ θαηαιεςε πξνζσπηθα, δελ ερνπκε θαλελα  παξαπνλν απν ζαο,  απισο γηα 
ζπκπαξαζηαζε ζηα παηδηα ηεο ππνινηπεο Βιιάδαο ην θαλνπκε θαη ζεινπκε λα πεηζεηε ηνπο γνλεηο καο 
λα κελ αλεζπρνπλ νηη ζα θαλνπκε βιαβεο θα ζα πιεξσλνπλ απνδεκησζεηο.  Ώληηζεησο,  ζα βαςνπκε 
ην ζρνιεην αλ καο δσζεηε κπνγηεο» «Ώθνπ εζεηο  μεγηεζηε ηνζν   θαια εκεηο ηη κπνξνπκε λα θαλνπκε 
γηα ζαο;»(εηπε ν καζεκαηηθνο ηνπο θαη κεζεπνκελνο δηεπζπληεο  ηνπο θαη ρνξνδηδάζθαινο νζσλ 
εζειαλ λα ρνξεπνπλ)  «Ώθεζηε ηα θαινξηθεξ αλνηρηα , αλ νπσο ιελε ηα λεα θαλεη πνιχ θξπν θαη ηζσο 
ρηνληζεη, γηαηη κε ζιεπηλ κπαγθ ζακαζηε» «Βγσ ερσ κία ελζηαζε ζηελ Νηίλα» είπε ν θίιφινγφο ηνπο 

«αο αθνπσ» «Βίπεο «ζα θαηαιεςνπκε ην θηίξην θαί ζα εγγπεζνπκε ηελ εγθπξφηεηά  ηνπ. Βπ ηκελεηο 

ζηελ εγθπξνηεηα;» «Ορη , αθεξαηφηεηα ζα ήηαλ ην ζσζην» «ην «θαηαιεςνπκε» επηκελεηο»  «Γίαηί; 

Πψο είλαη ην ζσζην;» «Σεηνηα ειιεληθα ζαο καζαίλσ; Ρεδηιη κε θαλαηε» ΟΚ, ινθαι καμηκνπκ Ώζήλαο  ν 

Γαβξίινο πνπ‘ρε πεη ην ηζηνξηθν «καο ερεηε θαλεη ζαλ ηα εθθξεκεο» θαη ηνλ λνπζεηεζε ν  Ώλζφπνπινο 

αιιά πξνθαλσο νιηθα δελ θαηαρσξεηηαη ζηηο παξελεξγεηεο αιια ζηηο ελεξγεηεο ην ζπκβαλ. Ώλ ζεινπκε 
λα δνπκε παξελεξγεηεο λα΄ηεο (παξελεξγεηεο πνηνπ πξαγκαηνο; Πρ  παξελεξγεηεο ηνπ νηη απν ηελ 
επνκελε ρξνληα εηραλ ειζεη παληνπ θνκπηνπηεξ θαη εηρακε καζεη , κηθξνη θαη κεγαινη, ηνλ  ρεηξηζκν 
ηνπο) 9-10 ρξνληα κεηα, πνπ καο εηρε εξζεη ε πξννδνο  λα ε θαηαιεςε: καο ππνδερηεθε, ηνλ 
καζεκαηηθν δηεπζπληε  θαη κελα, ν αξρεγνο κε ηα πνδηα παλσ ζε ηξαπεδη  θαη αλνηρηα , νη αιινη, νξζηνη, 
πηζσ ηνπ: «Πνηα εηλαη ηα αηηήκαηά ζαο;» «Αελ ηα μεξεηο; Βκεηο ζα ζαο ηα πνπκε;» «Ρε ηξέιια πνπιαο; 
Σα μεξεηο ή δελ ηα μεξεηο;» «Να, δεο ηα».  Μαο εδσζε ηελ  εθηππσζε θαπνηαο ληηξεθηηβαο απν ην 
ηληεξλεη ... «Αελ θαηαιαβαηλσ, εζπ θαηαιαβαηλεηο;» «Καζεγεηεο εηζηε, εζεηο λα καο ηα εμεγεζεηε» «Ώ, 
ηαρεηο παημεη κνπ θαηλεηαη. Ώπηα εηλα αηηεκαηα γηα ηελ Ώζήλα, γηα ηελ Βιιάδα, γηα νιε ηελ πθειην. Βρεηο 
θαηη εδσ ζην ρσξην λα κνπ πξνηεηλεηο λα δηνξζσζσ  ζην  ζρνιεην;» «Ο νδεγνο ηνπ ιεσθνξεηνπ γηα 
θαησ ζην  ιηκαλη ερεη δξνκνιφγην κε ην ρηππεκα ηνπ ηειεπηαηνπ θνπδνπληνπ θαη δελ πεξηκελεη,θη εηζη ηα 
παηδηα πνπ κελνπλ εθεη ή ηξερνπλ ή θαηεβαηλνπλ πζηεξα κε ηα πνδηα» «Β, ιπζεθε, ζα ηνπ πσ λα 
πεξηκελεη πεληε  ιεπηα»  Αελ πεξηκελαλ θαλ λα θπγνπκε γηα  λα ηελ πεζνπλε ζηνλ αξρεγν λα ηνπ πνπλ 
νηη ηνπο ραληαθσζε γηαηη ησξα δελ ζα εηραλ δηθαηνινγηα λα θεπγνπλε πεληε ιεπηα πξηλ  ην θνπδνπλη 
απν ηελ αηζνπζα. Παξαιιεια ζην  Παγθξάηη  ηνλ θαηξν ηεο ηξηαλδξηαο δελ μεξσ πψο εηαλ γηαηη νινη νη 
θηινη κνπ ηνηε δελ εηαλ αθνκα Ώζήλα, νζνη εηαλε ηνηε εδσ θεπγαλε πιενλ  νηαλ εκεηο εξρνκαζηαλ. 
Ώιιά ν ηξεηο θαηλνπξγηνη πνπ κπεθακε ζην  εξγαζηεξην ηα βξεθακε νια γπαιηα θαξθηα θαη ν κεηαμπ 
εκσλ «ππεπζπλνο εξγαζηεξηνπ» εηπε «ηα‘βιεπα πεξζη ζηελ ηειενξαζε θαη ειεγα νηη ιππακαη ηνπο  
θπζηθνπο  πνπ ζα ηα καδεςνπλ. Πνχ λα‘μεξα  νηη ζα‘καζηαλ εκεηο!» Θα΄ξρνηαλ κηα θνξα ζηελ αηζνπζα 
εθδειψζεσλ εξεπλεηεο απν ην Αεκφθξηην θαη ην CERN λα καο κηιεζεη ελα δησξν γηα ηελ Φνπθνπζηκα, 
ζηελ κεζε ηεο δηαιεμεο ζεθσζεθε ελα νινθιεξν θιηκαθην αθήλνληάο ηνλ κε ηελ απάληεζή  ηνπο ζην 
«πνχ πάηε;» αθνκα πην εκβξνληεην απν νηη εηαλ νηαλ ηνπο εηδε λα ζεθσλνληαη  «εκεηο ηελ δεπηεξε 
σξα εηρακε θελν, αξα δελ ππαξρεη ινγνο λα κεηλνπκε»                                                            
4)Καλα it gets darker, κε ραζηζηα  ή ζπκκνξηεο  κε ζηηιεηηα,  ζαλ απηα πνπ αθνπκε ζηα λεα ππαξρεη; Καη ζε 
ηη κνξθε; Ή  απισο λα πνπκε «παιη θαια πνπ κνλν κερξη εθεη θηαζαλε ηα πξακαηα»; ε κεξνο κε ηνπξηζκν 
θαη πνιιεο επαθεο κε  εμσηεξηθν  ηα πνιχ ρνληξα εηζαγνκελα λαξθσηηθα ή θαλα αλεμηρληαζην ζαλαην 
πξνθαινπλ ή θαλα ρνληξν δηα βηνπ θνπζνπξη  αθελνπλ, ηα δε καιαθά ηελ γλσζηε λσρειηθνηεηα. ΐαξσλνη 
θπζηθα δελ θαλνπλε ζε κεξε κηθξα ηελ θαξηεξα ηνπο, ηα δε βαπνξαθηα εληνπηδνληαη κεζσ  θαλελνο  
αηπρεκαηνο πνπ ηνπο ζπκβαηλεη (ή θακηαο «αλεμηρληαζηεο απηνθηνληαο) ακα βξνπλε ινγν λα θνςνπλ ην 
επαγγεικα , πρ γηα λα θαλνπλ νηθνγελεηα   πρ ν θηινο κηαο καζεηξηαο νηαλ αξξαβσληαζηεθαλ απηνθηνλεζε 
δελνληαο  αγθσλαξη  ζην  ιαηκν ηνπ (αιιά  πληγεθε  ζε βαζνο κηζνπ κεηξνπ   θη νρη βαζνο κεγαιπηεξν απν 
ην κπφη ηνπ) Ώπηα εηλαη  ηξαγηθα αιια ζε ζρνιηθεο απιεο  Ώζήλαο κπνξεη λα γηλνληαη  θαη ηξαγειαθηθά. ηηο 
ειηθηεο πνπ αθνκα αλαπηπζζεηαη κπφη ν αξρεγνο  εηλαη θαπνηνο πνπ νρη  κνλν δηεηήο αιιά θαη ηξηεηεο 
παξακελεη  γηα λα‘ρεη γπξσ ηνπ ηε καξηδα πνπ ζαπκαδεη ην πςνο ηνπ  θαη αγνξαδεη θαλα ζηηιεην 
απ‘απηνλ λα λησζνπλ νη ιηιηπνπηη γθαλγθζηεξ, θαη λα θαιππηνληαη απν ην θαησ ησλ δεθαπεληε θαη λα 
ηνπο αλαζεηεη ν κεγαινο λα θιεβνπλ θαλα θηλεην γηα ηειεηε κπεζεο , αιιά ερεη θαη αηπρεκαηα γηαηη αλ ν 
ηδηνθηεηεο ηνπ ερεη ην ηδην κπφη θαη θαπνηνο ηνπ ην πεη αξθεηα λσξηο ηνηε γηλνληαη  θαη πρ ηα εμεο: 
Βκαζε ελαο Γεσξγηαλφο κε νλνκα ζαλ εθεηλα ηα  «εηο -βίιη ζεκαληηθα» νπσο ηνπ αθαζβίιη,  αιιά 
απηνο δελ  καζεζε  ηε γξαβαηα ηνπ νπσο εθεηλνο, πεγε θαη εξημε κηα γξνζηα ζηνλ αξρεγν εληνο ηεο 
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απιεο θαη ελψπηνλ ηεο  «απιήο» ηνπ θαη ηνπ ην πεξε απ‘ηελ ηζαληα θη εθπγε, θη ν αξρεγνο πεγε ηελ 
αιιε κεξα ζην  δηεπζπληε  λα θαηαγγεηιεη ην πεξηζηαηηθν κε  βεβαησζε γηαηξνπ γηα  ηε  κειαληα ζην 
ρεηιη.θαη εηζη εδσζε θαη raηson d‘etre  ζε ξηκαδνξνπο δαλεηθσλ  κεισδηψλ ζαλ θαη κελα λα ζθεθηνπλ νηη 
αλ ηνλ εμεξε ν Ώιθίλννο lσαλλίδεο ζα εθαλε ηελ θαηαγγειία ηξαγνπδη ζαλ «ν ΐαιέξηνο αθαζβίιη 
κνπξημε γξνζηα ζη‘αρεηιη/ κνπξημε κπνπθεην θαη κπνπληα/ γηαηξν ζάβξσ λα πιεξσζσ/λα πιεξσζσ  
φζν-φζν,  λα κνπ γξαςεη κία κειαληά».Καλα it gets darker κε απεηιεο ηππνπ «ζα ζε παξσ απν πηζσ λα 
δσ πνπ κελεηο»; (=λα ζνπ θαςσ η‘απηνθηλεην ή λα θνςσ ηα θξελα ζην κεραλαθη ζνπ ή, αλ δελ ερεηο, ηνηε  
γεληθα λα ζε αγρσζσ  εηζη   πνπ λα θνηηαο ζπλερσο πηζσ ζνπ λα  δεηο αλ ζνπ‘ξρνκαη) ; Οηη εηπσζεθε ζε 
ζπλαδειθν, γπλαηθα,   ηεηην πξαγκα, λαη εηπσζεθε, αιια απν λεξλη  πνπ εζειε λα θαλεη ζηνλ εαπην ηνπ 
απεηιεηηθνο (ζε κελα πνπ κελσ δηπια ζην  ζρνιεην ην «ζα ζε παξσ απν πηζσ» κνλν κε αιιν λνεκα 
κπνξνπζε λα εηπσζεη αιιά εηπσζεθε: κηα θνξα πνπ εκαζηαλ δπν γξακκεο  θαη εγσ ζα  πεγαηλα καζεηεο 
ζην Πηη Παιαη γηα ην εξγν κε ηνλ ΐαξβάθε θαη ελαο ζπλαδειθνο ζα ηνπο πεγαηλε ζε  πεξηπαην αλεπ 
ηαηληαο,θαη εηπα «νζνη παλε ΐαξβάθε κε παηξλνπλ απν πηζσ»  έλαο πξνπνξεπηεθε ηξερνληαο θαη κνπξζε 
θαη εηπε «εγσ ζαο παηξλσ  απν πηζσ» Σνπ απαληεζα  «κε ξσηεζεο αλ κ‘αξεζεη ν θσινο ζνπ;» θαη 
μαλαθηαζε  ζηε γξακκε ζθαζκελνο ζηα γειηα) Ώ! Ο ζπκκνξηηεο πνπ ηελ επαζε απν ηνλ  Γεσξγηαλφ  εηαλ 
Ώιβαλφο, κε Ώιβαλνχο ερσ δεη θη αιια ηδηα θαη ρεηξνηεξα , ερσ δεη θαη απν ηα πην αξηζηα (εηηε κπαινπ εηηε 
εζνπο , ζα επαλειζσ), θαη απν Ώληηαιβαλνπο ερσ δεη ρεηξηζηα νζν ην εμεο: Δξζε παηεξαο καδη κε 
ζπλαδειθν απν αιιν ζρνιεην, θαη κε ελαλ κε καθξπ πεηζηλν, κνπ εηπε ν παηεξαο νηη εηλαη ζην  ηκεκα 
επζπλεο κνπ ε θνξε ηνπ θαη λα ζβεζσ  θακπνζεο  απνπζηεο ηεο γηα λα κε κεηλεη θαη ζα κνπ‘θαλε δσξεαλ 
ελα καζειαθη πνπ «απφ νηη εβιεπε κνπ ρξεηαδνηαλ» θαη εηαλ θαη νδνληνηεηερληηεο. Βηπα νηη δελ γηλεηαη θαη 
κνπ‘πε αλ ερσ ππ‘φςε κνπ νηη ην ζρνιεην καο  ην απνθαινπλ  «Σίξαλα» «Καη αθνπ απην ην ζεσξεηηε   θαθν 
επηπεδν ηνηε γηαηη πξνηεηλεηε  λα θαλσ θαηη πνπ ζα ξημεη ην επηπεδν αθνκα πην θαησ; Ώο κεηλεη   θαη κεηα  
αιιάμηε ηεο ζρνιηθν πεξηβαιινλ  πξνο θαπνπ πνπ λαρεη ππεπζπλν ηνλ ζπλαδειθν πνπ κνπ ζπζηεζαηε θαη 
αλ θαλεη ηα ηδηα αο ηεο ζβεζεη απηνο απνπζηεο». Φπγαλε, θαη απηνο κε ηα καθξπ πεηζηλν θσλαμε απν ηελ 
πνξηα «κηα κπνπθαια αηκα εζεηο , δεθα εκεηο» θαη ζθεθηεθα νηη  ή πνιινη ηξειινη θπθινθνξνπλ ή 
ρξεηαδφκαζηαλ επρειαην γηα ηνπο θαιηθάληδαξνπο,  παλησο εμνξθηζκνο καιινλ ππεξβνιε ζαηαλ.  Ώπν 
Ώιβαλία ερσ δεη θαη καζεηάξεο/ καζεηξηαξεο θπζηθή θαη ηαιεληαξεο πηαλνπ κε δηεζλεηο ππνηξνθηεο (λα ν 
Λόξπ ζην ζπηηη ηνπ ζην δηπιαλν ηεηξαγσλν νηαλ εηαλ Β ιπθεηνπ http://www.youtube.com/watch?v=e_pgsiwruRM 
ην  Rehearsal of Greek School Event.pdf (νπνπ ε ηέιια, ε Νηίλα θη ν Θσκάο εηαλ Αιβαλνί) εηρακε αθηεξσζεη 
ζην εηδνο Αιβαλνύ πνπ εηλαη ν Λόξπ θαη ηελ εμεο αηάθα απν ιάηθζηάηι πεξηνδηθν: «... ην «Μάληεςε πνηνο 
ζα’ξζεη ην βξάδπ»; Δλλνείο ην πεξίθεκν αληηξαηζηζηηθό επηρείξεκα πνπ ιέεη όηη αλ είζαη λέγξνο ρεηξνύξγνο 
εγθεθάινπ θαη θαζεγεηήο ηαηξηθήο ζην Υάξβαλη  θαη ππνςήθηνο γηα λόκπει ηόηε δελ ρξεηάδεηαη λα έρεηο 
θαλέλα θνκπιεμ θαησηεξόηεηνο κπνζηά ζηνλ κέζν ιεπθό;». Βαι’ηε όπνπ κέζν ιεπθό ηνλ κέζν Έιιελα θαη ζα 
δεηηε ηη ελλνώ γηα ηνλ Λόξπ...» ) θαη ηαιεληάξεο ζεαηξνπ θαη ρηνπκνξ,  θαη ζαπκαζηεο ηνπ Παλαγνχιε ζηα 
πξνηδεθη θαη θνξηηζηα πνπ δηαιεγαλ ξνινπο ζαλ απηνπο πνπ επαηδε ε Ρφδα πνπ εηδακε πην πξηλ θαη κηα  
ΒιιελνΡνπκάλα ζηελ Γιψζζα θαη πνπ δηάιεγαλ λα ζπνπδαζνπλ λνζειεπηηθή (πνπ παξα πνιιεο θνξεο , 
θαη ζε Βιιελίδεο,  δελ ζεκαηλεη απισο νηη δελ πηαζαλε ηα κνξηα ηαηξηθεο αιιά νηη ερνπλ κηα ζηνξγε γηα  
γνλεηο  θαη παπνπδεο θαη ηελ επεθηεηλνπλ θαη ζε αιινπο. Σν ιεσ απν πξσην ρεξη απν Βιιελίδα 
λνζειεπηξηα πνπ εηδα θαληε κπαζηνπλη εγρεηξηζκελνο ζηνλ  Βπαγγειηζκν θαη επηζεο  θάληε κπαζηνπλη 
ζηελ θεδεηα ηεο γπλαηθαο κνπ γηα ηελ νπνηα εκαζε απν θεδεηνζεκν ζηελ πνξηα) Δ σξα παιη πεγε 
κεζαλπρηα θαη θαηη, θαη ζα δηαθνςσ  θη αο  κε ηειεησζα  θαη παιη,  κηζν ιεθην, Δ αιεζεηα λα ιεγεηαη: θαη  γηα 
ηα θαια θαη γηα ηηο καιαθηεο. θη ν γθαθαηδήο  κε ηνλ λνκν ηνπ Φαξαληέπ Ώιβαλφο ήηαλ.  Αελ δηαθνπησ,  αο  
κεηλνπκε ιηγν αθνκα θαη ζηα  θαιά: Ώιβαλίδα ήηαλ θαη ε lσάλλα πνπ κπεθε ζηελ Ννκηθή Κνκνηελήο αιιά 
επεηδε λνκηδα πσο εηαλ Ξάλζεο θη  απν θεη πσο ζην επηζεην  εηαλ Ξάλζνπ μεραζα ην  Ώιβαληθν ηεο επηζεην, 
θαηα η‘αιια θνηηα πνηνο κηιαγε γηα πεγαηκν ζηε Θξάθε αληη  ζηελ lζάθε, εξρνηαλε λα δεη απνηειεζκαηα ΐ 
ιπθεηνπ «Κχξηε κπνξσ λα ζαο κηιεζσ;» «Βγσ κπνξσ λα κηιήζσ ζε ζελα;» «Πεηηε κνπ» «Ώλ ζ΄εηρε δεη ν 
ΐακβαθάξεο κε ζαγηνλαξεο θαη εηρε δεη θαη ηνπο βαζκνπο ζνπ ζα ζνπ ηξαγνπδαγε «εζνπλα μππνιπηε θαη 
καδεπεο   θνζάξηα,/ηνπ ρξνλνπ παλειιεληεο ζα παηξλεηο θαηνζηάξηα. πγραξεηήξηα!» «Βπραξηζησ θπξηε» 
«‘ αθνπσ» «Θπκαζηε ην εξγν κε ηνλ «θνξην» ζπδπγν  πνπ εζεια λα παημσ ηνπ ρξνλνπ;» «ηγα κε 
μερλαγα.Ση αιιαμε;» «Ο Μάξθνο πνπ εηρε πεη νηη ζα επαηδε ην αληξα κνπ ζα παεη καιινλ ζην Πεηξακαηηθν» 
«ηγα κε δελ βξεζεη ζχδπγνο. Ώπην εηαλε;» «Ναη» «Οπξα νη γακπξνη κερξη ηελ γηνξηε ηνπ Πνιπηερλεηνπ. 
Καιν θαινθαηξη» (Ο Κσλζηαληίλνο  καο εβγαιε απ΄ηε δπζθνιε ζεζε. θηζαλε.Δηαλ ην ζπλεκκελν  πνπ  εηρα 
ζηεηιεη ζηε ιηζηακε κε ηηηιν «Δ φπεξα ησλ ηξεηο θη εμήληα» γηα λα ζπκηδεη ζαλ ηηηινο ηελ «νπεξα ηεο 
πεληάξαο», ήηαλ ην πξσην ζθεηο κε ηηηιν «Ο θνξηφο»,  ζην ιηλθ   «Διιεληθή ζρνιηθή γηνξηή, Γιώζζα 
2003.pdf». μαλαγπξλασ ζηα θαθά, θαη κε Ώιβαλφ κάιηζηα , γηα λα δεημσ νηη καζεηνπαηέξαο δελ γηλνκαη 
νπηε θαλ κεζσ ηεο καληαο κνπ κε ηα ζεαηξηθα: ην γξαθσ θη απην  γηα λα αθεζσ γηα απξην πξση κνλν ελα 
ζπκβαλ (θη νρη ελεξγεηα, αιιά παξελεξγεηα  αθνκα ρεηξνηεξε , θαη κάιηζηα  κε Ώιβαλφ  πνπ ζπκκεηεηρε θαη 
ζηελ πνξεηα ζην χληαγκα κε εθεηλν ην σξαην πιαθαη πνπ εηρακε δεη «κε ηνζα  δαθξπγνλα θαη ηνζα  ρεκηθα 
ιεθηα γηα ηα βηβιηα  δελ ερνπλ κεηλεη πηα», ν δε ζπγθεθξηκελνο θακαξσλε νηη ζην ζρνιεην νρη απισο ηζαληα 
δελ θεξλεη  αιιά  νπηε ηεηξαδην ή θαλ ζηπιν, εηαλ ηξηεηεο ζηε Γ , δελ δηεθεξε νκσο ζην κπφη απν ηνπο 
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ζπκκαζεηεο ηνπ, αθνπ  ζην ηεινο ιπθεηνπ δελ ςεισλεηο πιενλ νπσο αθνκα ςεισλε  ν αιινο πνπ εηρακε δεη 
απν ην ζπζηεγαδνκελν γπκλαζην κε ηελ θνηλε καο απιή πνπ πξηλ ηνλ θνβηλη ηελ ρξεζκνπνηνπζακε 
ηαπηνρξνλα. Ώιινη εηθαδαλ  νηη εξρεηαη γηα λα πνπιαεη κπαθνπο αιινη νηη εξρεηαη γηα λα πεξαζεη  κε ηηο 
ηξηεηηεο κε ηνλ ηξνπν πνπ  δηλνληαη νη πξναγσγεο ζην ελ γελεη  δεκνζην-ππαιιειηθη) Γπξλακε ζηνλ 
ζεαηξνθηιν: Δηαλ ζε πξνρεηξν  δηαγσληζκα δεπηεξεο επθαηξηαο γηα βειηησζε βαζκνπ. Αελ παξεδηδε θνιια 
κερξη λα θπγνπλ νινη θαη λα κεηλνπκε κνλνη «Κχξηε δελ γηλεηα λα κε πεξαζεηε εηζη; Βγσ εζνπνηνο ζεισ λα 
γηλσ. ε  ηη ζα  κνπ ρξεζηκεπζεη ε θπζηθε;» «Ο εζνπνηνη πξεπεη λα μεξνπλ ιηγν απ‘φια γηα λα κπαηλνπλ  
ζην πεηζη  ξνισλ απν δηάθνξα επαγγεικαηα πνπ ππνδπνληαη  . Βζπ ηη ζαζαη; Δζνπνηνο  πνπ ππνδπεηαη 
αιινλ εζνπνην;» «....» «ηελ παηξηδα ζνπ ζα ειεγεο ηεηνην πξαγκα ζε θαζεγεηε;» «Ορη» «Βπεηδε δελ ζα 
ζνπ‘θαλε ην ραηεξη ή γηα λα κε ξημεηο ην  επηπεδν ηεο εθπαηδεπζεο;» «Καη γηα ηα δπν» «Βδσ γηαηη ην θαλεηο;» 
«...» «Ώκα δελ γξαςεηο πνιχ θαιά γηα λα θαιπςεηο ηνλ ραιηα βαζκν πνπ ζα ζνπ βαισ αθνπ δελ εγξαςεο 
ηηπνηα  ζεκεξα ,  ξαληεβνπ ην επηέκβξε, νπσο γξαθνπλ θαη ηα ρεηκεξηλα ζηλεκα νηαλ θιεηλνπλ γηα 
θαινθαηξη» Σνλ επηέκβξε εγξαθε καδη κε ελα ηξηεηή  ηεο ΐ πνπ γηα ηνλ πεξαζσ εβαια πνιπ επθνια 
ζεκαηα , ήηαλ  νκσο ηνζν  κπνπθνο   πνπ ν ζεαηξνθηινο ηα‘γξαςε αιιά ν ηδηνο νρη, θαη γηα λα κε ληξεπεηαη 
σο ηεηξαεηεο ζηε ΐ αιιαμε κνλνο ηνπ  ζρνιηθν πεξηβαιινλ.  ηε Γ ν πξναρζεηο σο δη‘εηεξηνπξνζσπηαο 
ηξηεηεο νπηε ζπκκεηεηρε  νπηε θαλ  πξνζερε. Σνλ ξσηεζα «πψο ζα πεξαζεηο;» θαη κνππε «νπσο ηελ αιιε 
θνξα». Δηαλ πνιπ γεξν ηκεκα, (θακπνζνη καιηζηα  κελαλε θαη  κεηα ηελ 7

ε
 ψξα γηα πξνζζεηα ζεκαηα πνπ 

κπνξεη λα κελ εηραλε ζρεζε κε παλειιεληεο, πρ ηηο ζρεηηθνηεηεο θαη θβαληνκεραληθεο πνπ ππεξραλ ζην 
βηβιην απν ηνλ θαηξν ηνπ Ώξζέλε  αιια δελ εηραλ γηλεη δηδαθηεα πιε) , ζην   πξσην πξνρεηξν  δηαγσληζκα 
φινη πεξαλ απν 18 θαη παλσ , ν πξναρζεηο πεξε 11, εξζε κε αγξην πθνο λα κνπ δεηεζεη  ηα ξεζηα  «δελ ην 
θαηαιαβα, γηαηη εγσ εηζη ;» «Αελ εηπεο νηη ζα πεξλαγεο νπσο ηελ αιιε θνξα; Σν ηδην εθαλα.  Ββαια ζεκαηα 
γηα λα παξεο 11 εζπ θαη λα πεξαζεηο αιιά  κε ηα ηδηα ζεκαηα νη αιινη πεξαλ απν 18 θαη παλσ» «...» 
«Σν‘ρεηο αθνπζεη ην αλεθδνην κε ηε ζνππα ηαπξνκαρηαο;» «Ορη» «Μηα θνξα ελαο Ώκεξηθαλνο ηνπξηζηαο πνπ 
κνλν κηζνεμεξε lζπαληθα παξαγγεηιε ζε lζπαληθν εζηηαηνξην ελα θαγεην απν ην κελνπ πνπ ιεγνηαλ  
«ζνππα  ηαπξνκαρηαο», εηαλ λνζηηκν θαη ρνξηαζηηθν , ην μαλαπαξαγγειλεη θαη ηελ επνκελε θνξα πνπ εηαλ 
ζηελ πνιε θαη εηαλ λνζηηκν αιιά  πνιχ ιηγν. Ρσηεζε γηαηη εηρε κηθξπλεη ε κεξηδα θαη ηνπ‘πε ην γθαξζνλη 
«ζεκεξα ληθεζε ν ηαπξνο»  , δειαδε ηα αξρηδηα ή ηνπ ηαπξνπ ή ηνπ ηαπξνκαρνπ εηρε ε ζνππα.  Σνλ πεηπρα 
ζηνλ δξνκν κεηα απν ρξνληα. «Πνπ βξηζθεζαη; πνπδαδεηο; Ανπιεπεηο ; Καη ηα δπν;» «Πεξαζηηθνο εηκαη απν 
δσ . Σσξα εηκαη   ζην  ΐέιγην» «Χο αλζξαθψξπρνο;» «Ορη,  ζε δνπιεηα γξαθεηνπ» «Αελ ζα ην‘ρεηο δεη ην  
εξγν «γηα κηαο πεληαξαο ληαηα» αιιησο ζαμεξεο ηη ελλνσ κε ην «αλζξαθψξπρνο». Ώθνπ  εζειεο λα γηλεηο 
εζνπνηνο ςαρ‘ην: «Γηα κηαο πεληαξαο ληαηα»»  Σν «ε  ηη ζα  κνπ ρξεζηκεπζεη ε θπζηθε;» , ζε αθνκα πην 
γεληθν ζηπι «ε  ηη ζα  καο ρξεζηκεπζνπλ νια απηα;»  ην εηρα αθνπζεη θαη ζηελ Γιψζζα απν ηνλ Φίιηππα 
πνπ κεηα ην ζρνιεην εθπγε θαη‘επζεηαλ γηα θαληάξνο,  πεγε ινθαηδήο θαη κεηα εγηλε ππξνζβεζηεο (ζηελ 
θφπειν) Πξηλ θακηα δεθαξηα ζειηδεο ηνλ εηρακε δε ( ζαλ Φίιηππα θαη ζηνλ ξφιν) λα ππνδπεηαη ηνλ 
Αξφιαπα ηνπ «Υακνγέια ξε,  ηη ζνπ δεηάλε;»  ηνπ Μίζζηνπ (ζην ζθεηο «Δ κειηά παλσ απ‘ ην κήιν») 
Κακπνζα ρξφληα κεηα πεγα ζηε Γιψζζα γηα ην γάκν ηνπ Γηάλλε (πνπ ζην ζθεηο εθεηλν ιεγνηαλ  Μηράιεο γηα 
λα ηαηξηαδεη κε ηνλ ζηηρν «άιινλ ζα ιελε Κσλζηαληή θη αιινλ Μηράιε» ηεο ρνξσδηαο. Ο, γλσζηνο καο εδψ , 
Κψζηαο, δελ ρξεηαδνηαλ αιιαγή νλνκαηνο γηα λα ηαηξηαδεη) Βηδα ηνλ Φίιηππα εμσ απν ηελ εθθιεζηα θαη ζην 
«γεηα ζνπ Φίιηππα» κνπ εηπε «δελ εηκαη ν Φίιηππαο» «Πιάθα κνπ θαλεηο;  Ο Φίιηππαο ηνπ Νψληα δελ 
εηζαη;» «Ορη, ν Νψληαο εηκαη».  Βπηζεο, φληαο ρνξεπηαξαο,  ζα εηαλ ρνξεπηηθνο παξηελεξ ηεο επηζεο 
ρνξεπηαξνχο   Ρφδαο ζε ελα καθξαο δηαξθεηαο ζεαηξηθν  πνπ εκεηλε ζηηο πξφβεο θαη....αζε,... αλ αξρηζσ ζα 
μελπρηεζσ, πνχ ήκαζηαλ; ηνλ ηξηεηή κε ηνλ νπνην  έγηλε ε ρεηξηζηε παξελεξγεηα ην νπνην εηπακε ζα 
αθεζνπκε γηα απξην,  αιιά φπσο θαη λα ην θαλνπκε κε ην παξακηθξν έλαπζκα βξηζθνακαζηε ζηελ 
Γιψζζα...Σν πψο βξεζήθακ εθεη  κε ηελ γπλαηθα κνπ ην‘ρσ εηνηκν, ην βαδσ κε θνππ πέηζη¨(ν Κψζηαο εηλαη  
αδειθνο ηνπ μελαγνπ θηινπ κνπ):                                                                                                                          
«Πνχ παο ξε ηαιαίπσξε;» κνχ‘πε ν θίινο κνπ ν Κψζηαο θαζψο, ιίγν πξηλ ην κεζεκέξη ζπλαληήζεθαλ νη 
δξφκνη καο ζηελ «Σξίηεο επηεκβξίνπ», πεξίπνπ ζην «Λαχξην». πλέρηζε: «Βίζαη γηα θακηά πνξηνθαιάδα 
ζην "ΝΒΟΝ» ή ηξέρεηο πάιη λα πξνιάβεηο θάλα ιεσθνξείν;» "Με ηηο καιαθίεο πνπ θάλνπλ νη 
θαιηζνβηνκήραλνη πνπ άλνημαλ εθπαηδεπηήξηα, αλ δελ δνπιεχεηο ζε ηέζζεξα-πέληε απ‘απηά δελ μέξεηο αλ 
ηελ επφκελε ρξνληά ζά‘ρεηο φζεο ψξεο είρεο ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ θεχγνπλ νη πειάηεο απφ ηα κελ θαη 
πάλε ζηα δε, άξα λαη ηξέρσ λα πξνιάβσ λα θάλσ κάζεκα ζηνλ αληαγσληζηή ηνπ ζρνιείνπ απ‘ην νπνίν 
κφιηο βγήθα, κέρξη ην βξάδπ ζάρσ πάεη ζε άιινπο δχν. Βζχ πνπ είζαη κφλν ζε έλα ζρνιείν πψο θαη δελ 
είζαη εθεί; Αελ δηδάζθεηο ζήκεξα;» «Πήξα άδεηα λα πάσ ζην ππνπξγείν λα δσ κπαο θη ήξζε ε ζεηξά κνπ θαη 
δηνξίζηεθα, λα ζηακαηήζσ ην αλαπιεξσηηιίθη. Να θνηηάμσ αλ ήξζε θαη ε δηθή ζνπ ζεηξά;» «Πξέπεη λάρε 
έξζεη πξν θαηξνχ θαη λα κε θνπληάξαλε αθνχ δελ πήγα θαλ λα ξσηήζσ. Θπκάζαη είρα θάηη ηξαβήγκαηα θη 
έπξεπε λάκαη Ώζήλα θαη δελ κ‘έπαηξλε λα δηνξηζηψ αιινχ αλ δελ είρε θελά γηα θπζηθνχο εδψ». «Άιιαμε ε 
λνκνζεζία έκαζα, αθφκα θαη λα ζ‘έρνπλ θνπληάξεη ζε μεθνπληάξνπλ ρσξίο θαλ λα ρξεηαζηεί αίηεζε. Καη ζε 
πάλε ζηε ζεηξά πνπ είρεο, δελ ζε αξρίδνπλ απ'ηελ αξρή, δειαδή απ'ηνλ πάην ηεο ιίζηαο» «Σφηε θνίηα 
κήπσο θαη καο πάξνπλ ζηελ ίδηα ΒΟ θαη γίλνπκε θαη ζεηξέο», «Παιηνζείξηα λα ιεο ζηελ ειηθία καο. ΚΏΠΔ 
θαλνληθά θνληεχνπκε» «Ώιιά ηη ΚΏΠΔ; ΣΟΠ ΚΏΠΔ πνπ ιέεη θη ν Νηαζζέλ!» «Υαρα!» «Έθπγα. Θα ζε πάξσ 
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ην βξάδπ λα ζε ξσηήζσ ηη έγηλε.Σν θξνληηζηήξην ζρνιάεη 10, λα ζε πάξσ ζηηο 10 απφ πεξίπηεξν ή λα ζε 
πάξσ 11 απ‘ην ζπίηη; Μήπσο μππλάσ ηελ κακά ζνπ;» «Να ζε πάξσ εγψ ζηηο 11» «Βπραξηζηψ». Με πήξε 
ζηηο 11 αθξηβψο «εηξά, δηνξηζηήθακε θαη νη δχν. Πήγαηλε λα δεηο ηε ιίζηα κε ηα θελά ζηε Λπθνχξγνπ». 
Πήγα. Με έρνληαο πξνυπεξεζία αληέγξαςα κφλν ηα δπζπξφζηηα ζρνιεία γηαηί, αλ ζπκάκαη θαιά, βειηίσλα 
έηζη ηελ πξννπηηθή λα κελ αλαβιεζψ γηα επφκελε ρξνληά, πήγα ηελ ιίζηα ζηελ γπλαίθα κνπ, έβγαιε έλα 
ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ «ΑΕΏΚΟΠΒ» θάπνηαο παιηφηεξεο ρξνληάο πνπ είρακε θιεξνλνκήζεη θάπνην 500-
ξηθν θαη καο έπαηξλε γηα δηαθνπέο, θαη θνηηάμακε ηα 15 δπζπξφζηηα πνπ είραλ θελφ γηα θπζηθφ κε 
θνληηλφηεξα ηε θηάζν θαη ηελ Γιψζζα θνπέινπ θαη καθξηλφηεξν ηελ Κάξπαζν θαη ηελ Υάιθε. Σν ηεχρνο 
έιεγε γηα ηελ Γιψζζα φηη είλαη θαηαπξάζηλε, βιέπεη απφ ςειά ηελ ζάιαζζα θαη έρεη πνιχ θηιφμελνπο 
θαηνίθνπο, ε Μαξία ζρνιίαζε «αθνχ έθηαζε λα βγάιεη φλνκα κέρξη θαη ζηα έληππα ε Γισζζηψηηθε θηινμελία 
άξα θαληάζνπ πφζν ρηππεηή ζα είλαη. Βδψ ηφζα θαη ηφζα θαιά πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ δελ αλαθέξνληαη 
θαλ, δχζθνιν λα αλαθέξεηαη θάηη θαιφ ρσξίο λα ππάξρεη». Βγψ ζρνιίαζα «Πξάζηλν, βιέπεη απφ ςειά ηε 
ζάιαζζα, έρεη θηιφμελνπο θαηνίθνπο, άξα ζπκίδεη ηα ρσξηά ζηα βνπλά ηεο άκνπ θαη ηεο Εθαξίαο. Κη αθνχ ε 
ζεηεία ζηα θπιάθηα εθεί ήηαλ θαηαπιεθηηθή άξα θη εδψ θαηαπιεθηηθά κάιινλ ζα είλαη». ΐάιακε ινηπφλ 
πξψηε ζηελ ιίζηα ηελ Γιψζζα, είρε πάεη Παξαζθεπή, ηελ Αεπηέξα ήηαλ ηειεπηαία κέξα γηα αίηεζε, Κπξηαθή 
βξάδπ ηξψγακε εθκέθ ζηελ Υαξά κε ηελ κέιινπζα θνπκπάξα καο πνπ ήηαλ έγθπνο ζηνλ κέιινληα 
βαθηηζηκηφ καο θαη κε ηνλ κέιινληα θνπκπάξν καο. «Λέκε λα ηνλ αθήζνπκε ηνλ δηνξηζκφ γηα ηνπ ρξφλνπ, 
είλαη θάηη δηαβάζκαηα πνπ δελ ζέισ λα δηαθφςσ, θη επίζεο δελ έρνπκε θαη ιεθηά γηα κεηαθφκηζε» «Σνπ 
ρξφλνπ δελ έρεηο ηδέα πνηεο λνκνζεζίεο ζα ηζρχνπλ, πάκε ζε έλα απηφκαην εδψ θαη ηψξα λα βγάισ 
πεληαθφζηα ρηιηάξηθα γηα ηελ κεηαθφκηζή ζαο θαη καο ηα δίλεηε φπνηε κπνξέζεηε ρσξίο θακηά βηαζχλε. Μελ 
ην αθήζεηε κε ηίπνηε. Φχγεηε θαη ε επφκελε ζπλάληεζή καο λα είλαη εθεί πνπ ζα δηνξηζηείηε, καθάξη λάλαη 
ζηε Γιψζζα αθνχ εθεί πξνζαλαηνιίδεζηε», είπε ν θνπκπάξνο. Έηζη θη έγηλε. Μνχθαλε εληχπσζε πνπ ν 
πξντζηάκελνο πνπ καο φξθηζε ζην ΐφιν (θαη πνπ εηδηθφηεο ηνπ ήηαλ θαζεγεηήο Ώγγιηθψλ) δελ καο είπε 
κφλν «πγραξεηήξηα, είζηε ηψξα δεκφζηνη ππάιιεινη» αιιά θαη «λα κε ζθέθηεζηε φηη πάηε ζε ζρνιεία αιιά, 
πάλσ απ‘φια, φηη πάηε ζε παηδηά. Γη'απηφ πξηλ ζαο πσ «δηδάμηε ηα» ζαο ιέσ «αγαπήζηε ηα»».Δ 
γπκλαζηάξρεοιπθεηάξρεο πνπ παξνπζηάζηεθα ζηε Γιψζζα, ε νθία, θαηλφηαλ πεξίπνπ ζπλνκήιηθή κνπ, 
θαζψο μεθχιιηδε ηα ραξηηά κνπ ηεο κίιεζα ζηνλ πιεζπληηθφ θαη κε θνίηαμε ρσξίο λα κηιήζεη, θαη ακέζσο 
κεηά κνχπε «πάκε ζε ιίγν λα εμεηάζνπκε καδί θάλα κεηεμεηαζηέν λα καζαίλεηο αθνχ δελ βιέπσ ζηα ραξηηά 
ζνπ λάρεηο πξνυπεξεζία». πλέρηζα ηνλ πιεζπληηθφ θαη κνχπε «Ώ! Ώλ κνπ κηιάο εζχ ζηνλ πιεζπληηθφ πνπ 
είζαη θη έλα ρξφλν κεγαιχηεξφο κνπ ηφηε ζα πξέπεη λα ζνπ κηιάσ θη εγψ έηζη, θη απηά δελ κ‘αξέζνπλ, 
κπάξκπαο ζέιεηο λάζαη; Ώ! Βίζαη θαη δνθηνξάο; Ση γξάθεη εδψ; PhD; Αειαδή Φχζηθο Νηφθηνξ;» «ρη, 
θηιφδνθπ ληφθηνξ» «Σψξα κε κπεξδεχεηο. Φπζηθφο είζαη παηδάθη κνπ ή θηιφζνζνθνο; Πνχ ζπνχδαζεο; 
ηελ Ώζήλα ζίγνπξα φρη, κε έλα έηνο δηαθνξά ζα ζ‘ήμεξα ζην Φπζηθφ. ηε Θεζζαινλίθε ήζνπλ ηφηε ή ζηελ 
Πάηξα;» «ηελ Ώκεξηθή» «σρ! Ώκεξηθαλνζπνπδαγκέλνο είζαη; Ο Γησξγάθεο ζάπξεπε λα ζε μέξεη πνπ σο 
ππνπξγφο παηδείαο καο έζηεηιε, ηξνκάξα ηνπ, θη επηζηνιή λα ηνπ πνχκε πφζνη είκαζηε αγγινκαζείο λα 
δηδάζθνπκε ηελ θπζηθή θιπ ζηα αγγιηθά γηα λα δεη αλ κπνξνχκε λα βάινπκε δηεζλέο απνιπηήξην» «Ώπηά 
παζαίλεη φπνηνο έρεη ζπκβνχινπο απ‘ην Υάξβαξλη» «Αελ μέξσ ηη κε ιεο. Πάκε ηψξα λα εμεηάζνπκε. 
Ξεθηλάκε πξνθνξηθά»... «Γηψξγν πεο κνπ ην κεγαιχηεξν πνηάκη ηεο Βιιάδαο» «Δ ιίκλε ηεο Αντξάλεο , 
θπξία» «Ση ιεο ξε ρακέλε; Πνηάκη είλαη ε ιίκλε; Ρψηα θη εζχ θχξηε ζπλάδειθε. Να, πάξε ην βηβιίν λα δεηο 
πνηα ήηαλ ηα δηδαθηέα». Αηάιεμα κηα εξψηεζε απφ κέζα «Πεο κνπ Γηψξγν ηηο δηαθνξέο Ενλίνπ απφ Ώηγαίν 
πέιαγνο» «Άιια λεζηά έρεη ην έλα θαη άιια ην άιιν, θχξηε». Κνηηαρηήθακε κε ηε νθία «Σν ρσξηφ ζνπ γηαηί 
ην ιέλε Έιηνο; Βπεηδή έρεη ειηέο ή επεηδή είρε θαλέλα έινο;» «Αελ μέξσ θπξία» «Κεξηά θαη ιηβάληα, δελ μεξ‘ο 
Σζαθίζ‘δηάβαζε γηα ηελ ιίκλε ηεο Αντξάλεο θαη γηα ηα πνηάκηα θαη γηα ην Εφλην θαη γηα ην Ώηγαίν θαη ζ‘έλα 
ηέηαξην ζάζαη εδψ γηα ηα γξαπηά». ζπνπ λα μαλαξζεί ν Γηψξγνο (θαη θπζηθά λα ηνπ βάιεη ζέκαηα απ‘απηά 
πνπ ηνχπε λα ηζαθηζηεί λα δηαβάζεη) ζρνιηάζακε θαη ην βηβιίν «Βίλαη θαη ιηγάθη ςηινρνληξνζαριακάξα 
εξψηεζε νη δηαθνξέο Ώηγαίνπ απφ Εφλην, αλ κε ηη άιιν δηφηη θαηά βάζνο ζσζηή ήηαλ θαη ε απάληεζε πνπ 
είπε ν Γηψξγνο» «Υακέλα βηβιία έρνπλ βγεη θαη θξάδνπλ εκάο νη παππνχδεο ηνπο χζηεξα φηη δελ ηνπο 
καζαίλνπκε γξάκκαηα. Οχηε πξσηεχνπζεο λνκψλ, νχηε ηη παξάγνπλ νη λνκνί δελ καζαίλνπλ, θαη η‘αθνχκε 
εκείο». (Σελ εξψηεζε γηα δηαθνξέο Ενλίνπ θαη Ώηγαίνπ ηελ έβαια ζην κάηη. Καη φηαλ θη ν Γηάλλεο έλα ρξφλν 
αξγφηεξα κνπ είπε ηελ ίδηα απάληεζε κε ηνλ Γηψξγν (ζίγνπξα ρσξίο θάπνην θνηλφ ή ακνηβαίν ζεκηλάξην!), 
ζθέθηεθα φηη νη ζηαηηζηηθνιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα πνπλ φηη φιν θαη θάπνην ζηάδην Πηαδέ ζα ππάξρεη πνπ 
ζηηο ίδηεο ειηθίεο ηα παηδηά απαληνχλ παξφκνηα απηφ ην είδνο εξψηεζεο. Ώλ θη ν Γηάλλεο ζα ηξέιαηλε 
νπνηνλδήπνηε ζηαηηζηηθνιφγν (θαη φρη κφλν ζηαηηζηηθνιφγν) π.ρ. ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ πνπ ηνπ δήηεζα λα 
κνπ πεη κηα δηαθνξά δστθνχ θαη θπηηθνχ θπηηάξνπ κνχπε «ην φλνκα. Ώιιηψο ιέλε ην έλα , αιιηψο ην 
άιιν...Γηαηί κε θνηηάηε έηζη θχξηε; Πνχ έρσ ιάζνο;», θη φηαλ ηνλ ξψηεζα , απφ ην βηβιίν, γηαηί δελ έρεη δσή 
ζηε ζειήλε, απάληεζε «Αελ έρεη ειεθηξηθφ θαη δνπιεηέο» «Γνπάη; ηε γε ηη γηλφηαλ πξηλ ην ειεθηξηθφ;» «Μα 
ππήξραλ ηφηε άλζξσπνη;». ηαλ ήηαλ ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ θαη θάπνπ ιέγακε γηα αληηγφλα 
ηζηνζπκβαηφηεηαο είρα ηελ θαεηλή ηδέα λα πσ «γηα απηά δελ ιέγαλε φηαλ ε αληςηά ηνπ Θενράξε ζην 
«Καιεκέξα Γσή» είρε ιεπραηκία θαη έςαρλαλ γηα δφηε κπεινχ ησλ νζηψλ;». Έπεζε κηα λέθξα γηα κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα θη ν Γηάλλεο θψλαμε «Ση ηα βιέπεηε απηά θχξηε; Βγψ θιείλσ ηελ ηειεφξαζε ζηελ κάλλα κνπ 
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φηαλ ηα βάδεη». Ο Κψζηαο, ν δηαλννχκελνο ηεο ηάμεο θαη επγελέζηαηνο, πήγε λα κε παξεγνξήζεη «Κχξηε, ν 
Φψζθνινο δηαξθψο απηνεπαλαιακβάλεηαη, φιν θαη θάπνηνο ζάλαη ζσζίαο θαη ζα ελνρνπνηεί άιινπο γηα ηηο 
πξάμεηο ηνπ, φιν θαη θάπνηνο δελ ζάλαη ζσζίαο αιιά φλησο δηεθζαξκέλνο θαη έλνρνο, φζν είδαηε-είδαηε, κηα 
απ‘ηα ίδηα ζάλαη θη απφ δσ θαη κπξνο, κελ ην μαλαδείηε». Σν άιιν βξάδπ κε πήξε ηειέθσλν ν Γηάλλεο 
αγξηεκέλνο «Ώλνίμηε ηελ ηειεφξαζε ζην (ηάδε) θαλάιη. Έρεη εθπαηδεπηηθφ ληνθπκαληαίξ βηνινγία απν Μπη-
Μπί-η». Κη έηζη θαηάιαβα φηη ηα παηδηά φηαλ έρνπλ επθαηξίεο λα παίμνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, ζα δνχκε 
θαη παξαθάησ κε πνην ηξφπν, ζηγά κελ θνιιάλε ζηελ ηειεφξαζε θαη ζηα θηλνχκελα ζθίηζα. Σελ αλνίγνπλ 
κφλν φηαλ αμίδεη ηνλ θφπν. ηελ ΐ Λπθείνπ ηξέιαλε ηνλ Αεκήηξε πνπ ήηαλ λενδηφξηζηνο θαη κπήθε ζηελ ζην 
γξαθείν ιέγνληαο «11 ρξφληα ζηα θξνληηζηήξηα δελ κνχρε μαλαηχρεη ηέηνην πξάγκα. Ρψηεζα ηνλ Γηάλλε ηα 
ηζνκεξή ηνπ βξσκνβνπηαλίνπ θαη κνχπε «βξσκνβνπηάλην, βξσκνκπνπηάλην, βξσκνπνπηάλην θαη 
βξσκνκνπλίλην». Βκέλα κε είρε ήδε ηξειάλεη, ζηα γέιηα, φηαλ κηα θνξά, επίζεο ζηελ ΐ ιπθείνπ, πνπ είρακε 
κάζεκα ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ θαη είρε ηχρεη λα κελ έρσ θνπξεπηεί γηα θαηξφ, μαθληθά κνλνιφγεζε 
κεγαινθψλσο θαη είπε «Ξέξσ γηαηί ν θχξηνο αθήλεη καιιί. Θέιεη λα κνηάζεη ζηνλ Θενδσξάθε» θαη ιέγνληάο 
ην είρε έξζεη θηφιαο ζηνλ πίλαθα κνχρε πάξεη ηνλ καξθαδφξν θαη θνπλψληαο ηνλ ζαλ κπαγθέηηα άξρηζε λα 
ηξαγνπδάεη ηνπο λφκνπο ησλ αεξίσλ ζηνλ ξπζκφ ηνπ «ηεο δηθαηνζχλεο ήιηε λνεηέ». Ήκαζηαλ φινη 
εκβξφληεηνη θαη κεηά μεθαξδηζκέλνη αιιά ν Γηάλλεο μέξνληαο ιεο θη ήηαλ επαγγεικαηίαο φηη ην ζέκα δελ είλαη 
κφλν πψο λα αλέβεηο ζην ζαλίδη αιιά θαη πψο λα θαηέβεηο ην έζηξηςε δηα ηνπ παξαθξάδεηλ ηα Πέ-ΐέ-Σέ ησλ 
λφκσλ ηνπ Μπφυι θαη ηνπ73  Σζάξιο σο εμήο: «Πέ-ΐέ-Σέ; ΐε-έ! ΐε-έ!» θαη πηάλνληαο ηα καγαδηά ηνπ 
έθπγε απ‘ηελ ηάμε θαη μαλάλνημε ακέζσο κεηά γηα ππφθιηζε θαη ρεηξνθξφηεκα Υξεηαδνηαλ θαη σληηζηφλ .γηα 
λα παημνπλ ν Γηάλλεο θη ν Κψζηαο ηνλ Μίζζην θαη ηνλ θηιν ηνπ πνπ ηνπ‘ξημε ηε ζθαιηαξα; Σα‘ζηεηια ζηηο εδσ 
ζπλαδειθνπο κνπ θηινιφγνπο θαη ε κελ Μαξηάλλα κνπ ηειεθσλεζε ζθαζκελε ζηα γειηα θα κνπ‘πε 
«δηαρξνληθνο ν Βιιεληθφο ραηξεηηζκνο Γηάλλε. Ξεθηλαο κε ηελ θιεηηθε  «ξε ηαιαπσξε» πνπ ζηα αξραηα ζα 
ήηαλ «σ ηιήκσλ» (ηη καζαηλεη θαλεηο  ακα ερεη θηινπο θηινινγνπο!) ε δε Φηιίηζα κνπ‘πε «πηζηεπεηο νηη ε  
ζπλαληεζε απηε κε ηνλ θηιν ζνπ πνπ ρσξηο απηελ δελ ζα‘ρεο δηνξηζηεη  ήηαλ  ζχκπησζε;» «Ση λα ζνπ πσ; 
Χο  ην νηη θη ν Κψζηαο θη ν θνπκπαξνο  εηραλ παηεξα Μαθξνλεζηψηε θη ε θνπκπαξα εηρε παηεξα ηνλ 
δάζθαιν πνπ ζηε ζεηεηα   ηνπ ζπλνδεπε ζην Λαχξην  θαη ζηε Μαθξφλεζν  εθεηλνπο ηνπο αληηξξεζηεο  
ζπλεηδεζεο πνπ ιεγακε κε αθνξκε ηα «Πέηξηλα Υξφληα», ΟΚ, κερξη εθεη λα δερησ νηη δελ εηαλ απν 
ζχκπησζε. Ώιιά θαη νηη ην λα γηλεη ε ζπλάληεζή  καο κπξνζηα ζην δαραξνπιαζηεην  «Λαχξην» ηεο  
Οκφλνηαο απην πιενλ αλ δελ εηλαη ζχκπησζε εηλαη απν ηα άιια εηδε κε ζπκπησζεο»...(ζα επαλειζνπκε) 
ΤΓ ζηα πεξη κε ρξεηαο;  σληηζηφλ: . Μφιηο  έγξαςα ηα ζθεηο φπνπ ζα‘παδε  ν Γηάλλεο , θφληεπε κεζεκέξη, 
πήγα δίπια ζπίηη ηνπ θαη ηνλ θψλαμα λαξζεί λα δεη αλ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηα κάζεη κέρξη ηελ γηνξηή πνπ 
ζάηαλ ζε θακηά δεθαπεληαξηά κέξεο. Σν ίδην απφγεπκα ήξζε θαη ηα  ήμεξε, ν κφλνο ιφγνο πνπ δελ ήξζε 
λσξίηεξα ήηαλ κήπσο θνηκφκαζηαλ ην κεζεκέξη. Μνπ έθαλε θη έλα θνβεξφ, ή κάιινλ ζπγθινληζηηθφ, ζρφιην 
γηα ηελ πινθή. Με ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξψησλ βηβιίσλ ηνπ Μίζζηνπ (ησλ «Καιά, εζχ ζθνηψζεθεο λσξίο» 
θαη «Υακνγέια ξε, ηη ζνπ δεηάλε;») ήηαλ ζηελ πινθή ηξεηο θίινη, ν  Γηάλλεο, ν Κψζηαο, ν Φίιηππαο, καδί 
είραλ θάεη ηα πνιιάθηο εηο ζάλαηνλ θαη καδί πεξίκελαλ ζε θειί ηε ζεηξά ηνπο, αιιά ηελ επνκέλε ηεο κέξαο 
πνπ εθηειέζηεθε ν Φίιηππαο αληί λα εθηειεζηνχλ νη άιινη δχν άιιαμε  (γηα απιψο ηπραίνπο ιφγνπο) ε 
λνκνζεζία. Κη έηζη ηνπο είρε κείλεη ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο ηνπο λα ιέλε ηη ζάθαλε θη ν Φίιηππαο άκα δνχζε 
θη απηφο φπσο έδεζαλ απηνί(ηψξα ζα παληξεχνληαλ, ηψξα ζάρε παηδηά, ηψξα ζάρε εγγφληα, θιπ) Ο Γηάλλεο 
ινηπφλ είπε: «Βκείο έηζη έρνπκε ηνλ Νίθν» —ηνλ ξίπηε.  Βίρε ζθνησζεί ζηα 17 ζε ζνχδα κε κεραλάθη (απφ ην 
νπνίν μεθφιιεζε ε πίζσ ξφδα πνπ είρε ραιαξψζεη θαη ν Νίθνο αλέβαιε γηα ηελ επνκέλε ηελ επηζθεπή ηεο, 
θαηαραξνχκελνο γηα ηελ ζέζε ζηελ νπνία είρε κφιηο εθιεγεί ζηηο καζεηηθέο εθινγέο). Ώθφκα δελ έρεη ζβήζεη 
δίπια ζηε κηα απ‘ηηο κπαζθέηεο ηεο απιήο ην «Ο Νίθνο δεη κεο ζηηο θαξδηέο καο» πνπ είραλ γξάςεη νη 
καζεηέο, πνπ είραλ βάιεη θαη καχξα ζεηξήηηα ζηηο θαξέθιεο ησλ ζξαλίσλ ησλ δπν ηάμεσλ πνπ αλήθε (ήηαλ 
δηεηήο θαη εμίζνπ αγαπεκέλνο θαη ζηηο δπφ ηάμεηο ηνπ. Καη ζαπκαδφκελνο απφ φιεο ηηο ηάμεηο). Κη ν «Πάθ»(εθ 
ηνπ «Παρληζηήο») ζηελ εθθιεζία είπε «Με ηελ ζεκεξηλή ζνπ θαζπζηέξεζε, Νίθν, πφζεο θάκςεηο λα ζνπ πσ 
λα πάξεηο;» (βι. Γέπνω το καπέλο μου στον Πάντπε Αλέξη.pdfγηα ην ηη εηπε ν Πάηεξ Αιέμηνο πνπ ήηαλ 
ν θαηλνπξγηνο καο παπάο») 

Βπφκελν πξση: ΤΓ:πκπιεξσλσ θακπνζα, αηνληθα απν ζπν γξάκκα, γηαηη δελ ζπκακαη πνπ ηνρσ ζην 
παξαπαλσ θεηκελν: κηα  θνβεξε   ζηηρνκπζηα  ζηελ Γ ιπθεηνπ  κε ηνλ  Γηάλλε πνπ ζηελ ΐ κνπ ηξαγνπδεζε 
 Μίθε κε ζηηρνπζ ζεξκνδπλακηθεο 

Βιεηπε ζε ηεζη θαη ηελ επνκελε θνξα γηλεηαη ε εμεζ ζηηρνκπζηα:  
 -Βια Γηάλλε ζηνλ πηλαθα λα ζε εμεηαζσ 

-Ώληη λα‘ξζσ λα κε εμεηαζεηο λα‘ξζσ θαιπηεξα  λα παξαζηεζσ εζελα θαη λα‘ξζεηο εζπ ζην ζξαλην κνπ λα 
παξαζηεζεηο εκελα; 
-Γηάλλε μεξεηο ηη παζαηλνπλ νη καζεηεο πνπ κηιαλε ζηνλ εληθν ζηνπο θαζεγεηεο; 
-Ση παζαηλνπλ;   
-Σνπο κηιαλε νη ζπκκαζεηεο ηνπο ζηνλ πιεζπληηθν  γηαηη λνκηδνπλ νηη ερνπλ βπδκα 

-Καιν ,  αιιά λα‘ξζσ επαλσ; 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5-%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7.pdf
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-Βια 

Πασ θαη θαζνκαη ζην ζξαλην ηνπ κε θνηηαεη θακπνπξηαδεη ζαλ εκελα , θνπλαεη  ην  ρεξη ηνπ πξνο εκελα νπσο 
ην θνπλασ πξνο νπνηνλ καζεηε θαηη  εμεγσ θαη κνπ θσλαδεη "ξε βιαθα , πξσηε θνξα ηε βιεπεηο ηελ 
αζθεζε; " 
Κνηλσο κε θνιιεζε ζηνλ ηνηρν θαλνληθα θαη κε ηνλ λνκν αθνπ δηθε κνπ θξαζε πξνο απηνλ ρξεζηκνπνηεζε . 
Σν "ξε , πξσηε θνξα ηε βιεπεηο ηελ αζθεζε; "  ην ιεσ νιε ηελ σξα αιιά κε ην  "ξε βιαθα " κνλν ζε απηνλ 
ην εηρα πεη κηα θνξα πνπ κε εηρε πξεμεη 
Ο Γηάλλεο εηλαη νινθιεξε ηζηνξηα , δελ ιεσ άιια, απισο ιεσ νηη πεγα θαη ζηνλ γακν ηνπ, θαη πξνζθαηα 
εθαλε θαη  δεπηεξν παηδη, αγφξη απηε ηε θνξα, θαη ζηγνπξα  ζα ηνλ ιαηξεπνπλ θαη ηα δπν νζν θη εκεηο θαη ε 
γπλαηθα ηνπ πνπ αλ θαη παξαζηαηεο  θαη παλεπηζηεκηαθεο κνξθσζεο ζπλερηζε  κε ηνλ Γηάλλε απν ηελ Ώ 
ιπθεηνπ  γηα παληα θη αο ν Γηάλλεο δελ πεξαζε κε ηελ πξσηε  ηε Γ ιπθεηνπ θη αο εθεηλε εθπγε 4 ρξνληα  γηα 
ζπνπδεο Θεζζαινληθε....Χσπ, βξεθα νκσο πνχ εηρα  θαηη  αιιν πνπ εςαρλα γηα ην πσο θαλαλ ή δελ θαλαλ 
ζεκα ην δεηεκα επηέκβξε ή θνςηκαηνο ηα παηδηα εθεη:   
Βίρε πεη ην ππνπξγείν επί Ώξζέλε φηη κπνξνχλ ζην Λχθεην λα δεηνχλ επαλεμέηαζε γηα βειηίσζε 
βαζκνινγίαο, ήξζε ν Ώληψλεο ηεο Ώ Λπθείνπ απφ ην δηπιαλφ ρσξηφ, ην Έιηνο, λα επαλεμεηαζηεί ηζηνξία , 
ηνπ έβαιε ε ΐνχια εξψηεζε γηα ην πνιίηεπκα ζηελ αξραία Ώζήλα, θη εθείλνο έγξαςε «Βπεηδή ην πνιίηεπκα 
ζηελ Ώξραία Ώζήλα ήηαλ δεκνθξαηηθφ , φινη είραλε φηη πνιίηεπκα ζέιαλε. Οη δεκνθξάηεο δεκνθξαηία, νη 
αξηζηνθξάηεο αξηζηνθξαηία θαη νη νιηγάξρεο νιηγαξρία. Καηφπηλ ρξνλνβφξσλ εξεπλψλ θαη βηνρεκηθψλ 
κειεηψλ νη Ώζελαίνη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη είραλ αλαθαιχςεη ηελ αιθαβεηηθή γξαθή». Σά‘γξαςε 
απηά θη έθπγε . Σελ άιιε κέξα εθεί πνπ καο ηα δηάβαδε ε ΐνχια αθήλνληαο θη εκάο εκβξφληεηνπο 
εκθαλίζηεθε ν Ώληψλεο κε έλα κπνπδνχθη. «Πέξαζα;» «Βζχ ηη ιεο;» «ρη βέβαηα» «Κη εγψ απηφ ιέσ , φρη 
βέβαηα» «Καιά, δελ είρα δηαβάζεη, γηα πιάθα ηά‘γξαςα απηά, κνπ άξεδαλ θαη θάπνηεο ιέμεηο θη είπα λα ηηο 
ρξεζηκνπνηήζσ , αιιά κπαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πεξάζσ δελ είκαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ην γηνξηάζσ 
έθαηζα θη έβγαια ζην κπνπδνχθη ηελ εηζαγσγή ηνπ Υηψηε ζην «βαζίιεςεο αζηέξη κνπ» ηνπ Θενδσξάθε, πνπ 
ήηαλ θαη δχζθνιε. Να ζαο ηελ παίμσ λα κελ πάεη ρακέλε;», καο ηελ έπαημε, ηνλ ζπγραξήθακε, ήηαλ θαη 
αθξνβάηεο (ηνλ εηρα δεη  γθαξζφλη κε κνλφξνδν  πνδήιαην  λα  παηδεη κπνπδνχθη θαη λα παηξλεη 
παξαγγειηα), πήγε ζην Καξπελήζη πνπ είρε θιίκα μεξφηεξν γηαηί είρε θάπνηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 
έγηλε κπνληπκπηιληεξάο, κεραλφβηνο, έζπαζε ην πφδη ηνπ κε ην κεραλάθη θαη θπθινθνξνχζε κε κεραλάθη 
θαη πάιη αιιά κε ην πφδη ζην γχςν ηελησκέλν κπξνζηά θαη ηελ παηεξίηζα ζαλ ην δφξπ ησλ ηππνηψλ ζε 
ηνπξλνπά (θαη ζαλ lληηάλα Σδφνπλο) , κπήθε (επί ΠΏΟΚ πνπ δελ ρξεηαδφηαλ λα πηάζεηο βάζε αλ ππήξραλ 
θελά ζηηο ζρνιέο) ζηε ζρνιή εκπνξνπινηάξρσλ καδί κε δπν άιινπο ηεο ρξνληάο ηνπ πνπ ζα δνχκε ζε ιίγν 
(Σνλ είρα δεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθή απηήο ρξνληάο αθ‘ελφο ζαλ κπνπδνπθηζή αθ‘εηέξνπ ζαλ γθαξζφλη πνπ 
ζέξβηξε πάλσ ζε κνλφξνδν πνδήιαην ζε κηά εθδήισζε ζηνΈιηνο, ην δηπιαλν ρσξηφ. Αελ είκαη θαζφινπ 
ζίγνπξνο φηη απηνί πνπ ιέλε φηη ν ιφγνο πνπ θνπληάξνπλ ηα θαξάβηα καο είλαη φηη νη ζρνιέο παίξλνπλ  
παηδηά πνπ δελ πηάλνπλ ηελ βάζε , ελλννχλ ηέηνηνπο καζεηέο. Βθείλνη δε πνπ ξίρλνπλ ηα θαξάβηα ζε μέξεο 
επίηεδεο , «γηα ιφγνπο αζθάιηζεο ζηνλ Άγην Λακφγην», πνπ ιέλε, πην πηζαλφ κνπ θαίλεηαη λα είραλ κπεη 
πεξλψληαο ηελ βάζε θαη λα ζηξάβσζαλ ζηελ πνξεία παξά λα ήηαλ ηφζν ζπαζηά ζαλ ηνλ Ώληψλε. Βπίζεο 
ζηελ ζρνιή απηή πήγαλ θη ν ηακάηεο, ν αδειθφο ηνπ ηέιηνπ θαη, απφ ην Έιηνο θαη πάιη, ν ΐχξσλαο θαη ν 
Ώιέθνο. Ο ΐχξσλ, δχηεο απφ παηδί θαη γηνο δχηε επαγγεικαηία, ν Ώιέθνο κπνπδνπθηζήο απφ παηδί ζαλ ηνλ 
Ώληψλε, καο έθαλαλ κηα θνξά ην εμήο: ζηελ ΐ Λπθείνπ είραλε θηιφινγν έλαλ θαζεγεηή πνπ έιεγε φηη κφιηο 
ζπκπιεξψλεη σξάξην θεχγεη θαη δελ ηνλ βιέπαλε δηαηεζεηκέλν λα ηνπο θάλεη πξφβεο γηα θάπνην ζέαηξν ηελ 
28 ε Οθησβξίνπ πνπ είρε αλαιάβεη θαη ζηελ νπνία θάπνηα παηδηά ζέιαλε ζψλεη θαη θαιά ζεαηξηθφ (εγψ δελ 
είρα ηδέα φηη θάπνηε , αξγφηεξα, ζα έθηηαρλα ζεαηξηθά, νπφηε δελ είρα αλακεηρζεί). Σνπ είπαλε φηη έρνπλ 
πείξα θαη ζα θάλνπλ κφλνη ηνπο πξφβεο γηα λα κελ ηνλ θνπξάζνπλ θη εθείλνο ζπκθψλεζε. Ήξζε ε γηνξηή, 
ήηαλε ζαλ θξεκάια βαξεκάξαο φια πξηλ ην ζεαηξηθφ ηνπο—πνπ είρε ηίηιν «Δ Αίθε» — αιιά κφιηο άξρηζαλ 
λα παίδνπλε αξρίζακε φινη λα θνηηαδφκαζηε πάιη, φρη φκσο απ‘ηελ βαξεκάξα αιιά ζαλ γηα λα πνχκε «πα! 
Ώπνγεηψζεθε ηειηθά ην ζέκα» .Έπαηδαλ απίζαλα, αιιά μαθληθά θαηαιάβακε φηη ε δίθε ήηαλ δίθε ελφο 
θιεθηνθνηά θαη δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηελ επέηεην. Σελ 25 ε Μαξηίνπ ήξζε ν ΐχξσλαο θαη καο είπε «Έρεηε 
θαλέλα έξγν; Ώλ δελ έρεηε ηνηε λα παίμνπκε θαη ηελ β΄ πξάμε ηεο δίθεο ηνπ θιεθηνθνηά». Μπνξεί θαξζέξ 
πνπ καο ζθάξσζαλ ηέηνηα απάηε λα γίλνπλ πνηέ απαηεψλεο ηχπνπ ιακφγηνπ;» Σα‘γξαθα ζηνπο θηινπο κνπ 
ζηελ Ώζελα πνπ δνπιεπαλ  ζε θνιιεγηα, θανπληέηζηνλ, δηεζλεο απνιπηεηεξην  θιπ «λα πψο εηλαη ην 
δεκνζην» θαη κνπ‘ιεγαλ  «ξε θη αιινη θπγαλε γηα δεκνζην αιιά ηεηνηα  κνλν  εζπ καο ιεο Αελ εηλαη ην 
δεκνζην πνπ‘λαη εηζη, ε Γιώζζα εηλαη πνπ‘λαη εηζη» Τζηεξα πνπ κπεθα ζην  θιηκα θη εγξαθα θη εγσ ζεαηξα 
κνπ΄ιεγαλ ζηελ Ώζήλα «θαια ζα ζε ζπκνπληαη ζαλ ηειεησο δηαθνξεηηθν θπζηθν» «Ώληηζεησο! Οηαλ θαζε 
ρξνλν ηνπιαρηζηνλ δπν  ηξεηο, θακηα θνξα νινη,  αιιεινπαξαζπξνκελνη  θηηαρλνπλ θαηη πνπ δελ ερεη ζρεζε 
κε ηηο ζπνπδεο πνπ εηαλ  πξνο βηνπνξηζκν αιιά κε ηηο θιηζεηο ηνπο πνπ αλαθαιππηνπλ ζε δεπηεξε εθεβεηα 
παξεα κε ηα παηδηα πνπ εηλαη ζηελ πξσηε ηνπο εθεβεηα θαη αλαθαιππηνπλ  ηη ηνπο αξεζεη θαη πνχ ηα  
θαηαθεξλνπλ, ηνηε ηα παηδηα  ζεσξνπλ  δεδνκελα θη απηνλνεηα ηα πξαγκαηα νπσο νηη  ν καζεκαηηθνο ερεη 
παεη θαη ζηε  Αψξα ηξάηνπ, ε γαιιηθνχ  δηδαζθεη αεξνκπηθ ληαλζηλγθ θαη θαλεη καδη ηνπο   θαξανθε, ν 
πιεξνθνξηθαξηνο παηδεη κπνπδνπθη. Κη νηαλ εθπγα, θαη δελ εηρα εγσ ηνζν εξγνιαβηα ηελ γηνξηε ηεο 17Ν 
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πνπ κνπ ηειεθσλνπζαλ παιηνη  ζπλαδειθνη ζηηο 17/11 γηα ρξνληα πνιια, εηρε εξζεη θαζεγεηξηα πνπ 
αλεβαζε κε ηα παηδηα  «Σν κεγάιν καο ηζηξθν» θαη κεηα ην «ε κηθξή καο πφιε» Ώξα  νια απηα ηα‘ρνπλ 
δεδνκελα. Πνχ ήκαζηαλ; Λέγακε γηα ην πφζν ηα παηδηά δελ είραλ ηελ αλάγθε καο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 
(αλεμαξηήησο ηνπ πφζν άκεζα δέρνληαη , αμηνπνηνχλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ φπνηα βνήζεηα ζηηο δεκηνπξγίεο 
ηνπο. Θα επαλειζνπκε)...Πξνζζεησ θαη  ελα πεξηζηαηηθν πνπ δεηρλεη αλαθιαζηηθά πεξη επηέκβξε  ζε 
κηθξνηεξε ειηθηα (ΐ γπκλαζηνπ): Πξηλ θπγσ γηα Ώζήλα κε  βξηζθεη  ζην δξφκν ν πχξνο , κε ηα γξαπηα θαη 
βηβιηα κνπ,   νπσο  παληα  ζε ζαθθνπια αληη ζε ραξηνθπιαθα θαη κνπ ιεεη: «Kχξηε εθεη πνπ παηε ερεηε ζπηηη 
ή αιιε πεξηνπζηα;» «Ορη» «Σνηε πψο ηελ ερεηε δεη; Παηξλεηε κηα ζαθθνπια θη νπνπ γεο θαη παηξηο; Βκελα 
ηνλ επηεκβξε πνηνο ζα κε πεξαζεη;»  
Πνχ ήκαζηαλ; ην 4)... παξελεξγεηα  darker..:  πασ λα μεθηλεζσ καζεκα,  βιεπσ ηνλ ηξηεηε ρσξηο βηβιην , 
ηεηξαδην θαη ζηπιν κε ηα ρεξηα ζηε ηζεπε θαη αθνπζηηθα ζηα απηηα γηα κνπζηθε. ηηρνκπζηα:     
«Με αθνπζηηθα ζε ζεσξσ απφληα θαη βαδσ  απνπζηα, ή βγαιηα γηα λα κε ζνπ βαισ ή παξε ηελ απνπζηα θαη 
αμηνπνίεζέ ηελ  εηηε κεζα εηηε εμσ απ‘ηελ ηαμε» «Θα καο δαιίζεηο η‘αξρίδηα;» (ρεηξνθξνηαεη εδσ 
ελζνπζησδσο ν ζπκπαηξησηεο ηνπ κε ην 11 πνπ ιεγακε) «Καί είηε κείλεηο είηε βγείο εια  θαη ζην  γξαθείν ζην 
δηαιεηκκα» «ΐγαίλσ θαη ζα ζνπ εξζσ κε ηνλ πξνεδξν πνπ είλαη θαί καξηπξαο» Βξρνληαη θαη ιεεη ζηνπο  
θαζεγεηεο «Ο θπξηνο Ώιεβίδνο ζεσξεη νηη ηνλ εζημα ελσ κε ερεη πεη ζε καζεκα θαη βιάθα θαη καιάθα θαη  
κπνξσ λα θεξσ θαη καξηπξεο»«Αελ ζα ηνπο ρξεηαζηεηο γηαηη ην ζπκακα θαια ην πεξηζηαηηθν θαη ηελ 
αηζνπζα  θαη ηε ρξνληά  θαη ηα παηδηα πνπ εηαλ κεζα . Δζνπλα αθνκα  ζηε ΐ ιπθεηνπ , ζηελ αηζνπζα ζην 
ηζνγεην ηεο Πξαηηλνπ. Οηαλ ζηξεθνκνπλα ζηνλ πηλαθα θαπνηνο  εβαδε θαπνην γθαηδεη κε θσλεο απν  
παιηαηδεδεο, ηξαγνπδηα, θιαληεο θιπ  θαη νηαλ γπξλαγα ζηακαηνπζε. Βηπα ζηελ ηαμε νηη δελ κε ελδηαθεξεη 
λα καζσ πνηνο  εηλαη απηνο ν βιαθαο θαη καιαθαο θαη νηη ζα βγσ πεληε ιεπηα θαη ε ηαμε εηηε λα ηνπ βαιεη 
ρεξη γηα λα ην θνςεη εηηε λα ζπλερηζεη εηζη νιε ηε ρξνληα κε  ππνβαζκηζκελν καζεκα. ΐγεθα, γπξηζα ζε 
πεληε ιεπηα, μαλαγηλε ην ηδην κνιηο ζηξαθεθα ζηνλ πηλαθα αιιά απηε ηε θνξα ππεξμαλ θαη κεξηθνη πνπ 
ρεηξνθξνηεζαλ. Γπξηζα θαη εηπα ζηελ ηαμε νηη νρη κνλν ερεη αξρεγν βιαθα θαη καιάθα αιια επηζεο ερεη θαη 
κεξηθνπο πνπ γηα λα κε ιελε  ζηνλ εαπην ηεο ηη θαπεισκα θαγαλε ρεηξνθξνηαλε γηα λα πνπλ νηη δελ ηνπο 
επηβιεζεθε απην αιιά ην επειεμαλ, θαη νηη αξα εηζη ζα παεη ε ρξνληα εθηνο θη αλ απισο θξπσζεη ην αζηεην 
θαη ην βαξεζνπλ. Ώξα πξνζσπηθα δελ ζε εβξηζα  αθνπ γηα ηελ πξαμε ηα εηπα, νρη γηα ζελα, αθνπ κνιηο 
ησξα εκαζα νηη εζπ εζνπλ. Σν αλ εηαλ πξαμε καιάθα θαη βιάθα αο ην θξηλεη ν θαζελαο κνλνο ηνπ θη εζπ 
επηζεο. Σν  αλ πξνζζέηεη βιαθεηα  ην νηη εξζεο κνλνο ζνπ θαη θαξθσζεθεο κηιαεη απν κνλν ηνπ. Οπσο 
κηιαεη απν κνλν ηνπ πεξη βιαθεηαο θαη ην νηη ησξα πνπ ζα αιιαμεηο  ζρνιηθν πεξηβαιινλ ζα πξεπεη  λα  
θαλεηο κηα αθνκε ηξηεηηα  εθεη ζηελ Γ κερξη λα ζε βαξεζνπλ θαη λα ζε πεξαζνπλ» Ο πξνεδξνο εκαζα   νηη 
ηνπ εηπε νηη ν Ώιεβηδνο ήηαλ εμππλνο θαη αληη λα ηελ παζεη ηνπ ηελ εθεξε. Σνλ εηδα θαλα δπν  θνξεο ζην 
Ώιζνο κε ζθπιν, ηνλ ξσηεζα αλ ερεη γηλεη ζπλνδνο ζθπισλ θαη γηαηη δελ εηλαη ζρνιεην πξσηληαηθα θαη κνπ 
εηπε νηη ν ηδηνο ζθπινο εηλαη παιη, απισο κεγαισζε, θαη θαπνηε πνπ εηρα παεη ζε δηαδεισζε ζην πληαγκα 
λεζηηθνο πεγα λα θασ κηα νκειεηα ζην θαθελεην ηεο εηζνδνπ ηνπ ΜΒΣΡΟ απν ηελ κεξηα ηεο Οζσλνο, εηαλ 
εθεη γθαξζνλη, ηα‘πακε επγελεζηαηα ζαλ παιηνη γλσζηνη θη νη δπν ρσξηο ην θαξκηθν  παξειζνλ ηεο ζρεζεο 
καο,  μαθληθα πεζαλε θαπνηα  αζρεκα δαθξπγνλα (ιεγκελα λα εηαλ; Σν αλαξσηεζεθαλ ηελ επνκελε θη νη 
εθεκεξηδεο αλ εηαλ δηαθνξεηηθα απν ζπλεζσο, κε απηα δελ εηζνπδαλ καηηα , εηξερεο λα βξεηο κεξνο πνπ λα 
κελ εηραλ θηαζεη γηα λα κπνξεηο λα αλαπλεπζεηο , εθεηλνο πεγε ζην  καγαδη  εγσ πεγα κερξη Φηιειιήλσλ γηα 
λα αλαζαλσ θαλνληθα, πεηπρα θαη  ηνλ Γηάλλε  Μαχξν ηεο ιηζηαο ζηε δηαδξνκε, θαπνηε γπξηζα  γηα 
πιεξσκε θαη πνπξκπνπαξ κε καο κεηλεη  θακηα αλακλεζε κε γεπζε  πιαθαη ηππνπ «κε ηνζα δαθξπγνλα θαη 
ηνζα ρεκηθα ιεθηα γηα νκειεηα δελ ηα νθεηισ πηα», ε νκειεηα εηρε  γηλεη ζαλ ζθνπγαξη κε ζθαηα, αιιά δελ 
λνκηδσ  πσο ηεηνηα  εηλαη θαη ε γεπζε πνπ εκεηλε κεηαμπ καο, αιιά δελ ερνπκε μαλα ηδσζεη.Καηζε λα δνπκε 
ηη ερεη ν ζεκεξηλνο Αξνκνο  ηεο αξηζηεξαο, εζησ βηαζηηθα γηα ηελ σξα: Βιιεληάδεο θαη παιη σξαηνο, νπσο 
παληα,,,,ην πεξη Φσηνβνιηα΄η‘θψλ απφιπηα νπζησδεο, σσπ  «πψο λα εθπνηήζεηο κηα βηνκεραλία ζε έμη 
βήκαηα» ζην νπηζζνθπιιν, εδσ  ζε πνην βεκα εηκαζηε. Ήκαζηαλ 4

ν
 πακε παξαθαησ:                                                                                                                    

Step 5: Βλεξγεηα ή παξελεξγεηα ζα δνπκε αλ γπξηζνπκε ζηελ Γιψζζα ξσησληαο  ηη εγηλε κε ηνλ 
πξνεδξν εθεηλεο  ηεο παξηζαθιεο  θαηαιεςεο; Σνλ εηρα ζηε ΐ καζεηε, ρσξηο αιινλ  καδη ηνπ, ζε 
δπζθνιν καζεκα ρεκεηαο θαηεπζπλζεο (ζηα δπζπξνζηηα επηηξεπνληαη ηκεκαηα κε θαησ απν πεληε 
καζεηεο)  θαη εγξαθε   εηθνζη,   θαη θπζηθε γεληθεο παηδεηαο εγξαθε ηεζζεξα «Γηαηη ηελ θαλεηο απηε ηε 
καιαθηα;» «Πψο ζα γηλσ πξνεδξνο; Φπην ζα ςεθηζνπλ; Να ιελε ζηε καλα κνπ λα κε πνηηζεη;» «Αειαδε  
δεηεκα αξρεγηθεο επζπλεο πξνο ην ζπλνιν! Να ηε ρεζσ θαη ηε καγθηα ζνπ θαη ην αληξηιηθη ζνπ αλ δελ 
κπνξεηο λα ρεζεηο νζνπο ζε πνπλ θπην»,  ηειηθα νπηε θαλ πεληαεκεξε δελ πεγε ε ρξνληα ηνπ γηαηη δελ 
ζπκθσλεζαλε ζην πνχ λα παλε.  ηα ζεαηξα απηζαλνο, κηα ρξνληα πνπ θαηη εηπρε ζε θαπνηνλ θαη δελ εξζε 
θαη ην καζακε ιηγν πξηλ ηελ παξαζηαζε εκαζε ηνλ ξνιν ηνπ απφληνο (παξηελεξ ηνπ Γηψξγνπ ζην ζθεηο πνπ 
πεξηκελαλε ζην θειιη ηνπο ΒΏηδεδεο λα ηνπο παλε γηα μχιν)  εθαλε κηα  πξνβα ζην δηπιαλν δσκαηην  ελσ 
εδε καδεπνληαλ νη γνλεηο  θαη ηηπνηε δελ αθπξσζεθε. ε ελα ζεαηξηθν πνπ ζα επαηδα  θαη εγσ (ηνλ 
«Οπδεπψπνηα» ελνο  ρσξηνχ) απηνο ζα επαηδε  ηνλ θαζεγεηε (Λπζηζηξάηε ελ Γιώζζε αιιά  απην εκεηλε 
κνλν ζηηο πξφβεο γηα αιιν ινγν θαη ηνρακε κνλν ζαλ αλαγλσζκα ζε αλαξηεζε) Αελ πεγε θαια ζηηο 
παλειιεληεο, ζπνπδαζε ζην ΐφιν ειεθηξνηερληηεο αιιά  εγηλε καγεηξαο ζε ελα ζηεθη πνπ εθηηαμαλ παηδηα 
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απν θνπξληεο θνληα ζηε  ρξνληα ηνπ (πνπ  ησξα πηα ερνπλε θαη κσξα)  θαη εγηλε ζηεθη θη νισλ ησλ λεσλ ηνπ 
ρσξηνπ. Καη κνπ ιπζεθε θαη κελα ε απνξηα (νηαλ ηνπο εβιεπα νινπο ζηελ απιε λα κπαηλνβγαηλνπλ  θαη ηα 
απνγεπκαηα σο ην βξαδπ γηα κπαιια , γηα  κπαζθεη,  γηα κπαιακνπηη, γηα γθξαθηηπ...) πνχ ζα‘ρνπλ ζηεθη  
νηαλ κεγαισζνπλ  θαη νη  θεξθηδεο πιενλ ζα‘λαη ζηεθη γηα  ηα παηδηα ηνπο  (θαη ηνπο εηρα δεη κηα θνξα λα 
θιαηλε ζηηο θεξθηδεο  νηαλ ελαο  θηινινγνο ζηηο εθδειψζεο lνπληνπ  ηξαγνπδεζε  ζηελ απιε κε θηζαξα ην 
«αθνκα θη αλ θπγεηο σο ηελ αθξε ηνπ θνζκνπ, ζα‘ζαη παληα δηθνο κνπ, ζα‘καζηε παληα καδη» 
https://www.youtube.com/watch?v=Sit7bE_Ia6M) ηεο Ώξιεηαο. Βλησζα νηη εηαλ ζαλ λα ηνπο ην ηξαγνπδαγε ην 
ζρνιεην πηζσ απν ηνλ θηινινγν θαη ζαλ λα κελ εηρε  παξαζπξα αιιά κάηηα θαη ζαλ νη ηνηρνη ηνπ λα εηαλ 
απν ζαξθα θη νρη απν πεηξα, θαη καιινλ εηζη  μαθληθα ελησζε θη ν θηιφινγνο γηαηη μαθληθα  εζπαζε ε θσλε 
ηνπ. (ΤΓ:Μαιινλ, ην-μεξακε-δελ-ην-μεξακε αθνπγακε απν κεζα καο καδη θαη η’αιιν, ησλ Ρίηζνπ-Ξπινύξε,  

https://www.youtube.com/watch?v=7pvjR2xLQpo   γηα ην αδειθηθν θσο πνπ ηξερεη-ηξερεη  ζαλ πνηακη θαη ην 
αθνπκε σο θαη κεζα ζηνλ ππλν καο θαη  ηνλα καο ρεξη θξεκαζκελν εμσ απ’ηελ θνπβεξηα βξερεηαη κεο ζε 
ηνπην ην πνηακη (νη θνθθηλεο ζεκαηεο  ζην  ιηλθ κνπ ζπκηζαλ κηα θνξα εδσ πνπ ηνπο εηπα ηηο επηινγεο κνπ γηα 
ηξαγνπδηα ζηε 17Ν θαη λα κνπ θεξνπλ θαη δηθεο ηνπο θαη γηα ην «εηζαη παηδη ζηα19 ζνπ ρξνληα» εηαλ ελα 
πνπ’ρε θαη κηα ζπκπινθε  κε ηα ΜΑΣ λεαξσλ κε  θνθθηλεο ζεκαηεο θαη ελαο καζεηεο κνππε νηη απην εηλαη 
πξνσζεζε  ηνπ ΠΑΜΔ θαη λα βαισ θαη κηα θσην πνπ κνπθεξε κε ζθνππηδηα θαη κνζραξνθεθαιεο 
θξεκαζκελεο ζε ελα Υξηζηνπγελληαηηθν δεληξν ζην ύληαγκα θαη κε ηηηιν «αζρεκε πνιε νκνξθα θαηγεζαη» 
θαη ηνπ’πα νηη απην εηλαη πξνσζεζε ηεο παξαζηηηθεο ηεκπειηαο αθνπ πξσηα πεξηκελνπλ λα θαλνπλ θαηη νη 
αιινη θαη κεηα παλε θαη πξνζζεηνπλ σο βειηησζε κηα ζθαηνπια, αξα πξσηα λα θαλνπλε θαηη νη ηδηνη θαη κεηα , 
γηα θξε ζπεηο, λα πνπλε θη απηνη, νπσο  εηπα εγσ,  λα θεξνπλ θη αιινη, πρ θη εγσ,   ηηο βειηησζεηο ή 
ζθαηνπιεο  ηνπο, αιιά νζν κνλν παξαζηηνπλ απισο απνδνκσληαο ηηο  δνπιεηεο αιισλ λα κε θεξλνπλ 
ζθαηνπιεο).Α!Σα πεξη πνηακηνπ ηα απαλησ θαη ζε νζνπο κε αλαγλσζηεο θεηκελσλ ζαλ ηα δηθα κνπ ιελε νηη 
απισο εηλαη αληηξξεζηεο  ζπλεηδεζεο ζην νηη δελ ρσξηδσ παξαγξαθνπο κε δηαζηεκαηα θαη κε ζηελεκα ηεο 
πξσηεο ηνπο γξακκεο (δειαδε  αληηξξεζηεο  ζπλεηδεζεο ζην λαρεη ε γξαπηε  ξνε ζπλεηδεζεο κνξθε 
θαλνληθνπ πνηακηνπ , αλεμαξηεηα απν ην αλ ην stream  κεηαθξαζηεη ζαλ ρεηκαξξνο ή ζαλ απισο ξνε. Αθνκε 

θαη ηα εζπρα πνηακηα, αθνκε θαη ηα ζηαζηκα,δελ θαλνπλ ηερλεηνπο ιαηκνπο θαη δηαπιαηπλζεηο, θαη εηζη εξεκα 
απισο γεκηδνπλ νηη θελα βξνπλ ζηα πιαγηα, ζα επαλειζσ, πακε ησξα ζ’απην πνπ ιεγακε) Σν ζηεθη ηνπο ην 
νλνκαζαλ «ξνχγα» (δειαδε....ΟΚ, βξεηηε ηη ζεκαηλεη ε ιέμε αλ δελ  ηελ  μεξεηε απν ην δηθν ζαο ρσξην) θαη, 
εθηνο  απν  ην κηθξν εζσηεξηθν ηνπ ρσξν θαη ην κηθξν πεδνδξνκηαθη γπξσ ηνπ, ρξεζηκνπνηεη, αθνπ δελ ερεη 
θεξθηδεο, ΄καμηιαξεο γηα λα θαζνληαη νη  πειάηεο ζηα πεληε δξνκαθηα πνπ ζπλαληηνπληαη εθεη, ελαο απν ηνπο, 
πεξηπνπ ζπλνκειηθνπο,  δεκηνπξγνπο δελ εηλαη Γισζζφπνπιν, αιιά απνηειεη ελδεηθηηθν παξαδεηγκα γηα 
θαηη αιιν πνπ ζπκβαηλεη: Ώληξεο πνπ παληξεπηεθαλ Γισζζηψηηζεο πνπ γλσξηζαλ νηαλ ζπνπδαδαλ ζηελ 
Ώζήλα θαη θνπειεο  πνπ γλσξηζαλ Γισζζηψηεο παξνκνησο,  πεγαλ λα δεζνπλ εθεη , δελ εγηλε ην αληηζηξνθν 
(θαη ρηεο βξαδπ παληξεπνληαλ  εθεη ν Αεκήηξεο  πνπ ήηαλ καδη κε ηνλ Γηψξγν θαη ηνλ Κψζηα ζην pdf πεξη 
Ώλδξηαλνχ, ην δε κπαηζεινξ παξηπ ε νιε ηνπο παξεα ζηελ Ρνχγα ην‘θηηαρλε).                                                                                                          
Παξάιιεια ζηελ Ώζήλα ππαξρνπλε; ΐεβαησο: ηελ θεδεηα ηνπ θηινπ καο ζηε  ιηζηα πνπ καο εζηειλε  
πνιιά θαζε πξση θαη πεζαλε μαθληθα ζην ΏΣΜ νκσο δελ πξνθεηηαη πνηε λα ηνλ βγαισ απν ηε ιηζηα νπσο 
θαη ηνλ αιιν ζπλνκήιηθφ ζηελ  ζηελ Κεθαινληά  πνπ ηνλ βξεθε  ε κεηέξα  ηνπ «θξπν» ζην  θξεββαηη, ζηελ 
θεδεία ηνπ ινηπνλ ζην Σξίην, ζηνλ θαθέ κεηα, ξσηεζα ηνλ μάδειθφ ηνπ  πνπ ερεη εζηηαηφξην, ζε πνην θιαδν 
ζέιεη λα παεη ν γηνο ηνπ πνπ ζα εδηλε παλειιήληεο. Μνπ απάληεζε νηη αλαθνηλσζε ζηνπο γνλεηο ηνπ   νηη γηα 
ηνλ βηνπνξηζκν ην εζηηαηνξην ζειεη θη νηη ζε ζρνιε ζειεη λα παεη κνλν γηα λα κνξθσζεη  θαη νηη κνξθσζε 
ελλνεη ην λα θαηαιαβεη ζε ηη αθξηβσο θνζκν δνπκε θαη γη‘απην ζειεη λα ζπνπδαζεη πνιηηηθεο επηζηεκεο (ΤΓ: 
Μπήθε).Σν  εζηηαηνξην ην καζαηλε απν κηθξνο ζε νιεο ηνπ ηηο επη κεξνπο δνπιεηεο,«ζηελ Ώ ιπθεηνπ καο 
εζηεηιε εκελα θαη ηε καλα ηνπ ππνρξεσηηθεο δηαθνπεο θαη ηα εθαλε νια κνλνο ηνπ, παξαγγειηεο, παξαιαβεο 
, ππαιιεινπο, θαη καο εθαλε πιαθα ζην ηειεθσλν «ξε θαλεηε θξνπαδηεξεο  κε ηα ιεθηα πνπ βγαδσ εγσ;»». 
Κη ν καζεκαηηθνο δηεπζπληεο καο, ν Μάληνο,  πνπ βηνπφξηδε κε καζεκαηηθα αιιά  δηδαζθε ρνξφ ζηα παηδηα, 
ζαλ κνξθσζε  ηελ Αψξα ηξάηνπ  δελ ζεσξνχζε;  (θαη ειεγε «πξσηα απηα πνπ κελνπλ λα δηδαζθνπκε θαη 
πνπ κπνξνπλ λα ηα καζνπλ νινη.  Σνλ ρνξν θαη ηελ αγαπε κεηαμπ ηνπο πνπ ζα ηελ ζπκνπληαη θη νηαλ 
κεγαισζνπλ θη απνθηεζνπλ ππνρξεσζεηο») Αελ μεξσ αλ ν Σνκαλάο πνπ ζπνπδαζε   θπζηθφο ζεσξνπζε 
ηελ θπζηθή ζαλ  κφξθσζή ηνπ   θαη ην   λα καο  κνξθψλεη κε ηηο εθδνζεηο ΝΔlΑΒ  ζαλ βηνπνξηζκν ηνπ, 
παλησο αλ κε ξσηνπζαλ πξνζσπηθα αλ κεζσ Γιψζζαο λησζσ  νηη δσ ζε θαπνην αλαινγν ησλ  greenbelt  
towns πνπ καζακε απν ηνλ Μάκθνξλη θαη απν ηελ Βπηνπία θαη  πνπ ν Φσηφπνπινο, θη ν Μνζθψθ θη ν 
Γηαλλαξάο θαη, μαλά , ν Μάκθνξλη ζα ζεσξνπζαλ  ζαλ  δπλεηηθνπο θνξεηο ζπεξκαηηθσλ ζπλερεησλ  ησλ 
αξραησλ Βιιεληθσλ πνιεσλ .πνπ, θαηα ηνλ Ώξηζηνηέιε, επξεπε λα κε  κεγαισλνπλ  παλσ απν ηνλ αξηζκν 
θαηνηθσλ πνπ ζα κπνξνπζαλ λα  ζπλαπνθαζηδνπλ αλ ζπλαζξνηδνληαη εηζη πνπ λα αθνπλε φινη νιεο ηηο 
πξνηαζεηο θαη νιεο ηηο ελζηαζεηο νισλ (θαη αλ μεπεξλαγαλ ην νξην ηνηε  λα θαλνπλ κηησζε θαη λα ηδξπνπλ 
απνηθηα)  αλ ινηπνλ κε ξσηαγε θαλελαο κεπσο πηζηεπσ νηη κε ζεαηξνθεληξηθε παηδεηα θιπ   ζεσξσ νηη 
βνεζασ ζε θαηη ηεηνην ε  απαληεζε εηλαη πξνθαλεο: κε κηζζν απν ην θεληξν γηα πνηεο απηνδηαρεηξηδνκελεο 
κνλαδεο κηιακε. Καη ηη ζρεζε ερεη ε βηβιηνγλσζηα θαπνηνπ κε ηελ απηνδηαρεηξηζε ελνο ηνπνπ; Ώζε πηα ην 
«βηνπνξηζκνο κεζσ θπζηθεο» Θαραλ θαζε δηθην λα κνπ πνπλ νη αδηνξηζηνη Γισζζηψηεο θπζηθνη: «Ρε Γηάλλε 

https://www.youtube.com/watch?v=Sit7bE_Ia6M
https://www.youtube.com/watch?v=7pvjR2xLQpo
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έρεηο δνθηνξά θαη εξζεο ζηε Γιψζζα λα θαλεηο θαξηεξα  ηδηαηηεξά; Κιαηλ νη ρεξεο θιαηλ θη νη παληξεκελεο; 
Γηαηη δελ θαζνζνπλα ζηελ Ώζελα ή γηαηη δελ πεγαηλεο ζην δηθν ζνπ ρσξην; Ση εηλαη  ν θαβνπξαο ηη εηλαη ην 
δνπκη ηνπ; Πνζνη αδηνξηζηνη ζα ζπλππαξμνπκε εδσ , θαη καιηζηα κε ηνλ ελα αδηνξηζην  εθ πεπνηζεζεσο θαη 
νρη επεηδε αξγεη  ε ζεηξα ηνπ ζηελ επεηεξηδα;» Πξηλ πακε ζην βεκα  6 πακε λα ζπλερηζνπκε ιηγν απν θεη 
πνπ‘καζηακ κε ηνλ δηνξηζκφ: Βπηζηξέθνπκε εθεί πνπ ε νθία έιεγε:) «…Υακέλα βηβιία έρνπλ βγεη θαη 
θξάδνπλ εκάο νη παππνχδεο ηνπο χζηεξα φηη δελ ηνπο καζαίλνπκε γξάκκαηα. Οχηε πξσηεχνπζεο λνκψλ, 
νχηε ηη παξάγνπλ νη λνκνί δελ καζαίλνπλ, θαη ηα αθνχκε εκείο». Σελ άιιε κέξα έιεηπε ε νθία ζηνλ ΐφιν 
θαη είρε έξζεη απφ θάπνην ζεκηλάξην ζηνλ ΐφιν, ε Λέλα, θηιφινγνο, 5-6 ρξφληα κηθξφηεξή καο, κε ηελ νχδπ, 
έλα παλέκνξθν θαη παλέμππλν θνξηηζάθη ηνπ λεπηαγσγείνπ. Αελ είρε έξζεη αθφκα ν πεξίπνπ ζπλνκήιηθφο 
ηεο (θαη ζπλνλφκαηφο κνπ) θηιφινγνο επίζεο  άληξαο ηεο. (Σελ επφκελε ρξνληά πνπ κεηά 5 ρξφληα ζηελ 
Γιψζζα έθπγε ε νθία γηα ΐφιν, έγηλε γπκλαζηάξρεο ε Λέλα γηα δχν ρξφληα θαη κεηά έθπγαλ γηα ΐφιν ). ε 
θάηη ε Λέλα απάληεζε ζηελ νχδπ ιέγνληαο «Οπάνπ!» θαη ηεο είπα «Έρεηε θάλεη κεηαπηπρηαθφ ζηελ 
Ώκεξηθή;» Μνπ είπε «ρη. Βζείο δηαβάδαηε Ώζηεξίμ;» «ΐεβαίσο. Έρσ θέξεη θη έλαλ, κπνξψ λα ηνλ δψζσ 
ζηελ κηθξή, αλ θαη ζα ηεο άξεδε πην πνιχ ν Εδλνγθνχλη πνπ επίζεο έρσ καδί κνπ» «πκθσλψ, κνπ θαίλεηαη 
πψο ζα ηεο άξεδε ην ηεχρνο φπνπ ηειεθσλνχζαλ θαη ην θαιψδην θαηέιεγε ζε έλα αξαπάθη θάησ απ‘ην 
ηξαπέδη θαη ην αξαπάθη κεηά έηξερε ζην άιιν ζπίηη θαη ηα έιεγε θάησ απ‘ην ηξαπέδη ζε έλα θαιψδην θαη ν 
άιινο ηα άθνπγε ζην αθνπζηηθφ. Βδψ πξνηηκάκε λα κελ έρνπκε ηειέθσλα  αιιά λα βάδνπκε ηα παηδηά λα 
ηξέρνπλ γηα ηα κελχκαηα, ε νχδπ ζα ηαπηίδνληαλ ζίγνπξα κε ην αξαπάθη. Σψξα πψο ήξζε ε θνπβέληα ζηνλ 
Εδλνγθνχλη;» «Ώπ ηνλ Ώζηεξίμ. Ώπηφο πψο πξνέθπςε;» «Ώ! Ώπιψο κνπ είπε ε νθία φηη ήξζε έλαο 
κπάξκπαο πνπ ηεο κίιαγε ζηνλ πιεζπληηθφ θαη ηεο είπα φηη γηα λα δσ αλ είλαη κπάξκπαο ζα ηνλ ξσηήζσ αλ 
δηάβαδε  Ώζηεξίμ» «Άξα κηιάκε ζηνλ εληθφ;» «Ναη. Γηαηί κε ξψηεζεο αλ έρσ θάλεη κεηαπηπρηαθφ ζηελ 
Ώκεξηθή; Βπεηδή αληί γηα «πψ-πψ!» είπα ζηελ νχδπ «Οπάνπ!»»;» «Ναη, ζαλ ην αλέθδνην πνπ ιέεη ν άιινο 
ζηνλ πεξηπηεξά «Νηνχ γηνπ ζπήθ Ήλγθιηο;» «Γηεο» «Σζάθα έλα Μάξικπνξν» «Υαρα, θαιφ!. Λνηπφλ απφ 
Ώκεξηθή κφλν ηνπξηζκφ ζηελ Καιηθφξληα, Νηίζλευιαλη, Γηνζέκηηπ πάξθ, θιπ έρσ θάλεη θακηά δεθαξηά κέξεο. 
Με θηινμελνχζε έλαο θίινο πνπ ζπνχδαδε πιεξνθνξηθή ζε θάπνην Καιηέθ ζε έλα κέξνο πνπ ιεγφηαλ 
Παζαληήλα έμσ απ'ην Λνο Άληδειεο» «Οπάνπ! Βλλνψ πψ-πψ. Βθεί ζπνχδαζα θη εγψ. Ώιιά πξνπηπρηαθά. 
Καη γακψ ηηο ζπκπηψζεηο. Ώιιά δελ πήγα ζηελ Νηίζλευιαλη» «νχκεηλε απσζεκέλν;» «ρη, ην απσζεκέλν 
πνπ κνχκεηλε είλαη φηη δελ δηάβαζα παξαπάλσ θη απ‘φηη δηάβαζα. Λέσ, κφιηο δηαβάζσ αξθεηά γηα ηα ζέκαηα 
πνπ ζα δηδάμσ, λα ηα μαλαπηάζσ θάπνηα απφ θείλα ηα λήκαηα, παξαιίγν λα αλαβάισ ηελ αίηεζε δηνξηζκνχ 
γηα ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο εθθξεκφηεηεο εθείλεο» «Κη ν θίινο πνπ κε θηινμελνχζε ζε θάπνην Μπνχζ έληεξ 
μεκεξνβξαδπαδφηαλ. Σν θηίξην πιεξνθνξηθήο δελ ήηαλ;» «Ώθξηβψο. Καη γηα ην μελχρηη είρακε ην ξεηφ 
«Ξελχρηη είλαη ην λα δαλείδεζαη απφ αχξην ψξεο γηα λα δηαβάζεηο ζήκεξα απηά πνπ έπξεπε λα δηαβάζεηο 
ρηέο»» «Καιά, εδψ ζε ιίγνπο κήλεο ζα ζνπ πεξάζνπλ νη λεπξψζεηο ησλ πφιεσλ». Δ Μαξία δελ είρε έξζεη 
αθφκα, λνίθηαδα αθφκα πξνζσξηλά γηαηί ζην αξρηθφ ζπίηη πνπ βξήθα ρξεηάζηεθε λα κπεη ν ηδηνθηήηεο θη 
άιιαδα, ζε ιίγεο κέξεο εθεί πνπ ςψληδα είδα ηελ νχδπ πνπ κνπ είπε «Βξρφκνπλα λα ζαο βξψ θαη λα ζαο 
πσ φηη ε κακά κνπ είπε πσο ζηδεξψλεη θαη ζα ραηξφηαλ αλ πεξλνχζαηε απ‘ην ζπίηη λα ζαο γλσξίζεη έλαλ 
θίιν» «Ήξζε ν κπακπάο ζνπ;» «ρη αθφκα. Ο Πέπε ήξζε» «Πνηφο είλαη ν Πέπε;» «Βθείλνο πνπ έρεη ηνλ 
Μάθηλ» «Καη πνηφο είλαη ν Μάθηλ;» «Σν ζθπιάθη ηνπ Πέπε. Αελ ζα ζαο δαγθψζεη. Καη είλαη πνιχ φκνξθν». 
Σειηθά θαη ζηελ κακά ηεο ηνλ Πέπε ε νχδπ ηνλ είρε γλσξίζεη, παιηφηεξα. Αελ ήηαλ Γισζζηψηεο, έθηηδε 
θπξίσο πέηξηλνπο ηνίρνπο, ηνλ είρε δεη πνπ έβαδε πιάθεο ζην θαιληεξίκη έμσ απ‘ην ζπίηη ηνπο κε ληφπηνπο 
θαη κε Ώιβαλνχο, θαη είπε ζηελ κακά ηεο «Μακά είλαη έλαο έμσ πνπ κνπ αξέζεη ε κνχξε ηνπ. Να ηνλ 
θσλάμσ;» (ζα ελλννχζε ηα κάηηα ηνπ)…Πήγακε ην βξάδπ κε ηνλ Πέπε ζπίηη κνπ, ιφγσ κηθξνβηνθνβίαο ηνλ 
παξαθάιεζα λα κελ βάινπκε ηνλ Μάθηλ κέζα, θνίηαμε κέζα θαη κνπ είπε «Γηαλλάθε, δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζφτ 
κηθξνβηνθνβία έρεηο φηαλ ην ζπίηη ζνπ ηφρεηο ζε θαηάζηαζε πνπ κάιινλ ν Μάθηλ θηλδπλεχεη απφ κηθξφβηα 
θαη φρη εζχ. Να δεηο πνπ αλ κπεη ζα θνβεζεί θαη ζα κείλεη δίπια ζηελ εμψπνξηα. Ώιιά άιιν λα είζαη δίπια 
ζηελ εμψπνξηα απ‘ηελ κέζα κεξηά θαη άιιν απ‘ηελ έμσ. Καη ηα κσξά, θη αο κελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ 
θνπβέληα πνπ θάλνπλ νη κεγάινη, αιιηψο ληψζνπλ αλ ηα βάιεηο απ‘ηελ κέζα κεξηά θη αιιηψο αλ ηα βάιεηο 
απ‘ηελ έμσ». λησο ν Μάθηλ έκεηλε θνληά ζηελ πφξηα. Ώθνχζακε «Let it bleed», «Mother's little helper», 
«You can't always get what you want», «Ώngie», «You‘re out of time». «ηε Καιηθφξληα ηάθνπγεο απηά 
Γηαλλάθε;» «'ρη , ζην ζηξαηφ. ηελ θνηηεηηθή εζηία ζηελ Καιηθφξληα ηάβαδαλ απφ δίπια ζηα 70s πνπ 
βγαίλαλε αιιά νχηε ηνπο ηίηινπο δελ κ‘ελδηέθεξε λα κάζσ, ηα νλφκαδα κε ηνλ ηίηιν ηνπ θεθαιαίνπ θπζηθήο ή 
καζεκαηηθψλ πνπ δηάβαδα φηαλ ηφπαηδε ν δηπιαλφο, ην άικπνπκ «Let it bleed» ηφιεγα «εμηζψζεηο ηνχξκ 
Ληνπβίι»» «Χξαίνο ν Γθάνπηζν Κφηζν ν Σδάγθεξ αιιά ηδάδ ηη έρεηο;» «Μφλν Φαξφα άληεξο, ην «Elevation» 
«Πάξ'ηα θαη πάκε ζπίηη κνπ λα η‘αθνχζνπκε κε Nina Simone». Πήγακε, κνχβαιε ηα «My baby just cares for 
me» θαη «Hit the road Jack», έβαιε ηνλ Φαξφα, κε ξψηεζε αλ νη ζπαξαρηηθέο ζαμνθσληέο ηνπ θξεηζέλην 
ήηαλ επεξεαζκέλεο απ‘απηφ πνπ ιέλε ζηελ Καιηθφξληα πξσηαξρηθέο θξαπγέο, ηνπ είπα φηη αλ ν Σδάλνθ 
επεξεαδφηαλ απ'ηνλ Φαξφα ηα απνηειέζκαηα ζάηαλ πην ζνβαξά απ‘νηη αλ ζπλέβαηλε ην αληίζηξνθν γηα ην 
νπνίν αλαξσηήζεθε, κε ξψηεζε ηελ γλψκε κνπ γηα ηνλ Καζηνξηάδε («Κνξλήιην» ηνλ έιεγε) ηνλ νπνίν 
δηάβαδε θαη ζθεθηφηαλε πνιχ δηφηη «φηαλ βαξάο ηελ πέηξα ψξεο θαη έρεηο ππφθξνπζε ηδάδ ην κπαιφ ζνπ 
θάλεη πνιιέο ζθέςεηο» θαη ζηνλ Πέπε νη ζθέςεηο ζηξέθνληαλ θαη γχξσ απφ δηάθνξα πνπ παιηφηεξα είρε 
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δηαβάζεη ζηνλ Καζηνξηάδε. Αελ κπφξεζα φκσο λα ηνλ δηαθσηίζσ γηαηί εγψ είρα θπξίσο πξνζπαζήζεη λα 
παξαθνινπζήζσ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Καζηνξηάδε γηα ηελ χπαξμε ειεπζεξίαο θαη παξέκβαζεο ελάληηα ζε 
επηρεηξήκαηα φηη ε θπζηθή, ε κνξηαθή βηνινγία, ηα καζεκαηηθά, ε πιεξνθνξηθή θιπ ιέλε φηη είκαζηε 
πξνεγκέλα ξνκπφη θαη δελ ην μέξνπκε. Με ξψηεζε αλ  αθνχσ Μπάρ θαη θαηαιήμακε λα παξαγγείισ ζηνλ 
μάδειθφ κνπ πνπ ήηαλ θαξκαθνπνηφο ζην Κνπηζνπφδη Άξγνπο λα καο γξάςεη ηα ΐξαδεκβνχξγεηα θνλζέξηα 
καδί κε φηη άιινπο κνπζηθνχο ζπλεηξκνχο ηνπ έξρνληαλ ζαλ πιαίζηφ ηνπο ηελ ζηηγκή εθείλε. Μνπ είπε 
επίζεο φηη πξηλ γίλεη θηίζηεο ζπνχδαδε ζε ΣΒΕ γηα θνξνηερληθφο αιιά ζε κηα απεξγία απνξξηκκαηνθφξσλ 
παξάηεζε θαη Ώζήλα θαη ζρνιή , πήγε Κξήηε θη εθεί γλψξηζε ηνλ Γξεγφξε πνπ επίζεο έθηηδε θαη πνπ ηνχπε 
γηα ηελ Γιψζζα, ε νπνία ηνχρε θάλεη εληχπσζε γηαηί ηνπ ζχκηδε έλα ρσξηφ ζηε άκν (ζην νπνίν , θαηά 
ζχκπησζε βξηζθφηαλ ην έλα απφ ηα θπιάθηα πνπ κ‘είραλ θάλεη θαη κέλα λα δσ ηελ νκνηφηεηα άκνπ, 
Γιψζζαο ζαλ θαιφ νησλφ γηα ηνλ δηνξηζκφ). ηελ Γιψζζα, πνπ φπσο έκαζα ν Παπαδηακάληεο ηελ νλνκάδεη 
«κπαιθφλη ηνπ Ώηγαίνπ», κπαιθφληα θαη παξάζπξα, βιέπνπλ φια ην ίδην ηνπίν, ζάιαζζα, θηάζν θαη Βχβνηα, 
θαη θηίδνληαη έηζη πνπ ηα θεξακίδηα ηνπ παξαθάησ ζηελ θαηεθνξηά λα κελ εκπνδίδνπλ ην κπαιθφλη ηνπ 
παξαπάλσ ζηελ αλεθνξηά λα έρεη ηελ ίδηα απηή ζέα (κηα καηηά ζηελ επφκελε ζειίδα ην δείρλεη) Κη φηαλ 
κηιάεη ν έλαο κε έλαλ άιιν ζηνλ δξφκν ν έλαο βιέπεη ην ηνπίν ν άιινο ην‘ρεη πηζσ ηνπ, άξα αθφκε θαη ρσξίο 
λα ρξεηάδεηαη λα ην παξαηεξνχλ φινη ην‘ρνπλ κέζα ηνπο ζπλερψο θη αλ είλαη ιίγν εθηφο ρσξηνχ ηφηε ν έλαο 

βιέπεη ζάιαζζα θη ν άιινο θαηαπξάζηλν βνπλν (κηα καηηά ζηελ κεζεπφκελε ζειίδα ην δείρλεη βι. ζει. 7 , 8 

Απ’την Αθήνα στη Γλώσσα, επιστπουή στο παπελθόν ή στο μέλλον;.pdf ) ηαλ ηα εμέθξαζα απηά 
ζηε νθία θαη ζηε Λέλα πξφζζεζα φηη ζπίηη κε ηέηνηα ζέα θαη ηέηνηα εγγχηεηα πξνο βνπλφ θαη ζάιαζζα καδί 
γηα λα ηελ έρεηο ζηελ Ώζήλα πξέπεη λα είζαη απφ Μπνδνζάθηο θαη πάλσ, ελψ ζηελ Γιψζζα ηελ βξίζθεηο κε 
ηηκέο ελνηθίνπ πνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο ζηελ Ώζήλα δελ πιεξψλεηο νχηε θαλ ηα 
θνηλφρξεζηα  (θη φηαλ αξγφηεξα κνπ ιέγαλε «αθνχ δελ ην θνπλάο απφ δσ γηαηί δελ αγνξάδεηο ζπίηη λα κελ 
πιεξψλεηο λνίθη;» έιεγα «Γηαηί, ζάκπσο ηψξα πιεξψλσ; Πην ιίγα απφ ρεηκσληάηηθα θνηλφρξεζηα Ώζήλαο 
πιεξψλσ» (π.ρ. αξγφηεξα πνπ πήγακε ζην ζπίηη πνπ πξψηα λνίθηαδε ε νθία πιεξψλακε, αθφκε θαη κεηά 
ην 2000 , 35 ρηιηάξηθα επηπισκέλν ζπίηη πνπ θάπνηε ληξάπεθα θαη είπα κφλνο κνπ ζηελ θπξία Μάρε πνπ 
καο ην λνίθηαδε λα ην απμήζεη, θη επίζεο ηφζν καο άξεζε ε παξαδνζηαθή ηνπ επίπισζε κε ηελ Μαξία πνπ 
νχηε ηα θάδξα ζηνπο ηνίρνπο δελ αιιάδακε θαη ζε κηα επίζθεςή ηνπ ν θνπκπάξνο καο ν Γηάλλεο (πνπ πήξε 
θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο κεζεπφκελεο ζειίδαο θαζψο πεξπαηάγακε ηξία ιεθηά παξα-έμσ απ‘ην ρσξηφ θαη 
θνίηαδε κηα ηελ ζάιαζζα αξηζηεξά κηα ην βνπλφ δεμηά θαη κεηά ηηο έβαια καδί κε ιίγεο απφ ηηο εθαηνληάδεο 
θσηνγξαθίεο πνπ πήξα απφ ηηο ρηιηάδεο πνπ ηξάβεμε απφ Γιψζζα ν άιινο ζπλνλφκαηφο καο, ν Γηάλλεο 
ηεο Λέλαο) κε ξψηεζε «Γηάλλε, δηαβηβαζηήο δελ ήζνπλ;» «Ναη» «ρη λαχηεο;» «ρη» «Καη πνηνο είλαη ν 
λαχηεο εδψ;» «Ο άληξαο ηεο ζπηηνλνηθνθπξάο καο πξηλ γίλνπλ παπνχδεο, φηαλ ππεξεηνχζε πξνθαλψο» 
«Καιά, ελνηθίαζε επηπισκέλνπ ζπηηηνχ ζεσξείηε ην λα κελ αιιάδεηε νχηε θαλ ηηο πξνζσπηθέο 
θσηνγξαθίεο;»). Ώπ‘απηφ κε ηνλ Μπνδνζάθη ε νθία γηα θαηξφ φηαλ κ‘έβιεπε αληί άιινπ ραηξεηηζκνχ 
κνχ‘ιεγε «θαιψο ηνλ Μπνδνζάθη» (Αελ μέξσ πνχ ηελ είρε ηελ δνπιεηά ηνπ ν Μπνδνζάθηο, πάλησο εκείο εθεί 
θηάλακε απ‘ην ζπίηη ζην ζρνιείν ζε φζν ρξφλν ζηελ Ώζήλα πήγαηλα απφ ην ζπίηη ζηελ ζηάζε πξηλ αξρίζεη 
ην ζρεδφλ κηαο ψξα ηαμίδη γηα ηελ δνπιεηά, θαη φζν ρξφλν ζα ρξεηαδνηαλ ν Μπνδνζάθηο λα πάεη ζην γθαξάδ 
λα πάξεη ηνλ ζσθέξ λα θχγνπλε αλ δελ ηνλ παξειάκβαλε ζηελ εμψπνξηα) Δ Λέλα κνχ γλψξηζε θαη ηελ 
Πνπιρεξία, κηα καζήηξηα πνπ ζα είρα ζηελ ΐ Λπθείνπ ζε ιίγεο κέξεο, θη εθείλε, κεηά ηνλ αγηαζκφ, κε πήγε ζε 
έλα θέληξν λεφηεηνο κε πηλθ-πνλθ θαη δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, απέλαληη ζην ζπίηη κνπ, φπνπ εθηφο απφ ηα 
αλακελφκελα «Άπαληα ηνπ Παπαδηακάληε», άληε θαη ηα αλακελφκελα «Άπαληα ηνπ Νηνζηνγηέθζθη», άληε 
θαη ηνπ Φξφυλη, βξήθα θάηη πνπ πνηέ δελ ζα θαληαδφκνπλα θαλ φηη είρε ππάξμεη: Ώιιεινγξαθία ηνπ 
Ώτλζηάτλ κε ηνλ ΐίιρεικ Ράτρ, ζηελ νπνία θάπνηα, ζρεηηθή, κε αδηαθνξία ηνπ Ώτλζηάτλ γηα ηελ νξγφλε, ηελ 
ζεψξεζε ν Ράτρ ζαλ ηφζν δηαθαέο ελδηαθέξνλ πνπ ηνλ πίεδε λα θάλεη πεηξάκαηα ζην Πξίλζηνλ, θαη δελ 
αξθνχληαλ θαλ ζην «Καιά, ζα πσ ζε έλαλ βνεζφ κνπ λα θάλεη» «ρη, εζχ λα ηα θάλεηο» «Μα ηεξαξρψ ην 
ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ γηα κέλα νη απνξίεο πνπ έρσ. Βπηιέγσ λα αζρνιεζψ κε θάηη άιιν ηψξα» «Β, ινηπφλ 
ζα κείλεηο ζηελ ηζηνξία ζαλ ν ηειεπηαίνο κηαο επνρήο ν νπνίνο ζαλ ηελ επνρή ζσξαθίζηεθε ελάληηα ζηηο 
θνζκηθέο ελέξγεηεο. Κη νχηε θαηάιαβεο φηη απηά ηα πεηξάκαηα ζα ζε είραλ βνεζήζεη λα απνδείμεηο ηελ 
ζεσξία ζνπ γηα ην εληαίν πεδίν». Γλψξηζα θαη ηελ κακά ηεο Πνπιρεξίαο, ηελ Βιηζζάβεη, θαη άθνπζα φηη ηελ 
θσλάδαλ «Ληζζαβάθη» θαη «Ληζζαβψ» (ην Ληζζαβψ, φρη ε Ληζζαβψ) (εμ νχ ην «Νχθησξ εγέξζε ε ζεηά ην 
ΐαγγειηψ...» ζηελ «ηαρνκαδψζηξα» ηνπ Παπαδηακάληε). Κη αξγφηεξα πνπ γλψξηζα ηελ θπξία Βπγελία 
ηειηθά κφλν εγψ ηελ έιεγα «θπξία Βπγελία», αθνχ φινη ζαλ «ην ΐγεληψ» ηελ αλέθεξαλ θαη ζαλ «ΐγελάθη» 
ηεο απεπζχλνληαλ. Μηιψληαο κε ηελ Βιηζζάβεη θαηάιαβα φηη ζα ηεο άξεδε, θαη ηεο ην δάλεηζα θαη φλησο ηεο 
άξεζε, έλα βηβιίν ηνπ Λεπηέξε Παπαδφπνπινπ πνπ επίζεο είρα πάξεη καδί κνπ κε ηνλ Ώζηεξίμ θαη ηνλ 
Εδλνγθνχλη (θαη κε ηελ «Μήδεηα» ηνπ Μπφζη θαη κε ην «Σα θεξακίδηα ζηάδνπλ» ηνπ Μίζζηνπ θη επίζεο ην «Σν 
θιεηδί είλαη θάησ απ‘ην γεξάλη» ηνπ Μίζζηνπ θαη πάιη), ελλνψ ην «Οη παιηνί ζπκκαζεηέο» ην νπνίν φηαλ είρε 
βγεη θαη ην‘ρα δηαβάζεη ην‘ρα πάξεη ζε ηφζα αληίηππα γηα λα ην ραξίζσ ζε θίινπο ζηελ γηνξηή ηνπο (ή πξίλ 
απν απηήλ ή αλαδξνκηθά) πνπ έπαζα ηελνληίηηδα θαη κ‘έβαιε ν γηαηξφο λα πεξπαηάσ κε ην ρέξη α ια 
Ναπνιέσλ. (Σν ίδην ζάρα πάζεη θαη κε ην «πίηη κνπ ηεο Μηθξαζίαο» ηεο Λακπαδαξίδνπ-Πφζνπ, αιιά 
ην‘παηξλα έλα-έλα, φκσο ηφζεο θνξέο πνπ νη βηβιηνπψιεο πνπ μαλαεπηζθεπηφκνπλα κε ξσηάγαλε αλ είκαη 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%91%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD-%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD.pdf
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Μηθξαζηάηεο (αιιά ήκνπλ απφ κακά νπθιηψηεο θαη απφ παηέξα Μεζζήληνο, θαη ηψξα είρα βξεζεί ζηελ 
Γιψζζα ζαλ θέληξν βάξνπο ησλ δχν άθξσλ) . Σν βηβιίν ηεο Πφζνπ είρε εμαληιεζεί αιιά ην‘ρα θέξεη καδί 
κνπ ζαλ θσηνηππία). Ο πξνεγνχκελνο λνηθάξεο ζην ζπίηη πνπ έκελα απέλαληη απ‘ην θέληξν λεφηεηαο, 
φπνηνο θαη λάηαλ, είρε μεράζεη κέζα ην, δαλεηζκέλν απ‘ηε βηβιηνζήθε, «Σν θνβεξφ βήκα» ηνπ Σαρηζή, 
δηαβάδνληαο ην νπνίν είρα δεη, ζπλ ηνηο άιινηο, θη νηη ν ηίηινο ήηαλ βηβιηθή έθθξαζε φπνπ ην «βήκα» 
ζήκαηλε βήκα νκηιίαο θη φρη αθξηβψο αλαθνξά ζηελ πνξεία ηνπ Σαρηζή πξνο ηελ νκνθπινθηιία (ΤΓ:γηα ηνπ 
νπνηνπ «Σν ηξίην ζηεθάλη» ε κπνπθ ξεβηνπ ηεο Γηνπξζελάξ εηαλ «αλ ε δσε εηρε ζηνκα εηζη ζα κηιαγε») . 
Πξνηξέμακε ζηα κεηά ηνλ αγηαζκφ. Πάκε κε ηε ζεηξά (κφλν φζν ρξεηάδεηαη θαη κφλν αλ γίλεηαη). ηαλ ήξζε ν 
αγηαζκφο θη άξρηζαλ ηελ επνκέλε ηα καζήκαηα, εθεί πνπ δίδαζθα αθνχσ μαθληθά απφ δίπια ηελ κνπζηθή 
ηνπ Φίιηπ Γθιάοο γηα ην «Κνγηαληζθάηζη». Βίρε γπξίζεη απ‘ηνλ ΐφιν ν Γηάλλεο, ν άληξαο ηεο Λέλαο, θη εθεί 
πνχ‘ζειε λα δηδάμεη ζηελ Γ Λπθείνπ θάηη γηα ζέκα έθζεζεο ηδεψλ ζρεηηθφ κε ην πεξηβάιινλ, έπαημε θαη ην 
θηικ απηφ ζε βίληεν. Σν θηικ, (γηα φπνηνλ δελ ην‘ρεη δεη), άξρηδε κε ζθελέο απφ Ώκεξηθάληθε έξεκν ή απφ 
ζάιαζζα ή απφ ζχλλεθα ηα νπνία ζηγά-ζηγά ν ζθελνζέηεο ηα έβαδε λα ηξέρνπλ παίδνληαο ζην πνιχ 
γξήγνξν ην θηικ, κε ην ηέρλαζκα απηφ ρψξηα απ‘ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ππνβνιή πνπ δεκηνπξγνχζε 
θαιχπηνληαλ θαη ζαλ ζε πνιχ γξήγνξε πεξίιεςε ε πνξεία απ'ηελ γέλεζε ηεο γεο κέρξη ηελ δεκηνπξγία ησλ 
ζχγρξνλσλ πφιεσλ. Σαρχηεηεο εμηζηφξεζεο ζαλ εθείλεο κε ηηο νπνίεο βιέπνπκε ζε θηικ ινπινχδηα λα 
αλνίγνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Καηέιεγε ζε ζθελέο απφ ηελ θπθινθνξία αλζξψπσλ θαη απηνθηλήησλ ζηηο 
πφιεηο κε ηαρχηεηεο πνπ ηειηθά έδεηρλαλ ηα θφθθηλα θψηα ησλ απηνθηλήησλ ζαλ παιιφκελεο θφθθηλεο 
ισξίδεο ζε φιε ηελ νζφλε. ην ηέινο έδεηρλε ην δηαζηεκηθφ ιεσθνξείν (κε ην ζεκαδηαθφ φλνκα 
"Challenger") λα παζαίλεη ζηνλ αέξα ηελ βιάβε πνπ ην θαηέζηξεςε θαη καδί ηνπ ηελ δσή ησλ αζηξνλαπηψλ 
ηνπ, ελψ αθνπγφηαλ ε ηειεηνπξγηθή ςαικσδία «Κνγηαληζθάηζη» πνπ ζηελ γιψζζα ησλ Ελδηάλσλ Υφπη 
ζεκαίλεη «άξξσζηνο ηξφπνο δσήο», ζηνπο δε ππφηηηινπο (θαη αγγιηθνχο θαη ειιεληθνχο) αλαθέξνληαλ ε 
πξνθεηεία ησλ Υφπη «απηνί πνπ ζα εμνξχμνπλ θαη ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηα κέηαιια απφ ην εζσηεξηθφ ηεο γεο 
ζα δεκηνπξγήζνπλ θιεγφκελα κεηέσξα πνπ πέθηνληαο ζηελ ζάιαζζα ζα ηελ θάλνπλ λα βξάζεη». 
πζηεζήθακε, κνπ είπε φηη έςαρλε λα βξεη πεξηζζφηεξα γηα ηνπο Υφπη θαη γξήγνξα ηνπ είρα λέα, ηνλ Κψζηα 
(πνπ επεηδή είρα ηελ ηχρε λα ζπλαληήζσ ζηελ «Σξίηεο επηεκβξίνπ» είρα δηνξηζηεί) ηνλ είρα γλσξίζεη ζαλ 
αδειθφ ηνπ Λεπηέξε πνπ είρα γλσξίζεη ζε θπιάθην ζηελ άκν, ν νπνίνο φρη κφλν κε είρε μελαγήζεη ζηελ 
άκν, ζηα βηβιία ηνπ Σνκ Ρφκπηλο, ηνπ Μπφξρεο , ηνπ Καδάξεο, φρη κφλν είρε γίλεη αξγφηεξα μελαγφο 
Εζπαλνθψλσλ, αιιά θαη είρε επηζθεθηεί ηνλ θαηαπιηζκφ ησλ Υφπη ζηελ Ώκεξηθή θαη είρε πάξεη εθεί, ζηα 
αγγιηθά, ην «Σν βηβιίν ησλ Υφπη». Σνπ είπα ηελ άιιε κέξα «Φάρλεηο θάηη ζηνπ δηαφινπ ηελ κάλλα, αιιά 
είλαη δίπια ζνπ. Ο Λεπηέξεο θη ν Κψζηαο κέλνπλ ζηνλ Κνισλφ, φπσο θη νη γνλείο ζνπ ζην παηξηθφ ζνπ». 
Γέιαζε θαη κνχπε «Κνληχηεξα. Ο Γηάλλεο (άιινο Γηάλλεο. Σεο Γ ιπθείνπ) πνπ ε πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ είλαη 
απέλαληη απ‘ηνπ ζρνιείνπ, κνχ‘θεξε απ‘ ηνλ παηέξα ηνπ ην «Άθνπ ιεπθέ» κε επηζηνιέο Ελδηάλσλ ζε 
ηζχλνληεο θαη κε ηζχλνληεο ιεπθνχο ήδε απ‘ηνλ 19ν αηψλα».Δ κεγαιχηεξε εηξσλεία ηεο ηχρεο ζε απηά ηα 
δεηήκαηα ήηαλ φηη δηαβάζακε δπν κήλεο αξγφηεξα φηη είρε έξζεη ζηελ Ώζήλα θάπνηνο Ελδηάλνο λα κηιήζεη γηα 
ηα «ελεξγεηαθά» κέξε ηεο Βιιάδαο θαη ηα εληφπηζε ζ‘έλα κέξνο ζηελ Γθηψλα φπνπ ήηαλ ην παηξηθφ ηνπ 
παηέξα ηνπ Γηάλλε, θαη πήγαηλαλ εθεί θάζε θαινθαίξη, θαη εθεί είραλ πάεη θαη πξηλ αλνίμεη ην ζρνιείν γηα 
επηέκβξε. Πνπ ην πάσ; Φπζηθφο είκαη, φρη ελεξγηζηήο, άξα δελ ππνλνψ ηίπνηε παξαπάλσ απ‘ην ξεηφ πνπ 
έιεγε ζηε επηζεψξεζε «ΐνπιή θαιιηγξαθίαο» ν Κνληνγηαλίδεο, δειαδή ην: «Ώληίληαο απ‘ηνλ ηφπν ζνπ θη αο  
είλαη Βιβηέιια».Ώξα θαηαιαβακε  ζε πνηνπ θηινινγνπ ην δηαγσληζκα εθαλα επηηεξεζε θαη εηδα ην γξακκα 
ηνπ αξρεγνπ ηάηηι ζηνλ  κπηγθ ηζηθ ζηε  Οπαζηλγθηνλ  ζε κεηαθξαζε  Γήζηκνπ Λνξεληδάηνπ θαη επηζεο ην 
δηαγψληζκα γηα ηνλ ζαλαην ηνπ αξπεδνλα. Βπηζεο ν Γηάλλεο κνπ εδσζε λα δηαβαζσ βηβιηα ηνπ Μνζθψθ 
θαη ζε νινπο καο εδεηρλε θαζε ηνζν θσην πν ηηο πεξηεγεζεηο ηνπ κεπσο ζειακε αληηηππα (πρ 
βι.ζει.20,21,22 Απ’την Αθήνα στη Γλώσσα, επιστπουή στο παπελθόν ή στο μέλλον;.pdf) Βλα θνβεξν 

εξεζηζκα απν   απν επηηεξεζε εηαλ απν ραξηνλη απν απηα πνπ δηλνπκε λα βαδνπλ  ηα παηδηα θαησ απν ηελ 
θνιια ινγσ πηζαλσλ αλσκαιησλ ηεο επηθαλεηαο ηνπ ζξαληνπ: Μηα θνξά, εθεί πνπ ραδεχνληαο δηάβαζα ηη 
έγξαθαλ ηα ραξηφληα είδα πάλσ ζε έλα απφ απηά γξακκέλν «Σν ξνθ ην Βιιεληθφ είλαη δετκπέθηθν/πνπ ην 
ρνξεχεηο ζηαπξσκέλνο ζην θελφ/ην ξφθ ην Βιιεληθφ είλαη δετκπέθηθν/δηθή καο ζθάια ζε δηθφ καο νπξαλφ». 
Σφβαια ρσξηζηά γηα λα ξσηήζσ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα γξάθαλε πνηφο έγξαςε ηέηνηα απάληεζε ζην 
―Stairway to heaven‖, ξσηάσ «πνηφο ην έγξαςε απηφ;», λέθξα (κάιινλ  ην‘πα πνιχ θσλαρηά, ιεο θαη ήηαλ 
γηα απνβνιε ή ηνπιάρηζηνλ γηα καιισκα, λα ηη θαλνπκε νη θσλαθιάδεο) μαλαθσλαδσ (αθνκα πην 
δπλαηα)«Ρε πνηφο ην έγξαςε απηφ;», μαλα λέθξα, μαθληθά ζεθψλεη δηζηαθηηθά  ην ρέξη ηνπ, ίζσο θαη κε 
ιπγηζκέλν ην δάρηπιν, ν Αεκήηξεο (Γ γπκλαζηνπ αθνκα, αδειθνο ηνπ Γηάλλε ελα ρξνλν κεγαιπηεξνο, 
Σδεξξπ θαη Σεξξπ ηνπο ιεγαλε κεξηθνη, ινγσ ηνπ πεξηνδηθνπ Σνκ θα Σδεξξπ) «Βγψ θχξηε» «Ώαα! Αελ καο 
ηάρεο πεη απηά. Γξάθεηο ηέηνηα πξάκαηα; Να έξζεηο κεηά λα ζνπ πάξσ ζπλέληεπμε πψο ηνχξζαλ ηέηνηα 
πξάκαηα ηνπ πνηεηή» «Κχξηε, ν Σνπξλάο ηφγξαςε, ν Μεηξνπάλνο ην ηξαγνπδάεη, εγψ ζην ξαδηφθσλν 
η‘άθνπζα. Νφκηζα φηη ξσηνχζαηε πνηνο ηνγξαςε επεηδή ν θχξηνο Μάληνο  είρε πεη φηη απαγνξεχεηαη λα 
γξάθνπκε ζηα ραξηφληα, γη‘απηφ είπα «εγψ»». Με ηέηνηνπο πηηζηξηθάδεο είλαη λα κε ληψζεηο φηη αθφκε θη νη 
ηνίρνη ηνπ ζρνιείνπ ηξαγνπδάλε; (πνηνπο ζηίρνπο; Πνηνχο άιινπο;: «αθφκα θη αλ θχγεηο σο ηελ άθξε ηνπ 
θφζκνπ ζαζαη πάληα δηθφο κνπ, ζάκαζηε πάληα καδί») Μεηζάξα ηη  ηξαγνχδη 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%91%CF%80%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD-%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD.pdf
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κνπ‘καζεο!https://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74 Κη νηαλ εηπα ζε εδσ ξνθάδεο θαη ξνθνχδεο 
λα ην  παημνπλ ζε κηα 17Ν, κνπ‘παλ ακα γηλεηαη  λα πσ ζηα παηδηα  κεηα ηνλ Βζληθφ  Όκλν φπνηνο ζειεη λα 
κεηλεη λα ηνπο ζθνπζεη λα παηδνπλ θαη ηνλ «Ννζηαιγν  ηνπ ξνθ»  ηνπ Γηνθαξίλε 
(http://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o) θη εηζη έκαζα θη αιιε ηξαγνπδαξα (θη αλ απηνη πνπ 
δελ κεηλαλε ήηαλ  νη ηδηνη πνπ θπγαλ θαη ζηελ δηαιεμε γηα ηε Φνπθνπζηκα «γηα λα κε ραζνπλ ην θελν ηνπο» 
ηνηε καιινλ ζαλαη θπξηνιεμηα απην πνπ ιελε θαη ην ιελε ζε ζηπι «κε ραζσ ηε θνξκα κνπ»  Ώ! Ο δε Γηάλλεο , 
ζε αιιν ζεαηξηθφ,  εθεί πνπ παξίζηαλε έλαλ ηζηιηαδφξν πνπ ζα θαπέισλε κε έλαλ άδεην θνπβά απφ 
κπνγηαηδή έλαλ αζηπλνκηθφ πνπ κφιηο είρε πηάζεη ζηα πξάζα έλαλ θίιν ηνπ πνπ έγξαθε, ραξάκαηα, ζηνλ 
ηνίρν «ΦΧΜΕ-ΠΏΕΑΒΕΏ-ΒΛΒΤΘΒΡΕΏ» θαη πνπ εηνίκαδε ηελ ζθπξίρηξα λα θσλάμεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ν 
Γηάλλεο πνπ ρξεηαδφηαλε εθηίλαμε ζε ζηπι κπάζθεη γηαηί ν ζπλνλφκαηφο ηνπ πνπ είρε επηιεγεί γηα πξψην 
κπφτ αζηπλνκηθφο ήηαλ πνιχ ςειφηεξφο ηνπ, κηκήζεθε ηνλ Σδφξληαλ φρη κφλν ζηελ εθηίλαμε αιιά 
θαη ζηηο πξηλ θηγνχξεο πεξλψληαο ηνλ θνπβά, θαζψο έηξερε, θάησ απ‘ην κπνχηη ηνπ θιπ. Καη θαζψο πήγαλ 
λα ππνθιηζνχλ θαη ζα ραλφηαλ δίπια ζηνλ εμηζνπ ςειφ ΐαγγέιε ηνλ νπνίν είρε ζψζεη απ‘ ηελ ζχιιεςε, 
πήδεμε ζηνλ αέξα πξνο ηνλ ΐαγγέιε κε ηξφπν πνπ εθείλνο ηνλ έπηαζε ζηα ρέξηα , ζαλ παθέην κε κεγάιε 
πίηζα, θαη ππνθιίζεθε κε ηνλ Γηάλλε έηζη αγθαιηά θαη ηξειιαζεθαλ νη γνλεηο ζην γέιην θαη ζην 
ρεηξνθξνηεκα.Ώξα; Πσο ηξπθεξφ θαη γιπθπηαην  παηδη παξαγεη θαζε ηνζν  ηνχβια κε «βξσκνπνπηαληα»  θαη  
«βξσκνκνπληληα»; Μάιινλ απν  θαηαινηπα απν ηνλ θαηξν πνπ αξγεζε λα παξεη κπφη θαη εηζη πξνζζεηε 
καηζηιηθη ζηνλ εαπην ηνπ, ζπκβαηλεη θαη ζηηο θαιπηεξεο νηθνγελεηεο, ην‘ρε ην ρνχη κε πνξλνζηηραθα θη  ν 
Λεπηέξεο Παπαδφπνπινο πνπ‘ρε γξαςεη απν ηα ηξπθεξνηεξα ηξαγνπδηα πνπ ππαξρνπλ θαη νη εξκελεπηξηεο 
ηξαγνπδησλ ηνπ ην εμεγνπλ σο αλεζπρηα ηνπ κε ηπρνλ ζεσξεζεη ε ηξπθεξνηεηα ζειππξεπεηα, Οηαλ ν 
Μεηζηθψζηαο εβγαιε ην εμεο     https://www.youtube.com/watch?v=rwcv8y1mye0 ν ζαηηξηδνκελνο  
Παπαδφπνπινο ηνπ‘ζηεηιε ζπγραξεηεξηα θαη αλζνδεζκε (ην‘ζηεηια θπζηθα ζην Γηάλλε (κε αθηεξσζε) θαη 
κεηα ην πξνσζεζα ζε νια ηα παηδηα Σνπο εηπα επηζεο νηη ησξα πνπρσ αζπξηζεη θαη πνπ ελαο θηινο  κνπ 
ραξηζε ζαθθαθη κε θαξνπδαθη, ηδηνο  εηκαη κε ηνλ Μεηζηθψζηα λα παξηζηαλεη ηνλ Παπαδφπνπιν.Αελ 
ρξεηαζηεθελα πσ νηη θη εγσ ερσ ην ρνχη κε ηα πνξλνζηηραθηα γηαηη νηαλ πεξηκελα λα γηλνπλ 18 ρξνλσλ  γηα 
λα ηνπο πσ γηα ηελ  πνξλνΟδπζζεηα αγλσζηνπ  ζπγγξαθεα πνπ θπθινθνξνπζε επη γελεεο καζεησλ ,  
γεινπζαλ θαη    Γηάλλεο θαη  Κψζηαο κε ηελ  αλαβνιε  κνπ γηαηη ηελ εηραλ δηαβαζεη απν Ώ γπκλαζηνπ ζην 
ηληεξλεη ) .πακε παιη ζην «ξνθ ην Βιιεληθφ» ηνπ Σνπξλά, απισο γηα λα ζρνιηαζνπκε ηη  θνβεξν εηλαη  θαη 
ζαλ ηξαγνπδη ηνπ θαηξνπ πνπ βγεθε, θαη ζαλ  ηξαγνπδη-θαη-βηληενθιπ, ησξηλν θαη ζαλ απνζαλαηηζε 
Μπηζηθψηζε-θαη-Μεηξνπάλνπ. θαη  ζαλ πψο  κε κηα  ζθεηε θξαζε  ζπλνςηδεη θαη ηα δπν θαησζη,   
https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg,  https://www.dailymotion.com/video/x306h8f 

Ώιιά λα κελ μερληφκαζηε θαη ζην εμεο: Ο ηξφπνο  πνπ ηζρπεη ην πεξηθεκν «Βιιάδα ζηνπο ψκνπο ηε γε 
θνπβαιαο»  κηιαεη παλσ απ‘φια γηα ην ηη θνπβαιαλε νη ιεγνκελνη  «αλσλπκνη», απηνη  πνπ «γξαθνπλ ή πνπ 
δηαβαδνπλ¨ηελ ηζηνξηα ηνπ θνζκνπ ζε κηθξα νλνκαηα» (θαηα ηελ εθθξαζε πνπ θπθινθνξνπζε θαη πνπ 
απνζαλαηίζαλ  θαη Ρίηζνο θαη Μίζζηνο) νη θπξ πχξνη θαη νη θπξ ΐαγγέιεδεο, γη‘απην μαλαβαδσ , αιιά 

κ‘αιιν ηηηιν (δπν ιεμεηο ηνπ) , ελα ιηλθ πνπ ερσ μαλαβαιεη: ...τίποτε άλλο...(ςθμ: Ο ν Γηάλλεο εηαλ πνπ κνπ 

δεηεζε αληίηππν φηαλ ην αλέθεξα σο πξνο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο δσήο θαη ζεάηξνπ). 
Πξηλ πακε ζην 6, δει.  ζην «ζν γνπαη;»  νινπ απηνπ ηνπ βνκβαξδηζκνπ ζε θνξκαη ληηζθ ηδνθευ κε 
ινγνδηαξξνηα, αο αλαθεξσ ηελ ηειεπηαηα καο ζηηρνκπζηα , κεηα ην  ζρνιεην αιιά  πνιχ πξν ηνπ γακνπ 
ηνπ: «Ώλ θαη εηκαζηε ηα αθξα αληηζεηα εζνπλ ν πην αγαπεκελνο κνπ θαζεγεηεο πιελ ηνπ Παθ (ηνπ 
καζεκαηηθνπ  πνπ εηδακε ηη ειεγε ζηε θεδεηα  ηνπ Νίθνπ)» «Σα αληηζεηα ειθνληαη , δελ ιελε;» «Καη κνλν 
πνπ ην ζθεθηνκαη πνζα βηβιηα   ερεηο δηαβαζεη ηξειιαηλνκαη, θαληαζνπ πνζν  ηξειινο εηζαη ζπ πνπ 
δελ ην ζθεθηεζαη απισο  αιιά ην ερεηο θαλεη θαη πξαμε» «Καη ελαο θηινο κνπ ζην ζηξαην κνπ ηνρε πεη 
εηζη   αθξηβσο. Αηαζηαπξσζεθε πιενλ»... «Ρε ηξειινγεξε, επαηδε ην Μπνπιιηη, ζθεθηεθα   νηη ζα 
ζ‘αξεδε λα δεηο ηηο αλεθνξηεο ηνπ αλ Φξαληζηζθν πνπ ηηο ερεηο  δεη θη απν θνληα αιιά εζπ θνηκεζεθεο 
ζην εξγν. Ώκα ζνπ παξεη θαλεηο ην βηβιην κπξνζηα απ‘ηα καηηα, ην κπαιν ζνπ δελ ερεη αληηθεηκελν θαη 
παεη γηα ππλν. Βγσ,  θαη κνλν πνπ ζε βιέπσ λα δηαβαδεηο ζπλερσο,ηξειιαηλνκαη,θαληαζνπ πφζν 
ηξειινο εηζαη ζπ πνπ ην δηαβαζκα ηνρεηο  θαλεη πξαμε» (ζηνλ ζηξαην ζηα 25 ιεγεζαη «παηεξαο», ζηα 30 

ιεγεζαη «παππνπο» θαη αλαινγα κε ην θνληεμη ή ηξειινγεξνο ή  πνξλνγεξνο ή θσινγεξνο) Οηαλ πεγα ζε θπιαθην 
κηα κεξα κνπ‘θαλαλ ηξεηο ζπλαδειθνη θξηηηθε πνπ‘θαλα θξηηηθε ζηνλ Μπνπθφθζθη πνπ‘ηαλ δεκνθηιέζηαηνο «Ση 
ερεηο ελαληηνλ ηνπ Μπνπθνθζθη ξε ινρηα;Σξειινγεξνο απηνο,ηξειινγεξνο θαη ζπ,πνξλνγεξνο απηνο, πνξλνγεξνο θαη 

ζπ. Ώξα πνχ θνιιαο;» «Ώιινο εηλαη ν ινγνο. Βπαγγεικαηηθνο αληαγσληζκνο.Ο ινρηαο  γξαθεη θη απηνο, 
ζην ζαθθν ερεη βηβιηα, αιιά ζην ζαθθηδην παεη θαη βαδεη θαζε ηνζν δηθεο ηνπ ζειηδεο»«Πεο ην ξε ινρηα νηη 

ζειηδεο παο θαη βαδεηο θαη ζ‘εηρα παξεμεγεζεη, ζ‘έβιεπα θαζε ηνζν  λα παζπαηεπεηο ην ζαθθηδην θαη 
ζ‘εηρα νηη εηζαη ζαλ ηνπο Ββξαηνπο πνπ θαζε ηνζν παλ λα ρα-ηδεςνπλ ην ηζνπβαιαθη κε ηηο ιηξεο» 
(Φνβεξνο θαζξέθηεο;...the Greek citizen saw himself and obeyed the Delphic maxim Know Thyself best of all  in the 

comedies…he learned to see himself, wryly , as others saw him, chastened by their painful laughter...)                                                                                                                 
Γελ ζα μεπεξαζνπκε ηηο 88 ζειηδεο ηνπ βηβιηνπ ηνπ Αλδξηαλνύ, δελ ζα εηκαζηε πην θνπξαζηηθνη απν εθεηλνλ γηα ηνλ αλαγλσζηε, 
αθνκα θη νηαλ πξνζζεζνπκε ηα «ζν γνπαη;» πεξη ησλ κερξη  ηνπδε,  αιιά πξηλ πακε ζην «ζν γνπαη;»   πακε λα ζπκπιεξσζνπκε  
ηα κερξη ηνπδε θαη  κε θσηνγξαθηεο θη  αλ εηζη πακε  παλσ απν 88 ζειηδεο  θαη αλ  θαπνηνο ζεσξεη νηη πηαλεηαη θνξόηδν θαη ζειεη 
ηα ιεθηα ηνπ (ηνλ ρξνλν ηνπ)  πηζσ, ηνηε αο ζβεζεη νια ηα αιια θαη αο θξαηεζεη κνλν ηηο θσηνγξαθηεο αθνπ ιελε νηη κηα εηθνλα 
ηζνλ ρηιηεο ιεμεηο.       

https://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74
http://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o
https://www.youtube.com/watch?v=rwcv8y1mye0
https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg
https://www.dailymotion.com/video/x306h8f
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-2006.-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
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Δ ηξηηε ιπθεηνπ απνραηξεηα , πηζσ ηεο εηθνλεο απν ειιεληθεο ηαηληεο                                                                                       
πνπ νη κηθξνηεξνπ ελζαξθσζαλ, ε πξνεδξηλα ιγα πνπ κηιά(κηθξνηεξε αδειθε ηνπ ΐαγγέιε θαη ηεο 

Ρφδαο πνπ ιεγακε) ζα πνπκε αξγνηεξα ζε ηη επαηδε 
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Ο  ηδηνη καζεηεο (ζπλ θαπνηνη πξσελ) κε ηνπηθεο ελδπκαζηεο κε ηνλ Μάλην θαη ηελ γπλαηθα ηνπ (θη νη 
δπν απν Αψξα ηξάηνπ) θαη δπν αιινπο παιηνπο καζεηεο νξγαλνπαηθηεο, κεηα απν ΐ παλειιελην 

βξαβεην παξαδνζηαθνπ ρνξνπ  

                                                                                                                       
Ώπφθξηεο ηνλ θαηξν  Κιηληφλ-Λεβηλζθπ                                                                                                              

Βγψ σο «Ώιεβηλζθπ» θη ν ζεκαηνθνξνο αδειθνο ηνπ ΐαγγέιε  (ζπλ Ρφδαο, ιγαο).                                                                           
κε ηνλ Μάλην σο γπθην ληαβαηδή πνπ καο ερεη βγαιεη ζην θιαξη*                                                                             

*Κάκαξσλα γηα ην νηη δε κε γλσξηζε θαλεηο, θη νηαλ ιεγαλ ζε θαπνηνλ «λα ν Γηάλλεο» κε παξακεξηδε γηαηη λνκηδε νηη  ν Γηάλλεο 
εηαλ πηζσ κνπ κερξη πνπ εξζαλε δπν πξσηαθηα,, ληπκελα αεξνπνξνο θαη θαληαξνο,  κνπ εηπε ν ζπλνλνκαηνο θηινινγνο 

«ζνπ‘ξρνληαη  γηα παδαξη γηα εθπησζε πεδεκαηνο ζε ζηξαηεπκελνπο» θη απηα κνπ‘παλε «θπξηε ηα δηνξζσζαηε ηα ηεζη  καο;» 
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Δ νχδπ πνπ «αθνπζακε» λα κεηαθεξεη κελπκαηα (νπηε θηλεηα πνιπ-ππεξραλ αθνκα)                                                              
Μακά: Υάξξπ Πφηηεξ κε ηελ ηζίκπια ζην κάηη; Θα‘ξζεηο  καδί καο;   
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Δ ΏΣΏΚΏ ΣΔ ΑΒΚΏΒΣlΏ (θαη βάιε,  πνιιά-πνιιά βάιε, πνιπ ιηγε εηλαη ε δεθαεηηα)                                                             
Ση ηπρεξή πνπ είκαη πνπ έρω εζέλα γηα κακά, ηνλ κπακπά  κνπ γηα κπακπά, θαη εκέλα γηα εαπηό κνπ 

(θνηλσο,  απηφ ληψζνπλ ηα παηδηά φηαλ δνπλ έηζη (θαηη ήμεξε ν ΛνΎδνο πνπ εηρε αγνξαζεη ην δηπιαλν ζπηηη 
θαη πεξλαγε εθεη ηα θαινθαηξηα)                                                                                                                                               
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Do you need money or not?                                                                                                                                                                              
Μπορεισ  να ςυνδυαςεισ Σταχάνωφ με Λαφάργκ;                                                                                                                                                                                              

Καρτ ποςτάλ από το γκιφτ ςοπ «Αρμενάκι» τθσ Ελιςςάβετ  κοντά ςτο  ςχολείο                                                                                   
(οφτε 5 λεπτά με τα πόδια)                                                                                                                                                                 

το δε κάτωθι από γνωςτότατο εκκλθςάκι                                                                                                                                                         
(οφτε 5 λεπτά από το  ςχολείο με αμάξι)                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw                                                                                                                                             
Όταν θ Σοφηυ (που ειδαμε πριν) πθγε ςτθν  πόλθ τουσ ειπε θ δαςκαλα να κανουν μπαηάρ  γα να αποκτθςουν αιςθθςθ τθσ  

αξιασ του χρθματοσ. Η Σοφηυ οντωσ απεκτθςε:  Με τα λεφτα που πθρε με ενα παλιο βιβλιο που ποφλθςε ζτρεξε  κι αγοραςε 
τθν κουκλα που’χε επιςθσ βαλει προσ πωλθςθ και μ’αγκαλιεσ και φιλια τθν πθγε ςπιτι  

https://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw
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Ο θφζκνο ν κηθξφο ν Μέγαο  

i  

Σν πνηάκi ηεο δσήο/William Blake 
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Πζτρα τθν πζτρα , δζντρο το δζντρο πζραςαν τον κόςμο,  μ’αγκάκiα προςκεφάλi πζραςαν τον φπνο  

  
ςτα δυο ςτεγνά τουσ χζρηα  φζρναν...  

… το ποτάμι τθσ ηωισ. 
 
 

…τϊρα γεμίηουν τα κανόνια  τουσ μόνο με τισ καρδιζσ τουσ  
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                                          αμυνϊ δε μόνοσ και μετά πολλϊν  
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How many roads must a man walk down Take a good look at me and try to look as 
before you call him a robust man? robust to make Europe as robust as America. 
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How many roads must a man walk down before you call him a man? 
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http://www.youtube.com/watch?v=-HZlK-Uidbk&feature=related 
PRAISED BE the hand returning from terrible murder knowing now 

which the world that is really superior 
which the world’s “now” and which its “forever” 

which the world that is really superior which the world’s “now” and which its “forever” 
NΟW the myrtle’s wild animal Now the cry of May 

FOREVER the utmost conscience Forever the full light 
Now now the hallucination and the mimicry of sleep 
Forever forever the world and forever the astral Keel 

Now the moving cloud of lepidoptera 
Forever the circumgyrating light of mysteries 
Now the crust of the Earth and the Dominion 

Forever the food of the Soul and the 
quintessence Now the Moon’s incurable 

swarthiness 
Forever the Galaxy’s golden blue scintillation 

Now the amalgam of peoples and the black 
Number 

Forever the statue of Justice and the great Eye 
Now the humiliation of the Gods Now the ashes of 
Man 

Now Now the zero 
Now Now the zero 
Now Now the zero 

and Forever this small world, and Forever this small world, and Forever this small 
world the Great! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-HZlK-Uidbk&feature=related
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…and Forever this small world the Great! 
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Χρ,ζα επεμε ε νχδπ πνπ εθεξε ζηελ ηειενξαζε θαη  ηνλ Μίθπ ηεο λα  δεη θη απηνο  ην εξγν επεηδε αιιν 
εηρε λνκηζεη.  Καηζε λα πνπκε θακηα πην αλαιαθξε ηζηνξηα                                                                                                              
Δηαλ ν Μίθεο Θενδσξάθεο  θαη ν Μάλνο Υαηδηδάθεο  κε θαπνηνπο Βιιελεο   ζε ελα θαθε ζην  Παξηζη , ή ζηελ 
lηαιηα, δελ ζπκακα, θαη βγαηλνληαο εηδαλ θαηη  κνπζηθνπο ηνπ δξνκνπ λα παηδνπλ «ηα παηδηα ηνπ Πεηξαηα», ηνπο 
αθνπζα εθεηλνη λα κηινπλ ειιεληθα θαη ηνπο πιεζηαζαλ θαη ην επαηδαλ  ζην  Μίθε σο ςεινηεξν,  εθεηλνο ηνπο 
εδσζε ην θαηαιιειν λνκηζκα θαη ηνπο εηπε «πεγαηλεηε ησξα θαη ζε απηνλ θαη παημηε ηνπ ηνλ Γνξκπα» θαη ηνπο 
εδεημε ηνλ Μαλν. Φαληαζηεηηε ηελ πιαθα πνπ ζα επαζαλ νη κνπζηθνη   νηαλ ηζσο ζα καζαλε ζε πνηνπο ην επαηδαλ 
θαη πνζν ζα γειαζαλ πνπ ηνπζ ην'παημαλ θαη αλαπνδα. . Ώπηα ζπκβαηλνπλ νηαλ εκηζενη πεξπαηαλε ζην εδαθνο 
...Χσπ. Σελ πεξε ν ππλνο ηελ νχδπ, θαηζε λα πνπκε θαη θακηα πην βαξεηα  ηζηνξηα αιιά νρη πνιπ βαξεηα: Μηα 
θνξα ζε ελα γακν μαδειθνπ  ζην ρσξην κνπ  , ηεζζεξα ρηιηνκεηξα απν ηελ πεγάδα ηνπ Μειηγαιά, ζπδεηνπζα 
ζην ηξαπεδη κε λεαξνπο πνπ εηπρε λα κε ρνξεπνπλ, εηπα θαη γηα ηνλ Θενδσξάθε θαη κνπ ιεεη ελαο μαδειθνο: 
«Γηάλλε  αλ δελ κπεη  ν ππνθνζκνο ζε απηεο ηηο ηζηνξηεο δελ γηλεηαη ηηπνηε» «Ση  ελλνεηο;» «Δκνπλ κηα θνξα 
λπρηεξηλνο κπαξκαλ ζε εκηππνγεην θαθελεην ζηα Παηεζηα πνπ ην  βξαδπ γηλνηαλ κπαξκπνπηηεξα θαη 
κεδεδνπσιεην. Βηραλ εξζεη απ‘εμσ κεραλνβηνη θαη καξζαξαλε,   ιεεη ελαο πειαηεο ζην αθεληηθν κνπ «αλ δελ  
ηνπο δησμεηο αιιάδνπκε κπαξκπνπηηεξα», ζηειλεη εθεηλνο ηνλ κπξαβν, αξγνπζε λα γπξηζεη, παεη λα δεη ηη γηλεηαη, 
καο ιεεη «βαξαλε κπνπληεο ν δηθνο κνπ  θη ν αξρεγνο ηνπο παηδνληαο  ηα βαξειαθηα ζην πεδνδξνκν αγθαιηα», 
νζν ην ιεεη βγαδεη ηα θνηνπνπια απ‘ηε ζνπβια,  παεη παλσ ηνπ δηλεη κηα ζην  κπξαηζν ηνπ αξρεγνπ, ε ζνπβια 
ηξππεζε ην πεηζηλν  πνπ θνξαγε ηξππεζε θαη θξεαο θαη βγεθε απ‘ηελ αιιε. Σελ αιιε κεξα μαλαξζαλε αιιά δελ 
καξζαξαλε «Σα‘δα  νια» «Γελ ηα‘δεο. Σσξα ζα ηα δεηο. Έλαο πειαηεο πνπ ηελ εηρε πεζεη ζε γθνκελα αιινπ 
εθαλε ηε καιαθηα λα εξζεη ρσξηο κπξαβνπο. Σνλ πηαζαλε  νη κπξαβνη  ηνπ αιινπ θαη  ηνπ εηπαλ «ζα ζνπ 
δσζνπκε πελεληα   καραηξηεο. Ώιιά νρη γηα λα πεζαλεηο» «Κη εζπ ηη εθαλεο;» «Πνξηνθαιάδα»«Ση ελλνεηο;» 
«Ώπηνο κνπ ην‘πε Φηηαμε κνπ κηα πνξηνθαιαδα, ζα ραζσ αηκα. Βγσ ηνηε ηα‘δα νια. Λνηπνλ ηελ αληηζηαζε ζηα 

κεξε καο απηνο πνπ‘βγαιε ηα θνηνπνπια  απ‘ηε ζνπβια ηελ εηρε μεθηλεζεη. Με αιινπο ζθαμαλε ηνπο Γεξκαλνπο 
ελνο θπιαθηνπ θαη κε ηα νπια ηνπο μεθηλεζαλ. Ώπην  ελλννπζα ππνθνζκν»  «.......» (Ώλ ην‘ρε αθνπζεη ν 
Κνπζηνπξίηζα ε αξρηθε ζθελε ζην Underground ζα εηαλ νρη ζε εκηθπξηιε κπηιηαξδαδηθν  αιια ζε 
εκηππνγεηα κπαξκπνπηηεξα  θαη ην εξγν ζα ιεγνηαλ  εκηunderground‖ ζθεθηεθα, αιια πνιχ αξγνηεξα, 
επξεπε πξσηα λα κε κπεζεη αλεςηα κνπ ζηνλ  Φίζθε θαη ζηνλ  Μνπδνπξάθε. Σνηε πξνιαβα κνλν λα 
ςηινξσηεζσ ηνλ  μαδειθν, πνπ νη ζπνπδεο ηoπ εηαλε «hotel administration» αλ ε κπαξκνπηηεξα εηαλ εηνο 
πξαθηηθεο εμαζθεζεο ή γηα δηπισκαηηθε. Μπνξεη νκσο  θαη λαηαλε γηα εηνο νπζηαζηηθεο κνξθσζεο....) 
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https://www.youtube.com/watch?v=DSDx0O07nFU https://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSDx0O07nFU
https://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4
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 “…In the face of the threat that history may roll back to the abyss of the Arrhythmic, the 

Amorphous and the preontological, nobody can avoid assuming responsibility. Those poets who 

feel born on the pulse of the Universe have the additional responsibility to make Poetry take on 

her own horrible responsibility of breaking the causal deterministic sequence of events after 

first coming to know her own mystical origin in the infinity, the inner freedom and the 

biological God deep inside us, and from there draw strength to lift again the universal symbols 

of cosmic continuity of man with his similars and with the Universe, the symbols that are able 

to disperse his historical pseudoproblems and deliver man from all arbitrary myths of our age, 

scientific myths, mechanical myths,  political myths, economic myths, artificial artistic myths, 

etc etc–that, through also exerting immense violence, have displaced man from the center of his 

responsibly creative self where is found the source of his freedom and have led to the 

dismemberment of the erotic core of man’s experience of the world and have disintegrated 

society into heaps of unburied corpses–and place him again at the center of Life and of duration 

from where the world, placed at the center of our consciousness and not at the periphery will 

bring down walls and open up horizons , not altogether imaginary, that have been waiting, since 

the beginning of time, to line up in perspective in front of us” 

 
“…For those of us who have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: for the 

gates of the technocratic prison will open automatically, despite their rusty ancient hinges, as 

soon as we choose to walk out… Modern man’s only alternative is to emerge once more into the 

light and to have the courage not to escape to the moon , but to return to his own human center 

and to master the bellicose compulsions and irrationalities he shares with his rulers and mentors. 

He must not only unlearn the art of war , but acquire and master , as never before, the arts of 

life…We know now, as never before, that undisclosed potentialities of life reach far beyond the 

proud algebraics of contemporary science; and their promises for the further transformations of 

man are as enchanting as they are inexhaustible…Man grows in the image of his gods, and up to 

the measure they have set. The mixture of divinity, power and personality that brought the 

ancient city into existence must be weighed out anew in terms of the ideology and the culture of 

our own time , and poured into fresh civic , regional, and planetary molds. In order to defeat the 

insensate forces that now threaten civilization from within , we must transcend the original 

frustrations and negations that have dogged the city throughout its history. Otherwise the sterile 

gods of power , unrestrained by organic limits or human goals, will remake man in their own 

faceless image and bring human history to an end” 

 
“…We wanderers ever seeking the lonelier way begin no day where we have ended another day; 

and no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps we travel. We are the 

seeds of the tenacious plant…If aught I have said is the truth, that truth shall reveal itself in a 

clearer voice, and in words more kin to your thoughts” 

 
 

Forums and debate societies.pdf ,  Upshot in practical terms.pdf 
 

http://simeioseisgiaola.info/files/6%20Forums%20and%20debate%20societies.pdf
http://simeioseisgiaola.info/files/7%20Upshot%20in%20practical%20terms.pdf
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Σσναγερμός: θηάζακε ζην Step 6: «ζν γνπαη;» θακηά θνξά; (πνιύ ζαλ είηε 
«ήδε ηειεηώζακε» αθνύγνληαη ηα ηειεπηαία θαη ζαλ λα εηνηκάδεζαη λα ηελ 
θάλεηο κε κηθξά πεδεκαηάθηα, είηε ζαλ λα εηνηκάδεζαη γηα έλα  (αρξείαζην)  
«ζν γνπαη;» λα καο μαλαδαιίζεηο απιώο επεηδή δελ είζαη ζε ζεζε λα 
θαηαιάβεηο ζαλ ηνλ  πην unsophisticated αλαγλώζηε νηη ήδε ηα ηα’πεο όια)  
Step 6: Ώπάληεζε ζην «ζν γνπαη;»  ησλ κερξη ηνπδε: Ώγαπεηνη ζνγνπαηάδεο θαη ζνγνπαηνχδεο, 
ζνγνπαηνχδεο θαη ζνγνπαηάδεο, πνιινη απν καο (εληνο θαη εθηνο κέηιηλγθ ιηζηαο) πνπ λησζακε 
νηη καο ερεη θαλεη hijack  ην αεξνπιάλν θάπνην «ghost in the machine» θαη «θαηφπηλ ρξνλνβφξσλ 
εξεπλψλ θαη βηνρεκηθψλ κειεηψλ  θαηαιήμακε  ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπκε  αλαθαιχςεη»  φηη ε δσή 
φπσο ηελ μέξνπκε θαη ηελ αγαπακε παξαεηλαη φκνξθν πιαζκα γηα λα ην  αθεζνπκε ζηα ζθαηφρεξα 
θάπνησλ  «assholes, jerkoffs, shitheads, shithearts, motherfuckers», κοηνωσ ςκατάδων,  καη εηπαμε να  
επθρεαςουμε τθν κοηνωνηα βομβαρδηηοντασ με απλά κεημενα , τραγουδηα καη εηκονεσ τα ηδηα αυτηα,  ματηα, 
καρδηεσ καη μυαλα που βομβαρδηηονταη κακε μερα απο τα αντηςτοηχα θληκηα  κεημενα , τραγουδηα καη εηκονεσ 
τθσ ςκατοηωισ που ςπονςοραρουν οη ςκαταδεσ οη οποηοη εηλαη ην «ghost in the machine» πνπ παεη λα 

θαλεη hijack  ζηελ πηεζε ηεο δσεο πνπ μεξακε. Ώλ απηα ζαο πξνζζεηνπλ απισο ελα «ζν γνπαη; 

ηη κπνξνπλ λα πξνζθεξνπλ νη βξηζηεο θαη νη ραξαθηεξηζκνη  γηα ην αδηεμνδν  πνπ νινη λησζνπκε;» 
ζαο ελεκεξσλσ νηη ην παξνλ 100ζειηδν εηλαη ε εθια-ηθεπζε  κηαο 15ζειηδεο παξνπζηαζεο ηνπ 
88ζειηδνπ βηβιηνπ ηνπ Ν. Ώλδξηαλνχ γηα ην ηη εηλαη ζεκεξα γλσζην  γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο δσεο 
θαη νηη ε 15ζειηδε παξνπζηαζε πεξηερεη θαη ηα ιηλθ γηα  παξνπζηαζεηο ησλ πεγσλ  ζε ζνβαξφ θη 
νρη πβξηζηηθν, ζπλαηζζεκαηηθν θιπ ζηπι. Ώλ θαη ζε απην ερεηε λα πεηηε κνλν ηελ αιιε θνηλνηππηα 
«δελ ηα δηαβαδσ νπηε εθεηλα , ηα «ζνβαξα», γηαηη αλ ππεξραλ ηνηε δελ ζα εηρεο αλαγθε απν 
ηεξηηπηα κε ζπλνδεπηηθα pdf ζαλ ην παξνλ pdf θαη  ζα εγξαθεο  ζνβαξα, ζηηβαξα νπσο εκεηο, θαη 
ζα βαδακε εθεηλα ηα ιηλθ ζνπ ζηηο δηθεο καο κέηιηλγθ ιηζη,  άξα be our guest θαη good luck», ηνηε 
ζαο αθηεξσλσ ην γλσζην  αλεθδνην κε ηνλ κεγαινγπθην πνπ αγνξαζε νηθνπεδν  πνπ ζπλνξεπε 
κε ζπηηη κεγαινγηαηξνπ:  πξσηα ξσηεζε ηνλ κεγαινγηαηξν γηα αξρηηεθηνλα, , κεηα γηα επηπιά, 
κεηα γηα ληεθνξαηεξ θιπ,  θαη νηαλ ην‘θαλε ηδην   κε ηνπ γηαηξνπ ηνπ εηπε «Γηαηξε  εγσ ερσ 
θαιπηεξν ζπηηη  απν ζελα» «Μα γηαηη; Ώθνπ ηδην εηλαη» «Ναη, αιιά  ην δηθν κνπ ζπλνξεπεη κε ζπηηη 
κεγαινγηαηξνπ ελσ ην δηθν ζνπ ζπλνξεπεη κε ζπηηη  κεγαινγπθηνπ»  (ην θνβσ κε βγνπλ ηα 

κεγαια καραηξηα θαη αληαιιαγνπλ πβξεηο ηππνπ «απηφ  εηλαη unacknowledged   borrowing from 

Feyrabend‘s ―conversation with illiterates”» «απην εηλαη απαληεζε  λεθξήο ςπρεο; Να δηαβαζσ θαη  

Γθφγθνι ή θαηη αιιν ελλννπζε;»). Πάκε ζε πξαθηέν ηππνπ «δηα ηαπηα» (εηρακε-δελ-εηρακε παιη 7 
ζα καο βγνπλ ηα Steps γηα λα νινθιεξσζνπκε Παξνκνησο νιν 7 καο βγαηλαλε ηα βεκαηα κερξη 
νινθιεξσζεο ζε θεθαιαηα ηνπ From Euler to Perturbation.pdf*πνπ γξαςακε κε ηνλ Νίθν ) Ώο ηελ 

θαληαζηνπκε απν ελα ideal κέινο ηεο ιηζηαο πνπ, ππνζεηηθα, δηάβαζε νια ηα κερξη ηνπδε θαη, αλ νλησο ηζρπνπλ 

νζα πηζηεπσ νηη κπνξνπλ λα βνεζεζνπλ λα ζπκβνπλ,  θαη αλ δελ εηλαη επρνινγην νζα ζεσξσ νηη κπνξνπλ  λα 
θαλνπλ νη 100 ζειηδεο,  ζα κνπ πεη ηα εμεο (αληη λα κνπ πεη ην αλεθδνην  κε ηνλ γξπιν):                                                                                                                                                                                             
Step 7: Βλ νιηγνηο δειαδε Γηάλλε  ε πξνπφδαι θαη ειπηδα ζνπ  εηλαη νηη  αλ ζε αξθεηεο κέηιηλγθ ιηζη θηινη 

αληαιιαζνπλ πιεξνθνξηε ο θαη ηδεεο νπσο εζεηο νη θαζεγεηεο,  γηα αιιεινεπεμεγεζε ζηα δπζθνια  θαη 
επεμεγεζε  ζηα παηδηα  κεζσ πιαθαο,  ζεάηξσλ θαη επηζεσξεζηαθσλ παξαθξαζεσλ ηξαγνπδησλ (κε ιηγε 
δεκνζηα αιιεινδηδαζθαιηα ζηε ζηηρνπξγηθε) ρσξηο κεζνιαβεζε ππνπξγεηνπ παηδεηαο, εθδνησλ ηνπ ζπξκνχ θαη 
ζεαηξνζπνλζνξσλ, αθνπ ηα ιαπ ηνπ αληη βηβιηα θαη νη ζρνιηθεο απιεο αληη ζεαηξηθσλ  αηζνπζσλ  αξθνπλ, ηνηε 
κπνξεη ζην ζπλαγσληζκν αλακεζα ζηε δηαδνζε  βιαθεηαο/ζθαηηιαο θαη ζηε δηαδνζε δηαπγεηαο/αλζξσπηαο  λα 
ραζεη ην πξσην παξ‘φια ηα πξνλνκηα πνπ ηνπ παξερνληαη. Σα κειε ιηζησλ ερνπλ αιιεο  ιηζηεο θη νια 
απισλνληαη εθζεηηθα. Ώπν θεη θαη πεξα ηα δπζθνια, πρ ηα ινθαηδηδηθα θαη ηα δπζθνια επηζηεκνληθά δελ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Ώπάληεζε ζε ηπρνλ εξψηεζε αλ ηα δηαβαζε πνηέ θαλελαο θη αλ εγξαςε ξεβηνπ ζε εθδνηε; Μπνπθ ξεβηνπ ζε εθδνηε εγξαςαλ 
δπν κειε ηεο ιηζηαο  πνπ εηλαη ζηνλ θιαδν θαη ν γηνο ηνπ Μπινπκ (πνπ εηδακε ζην  Οξνο Μπνπζκνξ)  πνπ επηζεο εηλαη ζηνλ                 
θιαδν (θπζηθνο ζην Μαμ Πιαλθ),  κπνπθ ξεβηνπ ζε κηα θξαζε, πξνο κεινο ηεο ιηζηαο πνπ ηνλ ξσηεζε,  εγξαςε Ρψζνο ζην 
lmperial εηδηθνο αθξηβσο ζην ζεκα ηνπ βηβιηνπ: «ην βηβιην εηλαη πνιχ θαιν, αιιά γηα πνην targer group, ερεη γξαθηεη;‖ . Oζνλ 
αθνξα ην  ηαξγθεη γθξνππ ηνπ Νίθνπ αληηγξαθσ ελα γξακκα πνπ εζηεηια ζε κειε ηεο  ιηζηαο πνπ ήμεξαλ ελα ζρεηηθν ζπκβαλ 
(ν Νίθνο θαη   ζπλάδειθνί ηνπ ειαβαλ απν ηνπο εξγνδνηεο ηνπο έλα γξακκα πνπ‘ιεγε  We are Proud of Our Alumni! ζρεηηθα κε 
Βιιεληδα επηζηεκνλα πνπ εηραλ αλαθεξεη ηα λεα  ζε ζρεζε  κε ηα εκβνιηα. Σνπο εγξαθα κεηα:Aπηε παηδηα εηλαη ε καζεηξηα ηνπ 
Νίθνπ ζην Ώτ Μπη ηνπ Γείηνλα ζηελ ΐάξε γηα ηελ νπνηα ζαο εηρα πεη  ηελ ηζηνξηα πνπ εζειε λα παεη ζηελ Ομθνξδε θαη δεηεζε 
γεξφ πξνβιεκα γηα πξνηδεθη θαη ν Νίθνο ηεο εδσζε ελα πνπ καο αξεδε θαη αξγνηεξα  ην βάιακε  κε πην πνιιεο ιεπηνκεξεηεο 
ζαλ θεθάιαην θαη  ζην βηβιην (αθνξνπζε ην  «δεηθηε δηαζιαζεο ελφο κνλνδηαζηαηνπ πιεγκαηνο   απν  ραληξεο πνπ  ζπδενληαη 
νρη κε ειαηεξηα αιιά  κε ζπαγγν πνπ δηαδηδεη θπκαηα κηαο δεδνκελεο ηαρπηεηαο» (‗refractive index of a beaded string‘))   θαη ην 
εζαςε ν Βιβεηνο reviewer ηνπ Ώτ Μπη  αθελνο κε παξαηεξεζεηο γηα απζηεξνπνηεζε βεκαησλ θαη αθεηεξνπ νηη δελ εςαμε 
αξθεηα ν ζπκβνπινο θαζεγεηεο  πνχ ζην ηληεξλεη ηα βξεθε απηα θαη ηα  θαηεβαζε,   θαη  εηπα ζηνλ Νίθν λα ην ζηεηιεη ην 
πξνηδεθη  θαη ηα ζρνιηα απηα ζηνπο Jordan θαη Smith ηνπ classic ―Νon linear ordinary differential equations ‖ θαη απαληεζε ν , 
γεξνληφηεξνο, Jordan νηη κε ηεηνηα ζρνιηα απζηεξνπνηεζεο δελ ζα επξεπε λα ππαξρεη ν θιαδνο εθαξκνζκελσλ καζεκαηηθσλ 
θαη νζνλ αθνξα ηε κε επαξθε αλαδεηεζε ηνπ απν πνχ ηα πεξε,  ν ινγνο πνπ δελ βξεθε ν Βιβεηνο απν πνχ ηα πεξε εηλαη νηη 
εηαλ ηειεησο πξσηνηππα,  θαη ην πξνηδεθη μαλαβαζκνινγεζεθε θη νια πεγαλ θαια θαη πεγε ε κηθξε  ζηελ Ομθνξδε θαη νπσο 
εηδαηε πξνθνςε.  Γηα κελα ην ηαξγθεη γθξνππ εηαλ ν εαπηνο κνπ πνπ εζεια λα ηνπ καζσ ηηο κεζνδνπο γηα  λα ειεγμσ θαηη πνπ 
επαλελεξρνληαλ απν ην 1

ν
 εηνο κερξη  νια ηα ρξνληα ζπνπδσλ θαη κεηα. Σα εξγαιεηα ηα  εκαζα θαη κεηά, ζε αλαξηεζεηο ζην 

http://www.fromeulertoperturbation.info/ ηα ρξεζηκνπνηεζα θαη ειεγμα κερξη ηεινπο αλ απην πνπ εζεια δνπιεπε.Αελ δνπιεπε,  
αιια νινθιεξσζεθε κηα απαγσγε εηζ αηνπνλ θαη εζπραζα.ηελ πξνηειεπηαηα ζειηδα ηνπ  Notes on  “Feynman’s 
Checkerboard”.pdf εβαια θαη κεηαθξαζε/εηθνλνγξαθεζε  ηνπ ηξαγνπδηνπ «ην δηρηπ»                                                                                                                                        

http://www.fromeulertoperturbation.info/wp-content/uploads/2021/04/From-Euler-to-Perturbation.pdf
http://www.fromeulertoperturbation.info/
http://www.fromeulertoperturbation.info/wp-content/uploads/2021/07/Notes-on-Feynmans-checkerboard.pdf
http://www.fromeulertoperturbation.info/wp-content/uploads/2021/07/Notes-on-Feynmans-checkerboard.pdf
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ιπλνληαη κε ζεαηξηθεο πξνζνκνησζεηο, αιιά  ε αιιαγε ζπιινγηθεο ηδηνζπζηαζηαο  εηλαη αξθεηε γηα  λα εηλαη ε 
δσε νκνξθνηεξε ζηα νζα ιπλνληαη θαη αμηνπξεπεο  ζηα αδηεμνδα. Καια ηα θαηαιαβα; So far so 
good?» «Ναη, λα  πσ ηη ιεηπεη ή ζεο λα ην πεηο εζπ;» «Ώζε λα πσ εγσ ηη δελ ιεηπεη απν ηελ πξνπνδαι 
απηε αιιά ιεηπεη απν ην αληηπαιν δενο παξ΄νια ηνπ ηα πξνλνκηα: Βδσ νπνηνο ζειεη λα εκβαζπλεη ζην 
ηη ππαξρεη πεξαλ ησλ ππεπινπζηεπζεσλ ερεη πεγεο, νη αιινη δελ ερνπλ ηηπνηε αθνπ ζηελ δεκηνπξγηα 
βιαθεηαο θαη ηελ ππεξαπινπζηεπζε βαζηδνληαη. Έρεηο  αθνπζεη θαλελαλ δηαλννχκελν απησλ λα ερεη 
θσλαμεη ηνλ Σζφκζθπ γηα ληηκπέηη; Μφλν ν Μπνπο ηνπ θνκηθο «‗Οξνο Μπνχζκνξ» εζειε λα ην  θαλεη. 
ΟΚ, ζηελ πξνπνδαι  ζνπ  ην κνλν πνπ ιεηπεη ελαο αλαγλσζηεο , εληνο ή εθηνο ιηζηαο , αιιά 
εγλσζκελνπ θπξνπο, πνπ λα κπνξεη θαη λα ζειεη λα κπεη ζηνλ θνπν λα δηαβαζεη ην βηβιην ηνπ 
Ώλδξηαλνπ, θαη ην 15ζέιηδφ ζνπ πεξη απηνχ θαη επηζεο ην παξνλ 100ζέιηδν θαη λα ζρνιηαζεη 
δεκνζησο (ελλνσ ιεγνληαο «αο παεη ζηελ  νπνηα ιηζηα, δελ ερσ ζεκα») νηη ην λα δηαβαδεη θαπνηνο 
θαζε ηνζν  νζν κεξνο ηεηησλ pdf νζν ζειεη (ζαλ λα αθνπγε ξαδηνθσλν)  ζα ηνπ δεκηνπξγεζεη ηεηηα 
ληεδα βπ πνπ πνιια λεα ή  ηξαγνπδηα, ή  βηβιηα ζα ηνπ θαηλνληαη πνιχ πην εχιεπηα». «Απν 
ρξεηαδνληαη, νρη ελαο. Έλαο πνπ θαλεη γηα δπν εηλαη θη απν κνλνο ηνπ   ν Νηθφιανο  Μεζνγαίαο αιιά  ηη 
λα ην  θάλεηο; Πρ ηνπ ιελε ν λεαξνί «εκείο ζνπ κηιακε γία γλσζε, γηα κειαλεο νπεο, ή γηα ππεξρνξδεο,  
θαη ζπ καζ κηιαο γηα πηζηε» θαη ηνπο ιεεη  «κπαα, θαη ζεηο γηα πηζηε κνπ κηιαηε, αθνπ απηα δελ  ηα 
μεξεηε θη  απισο ηα πηζηεπεηε θαη δελ θαζεζαηε λα θαηαιαβεηε πξαγκαηηθα ηνπο ππνινγηζκνπο  ηνπ 
Υψθηλγθ νπσο εθαηζα εγσ» ιεο θη ήμεξε ν Βιχηεο απν γεληθε ζρεηηθφηεηα, θη εηζη κπεξδεπνληα αθνκα 
παξαπαλσ αθνπ άιιν ε πηζηε  πνπ ελλνεη  απηνο θη  αιιν ε πηζηε ηνπ λα ηζηηαξεηο Υσθηλγθ 
παπαγαιηα.  Ο ελαο ινηπνλ δελ αξθεη αθνχ νηαλ γηα θαηξν θαη ηζσο γηα παληα,  ζα πξεπεη λα 
ζηαζκηδεηο κεζα ζνπ  ελα δηαινγν δπν θνζκνζεσξησλ  ή θαη νληνινγησλ πξεπεη λαρεηο  δπν 
αληηπξνζσπνπο ηνπο πνπ ν θαζελαο ηνπο λα εηλαη ζε ζεζε λα θαλεη δηαινγν  κε ηνλ αιιν, νπσο ν 
Ώλδξηαλφο θαλεη θαη κε ηνλ Βιιηνη» «ΟΚ, νλησο ρξεηαδνληα δπν αιιά ν έλαο  εδε ππαξρεη θαη δελ 
ρξεηαδεηαη λα πεηζηεη λα δηαβαζεη 88 ζειηδεο Ώλδξηαλφ δηνηη εηλαη ν ηδηνο  ν Ώλδξηαλφο. Ώξα;» «Άξα 

δηαβαζε πξσηα ην  εμεο θξεζθν-θξεζθν, θνηηα θαη εκεξνκεληα , θαη ηα ιεκε»                                                                                     
ΥΡΖΣΟ ΓΗΑΝΝΑΡΑ                                                                                                                                           
ΠΡΟΦΑΣΟ ΑΡΘΡΟ                                                                                                                          

Κνηλσληθφο κηζξηδαηηζκφο                                                                                                                                                                     
ην ππνπξγείν Παηδείαο θξίλεηαη θαη απνθαζίδεηαη ηη ζέιεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο κηα θνηλσλία: Ώλ 
είλαη δηαηεζεηκέλε λα ππεξαζπίζεη ηελ ειεπζεξία θαη αμηνπξέπεηα ησλ κειψλ ηεο. Ώλ 
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Ώλ πξνηηκάεη λα είλαη θνηλσλία ππεχζπλσλ 
πνιηηψλ ή πνιηψδεο θαηαλαισηηθή κάδα. αξάληα νρηψ ρξφληα ηψξα (κηζφλ αηψλα) κεηά ηε 
ρνχληα, νη […]                                                                                                                                                       
«ΟΚ, ην θνηηαμα, αλ δελ εηαλ ηνζν ζπρλε ζηηο  επηθπιιηδεο ηνπ ε  αλαθνξα ζηα ζεκαηα απηα ζα‘παηξλα ηελ 

ζπκπησζε  γηα ζεκαδηαθε, θαη ζα αλαξσηηνκνπλα γηα ηηο «ξηδεο ηεο ζχκπησζεο» πνπ ζα‘ιεγε  ν Καηζιεξ, αιιά 

θαη λα κελ εκπηπηνπλ εθεη , ΟΚ, ερεη πνιιε ζεκαζηα ην αξζξν θαη ην ηάηκηλγθ  ζηελ αλαδεηεζε γηα δηπιν 
ζπγρξνλν αιιειν κπνπθ ξεβηνπ κε δπν αληηπξνζσπνπο δπν νληνινγησλ. Ξαλαθνηηαμα θαη ην αιιν, ην 
Παζραιηάηηθν, (https://www.kathimerini.gr/opinion/561858952/giati-akatascheti-i-parakmi/) πνπ αλαθεξνληαλ 
θαη ζε ζεκαηα πνπ δελ ηα αγγηδεη εμ ηζνπ ζπρλά αιιά πεο κνπ, εζπ απισο  απηα ή θαη  θαηη πξνζζεην  ερεηο  θαηα 
κνπ νηαλ ζεσξεηο πσο ζα εηαλ δπλαηνλ λα ζπγρξνληζηνπλ   Ώλδξηαλφο θαη Γηαλλαξάο νπσο ζηνλ πηλαθα ηνπ 

Βscher πνπ θαπνηε εηρε βαιεη ν ν κνχιιπαλ  γηα εμσθπιιν ζην The Lady or the tiger?» 

 

«Ορη, εηρα θαηα λνπ θαηη πνιχ απινπζηεξν:  Κάπνηε εηρε εξζεη ν Γηαλλαξάο ζηε θφπειν, ζηε Υψξα , νρη ζηε 
Γιψζζα, απν λένο ηνλ δηάβαδα θαη ζηηο επηθπιιίδεο θαη ζε βηβιία ηνπ («Οληνινγία ηνπ πξνζψπνπ», «Βιεπζεξία 
ηνπ ήζνπο» , «Υάηληεγγεξ θαη Ώξενπαγίηεο», «Μεηαθπζηθή ηνπ ζψκαηνο») θαη εηπακε κε  ηελ  Μαξία λα πακε, 
απ‘ ηε κηα κεξηα δηπια καο θαζφηαλ ν παπ‘Ώιέμεο (ν πάηεξ Ώιέμηνο πνπ ιεγακε πξηλ βι. Γέπνω το καπέλο μος 
στον Πάντπε Αλέξη.pdf), απν ηελ αιιε κεξηα καο ν Θαλάζεο,  ηερληθφο ηνπ ΟΣΒ πνπ απν ηα βηβιηα ηνπ εηρε 

θεξεη ν γηνο ηνπ ην «Άθνπ ιεπθέ» νηαλ ν Γηάλλεο ηνχο επαημε ην «Κνγηαληζθάηζη» θαη δηπια ηνπ ε Νηίλα εθεηλεο 
ηεο ππνδεηγκαηηθεο, ζε  θηλεηξα θαη ζε εθηειεζε,  θαηαιεςεο (πνπ ελ ησ κεηαμπ εηρε γηλεη θνηηεηξηα (θαη αξγνηεξα 
εκαζε lζπαληθα θη εθαλε κεηαπηπρηαθν ζηελ lζπαλία ζε θιαδν πνπ δελ εμεξα θαλ νηη  ππαξρεη : Αηνξγαλσζε  
πνιηηηζηηθσλ εθδεισζεσλ ζε ρσξηά) ν Μάληνο δελ εηρε εξζεη , νχηε ν παηεξαο ηεο Νηίλαο  (βι. ην ιηλθ                           

https://www.kathimerini.gr/opinion/561927133/koinonikos-mithridatismos/
https://www.kathimerini.gr/opinion/561858952/giati-akatascheti-i-parakmi/
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5-%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5-%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5-%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7.pdf
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 Άθνπ η’αεδόληα, πώο ιαινύλ, ζηα αλζηζκέλα θιώληα. Aπό ηνλ Κειαεδόλε ζην θειαεδόλη.pdf)  

Βθεη πνπ θεπγακε θαη πνπ εηρα ραξεη  ιεο θη εηρα δεη  δσζα ζπλερεηα ηνπ Γεσξγνχιε θαη ηνπ Παπαλνχηζνπ πνπ 
κνλν δηαβαζηνπο ηνπο εμεξα,  μαθληθα ραηξνκαη αθνκα πην πνιχ ινγσ πάζαο απν Νηίλα  «Μα θχξηε  απηνο δελ  
εηλαη θαζηζηαο!» «άκπσο ήηαλε θαζηζηεο ή ζενχζνη νη ζπληξνθνη ηνπ Μίζζηνπ  ΄πνπ παξνκνηαδαλ ηνπο εαπηνπο 
ηνπο κε ηνπο πξσηνπο Υξηζηηαλνπο πνπ ηνπο ξηρλαλε ζηα ιηνληαξηα; Ή ζάκπσο εηαλε ν Θενδσξάθεο απν ηνπο 
θνκκνπληζηέο πνπ άθελαλ ηαιηληθή κνπζηάθα  θαη μπξηδαλ ηα ππνινηπα  κε δξεπάλη θαη  παηαγαλ ηηο πηλεδεο κε 
ζθπξη ζηελ αθηζζνθνιιεζε; ΄Ή  ζακπσο εηαλε ην  «Πλεπκαηηθν εκβαηεξην» εκβαηεξην ηππνπ «Ο ζηξαηνο 
πνιεκαεη ζηελ Κνξέα γηα η‘ αγλα Βιιεληθα ηδαληθα/γηα λα βαςεη ηνπο θηηξηλνπο ζην αηκα λα ηνπο καζεη ηη ζα πεη 
ειεπηεξηά»;» (δελ ηεο εηπα, εηηε επεηδε δελ κνπξζε εηηε επεηδε αθνκα δελ ην εμεξα, νηη ηνπ‘ρε πεη κηα θνξα ζηελ 
Ώγγιηα  ν εθέξεο «εηζη  πνπ παο ζνπξηνπο  ζα γξαθεηο» (λαη,βεβαηα, αιια ηη Θνπξηνπο. Πλεπκαηηθνπο!!!..) Δ δε  
πεξηθεκε  αλσ ηειεηα πνπ δελ εβαιε κεηα ην «δσή καο» ν Μίθεο ζην «πεξακε ηε δσε καο ιαζνο» θαη αιιαμε ην  
Βιιηνη-ηθν λνεκα ηνπ πνηεκαηνο (θαί  εζσζε, ή καιινλ ηνπ ελεθπζεζε, ην κε Βιιηνη-ηθν ηνπ λνεκα) θαη  ε 
δηακαξηπξηα ηεο Μαξψο εθέξε νηη  κεινπνηεζε ην Πεξηγηάιη  ζαλ ηαξαληειια, βξεθαλε ηελ πην ρακνγειαζηε 
ηνπο απαληεζε νηαλ ηνλ πεξαλ αγθαδέ ν  Θενδσξάθεο  απ‘ηε κηα θαη ν Μπηζηθψηζεο απ‘ηελ αιιε  θαη ηνλ 
πεγαλε βξαδπ ζηελ Πιάθα  νπνπ νια ηα καγαδηα παηδαλε ην ηξαγνπδη  ηνπ θαη εθεη πνπ‘ρε παγησζεη ζηνλ εθέξε 
κηα ρακνγειάξα απ‘΄ηνλα απηη ζη‘άιιν ιεεη ν Μίθεο ζηνλ  Μπηζηθψηζε:  «Γξεγφξε πεο: ηελ ερνγξαθεζε    
ζνπ‘ρα πεη λα βάιεηο κηα αλσ ηειεηα ζην πεξακε ηε δσε καο  ή δελ  ζνπ‘ρα πεη;» ιεο θη εμεξε  ν Μπηζηθψηζεο ή ν 
Μίθεο ή νπνηνζδήπνηε πψο ηξαγνπδηεηαη ε αλσ ηειεηα.Γπξλακε ζηελ νκηιηα ηνπ Γηαλλαξά ή καιινλ ζηελ 
επνκελε νκηιηα ηνπ πνπ αθνπζα απν θνληα, ήηαλ  εδσ ζην Βζληθν lδξπκα Βξεπλσλ , θνληα ζην ζρνιεην, ήηαλ 
θαηη επεηεηαθν γηα Ααξβίλν θαη κηιαγε καδη κε Μπηηζάθε θαη Κξηκπά (θαη ηζσο ππεξρε θη αιινο αιια δελ ηνλ 
ζπκακαη, ηνπο αιινπο δπν εηπρε λα ηνπο μεξσ απφ θνβεξν πξφινγν ηνπ Μπηηζάθε ζηε «Αηαιεθηηθε ινγηθε» ηνπ 
lιηελθσθ (θακηα ζρεζε  κε Πφιηηδεξ θιπ, μεθηλαγε  κε ην νηη ε ηζηνξηα ηεο θηινζνθηαο κπνξνπζε λα δνζεη κε ην λα 
εμεηαζνπκε πψο ελλννπζαλ ην Παξκεληδηθφ  «ηαπηνλ εηλαη θαη λνεηλ» φινη νη θηινζνθνη, απν πξνζσθξαηηθνπο 
κερξη πηλνδα, Καξηέζην θαη Μαικπξαλο  θαη απν Γεξκαλνπο  ηδεαιηζηεο κερξη ΐηηγθελζηαηλ. Σν‘ρα απν Ώληψλε 
ζην ζαθθν ηνπ ζηξαηνπ ζην  θπιαθην) ηνλ δε Κξηκπά πνπ εηρε ζπλεξγαζηεη κε ηνλ  κεγα  Dobzhansky ηνλ εμεξα 
επεηδε κερξη κηα  θνπξληα πξηλ ηεο Νηίλαο ην δηθν ηνπ βηβιην  δηδαζθνληαλ  ηα παηδηα ζηε ζηε ΐ ιπθεηνπ (πρ. ν 
γηνο ηνπ Θαλάζε, θαη ν ΐαγγέιεο) ηελ θνπξληα ηνπ αδειθνπ ηνπ ΐαγγέιε ηελ επνκελε ρξνληα εγσ ν ηδηνο ην  
δηδαζθα θαη νηαλ κνπ δεηεζαλ ζεκαηα  SOS ζην  ηεινο   ηνπο ηα  εδσζα θαη κε απαληεζεηο αιιά κπνιηθα ( 30, 
θαη ζαλ ηξηαθνζην  εδσζα , ρσξηο απαληεζε αιιά πξναηξεηηθν, δελ ζα ην  εβαδα, ηελ εξσηεζε  αλ ην 
αλεθδνην  «γηαηη νη αξαπεδεο ερνπλ παρηα ρεηιηα; γηα λα ιελε, σο θαηαγνκελνη απν ηελ Ώθξηθε πνπ θαλεη 
δεζηε, «ΠσΠσ δεζηε» εηλαη κνλν αλεθδνην  ή  ερεη θαη βαζε παλσ ζηε ζεσξηα ηεο εμειημεο»).Ο Γηαλλαξάο 

εθεη κε θνπθαλε,  θαλ κε ην νηη εηρε δηαβαζε ην  βηβιην ησλ Hoyle θαη Wickramasinghe πνπ αλεθεξα ζην 15ζειηδν 
γηα ην βηβιην ηνπ Ώλδξηαλνχ» «Ώξα εηνηκν ην cover letter πξνο θαη  ηνπο δπν; Ή απφ Γηαλλαξά ερεηο  θη άιια 
αθνχζκαηα ;» «Βρσ  αιιά  δελ ρξεηαδνληαη γηα ην  cover letter. Ώιιν ρξεηαδεηαη θαη κνιηο  ην  δνπκε ζπληνκα,  
πακε θαη‘επζεηαλ λα δνπκε ην cover letter θαη μαλεπηζηξεθνπκε εδσ ζε θαηη πνπ εκεηλε κηζν» «Πεο κνπ ην 
πξνζζεην  αθνπζκα ησξα θαη αζε ην πξναπαηηνπκελν, κνπ ην ιεο νηαλ πακε ζην cover letter.Kη επηζεο κε 
μεραζνπκε θαη δελ ζπδεηεζνπκε ηη ζα γηλεη κε ην νηη ηνπαξνλ pdf εηλαη ζε «καιιηαξε», ελλνσ ειιελνβαξβαξηθε, 
ελλνσ ειιελναγγιηθα θη νρη ζε δπν εθδνζεηο , κηα ειιεληθε θαη κηα αγγιηθε, ζαλ ην «Λπζηζηξάηε ελ Γιψζζε»,  δελ 
θαηεγνξνπκε  θπζηθα σο βαξβαξνπο ηνπο αγγινθσλνπο αιιά...» «ΟΚ, θη ν ζνθνινγηφηαηνηο ηεοΐαβπισληαο δελ 
θαηεγνξνπζε ηνπο Γάιινπο αιιά ην  γθαξζνλη νηαλ παξαγγειλε θαθε ιεγνληαο «άμνλ κνη  λπκθνθνθθφρπκνλ  νλ 
πκείο  νη βάξβαξνη  θαθέ θαιείηε».Ώπιν,δεο italics  ζειηδαο 106 ηνπ παξνληνο  pdf  , ην αιιν αθνπζκα απν ηνλ 
Γηαλλαξά, πνπ ζην ζρνιεην  ην πξσηνεηρακε απν ηνλ ζενινγν πνπ καο εζηειλε  ζε Μπέθεη, Μπνπλνπέι  θαη 
Μπεξγθκαλ, ήηαλ νηη ε ιεμε «ακαξηαλσ » ζεκαηλε ζηα αξραηα ειιεληθά   «αζηνρψ», ζηνλ δε Υξηζηηαληζκφ  πεξε 
απην ην λνεκα πην πνιχ κε ηελ ελλνηα νηη βαδσ ιαζνο ζηνρν , απφ ηπθια πρ, θη νρη νηη δελ θαηαθεξλσ λα  
πξαγκαησζσ  νηη ζηνρν εβαια ακέηε κνπρακέηε ζθνπν  λα πεηπρσ» «Ώ! Μ‘απην ην λφεκα έβαιεο θαη ηνλ 
ζθεπηνκελν ηνπ Ρνληελ δηπια ζηνλ ζθεπηνκελν πνπ‘λαη πηαζκελνο ζε δηρηπ θαη ηξσεη ην λπρη ηνπ κερξη  πνπ 
ζηαδεη αηκα,  ζην ιηλθ πνπ ειεγεο γηα ελα πξνβιεκα καζεκαηηθν πνπ ζε απαζρνινπζε; Ορη ζε ζπλαξηεζε κε ηνλ 
θηιν ζνπ ζην ζηξαην πνπ ζ‘εςειλε πνπ ζε πεξε ν ππλνο  ζηελ πξνβνιε ζην Μπνχιιηη; Ώ! Πνιχ σξαηα ε 
ηξαγνπδεζηκε κεηαθξαζε ην δηρηπνχ ηνπ Γθάηζνπ  γηα ηελ παξνκνηα ακαξηηα  ησλ ραξαθηεξσλ,  νκσο,  ηνπ 
«ξεκπεηηθνπ» θη νρη ησλ ηζνβηησλ θαπνηαο βηβιηνζεθεο» «Α! Δπηζεο κνπ πξνζζεζε ηνηε «Τξειινγεξε ζεισ λα 
κνπ αθηεξσζεο 5 ιεπηα απν ηε δσε ζνπ, πνπ λαζαη  μππληνο θαη  ρσξηο βηβιην,  θαη λα κνπ πεηο γηαηη  δεηο θαη δελ 
πεζαηλεηο. Ζζειεο  λα καζεηο θπζηθε εκαζεο, εζειεο λα καζεηο ηη εηλαη ν γακνο εκαζεο, εζειεο λα καζεηο ηη εηλαη ην 
δηαδπγην εκαζεο. Τη αιιν πεξηκελεηο λα ζπκβεη; Απηα ερεη ε δσε.Γελ ερεη άιια. Αξα γηαηη  δεηο;»     

 
 (https://www.youtube.com/watch?v=PmmLmqIMFw0  )  

Each time you open a new path in your life‟s walk/ don‟t wait until you are surrounded by deep darkness/keep your eyes 

open all day long, even all night/ a few steps further comes a fishnet out of blackness/If ever you get caught within its mesh/ 

there‟s no one who can get you out of trouble/ you‟ll have to find the thread‟s end by yourself/and if you‟re lucky start a 

better struggle/This net has names whose mention brings fear of bad luck /hidden in books with seven keys and eerie 

covers/some people call it evil, cunning, underworld/and others call it the first Spring of skybound lovers/ If ever you get 

caught within its mesh /there‟s no one who can get you out of trouble/you‟ll have to find the thread‟s end by yourself /and if 

you‟re lucky start a better struggle.(απάληεζε Πεηξάθε: https://www.instagram.com/tv/CeleFjWFObi/?igshid=MDJmNzVkMjY=) 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82.-%CE%86%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%E2%80%99%CE%B1%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%B1.-A%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PmmLmqIMFw0
https://www.instagram.com/tv/CeleFjWFObi/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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https://www.youtube.com/watch?v=DSDx0O07nFU https://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4         Ο Μάληνο 
ρακνγειαεη αιιά ζπιινγηζκέλνο θη νρη μεθαξδηζκελνο νπσο ζηηο αιιεο θσην. Ζ Μαηνχια, παιηα ηνπ καζεηξηα θαη λπλ  κακά καζεηε  θαη 

καζεηξηαο  ρνξεπεη αιιά ηνλ θνηηαεη ζπιινγηζκέλε. Όινη μεξνπλ νηη ερεη θαξθηλν ηνπ πλεπκνλνο θαη πεγαηλνεξρεηαη  γηα ζεξαπεηεο, ηειηθα 
νλησο εηαλ ην ηειεπηαην ηνπ θαξλαβαιη αιιά νρη ν ηειεπηαηνο ηνπ ρνξφο, ηαδσζε νια επη παιθνπ ζηελ ζρνιηθε απιε ζηα επνκελα Λνΐδεηα 

ην θαινθαηξη,  αιιά ζηα κεζεπφκελα ηνπ’θαλαλ  ζπνλδε ρνξνπ κε ην λα ππνδπζεη θαπνηνο ζην παιθν  ηελ ςπρε ηνπ πνπ ρνξεπε, δειαδε 

θαπνηνο ρνξεπε πηζσ απν ζεληνλη θσηηδνκελν εηζη   πνπ λα θαηλεηα κνλν ε ζθηα ηνπ  πνπ  ρνξεπε. Δλ ησ κεηαμχ ηνλ εηρε πξνιαβεη ν 
παηέξαο  ηεο Νηίλαο πνπ’ρε πεζάλε πξψηνο.   ην 1ν  ιηλθ ερεη ηελ κπαιιαληα ηνπ Αληξίθνπ νπ πνπ εξζε ν ρεηκσλαο  ν θαθνο θαί  ζθνξπηζε 

ε ηξειιε παξεα, αιια ζην 2ν ιηλθ λαη κελ δελ εηλαη  νιν ην παιθν απν απηαξθεηο εξαζηηερλεο νπσο θαζε θνξα  πνπ εηρακε ληξεκ ηεκ 

νινθιεξε ελδνζρνιηθε αιιά ε θνπεια  κε ην ληεθη εηλαη καζεηξηα πνπ εγηλε θνηηεηξηα (γηα δαζθάια) θαη ε Υξηζηίλα πνπ θηλνπζε 

νινθιεξα ληξεκ ηεκ θαη νινθιεξν θαξαβη καζεησλ εηλαη παξνπζα  γηα  ηελ εθδεισζε. Δλόο θάξνπ δεθάδεο έπνληαη.pdf Δκείο εδε ζην 

θαξλαβαιη ιεηπνπκε. Ο κηθξνο κνπ αδειθνο πεζαλε απν θαξθηλν ηνπ πλεπκνλνο πξηλ ηνλ Μάλην. Όηαλ  ήηαλ λα θχγνπκε απφ Γιψζζα είπα 

ζηε Μαξία λα κνπ πεη εθείλε, ζθεπηφκελε ζαλ γπλαίθα πηζαλψο, ηη δψξν λα πάξσ γηα ηελ Μαηνχια κελ πάξσ θάλα βηβιίν ή δίζθν κε 
θξηηήξην θακηά κνλνκαλία κνπ θαη απνξεί ε Μαηνχια αλ ην πήξα γηα θείλε ή γηα κέλα, θαη ε Μαξία κνππε κηα κάξθα αξψκαηνο λα ην βξσ 

ζην Υφληνο έληεξ θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα πήγαηλα Αζήλα. Όκσο ηα κεγάια πλεχκαηα θπξηνιεθηηθά ζπλαληψληαη: Με ην ίδην ζθεπηηθφ ε 

Μαηνχια είρε ξσηήζεη ηνλ Κψζηα (πξάθηνξα εθεκεξίδσλ θνπέινπ, πνπ πνχιαγε θαη βηβιία πνπ ηα δηάιεγε ζπκβνπιεπφκελνο θαη ηνλ 
Βαζίιε (ηνλΣνκαλά)ηη ζφτ βηβιία αγνξάδσ γηα λα κελ πάξεη θάπνην βηβιίν πνπ ζα απνξψ γηαηί κνπ ην πήξε. Κη φηαλ πήγα ζην πεξίπηεξν λα 

ηεο δψζσ ην δηθφ κνπ ζαθνπιάθη εθείλε κνπδσζε ην δηθφ ηεο, πξηλ απνραηξεηηζηνχκε θαη πην ζπγθηλεηηθά. Σν βηβιίν πνπ κνπ πήξε έρεη ηνλ 

ηίηιν «Σα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία ηεο πεξηφδνπ 1946-1960» (Νίθνπ Μηρηψηε), δηάλα θαη ηεο Μαηνχιαο θαη ηνπ Κψζηα. Καη φζν παξφκνηεο 
θαη ζαλ ακνηβαίνο θαζξέθηεο ήηαλ νη θηλήζεηο καο γηα λα βξνχκε δψξν ν έλαο ζηνλ άιιν, άιιν ηφζν παξφκνηα είλαη ε αθηέξσζή ηεο 

παξφκνηα κε απηφ πνπ ληψζσ φηη νη ηειεπηαίεο εδψ ζειίδεο ζέινπλ,φζν κπνξνχλ, λα πνπλ θάησ απ’ηηο ιέμεηο ησλ ζθελψλ πνπ δηεγνχληαη 

απ’ηφ ζρνιείν.Να ε αθηέξσζε ηεο Μαηνχιαο: «Να μέξεηο φηη είζαη έλα θνκκάηη απ’εκάο θαη φπνπ θαη λα είζαη ζα ζε ζθεθηφκαζηε. Με 
πνιιή αγάπε. Μαηζίιδε, Γηάλλεο, Γεκήηξεο, Νίλα. Γιψζζα θνπέινπ 18/7/08». Μεηά πέζαλε ε Μαξία θη ν Γεκήηξεο ηεο Μαηνχιαο 

κνπ’γξαςε: «Κπξ Γηάλλε δελ είζαη κφλνο»                                                                                                                                                                                                     

Πσπσ! Φηαζακε ζει.100 θαη δελ εηπακε ηη επαημε ε Όιγα: Πακε 101: 

https://www.youtube.com/watch?v=DSDx0O07nFU
https://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82.-%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%AD%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9..pdf
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H γηαγηα έθαγε φιε ηελ ζχληαμή ηνπ ΟΓΑ γηα λα πάξεη θηλεηφ θαη επεηδε ν παππνχο ζχδπγφο ηεο είλαη πνιχ 

ζπαγγνο παεη λα ηνπ ην πεη ζηγά-ζηγά θαη κε ηξφπν.Σνπο ππνδχνληαλ   νη καζεηεο  Όιγα θαη Γηάλλεο (πνπ ηψξα 

είλαη αληηζηνίρσο, δηαηηνιφγνο θαη θσηνγξάθνο)  

-Να παξεηο θηλεηφ; Να ην θάλεηο ηη; 

-Ακα πανπ ζηνπ ζηαχιν λα ηατζ’ ηνπ κ’ιάξ ζα η’αθνχζ’ ην η’ιεθσλ’ ακα ρηππεζ’; 

Γελ ζα η’αθνπζ’. Ακα πάνπ ζηνπλ θήπνπ λα ηατζ’ ηα θ΄λειηα ζα η’αθνχζ’; Γελ ζα η’αθνπζ’ 

Ακα πάνπ ζηνπ θνπηέηζ’ λα ηατζ’ ηζη θφηεο, ζα η’αθνχζ’; 

-Ηληαμ’, ηληάμ’, ηνπ θαηάιαβα αιιά… 

-Απ’νχιν ην ρσξηφ ηκείο ζα είκαζη’ πνπ ζα κείλνπκ’ πίζσ απ’ηνπλ θνζκνπ; 

-Δηλη δπζθ’ια ηα θηλεηά. Θέι’λ καζεκαηα 

-Θα ξνπηήζ’ ηελ Μάρεπνπ’καζηαλ ζπκκαζεηξηεο ζηνπ δεκνηηθφ λα κη θαλ’ ηδηαηηεξα ν Αξγχξεο νπ γηνζ’ηο 

πνπ εηλη θπζηθνο. Γελ ζα θαλ’ θαιε ηηκε ζηελ ζπκκαζήηξηα η’ο καλαο η’;  

-Έια ξε γπλαηθα.Σσξα ζηα γεξάκαηα κάζε γέξν γξάκκαηα; 

-Γέξνπ λα πεηο ηνλ εαπηφ ζ’. Ηκέλα αθφκα βξάδ’ ην αηκαηάθη κ’. 

-Ακα βξαδ’ αθφκα ηνηε γηαηί θνηκνκαζη’ ρσξηα; 

 -Γηαηη ξνπραιίδ’ο. 

-Κη λενπο ξνπράι’δα αιιά κη έι’γεο φηη ζε λαλνπξηδ’ ηνπ ξνπραιεηφ κ’. 

-Ηληάμ, πάεη ζηνπ δηάι’ ηνπ ξνπραιεην ζ’ . Δκ ην θιαληδη ζηνπλ χπλν ζ’, εθεηλν πνχ ην 

βαδεηο; 

-Νένο δελ εθιαλα ζηνλ ππλν κνπ; Κη αλ έθιαλα γηαηη δελ κνπ ηφιεγεο; 

-Ηζπ γηαηη δελ κε ξσηαγεο πνχ εηρα κάζεη θαη θξάηαγα ηελ αλαζα κ’ γηα ηνζελ σξα καθξνβνχηηα 

ηφηε πνπ βνπηαγα γηα ρηαπνδηα. 

-Δια ξε γπλαηθα! Ση άιιν ζα κνπ πεηο;! Όηη ερνπκε θαεη ηνζα ρηαπφδηα ζηα θαξβνπλα επεηδε λενο εθιαλα ζηνλ 

ππλν κνπ;… (πώρ γπαθηηκε αςηο απο ηην Ανθούλα, νηπιαγωγο) Ημοςν αςηοπηηρ μαπηςρ ηηρ γπαθηρ      Η 

Αλζνύια θαζηζκελε ζηα ζθαιηα ηνπ θιεηζηνπ ζρνιεηνπ γηα λαρεη ην θσο  ηεο θνισλαο  ηεο ΓΔΗ λα θεγγεη, γξαθεη  

επεηζνδηα ζηα γνλαηα, θαη κε ην  απηη παξαθνινπζεη ηελ πξνβα απησλ πνπ  παηδνπλ θαζσο ηνπο ηα δηλεη ελσ 

αλακεζα  ζηα πόδηα  νισλ παηδνπλ πηηζηξηθηα ζπλνκειηθα ηνπ γηνπ ηεο) 

Σν θαησζη ζθεηο  εηλαη απν  επξπηεξν ζπνλδπισην πνπ παηρηεθε ζηελ απιε ηνπ ζρνιεηνπ, ε  Αγγέια πνπ ην΄γξαςε 

νπηε εθπαηδεπηηθνο εηλαη νπηε πηπρηνπρνο ζε θαηη  αιιν (ΥΓ: θα βαλω απγοηεπα λινκ με ηιηλο «Σσολή 

Λαπςγγάκη» για εξηγηζειρ απο ηον αδελθο ηος Βαγγέλη για ηο πώρ ξεκινηζαν και ζςνέσιζαν αςηα) .             

Ο Γεκήηξεο παίδεη λεθξνζάθηε πνπ πάεη γηα ξνπζθέηη ζηνλ θνηλνηάξρε πνπ ηνλ παίδεη ν Κώζηαο. Μόιηο έθαλε κηα 

αλαθνκηδή νζηώλ, θνξάεη γαιόηζεο, θξαηάεη αμίλα θαη θηπάξη πνπ ηα αθήλεη πάλσ ζην γξαθείν ηνπ Κώζηα θη 

εθείλνο βγάδεη απ‟ην ζπξηάξη ηνπ γξαθείνπ έλα κπνπθάιη κπιε νηλόπλεπκα πξνιεπηηθώο λα ην‟ρεη κπξνζηά ηνπ: 

Γεκήηξεο:-Καιεκέξα δήκαξρε, πιεζηάδνπλ νη εθινγέο θαη μέξεηο φηη έρσ κεγάιν ζφη θαη πνιιέο ςήθνη θαη 

μέξεηο νηη κε πιεζηάδνπλ θη άιινη (δεηρλεη ζηηο θεξθίδεο ηνλ θαλνληθό θνηλνηάξρε ηνλ νπνίν κέζσ κπνληπ-

ιάλγθνπαηδ κηκεηηαη δηαθξηηηθά ν Κώζηαο)  
Κώζηαο:-Μα έρεηο παξάπνλν απφ κελα; Γελ ζε δηνξηζα λεθξνζάθηε; Γελ είλαη θαιή δνπιεηά; 
Γεκήηξεο:-Γφμα ησ Θεψ, πεζαίλεη ν θφζκνο, δε ιέσ. Μηζφ ιεθηφ, κ’έρεη ηαξάμεη ε γαιφηζα. Καηη ζα κπήθε… 
(Σελ βγάδεη θαη βιέπνπκε κηα καζέια λα ηνπ δαγθσλεη ην δαρηπιν πνπ μεπξνβαιιεη από ηξππηα θάιηζα. Σελ 

αθαηξεί αλαζηελάδνληαο αλαθνπθηζκέλνο θαη ηελ ηνπνζεηεη ζην γξαθείν κπξνζηά ζηνλ Κώζηα πνπ παληθόβιεηνο 

ξαληηδεηαη νιόθιεξνο κε ην κπιε νηλόπλεπκα)… 
Γήκαξρε πψο θάλεηο εηζη; Απφ δσ δελ είζαη θη εζπ; Σνπο ζπγρσξηαλνχο ζνπ ζηραίλεζαη; Σνπ ζπγρσξεκέλνπ ηνπ 

κπάξκπα κνπ ηνπ Γησξγή είλαη ε καζέια. Σφζα ηζίπνπξα δελ είραηε πεί καδί ζην θαθελείν  κερξη πξηλ ηξία 

ρξφληα πνπ πέζαλε; 
Κώζηαο:-Σέινο πάλησλ πεο κνπ ηη ζέιεηο 
Γεκήηξεο:-Καιή ε δνπιεηά πνπ κνπ βξήθεο αιιά απφ ηφηε πνπ ηελ μεθίλεζα δελ κνπ θάλεη θνχθνπ. 
Κώζηαο:-Κη εγψ ηη κπνξσ λα θάλσ γη’απηφ; 
Γεκήηξεο:-Φέηνο ζην αγξνηηθφ ηαηξείν έρνπκε γηαηξίλα, φρη γηαηξφ. Να παο εζχ θαη λα κνπ πάξεηο απφ θείλα 

ηα ραπάθηα. Γελ ζε ςήθηζα;Γελ έρσ κεγάιν ζφη θαη πνιιέο ςήθνη; Γελ κε πιεζηάζαλ θη άιινη; 
Κώζηαο (ζεθώλεηαη θαη παεη ζην θεληξν ηνπ δσκαηίνπ) : 
-Δγψ; Ζ ηνπηθή αξρή; Να πασ ζην γηαηξφ ηνπ ρσξηνχ γηα ηέηνηα ραπαθηα; 
Γεκήηξεο (πέθηνληαο ζηα γόλαηα, αξπάδνληαο ηνλ Κώζηα απ‟ην παληειόλη θαη 
θιαηγνληαο ζπαξαθηηθά): 
-Γήκαξρεεεε! Θα γίλσ θεξαηάαααο! Βνήζεηαααα... 
Κώζηαο:-Καιά,κελ θάλεηο έηζη, ζνπ βξήθα ιχζε. Οη παππνχδεο καο δελ πίλαλε ακπγδαιφδνπκν γηα λα’λαη 

ληνχξνη; Θα πσ ζηε ζεία κνπ λα κνπ θηηάμεη. Αιιά κεηά ηε αξαθνζηή, εληάμεη; 
Γεκήηξεο:-Γήκαξρε κ’έζσζεο. Όιν κνπ ην ζφη ζα ζε ςεθίζεη…(ρεηξνθξνηήκαηα από ηνπο κεγάινπο πνπ όιν 

θαη πην πνιύ μεθαξδίδνληαλ ρσξίο λα δηαθόπηνπλ κε ρεηξνθξνηήκαηα γηα λα κε ράζνπλ ηελ παξακηθξή 

ιεπηνκεξεηα) 
 (εκ. Υξόληα κεηα έκαζα νηη   ν Γεκήηξεο (πνπ παληξεπνηαλ πξηλ δπν ηξεηο κεξεο νπσο ιεγακε) πεγαηλνληαο 

βξεθε ζηνλ δξόκν κηα καζεια  αξληνπ θαη ηνπ‟ξζε ε  ηδεα λα πξνζζεζεη ηα πεξη καζειαο ζην ζελαξην, ηα‟πε ζηνλ 

Κώζηα θη εθεηλνο  πήξε ελα νηλνπλεπκα καδη  ηνπ) 
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Γιπθύηαηε ε πξόζθιεζε 

κε ζπληαγέο Μαξίαο 

ζηείιαηε ζηνλ Παξάδεηζν 

κλήκεο  ηξαπεδαξίαο 
 

(ηα παηδηά ηεο ζπηηνλνηθνθπξάο καο (ηψξα πάλσ απν ηξηαληάξεδεο βέβαηα) βξήθαλ ηνλ εμήο    irresistible   ηξφπν 

πξφζθιεζεο:   Μνπ'ζηεηιαλ ζπλεκκέλν κε ζειίδεο απφ ζπηξάι ηεηξαδίνπ θαη ζπληαγή καγεηξίηζαο θαη 
θαξπδφπηηαο, απφ ηελ Μαξία θαη κε ξψηεζαλ αλ  γλσξίδσ ηνλ γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη κνπ είπαλ φηη απηά ζα 

παίμνπλ ην Πάζρα. ηαλ πήγα λα βγάισ εηζηηήξην επηζηξνθήο ν κπακπάο ηνπο ην‘ρε ήδε βγάιεη θη φηαλ 

αλέβαηλα ζην θαξάβη ε κακά ηνπο κνπ‘βαιε ζηε ηζέπε δξακακίλεο πνπ είραλ κέζα θαη ηα ιεθηά ηνπ πεγαηκνχ)                                                                                                     
(εκ: Ζ Μαξία ηεο κέηιηλγθ ιηζηαο βιέπνληαο  απηα κνπ’γξαςε: Με ηελ Γιψζζα ε  δσή ζνπ’θαλε έλα κεγάιν δψξν) 
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Η Γιώζζα όιε κηα αγθαιηά πνπ θηάλεη σο ην ιηκάλη 

θη από κπαιθόλη ζαλ ηε δεηο ληώζεηο κηα επρή λα πηάλεη 

Όζνη απ’ηελ Γιώζζα πέξαζαλ πνηέ δελ ληώζαλ μέλνη 

ήξζαλε γηα πεξαζηηθνί θύγαλ επινγεκέλνη 

 

 
Οη δπν απηέο ζειίδεο  ήηαλ ζαλ θάξηα ζπλνδεπηηθή ηνπ «Σα παηδηά  ηεο πηάηζαο ηνπ 
Σζηθφξνπ» γηα ην θεθάιαην «Σα ζθαζαξάθηα»  φπνπ θαπνηαλνχ «πηηζηξή»  ιαρεηνπψιε πνπ 
ήηαλ ηζηιηαδφξνο,   θάπνηνο λεαξφο ηνπ ράηδεςε ηα καιιηά θαη ζε κηα ζπκπινθή  φπνπ  πέζαλ  
καραηξηέο  ή ζθαίξεο ν κηθξφο κπήθε  κπξνζηά ζε κηα πνπ εξρφηαλ  ζηνλ λεαξφ θη φηαλ 
εθείλνο ηνλ ξψηεζε «γηαηί ηελ έθαγεο γηα κέλα ξε πηηζηξή;» ν κηθξφο , μεςπρψληαο, απάληεζε 
«εζχ πνπ κε ράηδεςεο» Πνχ θνιιάλε φια απηα; Ο πχξνο ηεο ζει. 75 δελ είρε γνλείο θαη 
κεγάισζε κε ηνπο παππνχδεο ηνπ. Μεγαιψλνληαο έγηλε ζε θάηη ηερλίηεο θαη κηα θνξά πνπ 
έθαλε δνπιεηά ζηελ Νηίλα  φηαλ πήγε λα ηνλ πιεξψζεη ηεο είπε «Ώπφ ζέλα ζα πάξσ ιεθηά 
ζεηά; Πνπ κνπ‘ρεο αιείςεη θαη κέλα  θέηα κε κεξέληα ηφηε πνπ άιεηθεο γηα ηα παηδηα  ζνπ;»      
Δ θηινμελία ηεο Γιψζζαο αλαθέξζεθε ζην πεξηνδηθφ ΑlΏΚΟΠΒ θαη ηεο Νηίλαο ζην αληίζηνηρν 
Γεξκαληθφ. Κη αλ ηελ ήμεξε ε Μέξπι ηξεπ ζα‘ρε παίμεη ηελ μελνδφρα αθφκα θαιχηεξα. 
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ΑΝΣΗ METAΦΡΑΖ ΣΟΜΚΤ ΚΛΠ  

ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΝΑ ΑΤΞΑΝΟΤΜΔ ΣΟ ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ ΜΑΘΖΣΧΝ,  

ΓΔΗΣΔ ΔΛ. 106 ΠΡΗΝ YNEXΗETE ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΛΗΓΑ 
ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΔΘΝΗΚΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ 

Παξάδεηζνο είλαη εθεί πνπ είλαη κάγεηξνη νη Γάιινη, αζηπλνκηθνη νη Άγγινη, κεραληθνί νη 
Γεξκαλνί, νξγαλσηέο νη Διβεηνί θαη εξαζηέο νη Έιιελεο. Κφιαζε είλαη εθεί πνπ είλαη κάγεηξνη νη 

Άγγινη, αζηπλνκηθνί νη γεξκαλνί, κεραληθνί νη Γάιινη, εξαζηέο νη Διβεηνί θαη νξγαλσηέο νη 

Διιελεο. 
 

ε παλεπξσπατθφ επίπεδν γίλεηαη ηειενπηηθφο δηαγσληζκφο αλάκεζα ζε ληθεηέο δηαγσληζκνχ ζε 

εζληθφ επίπεδν. Πξέπεη ζε ιάτβ κεηάδνζε θαη κέζα ζε πέληε ιεθηά νη δηαγσληδφκελνη λα πιχλνπλ 
έλα πνπθάκηζν , λα θάλε κηα θξαληδφια ςσκί θαη λα πεδήμνπλ κηα θνπέιια. Πάεη πξψηνο ν 

Γεξκαλφο θαη πξίλ μεθηλήζεη ιέεη «Δκείο ζηε Γεξκαλία έρνπκε κηα παξνηκία: Πξψηα ε δνπιεηά, 
κεηά ην θατ , κεηά ε δηαζθέδαζε» Πιέλεη ην πνπθάκηζν θαη ηέξκα. Πάεη ν Άγγινο θαη ιέεη 

«Δκείο ζηελ Αγγιία έρνπκε άιιε παξνηκία. Πξψηα έλα θαιφ γεχκα, κεηά ε δνπιεηά θαη κεηά ε 

δηαζθέδαζε» Σξψεη ηε θξαληδφια , δαη’ο σιι. Πάεη ν Γάιινο αξρίδεη ηηο παπαξνινγίεο «Δκείο 
ζηε Γαιιία πξψηα γακάκε, κεηά ...» Σέινο πάλησλ επί πέληε ιεθηά ιέεη καιαθίεο θαη δελ θάλεη 

ηίπνηε απ’φια. Πάεη ν Έιιελαο θαη ιέεη ζηελ θνπέιια: «Γνλάηηζε λα ζηνλ βάισ πηζσθνιιεηά 

θαη πιέλε θαη ην πνπθάκηζν εζχ λα ηξψσ ηε θξαληδφια εγψ» Δξρνληαη νη άιινη χζηεξα θαη 
ξσηάλε «Μεγάιε πψο ζνπ θαηέβεθε ε ηδέα;» «Δκείο ζηελ Διιάδα έρνπκε άιιε παξνηκία: Αλ δελ 

πεδήμεηο ηνλ εξγαδφκελν δελ ηξψο ςσκί» 

ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΡΑΣΗΣΗΚΑ  

-Πνηα είλαη ηα πξνθαηαξθηηθά εξσηηθά ζηελ Διιάδα; 

-Μηα αγθσληά ζηελ ζχδπγν δίπια κε ηελ ζπλνδεία ηεο 

εξσηηθά ζηελ Διιάδα; 
-Μηα αγθσληά ζηελ ζχδπγν δίπια κε ηελ ζπλνδεία ηεο εξψηεζεο «Ξχπληα είζαη;» 

(Απ’ηε δήιεηα ηνπο ηα ιέλε) 

 
Πψο απέδεημε ε ηζηνξηθή έξεπλα νηη ν Υξηζηφο ήηαλε Έιιελαο; 1)Άξρηζε λα δνπιεχεη ηξηάληα 

ρξνλψλ 2)Έθαλε ηελ δνπιεηά ηνπ παηέξα ηνπ αθνχ είπε νηη πνηεί ηά έξγα ηνπ Παηξφο ηνπ 

3)Θεσξνχζε ηελ κάλα ηνπ παξζέλα 4)Ζ κάλα ηνπ ηνλ είρε γηα Θεφ 
 

Έλαο Ακεξηθάλνο νδεγεί ζηελ έξεκν ηνπ Μεμηθνχ επί ψξα θαη βγαηλεη λα θαλεη θαλα πνπο-απ λα 

μεκνπδηαζεη απ’ηελ νδήγεζε. Σνλ βιέπεη έλαο Μεμηθαλνο πνπ πεξλάεη κε ην γατδνπξάθη θαη ηνπ 
θσλάδεη «Senior, the lady is gone» 

(Ραηζηζηηθν ελαληίνλ Μεμηθαλψλ ή Ακεξηθαλψλ; Όπσο επηζεο θαη ηα αθνινπζα ηξηα Μεμηθαληθα 

Αληηηνπξηζηηθα θαη κεηα ελα ηέηαξην Μεμηθαληθν αληηηακεξηθαληθν) 
 

Πξνζπαζεη ελαο Ακεξηθαλνο ηνπξηζηαο λα θηινηηκεζεη γηα δνπιεηά ηνλ παξνηκησδε Μεμηθαλν 

πνπ ζηνλ ηζθην ηνπ ζνκπξεξν ηνπ γιαξσλεη θαζηζηνο αθνπκπηζηα ζηνλ ηνηρν: «Γηαηη δελ πηαλεηο 
δνπιεηα;» «Γηαηη λα πηάζσ;» «Γηα λα λα κπνξεηο θαη λα εμνηθνλνκεζεηο ηηπνηε ιεθηα» «Καη γηαηη 

λα εμνηθνλνκεζσ;» «Γηα λα αλνημεηο έλα κηθξν καγαδαθη» «Καη γηαηη λα αλνημσ κηθξν 

καγαδαθη;» «Δ, θαια, πζηεξα ζα αλνημεηο κεγαιν καγαδη, ζαρεηο ππαιιήινπο» «Καη γηαηη λαρσ 
ππαιιεινπο;» «Γηα λα δνπιεπνπλ απηνη θη εζπ λα θαζεζαη» «Δ, θαη ησξα απηφ δελ θαλσ;» 

Δλαο ζθελνζεηεο πνπ γπξηδεη γνπεζηεξλ ζην Μεμηθν πξνζπαζεη λα θαηαθεξεη ηνλ ηδην Μεμηθαλν 

λα παημεη σο θνκπαξζνο: «Γηαηη δελ ζειεηο λα βγαιεηο ιηγα ιεθηα. Γελ είλαη δπζθνιν λα θαλεηο 
ηνλ θνκπαξζν» «Ση πξεπεη λα θαλσ;» Να παο σο ζηελ πιαηεηα λα θνπλεζεηο απηή ηελ ζεκαηα θαη 

λα θσλαμεηο κηα θξαζε» «Δζπ δελ ζειεηο Μεμηθαλν θνκπαξζν. Μεμηθαλν θαζθαληεξ ζειεηο» 

 
Ακεξηθαλνη ηνπξηζηεο ζε εξεκν ζην Μεμηθν δερνληαη επηζεζε Μεμηθαλσλ ιεζησλ, εθεη πνπ εηλαη 

νη ιεζηεο εηνηκνη λα αξρηζνπλ λα ζθνησλνπλ θαη λα βηαδνπλ πξηλ παξνπλ θαη ηα ηηκαιθε θιπ 

εκθαληδεηαη ελαο καζθνθνξνο κε καπξα θαη κε ελα Ε γξακκελν ζηελ κπεξηα ηνπ θαη ηνπο 
ζθνησλεη φινπο ραξάδνληαο θη ελα Ε ζην κεησπν ηνπο. Σνλ θνηηαλε νινη νη Ακεξηθαλνη κε 

επγλσκνζπλε θαη ζαπκαζκν θαη κηα Ακεξηθαλα απερσληαο ηα αηζζεκαηα φισλ ηνπ ιεεη 

δαθξπζκελε «’επραξηζηνπκε Ενππεξκαλ» 
ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΜΔ ΑΜΦΗΒΖΣΖΗΜΔ ΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

Γθξηληάδεη κηα γπλαίθα ζηνλ άληξα ηεο νηη είλαη ρνληξφο θαη ηνλ πάεη θαη ζηνλ γηαηξφ «Γηαηξέ 

πφζν χςνο πξέπεη λάρσ γηα ηα θηιά κνπ;» «2,20 κε 2,30» Λεεη ηνηε ν ζπδπγνο ζηε γπλαηθα ηνπ 
«Δίδεο; Γελ είκαη ρνληξφο, θνληφο είκαη» 

 

Ξππλάεη θάπνηνο ζην ηζφγεην απφ έληνλεο νκηιίεο πνπ γίλνληαη έμσ απ’ηελ πφξηα ηνπ «Δδψ 
ήξζαηε λα πηάζεηε θνπβέληα ξε, ζηηο δπν ηε λχρηα. Νηξνπή!» «Υίιηα ζπγγλψκε θχξηε, κηα 

δηαθσλία είρακε, αλ καο πεηηε θαη ζεηο κηα γλψκε ίζσο ιπζεί ην ζέκα» Κνιαθεχεηαη θη εθεηλνο 

πνπ ηνπ δεηάλε γλψκε, ιέεη «Παξαθαιψ» «Αλ ζαο δψζνπκε δέθα ρηιηάξηθα θάζεζηε λα ζαο 
γακήζνπκε;» «΄Αεη ζην δηάιν αιήηεο, κε μππλήζαηε , κνπ θάλεηε θαη πιάθα. Παίξλσ ηελ 

αζηπλνκία» «Μελ εμάπηεζζε θχξηε , είθνζη ρηιηάξηθα» «Βξέ άεη ζηρηίξ» «Καιά θχξηε, πελήληα 
ρηιηάξηθα» «Δληάμεη θάζνκαη» «Δπραξηζηνχκε θχξηε, καο ιχζαηε ην ζέκα» Γπξλάεη ζην θίιν ηνπ 

εθεηλνο πνπ ηφπε απηφ θαη ιέεη «Δίδεο πνπ ζηφιεγα;; Κψιν βξίζθεηο, ιεθηά δελ βξίζθεηο» 

 
Δλαο Ηλδηαλνο αξρεγφο ξσηαεη ηνλ καγν αλ ζαρνπλε βαξπ ρεηκσλα θη απηο ιεεη νηη δελ εηλαη μεθαζαξα  ζεκαδηα. «Α ξε αρξεζηε πεγαηλε 

ζην δαζνο λα βγαιεηο ζπκπεξαζκα θαη ελ ησ κεηαμπ εκεηο λα αξρηζνπκε λα θνβνπκε μπια». Οηαλ μαλαγπξλαεη ν καγνο παιη δελ ερνπλ 

μεθαζαξηζεη ηα ζεκαδηα , ηνλ ζηειλεη ζηελ θνξπθε ηνπ βνπλνπ θαη ζηειλεη νινπο λα θνβνπλ μπια. Οηαλ μαλαμαλαγπξλαεη ν καγνο αθνκα  
δελ ερνπλ μεθαζαξηζεη ηα ζεκαδηα, ηνλ ζηειλεη ζην δηαιν,  ζηειλεη ηνπο παληεο νινπο λα θνβνπλ μπια θαη παεη ν ηδηνο λα ξσηεζεη ηνπο 

ιεπθνπο. Απην ηνπ ιελε «Πνιπ βαξπ ρεηκσλα ζα θαλεη» «Πεηηε κνπ ξε παηδηα , εζεηο πσο ην θαηαιαβαηλεηε; Να ην καζσ θαη ζηνλ αρξεζην 

ηνλ καγν καο» «Δηδακε ηνπο Ηλδηαλνπο λα θνβνπλ   μχια ζαλ ηξειινη»  
 

Δλαο κεγαινγηαηξνο θηηδεη βηια ζην Γηφλπζν θαη ζε ιηγν, βιεπνληαο δηπια ηνπ λα κπαηλνπλ ζεκειηα, ειπηδεη  νη ζαρεη παξεα θαλα 

κεγαινγηαηξν ε κεγαινδηθεγνξν  αιιά ηνπ ρηππαεη ην θνπδνπλη κεγαινγχθηνο θα ηνλ ξσηαεη πνηνλ αξρηηεθηνλα εηρε, ζε ιηγν θαηξν ηνλ 
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ξσηαεη θαη γηα ληεθνξαηεξ   θαη ζε ιηγν θαηξν πνπ ηειεησλεη  ηνπ μαλαρηππαεη θαη ηνλ θαιεη γηα θαθε. Ο γηαηξνο    ηνπ ιεεη νηη εηλαη ηδηα ηα 

ζπηηηα αιια ν γπθηνο επηκελεη νη ην δηθν ηνπ εηλαη  θαιπηεξν. «Γηαηη ην ιεο απην;» Σν δηθν κνπ ερεη γεηηνλα γηαηξν, ελσ ην δηθν ζνπ ερεη  

γεηηνλα γπθην». 

ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΜΔ ΜΟΗΥΔΗΑ ΓΑΨΓΟΤΡΗΧΝ 

Μηα γατδνχξα εηθνζη ρξνληα παληξεκελε κ’έλα γάτδαξν ιηκπίδεηαη έλα λεαξφ γατδνπξνπνπιν θαη 
ηελ σξα πνπ ν γάτδαξνο παεη ζε αγψτ ηελ πεθηεη ζηνλ κηθξφ αιιά επεηδε ν κεγαινο ηπραηλεη θαη 

ηειεησλεη ην μεθνξησκα λσξηηεξα απ’φηη ζπλεζσο ηνπο πηαλεη ζηα πξαζα φηαλ γπξλάεη θαη 

ζθεπηνκελνο «Δηθνζη ρξνληα παληξεκελνη θαη λα κνπ θαλεη ηεηηα δεκηά!» ηξερεη ζ’έλαλ γεηηνληθν 
γθξεκν θαη πεδαεη. Σνλ βιεπεη ε γατδνπξα θαη ζθεπηνκελε «Δηθνζη ρξνληα παληξεκελνη θαη λα 

ηνπ θαλσ ηεηηα δεκηά!» ηξερεη πηζσ ηνπ θαη πεδαεη θη απηή ζην γθξεκν. πγθινληζκελν θαη ην 

γατδνπξνπνπιν θαη ζθεπηνκελν «Δηθνζη ρξνληα παληξεκελνη θαη λα ηνπο θαλσ ηεηηα δεκηά!» 
ηξερεη θαη πεδαεη θη απηφ ζην γθξεκν. Καη ηνηε απφ ην βαζνο ηνπ γθξεκνπ αθνπγεηαη κηα θσλε 

«Ρέέέ! Πνηφο πεηάεη γατδνχξηα;» 

ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΧΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ Δ 
ΣΡΗΠΟΓΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ 

Οδεγεη έλαο ζ’έλαλ εμνρηθν δξφκν θαη βιεπεη ζηνλ δξνκν έλα θνηνπνπιν θαη θαλεη 

ζηξαβνηηκνληα λα ην παηεζεη κα ηνπ μεθεπγεη. ηακαηαεη θαη βγαηλεη λα ην πηαζεη κε ηα πνδηα 
αιιά εθεη πνπ θαλεη ελα αλεπηηπρέο πινλδφλ ρσξίο λα ην πηαζεη παξαηεξεη νηη ην θνηφπνπιν ερεη 

ηξηα πφδηα. Απνθαζηδεη λα ην πηαζεη νπσζδεπνηε θαη ην μαλαθπλεγαεη κε ην απηνθηλεην. 

Πελεληα ρηιηνκεηξα ηελ σξα απηνο , εμεληα ην θνηνπνπιν, εβδνκεληα απηνο νγδνληα ην 
θνηνπνπιν, ελελεληα απηνο εθαην ην θνηνπνπιν. Παξαηηεηηαη , αιιά βιέπνληαο έλα ζπηηαθη εθεη 

θνληα παεη λα ξσηεζεη. «Δρεηε δεη έλα θνηνπνπιν κε ηξηα πνδηα εδψ γπξσ;» «Μνλν έλα ; 

Γεκαηνο είλαη ν ηνπνο» «Πψο ην εμεγεηηε;» « Δ, λα, φηαλ εηκαζηαλ κηθξνη εγσ θαη ηα δπν κνπ 

αδειθηα καιισλακε θαζε Κπξηαθε πνπ είρακε θνηνπνπιν ςεην πνηνη ζα θαεη κπνπηη θαη γη’απηφ 

ζπνπδαζακε βηνινγνη γηα λα θαλνπκε κηα πνηθηιηα πνπ ζαρεη ηξηα πνδηα» «Ση ιεο ξε παηδη κνπ! 

Καη είλαη λνζηηκα;» «άκπσο πηάζακε θαη θαλέλα;» 
ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΑΝΣΗΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ 

Έλαο ζθειεηφο ζην πξψην λεθξνηαθείν, βαξηέηαη κέρξη ζαλάηνπ , δελ πεξλάεη ε ψξα, ηη-λα-θάλεη, ηη-λα-θάλεη γηα λα πεξάζεη ιηγάθη ε 
αησληφηεηα, ζθέθηεηαη λα θάλεη θακηά  θάξζα γηα λα ηξνκάμεη θάλαλ δσληαλφ κέρξη ζαλάηνπ. Θπκάηαη κηα αληηθαπληζηηθή δηαθήκηζε πνπ 

ζ’έλα πφζηεξ έλα ρέξη ζθειεηνχ άλαβε ζε θάπνηνλ θαπληζηή ηζηγάξν, ζθέθηεηαη «θαληάζνπ λα κελ ήηαλ κφλν ρέξη ζην πφζηεξ αιιά 

νιφθιεξνο ζθειεηφο, φπσο εγψ, θαη λα κελ ήηαλ πφζηεξ αιιά ζθειεηφο ιάηβ φπσο εγψ, ε δελ ζα ζθεθηφηαλ ν άιινο «σρ ακάλ έηζη ζα γίλσ 
θη εγψ» ; Δ, δελ ζα ηνλ ηξφκαδε κέρξη ζαλάηνπ αλ ζθεθηφηαλ φηη ζα γίλεη έηζη ζαλ θαη κέλα;» Φεχγεη κεηά ηα κεζάλπρηα απ’ην Πξψην λα 

πάεη ζηελ Πιάθα λα ηελ πέζεη ζε θάλαλ μελχρηε, βξίζθεη έλαλ κφλνλ ηνπ πνπ κφιηο έρεη βγεη απφ ηαβέξλα , έρεη θάεη , έρεη πηεί, έρεη ιχζεη 

ηελ γξαβάηα θαη πεξπαηάεη αξγά θαπλίδνληαο, ν ηέιεηνο ζηφρνο. Πεηάεη ην έλα ηζηγάξν αλάβεη θαπάθη άιιν. Πάεη απφ πίζσ ν ζθειεηφο, 
παίξλεη ηελ γφπα, ξνπθάεη κηα ηδνχξα, ηνλ πιεζηάδεη, ηνπ ρηππάεη ηνλ ψκν κε ην θνθθαιέλην ην ρέξη, γπξλάεη ν άιινο θη ν ζθειεηφο ηνπ 

θπζάεη ηνλ θαπλφ ζηα κνχηξα. Σνλ θνηηάεη ν άιινο θαιά-θαιά απφ πάλσ σο θάησ θαη ηνπ ιέεη: «Δζχ ξε καιάθα ηη θαπλίδεηο; Γε βιέπεηο 

πψο έρεηο γίλεη;» 
ΚΡΖΣΗΚΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ 

Έλαο θαζεγεηήο πνπ δελ ρσλεχεη ηνπο Κξεηηθνχο δηνξίδεηαη ζηελ Κξήηε θαη ζε ιίγν νη καζεηέο ηνπ θαηαγγέιινπλ ζηνλ γπκλαζηάξρε νηη 

ηνπο είπε φηη ζηηο Θεξκνπχιεο απηνο πνπ έδεημε ην πέξαζκα ζηνπο Πέξζεο ήηαλ θάπνηνο Δθηαιηάθεο. Ο δηεπζπληήο πνπ είλαη Κξεηηθφο 
ηνπο ιέεη λα ηνλ ελεκεξψλνπλ αιιά δελ επεκβαίλεη. ε ιίγν ηνπ ιέλε φηη ηνπο είπε φηη εθεηλνο πνπ έδεημε ηελ Κεξθφπνξηα ζηνπο Σνχξθνπο 

ήηαλ θάπνηνο Θενδνζάθεο θη ν γπκλαζηάξρεο ιέεη λα πάεη ζηελ ηάμε λα παξαθνινπζήζεη κάζεκα. Πάεη, θαη εθεί πνπ ιέεη γηα ηνλ κπζηθφ 

δείπλν δελ ηνλ αθνχεη λα ιέεη ηνλ Ηνχδα Ηνπδάθε νπφηε εζπράδεη , εθεί ,φκσο πνπ πάεη λα θχγεη ηνλ αθνχεη λα ιέεη νηη εθεη πνπ ν Υξηζηφο 

έδσζε κηα κπνπθηά ζε θάζε καζεηή θαη είπε φηη έλαο ηνπο ζα ηνλ πξνδψζεη ν Ηνχδαο ηνπ είπε «Ηληα κε ιέο νξέ Γάζθαιε, λα κε κε ιέλε 

Ηνχδα έηζη ηζαί ζε πξνδψζσ»  

 

Μηα κακά Κξεηηθηά αιιά λεφπινπηε καζαίλεη νηη κπνξεί κε ηηο πξνφδνπο ηεο γελεηηθήο λα θαζνξίζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 
κειινληηθνχ παηδηνχ ηεο θαη παξαγγέιλεη ζε έλαλ ηνπ καηεπηήξα γελεηηζηή λα ηεο θάλεη ζεξαπεία γηα λα γίλνπλ ηη 

δίδπκα πνπ εγθπκνλεί γηάπεδεο, ην έλα γηαηξφο θαη ην άιιν ρξεκαηηζηήο, αιιά εθείλνο θάλεη θάπνην ιάζνο θαη ζε ιίγν 

θαηξφ ηελ πιεξνθνξεί νηη ην λαη κελ ην έλα βγαίλε γηαηξφο αιιά ην άιιν έλαο πξνθχπηεη καληηλαδφξνο, εθείλε 
ηαξάδεηαη γηαηί έρεη ηφζν ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά (καληηλαδφξνο!) θαη ν γηαηξφο βιέπνληάο ηελ ηαξαγκέλε ηεο πξνηείλεη 

ρσξίο πξφζζεηε δαπάλε λα ζθνηψζεη ηνλ κειινληηθφ καληηλαδφξν ζηελ γέλλα, εθείλε δέρεηαη θη έηζη ηελ κέξα ηνπ 

ηνθεηνχ θάζεηαη αλάκεζα ζηα πφδηα ηεο ν γηαηξφο κ’έλα ζθπξάθη θαη παξαθπιάεη ηνλ καληηλαδφξν θαη κφιηο ζθάεη 
κχηε ηνπ θνπαλάεη κηα γεξή ζην θεθάιη. Ξαθληθά αθνχγεηαη κέζα απ’ηελ θνηιηά ηεο ε εμήο καληηλάδα. «’Χθνπ-ψθνπ 

ην αδειθάηζη κνπ ήηαλε γηαηξνπδάηζη,  ηψξα ην εζθνηψζαζη κ’έλα κηθξφ ζθπξάηζη» 

 
Δλαο Κξεηηθνο παπνπο ραδεπεη ηνλ δξνκν, ηνλ ξσηαεη έλαο ηνπξηζηαο «Νηνπ γηνπ ζπεθ 
Ζλγθιηο;» «Σζνπ» «Παξιε βνπ θξαλζέ;» «Ξαλαηζνχ» « πξερελ δη Νηφυηο;» «Ξαλαμαλαηζνχ» 

«Παξιαξε Ηηαιηαλν;» «Σζνπ» «Φεπγεη απνγνεηεπκελνο ν ηνπξηζηαο , ιεεη ζηνλ παππνχ ε γξηα 

ηνπ «Δηδεο; Αλ εηρεο καζεη θη εζπ κηα μελε γιψζζα...» Απαληαεη ν παππνχο «Κη απηνο πνπ έκαζε 

ηξεηο μελεο γιψζζεο ηη θαηαθεξε;» 

ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΑΠ’ΣΖ ΕΧΖ ΒΓΑΛΜΔΝΑ (ΚΑΗ ΔΠΗΖ ΜΔ ΖΘΗΚΟ ΓΗΓΑΓΜΑ) 
(ηα δπν πξσηα ηα ερνπκε μαλαδεη αιιά αλεθνπλ  ΚΑΗ ζην παξνλ ηκεκα) 

Ξππλάεη θάπνηνο ζην ηζφγεην απφ έληνλεο νκηιίεο πνπ γίλνληαη έμσ απ’ηελ πφξηα ηνπ «Δδψ 

ήξζαηε λα πηάζεηε θνπβέληα ξε, ζηηο δπν ηε λχρηα. Νηξνπή!» «Υίιηα ζπγγλψκε θχξηε, κηα 
δηαθσλία είρακε, αλ καο πεηηε θαη ζεηο κηα γλψκε ίζσο ιπζεί ην ζέκα» Κνιαθεχεηαη θη εθεηλνο 

πνπ ηνπ δεηάλε γλψκε, ιέεη «Παξαθαιψ» «Αλ ζαο δψζνπκε δέθα ρηιηάξηθα θάζεζηε λα ζαο 
γακήζνπκε;» «΄Αεη ζην δηάιν αιήηεο, κε μππλήζαηε , κνπ θάλεηε θαη πιάθα. Παίξλσ ηελ 

αζηπλνκία» «Μελ εμάπηεζζε θχξηε , είθνζη ρηιηάξηθα» «Βξέ άεη ζηρηίξ» «Καιά θχξηε, πελήληα 

ρηιηάξηθα» «Δληάμεη θάζνκαη» «Δπραξηζηνχκε θχξηε, καο ιχζαηε ην ζέκα» Γπξλάεη ζην θίιν ηνπ 
εθεηλνο πνπ ηφπε απηφ θαη ιέεη «Δίδεο πνπ ζηφιεγα;; Κψιν βξίζθεηο, ιεθηά δελ βξίζθεηο 

 

ε παλεπξσπατθφ επίπεδν γίλεηαη ηειενπηηθφο δηαγσληζκφο αλάκεζα ζε ληθεηέο δηαγσληζκνχ ζε 
εζληθφ επίπεδν. Πξέπεη ζε ιάτβ κεηάδνζε θαη κέζα ζε πέληε ιεθηά νη δηαγσληδφκελνη λα πιχλνπλ 

έλα πνπθάκηζν , λα θάλε κηα θξαληδφια ςσκί θαη λα πεδήμνπλ κηα θνπέιια. Πάεη πξψηνο ν 

Γεξκαλφο θαη πξίλ μεθηλήζεη ιέεη «Δκείο ζηε Γεξκαλία έρνπκε κηα παξνηκία: Πξψηα ε δνπιεηά, 
κεηά ην θατ , κεηά ε δηαζθέδαζε» Πιέλεη ην πνπθάκηζν θαη ηέξκα. Πάεη ν Άγγινο θαη ιέεη 

«Δκείο ζηελ Αγγιία έρνπκε άιιε παξνηκία. Πξψηα έλα θαιφ γεχκα, κεηά ε δνπιεηά θαη κεηά ε 

δηαζθέδαζε» Σξψεη ηε θξαληδφια , δαη’ο σιι. Πάεη ν Γάιινο αξρίδεη ηηο παπαξνινγίεο «Δκείο 



 

106 
 

ζηε Γαιιία πξψηα γακάκε, κεηά ...» Σέινο πάλησλ επί πέληε ιεθηά ιέεη καιαθίεο θαη δελ θάλεη 

ηίπνηε απ’φια. Πάεη ν Έιιελαο θαη ιέεη ζηελ θνπέιια: «Γνλάηηζε λα ζηνλ βάισ πηζσθνιιεηά 

θαη πιέλε θαη ην πνπθάκηζν εζχ λα ηξψσ ηε θξαληδφια εγψ» Δξρνληαη νη άιινη χζηεξα θαη 

ξσηάλε «Μεγάιε πψο ζνπ θαηέβεθε ε ηδέα;» «Δκείο ζηελ Διιάδα έρνπκε άιιε παξνηκία: Αλ δελ 

πεδήμεηο ηνλ εξγαδφκελν δελ ηξψο ςσκί» 
 

Μηα αεξνζπλνδφο πεξπαηαεη ελ πηεζεη αλακεζα ζηα θαζηζκαηα ελφο αεξνπιαλνπ θαη ξσηαεη αλ 

νη επηβαηεο ζεινπλ θαηη θαη ελαο παπαγαινο δηπια ζε θαπνηνλ επηβαηε ηεο ιεεη «Πηαζε έλαλ 
θαθε κσξε καιαθσ» Καηαθθνθηλε εθεηλε ιεεη ζηνλ επηβαηε «Αθνπζαηεε θπξηε ηη κνπ εηπε;» 

«Καια ζνπ εηπε κσξε καιαθσ πηαζε έλαλ θαθε» Παεη ζην παξαζθεπαζηεξην θαηά- 

αλαζηαησκελε θαη κε πηζηεπνληαο ζη’απηηα ηεο , γπξλαεη πηζσ κε ηελ ειπηδα φηη εηρε 
παξαθνπζεη , ηεο ιεεη ν παπαγαινο «Πνχ εηλ’ν θαθεο κσξε καιάθσ;» «Κπξηε ηνλ αθνπζαηε ηη 

κνπ εηπε πάιη;» αλ παπαγάινο ηνπ παπαγαινπ ν άιινο ιεεη «Καιά ζνπ ιεεη κσξε καιάθσ. Πνχ 

εηλ’ν θαθεο;» Παεη κε θιακκαηα θαη ηα ιεεη ζην πηινην ζηνλ ζαιακν πινήγεζεο, γηλεηαη ηνπξθνο 
απηφο απ’ηελ ηζαληηια γεληθα ζπλ απφ ηελ ηζαληηια πνπ ζεσξεη φηη ηνπ ζημαλε ην αληξηιηθη πνπ 

πξνζβαιιαλ δηθηα ηνπ αεξνζπλνδν, παεη αγξηνο ζηνλ επηβαηε θαη ηνπ ιεεη «Μαδες’ηνλ 

παπαγάιν ζνπ γηα ηη ζα ζαο πεηαμσ εμσ θαη ηνπο δπν» «Θα καο θιαζεηο ηα’αξρηδηα» απαληαεην ν 
παπαγαινο, «Θα καο θιαζεηο ηα’αξρηδηα» επαλαιακβαλεη θη ν επηβαηεο, αλνηγεη ινηπνλ ν πηινηηο 

κηα πνξηα θαη ηνπο ξηρλεη θαη ηνπο δπν ζην θελν. Λεεη ν παπαγαινο (πνπ ηειηθα δελ αλεθε θαλ 

ζηνλ επηβαηε)«Ξεξεηο εζπ λα πεηαο;» «Όρη» « «Σφηε ηη ηζακπνπθαιεπεζαη ξε καιαθα; Αθνπ δελ 
ζε παηξλεη» 

 

Δλαο νδνθαζαξηζηεο πεθηεη λσξηο λα θνηκεζεη γηαηη πηαλεη δνπιεηα ζηηο 4 π.κ. αιιά μαθληθα ηνλ μππλαλε θαηη ζαμνθσληέο. Σξερεη ζην 

δηακεξηζκα απ’φπνπ πξνεξρνληαη θαη θαηζαδηαδεη ηνλ θαηλνπξγην λνηθαξε «αο παξαθαισ θπξηε, νιε ε πνιπθαηνηθηα μεξεη ην σξάξηφ κνπ 

θαη ην ζεβεηαη ..» «Με ζπγρσξεηηε θπξηε, ηειεπηαηα πξνβα είλαη, απξην δηλσ ζπλαπιηα ζην Ζξσδεην». Νηξεπεηαη ν νδνθαζαξηζηεο κε ηνλ 

πνπλ θαη ακνπζν, θεπγεη Σελ άιιε κεξα πάιη ηα ηδηα «Μα κνπ εηπαηε..» «Ναη, κε ζπγρσξεηηε θχξηε , ηειεπηαηα πξνβα είλαη, αλεβιεζε ε 
ζπλαπιηα γηαηη εβξεμε, δελ εηδαηε;» Νηξεπεηαη ν νδνθαζαξηζηεο κε ηνπ πνπλ φηη δελ εμεξε φηη ην Ζξσδεην είλαη ππαηζξην θεπγεη παιη. Σελ 

ηξηηε κεξα ξηρλεη παιη ηηο ζαμνθσληεο ηνπ ν θαηλνπξγηνο, θακκηα αληηδξαζε φκσο απφ ηνλ νδνθαζαξηζηε. θεθηεηαη ν ζαμνθσ(ν;)ληάο 
«Οπνπθ, ζα κεηαθνκηζε θαηλεηαη Αο πασ ζην δηακέξηζκά ηνπ λα δσ αλ νλησο εθπγε» Παεη , βιεπεη ηελ πνξηα κηζαλνηρηε, κπαηλεη λα δεη 

θαη αλ εδε πεξε ηα έπηπιά ηνπ αιιά πεθηεη παλσ ζηνλ νδνθαζαξηζηε πνπ καιαθηδεηαη «Ώσ, κε ζπγρσξεηηε θχξηε..» «Γελ ηξερεη ηηπνηα 

θίιε, ηειεπηαηα πξνβα είλαη, απξην ζε γακάσ» 
 

Μηα θνξα θη ελαλ θαηξν εηαλ έλα αληηθνκθνξκηζηηθν ζπνπξγηηη πνπ φηαλ ην θζηλνπσξν ηα άιια 

εθπγαλ γηα ηηο ζεξκεο ρσξεο απηφ απνθαζηζε λα παξακεηλεη εθεη πνπ εηαλ. πληνκα θαηαιαβε ην 
ιαζνο ηνπ θαη εηπε λα μεθηλεζεη κνλν ηνπ γηα ηνλ Ννην. Σν θξπν νκσο δεκηνπξγεζε παγν ζηα 

θηεξα ηνπ θαη δελ κπνξνπζε λα ηα θηλεη ειεπζεξα θαη κε κπνξσληαο λα πεηαμεη επεζε ζε κηα 

απιε πνπ θνληα εηρε ελαο ζηαβιν. Πεξαζε απφ θεη κηα γειαδα θαη ηνπ εξξημε κηα θνπξαδα Σν 
ζπνπξγηηη λνκηζε πσο εξζε ην ηεινο ηνπ Αιιά θαησ απ’ηελ θνπξηά δεζηαζεθαλ ηα θηεξα ηνπ θη 

ν παγνο έιησζε ραξνπκελν πνπ κπνξνπζε λα ηα θηλεη αξρηζε λα ηηηηβηδεη Σν άθνπζε κηα γαηα, 

πιεζηαζε, ηνβγαιε απ’ηελ θνπξηα θαη ηνθαγε. Ζζηθν δηδαγκα:1νλ Οπνηνο ζε ρεδεη δελ ζειεη 
θαη’αλαγθε ην θαθν ζνπ 2νλ Όπνηνο ζε βγαδεη απ’ηα ζθαηα δελ ζειεη θαη’αλάγθε ην θαιν ζνπ 3νλ 

θαη θπξηνηεξνλ: Αλ λησζεηο κηα γιπθεηα ζαιπσξε θάησ απφ έλα νγθν απφ ζθαηά θξάηα ην ζηνκα 

ζνπ θιεηζην. 

ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΒΓΑΛΜΔΝΑ ΑΠ’ΣΖ ΕΧΖ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ΠΟΤ ΞΔΡΟΤΝ ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
Έλαο  ζπγγξαθεαο ζπλαληαεη ζην δξνκν ελα θίιν ηνπ θαη αθνπ ηνλ θαηαδαιηζεη θαη κε ηελ νιηθε πινθε θαη κε ηηο εηδηθεο ιεπηνκεξεηεο γηα 
θαηη πνπ γξαθεη ηνπ ιέεη «Μα αο κε ζε πξεδσ κε ηα δηθα κνπ. Πεο κνπ ηα δηθα ζνπ: Πψο ζνπ θαλεθαλ απηα πνπ ζνπ είπα;» 

 

Σα αλσηεξσ ερνπλ γξαθεη θαη ζηα Αγγιηθα εηζη πνπ λα κπνξνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνπλ απν θαζεγεηεο 

αγγιηθσλ γηα ηελ απμεζε ιεμηινγηνπ  κεζσ εμάζθεζεο ηνπ guessing through  context, δειαδε αθνπεη ν 

καζεηεο ή δηαβαδεη θαπνηα αλεθδνηα ζηα ειιεληθά θαη πζηεξα , μεξνληαο ηελ overall πινθε ηνπο, ηα δηαβαδεη 

ζηα αγγιηθα θαη ηα κεηαθξαδεη  αιιά ρσξηο ιεμηθν 

 

Πξνζσπηθα  ρξεζηκνπνηεζα ηα παξαπαλσ (κεηνλ θαπνηα απν ηα ζνθηλ) ην 1982 ζε ηαμε Α ιπθεηνπ 

θξνληηζηεξηνπ  ζην Αηγάιεσ πνπ νηαλ εηπα  ζε ελα ηξην πνπ θνηηαδαλ ν ελαο ην γξαπην ηνπ αιινπ νηη ζα ηνπο 

δηαηξεζσ ηνλ βαζκν δηα ηξηα κνπ απαληεζαλ νηη ηνπο παξεμεγεζα  θη νηη δελ αληεγξαθαλ αιιά θνηηαδαλ γηα 

λα βαδνπλ δηαθνξεηηθεο  απαληεζεηο  ζηα πνιιαπιεο επηινγεο σζηε λα απμεζνπλ ηελ πηζαλνηεηα λα πηαζεη 

ην ηξην ηελ ζσζηε απν ηηο ηεζζεξηο απαληεζεηο , δηνηη «δελ παηδνπλ αηνκηθν παηρληδη». Καη νηαλ ηνπο ξσηεζα 

αλ δελ ηνπο πεηξαδεη πνπ εγσ πιεξσλνκαη γηα λα θαλσ πιαθα  ελσ απηνη πιεξσλνπλ,  κνπ εηπαλ νηη ηεηηα  

σξα δελ  ζα ηνπο εδηλαλ  νη γνλεηο ιεθηα γηα θαθεηεξηα,  νπηε θαλ αδεηα εμνδνπ, αξα λα κελ ερσ ηπςεηο, ν δε 

θαιπηεξνο ησλ ηξησλ εηπε «εγσ ζηα θαξαβηα εζεια λα πασ  απισο νη  γνλεηο κνπ επεκελαλ λα παξσ ραξηη 

ιπθεηνπ. Αιια ζηα θαξαβηα ζε εμη κελεο ζα καζσ ηνζα αγγιηθα νζα δελ ζα καζαηλα  εδσ ζε ηξηα ρξνληα» . 

Σν ιόπνεξ ζην ηεινο ηεο ρξνληαο ην πεξε κνλν ν ζπγθεθξηκελνο. Παληνπ θαη παληα ηζρπεη ην Πιαησληθν «ε 

εθπαηδεπζε εηλαη απνηειεζκαηηθε κνλν εθεη πνπ εηλα πεξηηηε». Ο  δηεπζπληεο κνπ εηπε «κνπ ην θαηεζηξεςεο 

ην ηκεκα, ελαο πεξαζε» , «Γπζηπρσο,  κνπ πεξαλ ηνλ αεξα. Πεξζη πνζνη πεξαζαλ;» «Γπν».   

 

Φπζηθα κπνξνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνπλ θαη ζηνλ δηαινγν ειιελνθσλσλ  θαη αγγινθσλσλ πνιηηηζκσλ νπσο 

ρξεζηκνπνηνπληαη νη κεηαθξαζεηο ηξαγνπδησλ κε ηξνπν  πνπ λα ηξαγνπδηνπληαη ζηελ  ηδηα κεισδηα( θαη αξα  

λαλαη «ζαλ λα κεηαθξαδνληαη νη κεισδηεο ρσξηζ λα αιιαδνπλ») Γηα ηηο αγγιηθεο βεξζηνλ θη απησλ θαη 

αιισλ αλεθδνησλ βι ζει. 339-351 ηνπ ιηλθ Onground   

Ώο δνπκε ηψξα θαη ηη θάβεξ ιεηηεξ ζα γξαθακε ζε θαπνηνλ εηηε ηεο ιηζηαο , θαη πνπ ερεη εδε 

ιαβεη ηα  ζπλεκκελα κε ην βηβιην ηνπ Ώλδξηαλνχ  θαη ην δηθν κνπ δεθαπεληαζειηδν πεξη  
απηνπ,  εηηε νρη ηεο ιηζηαο θαη πνπ ησξα ηα ιακβαλεη καδη κε ην παξνλ pdf πνπ θπζηθα, 
αθνπ ερεη ηηηιν ηηρνπξγηθή άλεπ δηδαζθάινπ ζε κόλν 108 ζειίδεο θαη θάηη ςηιά, ερεη ζην  
κέηι ζαλ ζεκα ην  It only  takes an  eternity and a week and a day and an hour to read 

http://mediterraneanbalconynews.info/files/Onground,%20tragicomix%20in%20road-movie%20format.pdf
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πρλά αθνχγεηαη νηη κέρξη θαη ηα ηειεπηαηα  ρξφληα ηεο ρνχληαο θαη ηα πξσηα ηεο κεηαπνιηηεπζεο  ηα 
πξαγκαηα εηαλ πην ζαθε θαη νη λενη πην επηκνλνη θαη δνξηθνη,. Ώλ ήζνπλ ηεο επηζηήκεο θη είρεο ίλδαικα ηνλ 
Υξηζηνδνχινπ πνπ ζηελ κέζε ηεο ΐ Λπθείνπ πήγε γηα δνθηνξά θπζηθήο ζηελ Ώκεξηθή θαη ζε δπν ρξφληα 
έθαλε αλαθαιχςεηο ζηηο καχξεο ηξχπεο, δηάβαδεο 15 ψξεο ηελ κέξα, αλ είρεο ίλδαικα ηνλ Παπαληθνιάνπ 
πνπ έγηλε Οιπκπηνλίθεο έθαλεο 8 ψξεο ηελ κέξα πξνπφλεζε θαη αλ ήζνπλα πην δφξηθνο θη είρεο ίλδαικα 
ηνλ Παλαγνχιε ή ηνλ Θενδσξάθε είρεο κάιινλ πηαζηεί θαη θάλαλε πξνπφλεζε 8 ψξεο ηελ κέξα νη 
ΒΏηδήδεο θαη εζχ έηξσγεο 8 ψξεο ηελ κέξα μχιν. Ώλ ήζνπλα ξνθάο, ρίππ ή εηξελνδηεζληζηήο  έςαρλεο , 
θαη κάιηζηα ρσξίο ίληεξλεη  πνπ δελ ππήξρε, λέα  απφ ην Γνχληζηνθ ρσξίο λα πνιπκαζαίλεηο ή λα ζε 
πνιπελδηαθέξεη αλ πνιινί εκίζενη ηεο ξνθ πήγαηλαλ εθεί  κε ηδησηηθά  ππεξηδέη,  δελ ζεσξνχζεο θαθφ  
πνπ‘γξαςε ν αββφπνπινο σδή  ζηνλ Καξατζθάθε αθφκε θη αλ δελ ήμεξεο  νηη ήηαλ γηα λα κε θφςεη ν 
ινγνθξηηήο σδή  ζηνλ Σζε. Ήξσέο ζνπ ήηαλ ν Παλαγνχιεδεο, νη Μίθεδεο, νη Ρίηζνη,  νη Υηθκέη θαη  
κάξηπξέο ζνπ ήηαλ νη Jara , νη Μνπζηαθιήδεο, νη Κελεληαίνη, ν Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ θαη ν Μάιθνικ Υ, γηα 
ηχπνπο Υφθθα δελ ήμεξεο, ν ππφθνζκνο ήηαλ πνιχ καθξηλφο μάδειθνο ηνπ undergound θαη νη 
Κνπζηνπξηηζηθέο λνεκαδνηήζεηο ηoπ underground  ήηαλ ζε πνιχ καθξηλφ  κέιινλ. Με ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 
πείξα απηά είλαη δείγκα αθφκε δηαπγψλ ή αθφκε ζνιψλ γλσκψλ; Με ηα πεξηζζφηεξα πνπ ηψξα μέξνπκε 
πνιιά μεθαζαξίδνπλ ή πνιιά ζνιψλνπλ αθφκα παξαπάλσ; Ώλ ηα μέξακε ηφηε ζα‘ρακε  μεθαζαξίζεη ήδε  
απφ ηφηε ή ζα‘ρακε ζνιψζεη κία ψξα αξρήηεξα ; Σέινο πάλησλ ηψξα ηί είκαζηε, ζνινί  ή μεθάζαξνη; 
...παηδηά ζπγρσξείζηε κνπ ην νηη ζα ζηακαηήζσ λα βάδσ ηφλνπο , ηνπιάρηζηνλ ζηα  η γηαηη κνπ‘ρεη 
αρξεζηεπζεη ην πιήθηξν  η θαη ηα η, l, ΄l, ί , τ,¨Ύ πξέπεη  λα ηα βάδσ κε αληηγξαθή-επηθφιιεζε  θαη πάσ ζαλ 
ηνλ θάββνπξα...Ώο θξηλνπκε επη ζπγθεθξηκέλνπ παξαδεηγκαηνο: Βθεηλν ηνλ θαηξφ εηρε γηλεη  θη ελα ζπλέδξην 
ζηελ Ώγγιηα πνπ νη νκηιηεο ηνπ θπθινθνξνχζαλ θαη ζε  βηβιην  κε ηηηιν «Δ δηαιεθηηθή ηεο 
απειεπζέξσζεο».....Αελ ηα‘ρα δηαβαζεη νια, Μαξθνχδε θαη Λαηλγθ ζηγνπξα Υξφληα κεηα, απφ αιιε πεγε, 
θηιν ηνπ ζηπι «turn on, tune in, drop out» εκαζα νηη κηιεζε θη ν....  
Σάηκ ανπη: Αηαθνπησ εδσ θαη ησξα γηα θεξακηδα:   
Β, δελ εηκαζηε θαια Θα αξρηζσ λα πηζηεπσ ζε ζπκπησζεηο θαη νησλνπο:  Βθεη πνπ ειεγα γηα θαβεξ ιεηηεξ 
γηα ην πψο λα πσ ζηνλ Γηαλλαξά πεξη ηηλνο πξνθεηηαη ζην παξνλ pdf  θη ειεγα κερξη  πξηλ ιηγν γηα ηνηε  κε  
ηελ Νηίλα πνπ καδί ηνλ είρακε αθνπζεη θαη  γηα ρξνληεο πνπ ππεξρε ληξεκ ηεκ, μαθληθα εξζε κέηι απν 
θαζεγεηε ηεο ληξεκ  ηεκ (θαη πνπ καδη κάο εηρε θαλεη κηα θνβεξε πεξηεγεζε ν κπακπαο ηεο Νηίλαο) κε 
πιεξνθνξεη ηη εθαλε ε Νηίλα , δειαδε:  

Ζ Κσλζηαληίλα θέξλεη ζε επαθή άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κε κηθξά παηδηά: Γηαζώδεη ηελ 
πξνθνξηθή ηζηνξία ειιεληθώλ λεζηώλ - Marie Claire. ΐαδσ ηελ αιιεινγξαθηα ζε 

παξαξηεκα ζηε ζει. 110 (γηαηη νη ζειηδεο κερξη 109 εηλαη αγθαδέ ινγσ ηηηινπ ηνπ παξνληνο pdf) 
θνηηαμηε ηηο εκεξνκεληεο , ζα γηλσ πξνιεπηηθνο (αιιά  απ‘ ηελ αλαπνδε)17/6 γξαθεη ζηελ  1

ε
  

ηνπ pdf  ην αξζξν ηνπ Σζφκζθπ, 29/6 ζεκεξα , αξα13
ε
 κεξα ζπγγξαθεο,   ζαο βαδσ θαη ηα 

επνκελα γξακκαηα λα δεηηε   ηηο σξεο θαη ζε πνζα ιεπηα δνπιεπνπλ ιηζηεο θαζεγεησλ , πζηεξα 
ζηακαηασ ιηγν απηα πνπ ιεγακε,  γξαθσ εδσ θαη  ησξα ζηνλ Γηαλλαξά θαη επηζηξεθσ λα 
ηειεησζνπκε απην πνπ ζα εηαλ ην θαβεξ ιεηηεξ θαη γηα θεηλνλ θαη γηα νπνηνλ  απν ηε ιηζηα ζειεη 
λα δεη αλ ζειεη λα δηαβαζεη ην παξνλ pdf ..... (Πσσπσ , κε μεραζσ λα βαισ ηνλνπο αθνκε θαη ζηα  ί θαη 
κεηα ηνπο θαηαξγσ νισζδηνινπ, αλ θηαζεη πνηε κερξη εθεη πνπ ζαρσ άηνλα ζα κε ερεη εδε ζπλεζηζεη θαη δελ 
ζα κε ζεσξεη αηνληθν  εθ πεπνηζεζεσο, πνπ δελ εηκαη. Σν βαδσ ην θάβεξ ιεηηεξ ζηε ζειηδα 110 γηαηη νη 
ζειηδεο κερξη ηελ 109 εηλαη αγθαδε νπσο εηπακε, εδσ βαδσ κνλν ην εζεκεο πνπ ηνπ‘ζηεηια γηα λα ηνλ 
ξσηεζσ κέηι γηαηη γθνπγθιαξνληαο  κε Γηαλλαξάο επηθνηλσληα κνλν θηλεηφ ηνπ βξεθα θη νρη κέηι) .. 

Αγαπεηόηαηε θύξηε Γηαλλαξά, είκαη ζπληαμηνύρνο εθπαηδεπηηθόο, δηάβαδσ βηβιία ζαο θαη άξζξα 
ζαο από λένο,  ζαο ζεσξώ ζπλερηζηή ησλ Γεσξγνύιε θαη Παπαλνύηζνπ, από θνληά ζαο έρσ δεη  
ζε νκηιία ζαο ζηε θόπειν θαη επίσης στο  ΔlΔ καδί με ηνπο θ.θ. Κξηκπά θαη Μπηηζάθε.  ε πνηό 
κέηι κπνξώ λα ζαο ζηείισ έλα ‘’’cover letter’’πεξί δπν επράξηζησλ εθπιήμεσλ ζε ζρέζε  κε  ηα 
ελδηαθέξνληά ζαο θαη ηηο αγσλίεο ζαο; 
Γηάννης Αλεβίζος 

Πάκε εθεη πνπ εκαζηαλ πξηλ δηαθφςνπκε γηα ηελ θεξακηδα:   
...Βθεηλν ηνλ θαηξφ εηρε γηλεη  θη ελα ζπλέδξην ζηελ Ώγγιηα πνπ νη νκηιηεο ηνπ θπθινθνξνχζαλ θαη 
ζε  βηβιην  κε ηηηιν «Δ δηαιεθηηθή ηεο απειεπζέξσζεο».....Αελ ηα‘ρα δηαβαζεη νια, Μαξθνχδε θαη 
Λαηλγθ ζηγνπξα Υξφληα κεηα, απφ αιιε πεγε, θηιν ηνπ ζηπι «turn on, tune in, drop out»,  εκαζα 
νηη κηιεζε θη ν Βmmett  Grogan (ζα επαλειζνπκε εζησ ζε ππνζεκεησζε αιιά θαιά ηα ιεεη θη ε 
wikipedia  νπσο κνιηο εηδα. Βκέλα ν θηινο κνπ‘ρε δσζεη ηελ απηνβηνγξαθηα ηνπ πνπ ιεγνηαλ 
Ringolevio…) Ο Γθξφγθαλ ινηπνλ πνπ εηαλ ηλδαικα γηα πνιινπο λενπο αξρηζε κε εληνλε θσλε 
θαη κπνληπ ιαλγθνπαηδ  ζε ζηπι «ην δηθν καο θηλεκα δελ εηλαη ζαλ θαλελα ζηελ ηζηνξηα...» θη  
νινθιεξσλνληαο,  ελσ  γξεγνξα ην ζηάδην εηρε αξρηζεη λα παξαιεξεη απν ελζνπζηαζκν,  εηπε 
«δελ αλεθνπλ ζε κελα ηα ρεηξνθξνηήκαηά γηαηη νπηε θαη ε νκηιηα πνπ ζαο δηάβαζα αλεθε ζε κελα, 
ζαο δηαβαζα νκηιηα ηνπ Υίηιεξ ζηε λαδηζηηθε λενιαηα» θαη ζηα δεπηεξφιεπηα πξηλ ε  κνπγγακαξα 
ηεο εθπιεμεο γηλεη νξγε εγηλε θαπλνο  πξηλ γηλεη καπξνο ζην μχιν  θαη ην μχιν ην‘θαγαλ  νζνη ζε 

πεγαδάθηα πεγαλ λα πνπλε πεξη απηνθξηηηθεο ηνπ θηλεκαηνο θαη «σξαηα καο ηελ εθεξε». 
(Καη λα πεηο  νηη εηαλ θαλαο εηξεληζηεο ηππνπ «ζπκσζε-ν-αγηνο-θη-εθνςε-η‘αξρηδηα-ηνπ»; Μέρξη θη  
άξζξν πξνο ππεξάζπηζε ηνπ  «Filthy Mac Nasty» εηρε γξαςεη (εηζη νλφκαζε ηα  
κειε ζπκκνξησλ απν juvenile delinquents  πνπ εδεξλαλ γηαγηαδεο θαη πνπ ν πην πνιινη απν καο, κα νρη ν  
 
 
 
 

https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/i-konstantina-ferni-se-epafi-atoma-tritis-ilikias-me-mikra-pedia-diasozi-tin-proforiki-istoria-ellinikon-nision/
https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/i-konstantina-ferni-se-epafi-atoma-tritis-ilikias-me-mikra-pedia-diasozi-tin-proforiki-istoria-ellinikon-nision/
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ΐαζίιεο*, ν drop out θηινο κνπ) καζακε  κνλν απν ην παξσδηαθν ζθεηο ησλ Μφληπ Πάπζνλο 
https://www.youtube.com/watch?v=9_OIs49m56E γηα ηηο  ζπκκνξηεο απν senile delinquent γηαγηαδεο πνπ 
δεξλαλε ρνπιηγθαλο) Βγξαςε «Πεο πσο δεηο ζε εθεηλεο ηηο ππνβαζκηζκελεο πεξηνρεο ηνπ Λνλδηλνπ πνπ 
βγαηλνπλ αξνπξαηνη θα πεο πσο εηηε ζθιεξνο εηηε θνπθαξαο  ερεηο αδπλακηα ζηελ κηθξε ζνπ αδειθε πνπ 
εηλαη αθνκα κσξν θαη ιεο νηη ζα θαλεηο ηα παληα γηα λαρεη δσε θαιπηεξε απν ηε δηθε ζνπ. Καη πεο πσο εξζε 
αξνπξαηνο ην  βξαδπ θαη ηεο εθαγε ηα απηηα ρσξηο λα ηελ μππλεζεη γηαηη σο γλσζηνλ νη αξνπξαηνη ερνπλ 
αλαηζζεηηθν ζηα ζαιην ηνπο,  θαη πεο νηη εθεη πνπ ζθεθηεζαη νηη ε αδειθε ζνπ  δελ  ζα θαλεη παηδηα θαη  
νηθνγελεηα αθνπ δελ ζα ηελ παληξεπεηαη θαλελαο ρσξηο απηηα νηαλ κεγαιψζεη,  αθνπο μαθληθά ζην 
ξαδηνθσλν νηη θαπνηεο θηινδσεο  γηαγηαδεο δηακαξηπξνληαη γηα ηελ ρξεζε πνληηθνθαξκαθνπ ζηηο γεηηνληεο 
απηεο.  Β, παο λα  ηηο πιαθσζεηο  ζην  μπιν ή δελ παο;» Δ πξσηε ηνπ καρε κε πνιπ επηθηλδπλν θαηεζηεκελν 
ήηαλ πνπ σο εθεβνο θιεθηεο πνιπηηκσλιηζσλ αξλεζεθε λα δσζεη ηα δενληα ζηνλ αξρηκαθηνδν ηεο θιαδηθεο 
απηεο θαη επηθεξπρζεθε απν απηνλ, εθπγε λπρηα θαη κε ηα ιεθηα απηα πξσηα πεξηπιαλεζεθε ζηηο Ώιπεηο θαη 
ελησζε ζαλ λα βγεθε πξσηε θνξα απν ζθνππηδνηελεθε κεζα ζηνλ νπνην εηαλ εθ γελεηεο  (ηελ Νεα Τφξθε) 
θαη κεηα ζπνπδαζε (ζθελνζεζηα ζηε lηαιηα), πεγε λα βξεη ηηο lξιαλδηθεο  ηνπ ξηδεο , αλαθαηεπηεθε  κε ηνλ lRA, 
ηνπ ηειεησζαλ ηα ιεθηα, εγηλε κε ελα θηιν ηνπ πνξλνγξαθνο  ζην νρν αιια δελ πιεξσζα παιη ηα δενληα 
ζηνλ ζρεηηθν αξρηκαθνδν, βξεζεθε ν θηινο ηνπ κε θαξθσκελν ην  γνλαην ζην μπιηλν παησκα ηνπ ζπηηηνπ 
ηνπο, πεγε ν Γθξνγθαλ λα  αγνξαζεη νπιν  γηα  λα ππξνβνιεζεη γνλαηα  θαη αγθσλεο ηνπ αξρηκαθηνδνπ αιιά 
απηνο πνπ ηνπ ην πνπιεζε εηαλ κπζηηθνο αζηπλνκηθνο θα ηνλ εβαιε κεζα γηα νπινθαηνρε,  αιιά ζε αιιε ηνπ 
παηεληα (θαη καιηζηα ζηα γεγνλνηα  πνπ εθαγε ραζηνπθη  (ή θισηζηα ήηαλε;)  απν ηελ Ώκπαηηέινπ ε δηθε καο 
βαζηινκήησξ)   ν αζηπλνκηθνο πηαζηεθε ζηα  πξαζα λαλαη κνπξινο  θαη απνθπιαθηζαλ νζνπο εηρε ζπιιάβεη  
θαη κεηα πhγε ζηελ Καιηθνξληα  θαη εγηλε Ρνκπελ ησλ δαζσλ γηα ηξνθηκα θαη γηα δσξεαλ θιηληθε  κε ηoπο 
diggers. Λεο ησξα πνπ απηα εηλαη γλσζηα λα εηλαη πην επθνιε ε απαληεζε ζην  εξσηεκα αλ ε ζπγθξνηεζε 
θηλεκαηνο βνεζηεηαη ή εκπνδηδεηα απν ηελ ζπκκεηνρε  πνηληθσλ; Ή πην επθνιν εηλαη απισο ην εξσηεκα πψο 
λα κε ζεσξεηο  θνπηαιηεο λεξνπ ζαλ σθεαλνπο πνπ ρσξαλε ηξηθπκηεο πνπ κπνξνπλ λα ζε πλημνπλ  ελσ κνλν 
ζηξαβνθαηαπηλνληαο ή ερνληαο ηξηθπκηα εθ θξαλησ κπνξεηο λα πληγεηο απ‘απηεο;  πσο θαη λαρεη  απν 
―ππνθνζκν‖  ζε θηλεκαηηθε  ελλνηα ηνπ νξνπ   underground ερεη πνιια βεκαηα, γηα ηελ ειιεληθε ηνπο βεξζηνλ 
εηδακε θαπνηα ζηε ζει. 94 πνπ εηραλ θαη ην λνεκα ηνπ θπξηνιεθηηθνπ εκηππνγεηνπ πνπ δελ εηαλ μελα θαη 
ζηηο πξνεθηαζεηο ηππνπ Κνπζηνπξίηζα-Μπξέγθνβηηο ζηε ιεμε underground,  νπηε βεβαηα ζηίο 
πξνεθηαζεηο πνπ ζηελ Βιιάδα ηαπηηζηεθαλ, πνιχ λσξηηεξα,   κε ηελ νκφινγε νπηηθε ηνπ Φέξξε. Μηα εηθνλα 
ηζνλ ρηιηεο ιεμεηο θαη κηα κεισδηα ηζνλ αιιεο ηνζεο θαη παξαπαλσ.. Ώξθνπλ ινηπνλ θαηη ςηια απν ζειηδα γηα 
λα εηπσζνπλ  νινθιεξνη ηνκνη ιεμεσλ.    
Σελ πξνεγνπκελε θνξα πνπ κνπ‘ρε πεη ν ΐαγγέιεο λα πακε ζε  ζπλαπιηα ζην  Καιιηκάξκαξν ήηαλ ηνλ θαηξν  
ηνπ Police on my back θαη ζπκκεηεηραλ θαη νη Clash. Σσξα δελ ήκαζηαλ πξνζθαηα απνιπζεληεο απ‘ην 
ζηξαην αιια εγσ θνληεπα ηε ζπληαμε,  ε θνξε ηνπ ΐαγγέιε ηειεησλε ιπθεην θη ν γηνο ηνπ ηειεησλε δεκνηηθν... 
*ΐαζίιεο γηα ηνλ ππνθαηλφκελν: «Άιια έζλε έρνπλ Φηινζνθία ηεο lζηνξίαο θαη Υέγθει , άιια Άκιεη θαη 
αίμπεξ, άιια Γνλ Κηρώηε θαη Θεξβάληεο θαη άιια Σαξθφθζθη**. Βκείο έρνπκε  Αιεβηδνινγία  θαη 
Ώιεβηδνιφγν πνπ γξάθνπλε γηα ηνλ κχζν ηεο Γέλεζεο ζαλ λα‘ηαλε πξνζσπηθφ ηνπο ζπκβάλ θαη γηα ηελ 
Ώηιαληίδα ζαλ λα‘ηαλε ε κάλα ηνπο. Βπρφκαζηε θαη ζηα άιια έζλε,  αληί κφλν Υέγθει, αίμπεξ,  Θεξβάληεο 
θαη Σαξθφθζθη,  λα βξνπλ θαη Υεγθεινιφγν, αημπεξνιφγν , Θεξβαληνιφγν, θαη Σαξθνθζθνιφγν  to  see their 
World in a grain of sand and their Eternity in an hour» (πξνθνξηθε  κπνπθ ξεβηνπ, ζηελ θαθεηεξηα ηεο 
Ώκεξηθαληθεο Βλσζεο ζηελ Μαζζαιηαο, πνπ  κνπ ηελ εηπε ν ΐαζίιεο  ζε αδεηα πνπ εηρα πάξεη απν ηνλ 
ζηξαην. Σηο ζειηδεο απν ην ζαθθηδην ζην θπιάθην πνπ ιέγακε ζηε ζει.80 ηηο εηρα ζηεηιεη ζηνλ ΐαζίιε θαη ζηνλ 
μάδειθν πνπ‘γξαςε θαη ηελ κπνπθ ξεβηνπ ηεο ζει. 44  θαη πνπ γηα ηηο ζειηδεο ηνπ ζαθθηδηνπ κνπ‘ρε γξαςεη 
«Ώλ, ζηελ κεηέπεηηα πεξηπιάλεζε ηεο επηζηεκνληθήο  απνζηνιήο απφ ηελ Ώηιαληίδα πνπ γχξηζε ζηελ 
αθεηεξία  ηεο θαη απηή έιεηπε, ην δεηνχκελφ ζνπ  ήηαλ  λα βξεηο  θαη ρεηξφηεξν ηξνπo λα‘ζαη maudit  απ‘φηη 
βξήθαλ ν  Ανλ Γνπάλ, ν ηπηάκελνο Οιιαλδφο, θαη ν πεξηπιαλψκελνο lνπδαίνο ηφηε ηα θαηάθεξεο. Ώιιά 
πξνζσπηθά εθηηκψ  πνιχ πνπ έρσ ην δψξν λα έρσ αθφκα κε βνπιηαγκέλεο Ώηιαληίδεο θαη πνπ ην κφλν πνπ 
έρσ έγλνηα  είλαη θαλα νπξηθφ νμχ απφ ηα νπδάθηα κε ηα νπνία ζπλνδεχσ ηνπο κεδέδεο ηνπο» Να θαλσ θη εγσ 
κηα κπνπθ ξεβηνπ γηα νια καδη πνπ‘γξαθα ηνζα ρξνληα: Ώθνπ δελ δηεζεηα  πξνζβαζε απν πξσην  ρεξη ζην  
math scape θαη ζην singscape , ή θαλ ζην landscape (ελλνσ ηα ηνπηα δελ κνπ εηαλ ζαλ γξακκαηα 
αιθαβεηνπ λα θηηαρλσ γισζζα κε απηα νπσο ν Βιχηεδεο)  γη‘απην εθαλα  δεμακελεο ηππνπ think tank θαη 
sing tank αλζνινγσληαο αιινπο πνπ εηραλ πξνζβαζε θαη,  αθνπ εμεξα απν πξσην ρεξη ηη δηαζεζεηο (moods) 
δεκηνπξγνπλ,  εηρα κηα mood tank ζηνλ πάγθν αθ‘ελνο λα παηξλεη νπνηνο ζειεη νηη ζειεη αθ‘εηεξνπ   λα 
«δεηρλσ» κηα ην ελα  κηα ην αιιν κε (κε κπαγθεηα ή ρσξηο)  κε ηξνπν πνπ ζε θαηη λα ηαηξηαδνπλ ζε θαπνηεο 
αξκνληεο πνπ εηλαη αλαγλσξηζηκεο  θη απν  κηθξνπο θη απν κεγαινπο, θη απν  ηαιεληα  θη απν  αζρεηνπο , θη 
εηζη δεζαλε θαη ηα ηαιεληα θαιά  θη εκεηο θαιπηεξα (θπξηνιεθηθά παξακπζέληα) Δ δε ζαπνπλνπεξα πνπ ην 
θνξκαη ηεο   δαλεηζηεθα εηαλ ε Μεμηθαληθε Amada mia ή Μaria del barrio (ην Ώκάληα ηαηξηαδεη θαη κε ην  
Amanda θαη  κε ην Amada) Ο  θηινο κνπ  ΐαγγέιεο πνπ‘ρακε  ρηιηαδεο θνπβεληεο ζε θνηλα «πεξίπνια»  ζηα 
ΛΤΐ, ζαλ κπνπθ ξεβηνπ κνπ‘πε «αλ ζθνπν εηρεο λα  ελαξκνληζεη ο Λνπληέκε, Υάξπ Κιπλ θαη Φαξαληψλε ηα 
θαηαθεξεο, γηα ηηο Βκπεηξηθεηεο επηξξνεο δελ ζεισ λα εθθεξσ γλψκε. Ώιιά κηα εξσηεζε: Σελ Λνπληεκηθή 
ζπληζηψζα πνχ ηελ ςψληζεο; ην  Ώηγάιεσ πνπ δνχιεπεο πξηλ  παξνπζηαζηνπκε  ζην Υατδάξη; ην ζηξαην 
ήδε ηελ εηρεο» «ην Μπέξθιευ κηα Ώηγαιηψηηζζα πνπ ζπνπδαδε  ππξεληθε ηερλνινγηα κνπ εθεξε απν ηελ 
βηβιηνζεθε  πνπ‘ρε ηεζζεξακηζε εθαηνκκπξηα ηνκνπο, ην βηβιην ηνπ «ηνλ θαηξν πνπ θπλεγνπζα ηνπο 
αλέκνπο» , ηέιεην  αληρλεπηε  επηξξνσλ ερεηο». Σα  italics ηεο ζει.106 ζηνλ ΐαγγέιε ηα‘ρα πξσηνπεη.                                                                                                                               
Οκσο ην θπξηνηεξν κε ηνλ ΐαζίιε ην αθεζακε ζηε κεζε: : Ο ιφγνο πνπ δελ εηλαη ζηα κειε ηεο ιηζηαο πνπ αλ 
θαη πεζαλαλ δελ βγαηλνπλ απν θεη εηλαη νηη νηαλ δνπζε ν ΐαζίιεο δελ ππεξρε ηληεξλεη θαη αληη ζεξθαξηζκα 
αγνξαδεο ή δαλεηδνζνπλα βηβιηα θαη αληη   αληαιιαγεο κέηι εθαλεο ή ζνπ θαλαλε επηζθεςε  ζην ζπηηη ή ζε 
θαθεηεξηα. ηαλ πεζαλε κνπ΄δσζε ε κακα ηνπ γηα ελζπκην  ελα πνπινβεξ ηνπ θαη κνπ‘πε λα δηαιέμσ ελα 
βηβιην ηνπ, δελ δηαιεμα ην Ringolevio , a life played for keeps  αιιά ελα γηα ηελ ηζηνξηα ηεο Ρσζζηαο πνπ 
ηνζν  πνιχ άξεζε ζηε Μαξία πνπ γξαθηεθε ζηνλ νβηεηηθν ζπλδεζκν γηα εληαηηθα Ρσζζηθψλ, Ο ΐαζίιεο 
ινγσ   θαπνηνπ  άιινπ βηβιηνπ ηνπ εθαλε εληαηηθά lηαιηθψλ.                                                                                                                                                                                                                       
** (καο εηρε θαλεη εληππσζε ην πφηλη ηνπ Σαξθφθζθη ζην «κηιεχνληαο  ηνλ ρξφλν»  νηη ε πξαγκαηηθε 
ηξαγσδηα ηνπ Άκιεη δελ εηλαη νπηε ν ζαλαηνο , νπηε ην Ώκιεηηθν  δηιεκκα αιιά ην νηη γηα λα θαλεη απην πνπ 
επξεπε λα γηλεη  ζα ρξεηαδφηαλ  λα κεηειζεη θαη  κεζσλ πνπ ν ηδηνο ζα ραξαθηεξηδε εγθιεκαηηθα. Καη απην , αλ 
δελ πεζαηλε, ζα ηνλ νδεγνπζε ζηγνπξα ζε απηνθηνληα, παξα ηελ ληθε ηνπ ζηελ κνλνκαρηα. Πξνζσπηθα απην 
ην θαηαιαβα πνιχ αξγνηεξα νρη απν αλαιπηή κπζνπιαζηηθνπ εξγνπ αιια απν αλζξσπν κε ζαξθα θαη νζηα, 
ηνλ Παλαγνχιε ηεο ζει.8,  πνπ  ειεγε  νηη  αλ ε βνκβα  ηνπ εηρε ζθνησζεη θαη θαλελα αζηπλνκηθν  ή  
ζηξαηησηε  ηνηε  δελ ήμεξε αλ ζα  μεπεξλνπζε ηηο ηπςεηο)  

https://www.youtube.com/watch?v=9_OIs49m56E
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From Underground  to  Overground  
https://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg , https://www.youtube.com/watch?v=TNCwhnUIguw  , 

https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI , https://www.youtube.com/watch?v=WBp-enlsV_k,  
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo https://www.youtube.com/watch?v=0u7PT7heg6o     . 

(βι . Overground      ζει. 26, 27 γηα  εηθνλνγξαθεζε  θαη γηα ηελ θαησζη ζηηρνκπζηα) 

-Feynman lived in a country that respected human rights Hikmet  didn’t. They speak from a 

different perspective. And obviously Feynman’s famous imaginative ways of going beyond the immediately obvious did not 

lie in directions like imagining how it was outside his own country. 

-And obviously you  haven’t seen “Infinity” where Mathew Broderick plays Feynman as a young student when his wife 

Arlene died at twenty. You would then see the body language in which Feynman looks out of that jar. It’s the last scene of 

the movie. He has come back to Los Alamos from the funeral. It’s after midnight. He sees on a window shop of a village 

square a red dress they wanted to buy. He leaves his suitcase by a bench and lies on the bench on his back and stares at starry 

infinity, heart-crushed ” “I saw the red dress and that’s when it all got me..” 

(...  had already started googling “Feynman, Arlene” “…and then said: “Feynman is a 

Dirac who also is human” was what Oppenheimer wrote, but without effect, to his colleagues in Berkeley to convince them 

to hire Feynman before others did” (Oppenhemer’s phrase about Dirac maybe just meant the well known story that  contrary 

to Einstein’s opinion about Dostoyevsky (“He teaches  me more than Gauss”) Dirac, when given  “Crime and punishment” 

to read, he did so and then just said that there  were two sunsets in the same day in the story. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg
https://www.youtube.com/watch?v=TNCwhnUIguw
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
https://www.youtube.com/watch?v=WBp-enlsV_k
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo
https://www.youtube.com/watch?v=0u7PT7heg6o
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Overground,%20tragicomix%20in%20space-movie%20format.pdf
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Παξάξηεκα γηα κηα ζπκπηωζάξα ηελ ώξα ζπγγξαθεο ηεο  ζειηδαο 107:   
Καιεζπέξα Γηάλλε, θάηη από Γιώζζα... 
 

TASOS TSIOUMAS 
 

5:29 κ.κ. (πξηλ από 
2 ώξεο) 

  

 
 Ζ Κσλζηαληίλα θέξλεη ζε επαθή άηνκα ηξίηεο ειηθίαο κε κηθξά παηδηά: Γηαζώδεη ηελ πξνθνξηθή 
ηζηνξία ειιεληθώλ λεζηώλ - Marie Claire 
 
 

Ioannis Alevizos <johnalev@gmail.com> 
 

7:24 κ.κ. (πξηλ από 
55 ιεπηά) 

  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tάζν ζε επραξηζηνχκε φρη κφλν καο έθηηαμεο ηε κέξα ή ηελ βδνκάδα ή ηνλ 
κήλα,  φιε καο ηελ δσή κάο θηηάρλνπλ ηέηνηα  πξαγκαηα,  , απηά ρξεηάδεηα θαη     ε Βιιάδα θαη     ε 
επνρή καο  θαη     ε αλζξσπφηεηα φιε! Νηίλα ηνλ απεξηφξηζην ζαπκαζκφ κνπ γηα ηελ  ηδέα θαη   ηελ 
πξσηνβνπιία   ζνπ θαη    ηελ επγλσκνζχλε ρηιηάδσλ Βιιήλσλ  πνπ ζα καγεπηνχλ απφ φζνπο ζα 
αθνπινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ζνπ, θξίκα πνπ δελ δεη ν κπακπάο ζνπ θη ν καθαξίηεο ν Μάληνο λα 
ραξνχλ θαη λα πνπλ θαη   άιιεο  ηζηνξίεο αιιά ηνπ κπακπά ζνπ δνπλ θαη   αθφκε καγεχνπλ νη   ηφζεο  
θνβεξέο  ηζηνξίεο   πνπ είρε αλεβάζεη θαη   δελ ηηο ρνξηαίλακε! Σα ζπγραξεηήξηά κνπ θαη   ζηε κακά 
ζνπ θαη  ζηελ αδειθή  ζνπ!!!  
ΤΓ : παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζα μαθληθά πσο  δελ έρσ  κέηι ηεο Νηίλαο, θάπνηνο πνπ έρεη  αο  ηεο 
πξνσζήζεη ηα παξαπάλσ, ζελθο 

Μαρία Κύηηαρη 
 

7:44 κ.κ. (πξηλ από 
37 ιεπηά) 

  

 
Σν πξνψζεζα εγψ ζηελ Κσλζηαληίλα  
 

Ioannis Alevizos <johnalev@gmail.com> 
 

7:58 κ.κ. (πξηλ από 
24 ιεπηά) 

 
πλαγεξκφο ιήμαο ΟΚ, ην πξνψζεζε ε  

Μαξία 
 

Μαρία Σηραηζάνη 
 

7:30 κ.κ. (πξηλ από 
8 ιεπηά) 

  

  

Πνιύ ρξήζηκν! Θα ην κνηξαζηώ κε ηελ νκάδα έξγνπ γηα ηελ Τξίηε Ζιηθία. Έρνπκε ήδε κηιήζεη κε ηνπο 
εζεινληέο/ηξηεο γηα κηα ηέηνηα δξάζε.  
 
Δπραξηζηώ!!! 
 
Μαίξε 
  

Ioannis Alevizos <johnalev@gmail.com> 
 

7:43 κ.κ. (πξηλ από 
48 ιεπηά) 

  

  

παηδηα θνηηαμηε ηηο σξεζ γηα λα δεηηε ζε πνζε σξα εδε βξεθε αληαπνθξηζε  (ζηα Γηάλλελα) ε  ηδεάξα! 

 
konstadina aggeletou <k.aggeletou@gmail.com> 
 

10:12 κ.κ. (πξηλ από 
28 ιεπηά) 

  

 
Καλθςπζρα κυρίε Γιάννθ ,  
 
Μου προϊκθςε το μαιλ ςασ θ Μαρια Κυτταρθ .  
 
Ευχαριςτϊ πολφ για τα καλά ςασ λόγια αν ζχετε όρεξθ δείτε τα animation και διαβάςτε τισ ιςτορίεσ 
ςτο www.apogenia.gr  
 
Είναι ζνα παρά πολφ όμορφο Peoject που θ γζννθςθ του οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτον μπαμπά και τον 
γιαγιά μου που ιταν παραμυκάδεσ !!  
 
Να είςτε καλά ςασ κυμάμαι πάντα με αγάπθ και κα χαρϊ να ςασ δω 
 

https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/i-konstantina-ferni-se-epafi-atoma-tritis-ilikias-me-mikra-pedia-diasozi-tin-proforiki-istoria-ellinikon-nision/
https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/i-konstantina-ferni-se-epafi-atoma-tritis-ilikias-me-mikra-pedia-diasozi-tin-proforiki-istoria-ellinikon-nision/
http://www.apogenia.gr/
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ΤΓ θξαηήζηε ην email κνπ  

 
ηάιζεθε απφ ην iPhone κνπ 
 

Ioannis Alevizos <johnalev@gmail.com> 
 

10:35 κ.κ. (πξηλ από 
4 ιεπηά) 

  

 
Γεηα ζνπ Νηηλνχια, θαη βεβαηα θξαηασ ην κεει θα ζα δσ νιν ην  πιηθν. Υαξεθα ηνζν πνπ κερξη    θαη  
ζηνλ Γηαλλαξά πνπ εηρακε δεη   καδη   ηνηε ζηε θφπειν ιεσ λα ζηεηισ λα ραξεη   πνπ ε λεα γεληα 
θαλεη   ηεηνηα πξαγκαηα  
 
Ώγαπεηφηαηε θχξηε Γηαλλαξά, είκαη ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, θπζηθνο, φηαλ ήκνπλ 
λένο  δηάβαδα βηβιία ζαο φπσο ηα  «Δ Οληνινγία ηνπ πξνζψπνπ», «Δ ειεπζεξία ηνπ 
ήζνπο» , «Υάηληεγγεξ θαη Ώξενπαγίηεο», «Δ Μεηαθπζηθή ηνπ ζψκαηνο», 
θηλεηξνπνηεκέλνο καδί κε ζπκκαζεηέο κνπ ζην ΐαξβάθεην απφ ηνλ ζενιφγν καο θ. 
Κσλζηαληίλν Γξεγνξηάδε,  πνπ κεηά πήγε ζηα Καιάβξπηα θαη κεηά δηεπζπληήο ζηε 
ζρνιή Ώλαβξχησλ.  
Χο θαζεγεηήο ελ ελεξγεία είρα ηελ ραξά λα αθνχζσ νκηιία ζαο ζηε θφπειν θαη λα 
ληψζσ φπσο  ίζσο έλησζαλ κεγαιχηεξνη απφ κέλα  πνπ είρε ηχρεη λα αθνχζνπλ ηνπο 
Γεσξγνχιε θαη Παπαλνχηζν πνπ ε γεληά κνπ  κφλν απφ βηβιία ηνπο  ηνχο γλψξηζε. 
Δπίζεο ζαο άθνπζα από θνληά ζηελ Αζήλα ζην  Βζληθφ ΄lδξπκα Βξεπλψλ, ζε 
εθδήισζε επεηεηαθή γηα ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο  κε νκηιεηέο επίζεο ηνπο θ.θ. 
Μπηηζάθε θαη Κξηκπά, θαη φηαλ ζαο άθνπζα λα έρεηε ζηηο  πεγέο ζαο θαη ην   βηβιίν ησλ 
Hoyle θαη Wickramasinghe έλησζα φπσο θαη φηαλ δηάβαζα θη απφ   βηβιίν ηνπ 
Γεσξγνχιε γηα ηδέεο  ηνπ Μπεξγθζφλ γηα ηνλ ρξφλν πνπ, σο θπζηθφο, ηηο είρα 
πξσηνδηαβάζεη ζηνλ Πξηγθνδίλ. Πξφζθαηα είρα ηελ επράξηζηε  έθπιεμε λα δηαβάζσ 
βηβιίν γηα ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο δσήο γξακκέλν απφ Έιιελα  
ειεθηξνιφγν-κεραλνιφγν θαη  computer scientist  ηεο Ώκεξηθήο  πνπ λα ζπλδηαιέγεηαη  
κε ηελ καζεκαηηθνπνηεκέλε ζεσξεηηθή θπζηθή  θαη κε ηελ πνίεζε ηνπ  Έιιηνη κε ηελ 
ίδηα επθνιία θαη επίζεο λα κηιάεη κε ηελ ίδηα επθνιία ηελ γιψζζα ηνπ Έιιηνη θαη ηεο 
Βιιεληθήο κνπζηθήο,  θαη αθνχ επί ηξεηο  εβδνκάδεο έθαλα θάπνηα θείκελα  πνπ ίζσο 
κπνξνχζαλ λα θέξλνπλ ζε δεκφζην δηάινγν ζειίδεο ζαο, αλ φρη θαη εζάο ηνπο ίδηνπο 
(κηα-κηάκηζε ζειίδα ζα πξφζζεηα αθφκα θαη ζήκεξα-αχξην  ζα  ζαο ηα έζηειλα)  είρα 
άιιε κηα επράξηζηε έθπιεμε: πιεξνθνξήζεθα  από ζπλάδειθν  πνπ ζπλππεξεηήζακε 
ζηελ Γιώζζα Σθνπέινπ ηελ εμήο πξσηνβνπιία κηαο παιηάο καζήηξηαο: 
Η Κωνζηανηίνα θέρνει ζε επαθή άηομα ηρίηης ηλικίας με μικρά παιδιά: Γιαζώζει 
ηην προθορική ιζηορία ελληνικών νηζιών - Marie Claire  

Όηαλ κηιήζαηε ζηελ Σθόπειν ήηαλ θνηηήηξηα θαη ήηαλ αλάκεζα ζηνπο Γισζζηψηεο πνπ 
ήκαζηαλ  εθεί όπσο θαη ν Πάηεξ Αιέμηνο  πνπ θπζηθά ζα γλσξίζαηε θαη  από πην θνληά  
κεηά ηελ νκηιία. Παξαθνινπζώληαο ηηο επηθπιιίδεο ζαο είκαη βέβαηνο όηη ζα ήηαλ εμ 
ίζνπ επράξηζηε έθπιεμε γηα ζαο απηή ε πιεξνθόξεζε θαη ηελ κνηξάδνκαη καδί ζαο. 
Αύξην ζα ζαο ζηείισ θαη ηα θείκελα, ειπίδσ λα ζαο ελδηαθέξνπλ εμ  ίζνπ.  
Γηα όια όζα έρεηε θάλεη θαη θάλεηε ζαο επραξηζηώ εθ κέξνπο θαη πάξα πνιιώλ άιισλ 
αλαγλσζηώλ πνπ ζπλδηαιεγόκαζηε  κε ηηο επηθπιιίδεο  ζαο,   άιινη από πάληα θαη 
άιινη ηα ηειεπηαία ρξόληα. 
Γηάλλεο Αιεβίδνο         
 

Calliope Rigopoulou 
 

1:10 κ.κ. (πξηλ από 
45 ιεπηά) 

  
 

Βίζαη έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο. 
Σν θείκελφ ζνπ ζπγθινληζηηθφ. 
Δ ζθελνζεζία ζνπ επίζεο 
Πνιιά θηιηά 
Πέπε 
 

Ioannis Alevizos 
 

1:56 κ.κ. (πξηλ από 
0 ιεπηά) 

  

 
αθνχ ε ιέμε θηιφηηκν ζήκαηλε ην λα  ειθφκαζηε  πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ ζε 
πιεξνθνξψ πσο ε εθηίκεζή ζνπ κεηξάεη   πνιχ! 
ΤΓ¨αλ έρεηο θαλα κέηι  ηνπ Γηαλλαξά πξνψζεζέ ηνπ ην νινλ Θελθο    
 
 

https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/i-konstantina-ferni-se-epafi-atoma-tritis-ilikias-me-mikra-pedia-diasozi-tin-proforiki-istoria-ellinikon-nision/
https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/i-konstantina-ferni-se-epafi-atoma-tritis-ilikias-me-mikra-pedia-diasozi-tin-proforiki-istoria-ellinikon-nision/
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info@nissides.gr 
 

6:47 κ.κ. (πξηλ 
από 1 ώξα) 

  

 
 

 

Γεηα ζνπ, ξε Γηάλλε. 
Πξνζππνγξάθσ ηε γλψκε ηεο Πέπεο Ρεγνπνχινπ, 
πνπ δελ ηελ γλσξίδσ πξνζσπηθά, αιιά ηελ εθηηκψ ηδηαίηεξα 
εμ αηηίαο ηεο ηζηνξίαο ηεο θαη ησλ βηβιίσλ ηεο. 
Ώπνιακβάλσ ην θείκελφ ζνπ 
(πνπ δελ δηαβάδεηαη ζε κηα ψξα), 
γηα λα κελ πσ "ζε ζαπκάδσ" 
(πνπ δελ ζα ζνπ άξεδε). 
Καιή δχλακε θαη θαιή έκπλεπζε θαη θαιή κλήκε 
ΐ.Σ. 
 

Ioannis Alevizos 
 

8:23 κ.κ. (πξηλ 
από 0 ιεπηά) 

  
 

πξνο Nissides 

 
 

 
Bαζίιε ράξεθα πνιχ πνπ ΄ζ'αθνπζα, θαη ράξεθα δηπιά νληαο θνπεινγελήο +  θπζηθνγελήο ζαλ 
θαη ζέλα,  ζε ελεκεξψλσ δε νηη ε ρεκηθνγελήο Πέπε είλαη επίζεο ζαπκάζηξηα ηνπ Μάκθνξλη.  
αλ ειάρηζην αληίδσξν  ζε ζέλα πνπ  γέλλεζεο ηφζνπο ζαπκαζηέο Μάκθνξλη  ζηελ Βιιάδα ζνπ ιέσ 
νηη  αλ ηπρφλ ληψζεηο νηη απνιακβάλεηο  θαη ην φιν pdf  φζν ην γξάκκα πνπ εζχ ραξαθηήξζεο "κε 
σξηαίν"  ηφηε  θει θξε λα ην αλεβάζεηο δσξεάλ  ζην  ζάηη ησλ ΄"Νεζίδσλ΄" ζνπ εηζη ψζηε λα ην  
βξίζθνπλ φζνη θάζε ηφζν ην επηζθέπηνληαη  γηα λα δνπλ ηη θαηλνχξγην έβγαιεο/Γηάλλεο 
ΤΓ: Ξεθπιιηδνληαο ην «σηήξεο ηνπ Θενχ»(«Ώζθεηηθή») θάπνπ ζπκακαη νηη εηρε ελα ηκεκα πνπ ν 
Καδαληδάθεο έγξαθε πξνο δηαθνξνπο θιάδνπο  «Βηζαη ζηνλ ηάδε θιαδν; Καλε ην  εμεο.Βηζαη ζηνλ ηάδε; 
Καλε ην εμεο αιιν»...) Ώληη λα κπιεμνπκε ζε αρξεζηε δηειθπζηηλδα γηα ην αλ κε ζεκλνηεηα  εηλαη ε δηθή 
κνπ θνηλνπνηεζε απαληεζεσλ Ρεγνπνχινπ   θαη Σνκαλά ή ε ζησπε πνιπκαζσλ πξνο εκελα αο θαλνπκε 
θαηη πην επνηθνδνκεηηθν:      

Μεινπνηήζηκε πξνπφδαι ζην θνληεμη ελνο «σηήξεο ηεο δσήο»  
https://www.youtube.com/watch?v=4ggzsyN6WkQ 

Μπαιιάληα/  πξνο polymaths θαη πξνο ηνπο εθδνηεο ηνπο 
Βκεηο πνπ ερνπκε ζην ιαθθν ην γλσζην ην ελα καο ή θαη ηα δπφ καο ηα πνδαξηα 

θαη πνπ‘λαη αξγα λα γηλνπκε γλσζηνη  ζαλ θαπνηαλήο ζνθηαο παιιεθαξηα, 
‗κεηο ζα ζθαξψζνπκε βηβιηα δσξεαλ πνπ  εθδνηεο δσξεαλ ζα η‘αλαξηεζνπλ 

θαη ζα ηα ερνπλε ζηνλ πάγθν πξνζθνξα παξέα  κ‘φζα απφ ηα άιια ηνπο πνπιεζνπλ. 
Βκεηο ζαλ ηνλ γλσζην «Μεινζπνξηά» ζα θαλνπκε ηελ γε αιθαβεηαξη 

θαη πξηλ γηα παληα ε καξκάγθα λα καο παξεη ζα γηλνπλ φζα γξαςακε ‗κεηο ζην πνδάξη 
κνξθσζε γηα η‘απφηηζηα κπαιά  

https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI  

Δκείο πνπ κείλακε ζην ρώκα ην ζθιεξό γηα ηνπο λεθξνύο ζ’ αλάςνπκε ιηβάλη 

θη όηαλ ραζεί καθξηά ην θαξαβάλη ηνπ ράξνπ ηνπ κεγάινπ περιηβάλε 

ζηε κλήκε ηνπο ζα ζηήζνπκε ρνξό. 

Δκείο πνπ κείλακε ζα ηξώκε ην πξσί κηα θέηα από ηνπ ήιηνπ ην θαξβέιη 

έλα ηζακπί ζηαθύιη από η’ ακπέιη θαη δίρσο πηα ηνπ θόβνπ ην ηξηβέιη 

κπξνζηά ζα πξνρσξάκε ζηε δσή. 

Δκείο πνπ κείλακε ζα βγνύκε κηα βξαδηά ζηελ εξεκηά λα ζπείξνπκε ρνξηάξη 

θαη πξηλ γηα πάληα ε λύρηα λα καο πάξεη ζα θάλνπκε ηε γε πξνζθπλεηάξη 

θαη θνύληα γηα η’ αγέλλεηα παηδηά. 

(Those of us still left on hard soil will burn incense for the dead and when the caravan of Death, the great itinerant wrestler, 

is lost in the distance we’ll dance in their memory/Those of us still left in the morning will eat a slice of the loaf of sun and a 

bunch of grapes from the vineyard and without fear’s buzz anymore we’ll be moving ahead in life/Those of us still left in the 

night will go out in the desert to sow grass and before night takes us forever we’ll make of earth an icon stand and a cradle 

for unborn children)                                                                                                                                                                                

Γπζηπρψο ζην «Δκείο πνπ κείλακε» (πνπ πξσηφ’δακε ζηε ζει. 35)  λαη κελ ζψδεηαη ε εθηέιεζε απφ 

Μνζρνιηνχ (βι. https://www.youtube.com/watch?v=BJKXMn5IxL0 ) αιιά νρη κε ην βηληεν πνπ μεθηλνπζε  κε 

ηηο ζεηξελεο λα αλαγγεινπλ ηελ θεξπμε ηνπ πνιεκνπ ηελ 28
ε
 ηνπ 40 θαη ηηο εθεκεξηδεο, ηα ηξαηλα  

αλαρσξεζεο , ην «αέξα» , θαη ηνπο επηζηξεθνληεο απν ην κεησπν .. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ggzsyN6WkQ
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
https://www.youtube.com/watch?v=BJKXMn5IxL0
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Σηηρνκπζίεο κε Νίθν Αλδξηαλό  
FIRST DEFEAT OF THE AXIS POWERS WWII 
 
Nikos Andrianos 

Yassou Yanni, 

I know Greece is going through hard times under threat of invasion by the "filthies". 

But we are ourselves very negligent when it comes to promoting our own contributions to civilization and to 
RECENT history. 

Very few people know, around the world, that it was Greece that handed the Axis Powers their first defeat!!! 

I have been searching through the web to find the timeline of events of WWII and I have hard time to locate the 
Greek victory against the Italians, part of the Axis Powers. If it is mentioned sometime it is in passing with a few 
innocuous words. We all know how important that defeat was in delaying Hitler's invasion of Russia and his final 
defeat there. 

It was the first significant defeat of the Axis Powers. 

I believe a major effort should be mounted by competent Greek historians and academics to fill this hap, and to 
publish a book on that subject in English. I know there must exist such books in Greek, but how can we turn them 
into English, not huge tomes but a concise,and to the point book. 

Cheers, 
Nikos Andrianos 
Pittsburgh Pa 

Yassou Niko, l'm glad l, at long last , managed to  engage the one  polymath of the  list   in meaningful 
conversation,  although I think that what you propose   will only be of almost zero result since that approach  will   not 
reach that  point   of the souls of the people of other countries  that would make them feel that they themselves would 
respond similarly if they felt the same threat to what they considered as life worth living. l  hope that the other 

polymath of the list , Nikos  Biniaris, will  consider that there does  exist sufficient raison d‘etre  in spelling out, 
once more (as he had done years ago as we were walking   in Syntagma square) that  one component of the 
passion  with which Greeks fought in WWll was that they considered that in ’22 they had not made their own war 

but the war of others (their own leaderships they considered as ―others‖ too). lf he doesn‘t answer l‘ll ask 
Nikos Georgopoulos about any similar point he has seen in Elytis‘ books.                                                                                  
PS: Eureka! Don‘t they say ―necessity is the mother of invention‖? The things that are relevant to transmit to 
people of other languages too,  with an eye  to how  they can apply in our common problems of  today,  were 
displayed in plain and clear   relief in the video clip of Mosholiou‘s rendering of ―εκεηο πνπ κεηλακε‖ that was not 
available anymore (https://www.youtube.com/watch?v=5kYvBd2D9iI)  
Ώιιά ην  θαιν ην παιιεθαξη μεξεη θη αιιν κνλνπαηη: Πεγα ζε θαθειιν αληαιιαγεο πιηθνπ κε παηδηα Ώ ιπθεηνπ ζε 
 ελα πξνηδεθη  πξν πεληαεηηαο θαη κηα θνπειια ην εηρε θπιαμεη ζε wmv , ην νπνην βαδσ  σο ζπλεκκελν. Βπηζεο 
βαδσ ζπλεκκελν ην wmv ελνο κεξνπο ηνπ βηληεν κε Ώλαγλσζηάθε ην νπνην σο ιηλθ ερεη επηζεο  γηλεη κε 
δηαζεζηκν. ΐξεθα θαη θακπνζα αιια θνβεξα   ζρεηηθα  κε ην  ζεκα καο αιιά η‘αθελσ  γηα αιιε  θνξα, λα 
ζπγθεληξσζνπκε ησξα ζηνλ Μπηληάξε θαη ηνλ Γηαλλαξά  (θαη νπνηνλ αιιν θπζηθα επηζπκεη!                                                                                              
ΥΓ : Παιδιά θαι  ζπλάδειθνι ηνπ εβδόκνπ ε ζσηήξαο ησλ βιληεν ήηαλ ε Μόλιθα. Αξγόηεξα κνπ έκαζε 
θαι κέλα ε Μαξιάλλα πώο λα ζώδσ αιιά ρσξις ηελ Μόλιθα απηα δελ ζα ππήξραλ πνπζελά!  
Με ηε βνήζεια ηεο Υξιζηίλαο λα΄ηα: 
Βκείο πνπ κείλακε https://drive.google.com/file/d/1wX0s24n6qsZPuor-PRDOVujM0wPvVlOu/view?usp=sharing  
Μηιψ  https://drive.google.com/file/d/1U1ZY1nwDHX-SgjfpTjFOZGiNCkZgXoZI/view?usp=sharing  
Απζηπρψο ζην  δεπηεξν δελ ερεη ρσξεζεη λα ζσζεη ην βηληεν απν  ηνπο ζηηρνπο «Μηιψ γηα ηηο αηέιεησηεο λχρηεο 
φηαλ ην θσο ιηγνζηεχεη ηα μεκεξψκαηα...» κερξη ηνπο  «...ξζηνη θαη κφλνη κεο ζηε θνβεξή εξεκία ηνπ πιήζνπο» 
(πνπ πεξηεηρε θαη θσην-αλαθνξεο ζε «ςαξάδεο», ΐεινπρηώηε, Γέξβα, Μπεινγηάλλε , Πινπκπίδε, Γαραξηάδε) 
.Ώθνκε πην δπζηπρσο αλέβεθε ελα (πνπ ην θπθινθνξνπζα κε μερεζκα καδη, δελ ην βξηζθσ ησξα , ειπηδσ  λα 
θαηεβεθε) νπνπ ηνλ λεθξν δηαδεισηε θαη ηελ λεθξε δηαδειψηξηα αλάζθεια αλακεζα ζηνπο δηαδεισηεο ζην 
χληαγκα, πνπ εηαλ γηα ην ζηηρν Όξζηνη θαη κόλνη κεο ζηε θνβεξή εξεκία ηνπ πιήζνπο  ηνραλ βαιεη γηα  ηνλ ζηηρν 
κιιώ για ηα ζσξιαζκέλα θνπθάξια ζηνπο δξόκνπο, ηε δε θσην κε ηνπο αληάξηεο κε ην γνπληλν θαπειιν λα 

παξαδηδνπλ ηα νπια ηνπο ζηε ΐάξθηδα κε ην  ελα ρεξη θαη κεξηθνη, κε ην αιιν ρεξη,  λα ζθνππηδνπλ ηα καηηα ηνπο, 

ην εηραλ βαιεη ζην ζηηρν κιιώ για ην δάθξπ ησλ κειινζαλάησλ. Σν εμήο ιηλθ γηα ιεβεληηα ηνπ εκβαηεξηνπ 
ησλ εηηεκελσλ  επηπρψο ππάξρεη αθφκα:  https://www.youtube.com/watch?v=spyIim1od8g                                             
ήθνπει κε ηα άιια θνβεξά: 

https://www.youtube.com/watch?v=5kYvBd2D9iI
https://drive.google.com/file/d/1wX0s24n6qsZPuor-PRDOVujM0wPvVlOu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1ZY1nwDHX-SgjfpTjFOZGiNCkZgXoZI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=spyIim1od8g
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Να, ζην ζπλεκκέλν, θάπoηνο πνπ θίλεζε γε θαη  νπξαλό θαη   όηαλ ε ζπλάδειθνο Λίηζα (ζενιόγνο 
θαη   θηιόινγνο)  ηνλ ξώηεζε αλ ζα κπνξνύζε λα έξζεη  ζην  ζρνιείν απάληεζε  "κα εκέλα κνπ 
αξέζεη   πνιύ λα κηιάω κε παηδηά" (θαη  ηνλ ξώηεζαλ, από θνληά, ζηελ έδξα,  έλα-έλα,  ηηο εξωηήζεηο 
ηνπο ΟΛΑ όζα ήζειαλ θαη   ε Λίηζα αλακεηέδηδε....  

https://www.kalavrytanews.com/2015/06/10-1944-distomo.html  

Η ηζηνξία κηαο θσηνγξαθίαο 

Eνα 
χρόνο μετά τθ ςφαγι, ςε φωτογραφία τθσ  
Βοφλασ Παπαϊωάννου. | 

 «Σε θσηνγξαθία απηή κε ηε γηαγηά θαη ηελ αδεξθή κνπ θαη κέλα ηελ είδα ηε δεθαεηία ηνπ 

’90 ζε έλα ιεχθσκα, κα δελ κε αλαγλψξηζα. Οη δηθνί κνπ κνχ είπαλ “δελ ζπκάζαη ηε γηαγηά 

ζνπ... εζέλα;”. Δίρα μεράζεη ηνλ εαπηφ κνπ ηφηε. Ζ Βνχια Παπατσάλλνπ είρε έξζεη ζην 

Γίζηνκν ηελ επέηεην ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, ην 1945, θαη καο είρε ηξαβήμεη. Σν έςαμα θαη 

βξήθα ηηο θσηνγξαθίεο ζην αξρείν ηεο,…   

Α) Βλ. βίντεο με τθ μελοποίθςθ του  «Μιλϊ»  του Αναγνωςτάκθ (το mp4 τθσ προθγοφμενθσ ςελίδασ) 
Β) Σι απαντθςε ο Αϊνςτάιν ςτον Αργφρθ που αγαπϊντασ τθ φυςικι ςαν μακθτισ του ζγραψε γράμμα:   
«Αγαπθτζ Αργφρθ διατιρθςε τον ενδιαφζρον ςου για τθν επιςτιμθ. Είναι φίλοσ για μια ηωι» 
 
Γ) https://www.youtube.com/watch?v=kbqZve-QsMA 
 
Δ) https://www.news247.gr/weekend-edition/argyris-sfoyntoyris-pentho-gia-ti-germania.6354519.html  
 
Ε) https://www.youtube.com/watch?v=HocudmME6Wc  

 

Σ) https://www.youtube.com/watch?v=5S6k8bTLqx8   

 

Ε) https://www.youtube.com/watch?v=03K5eeIIMls  

https://www.kalavrytanews.com/2015/06/10-1944-distomo.html
https://www.youtube.com/watch?v=kbqZve-QsMA
https://www.news247.gr/weekend-edition/argyris-sfoyntoyris-pentho-gia-ti-germania.6354519.html
https://www.youtube.com/watch?v=HocudmME6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=5S6k8bTLqx8
https://www.youtube.com/watch?v=03K5eeIIMls
http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/sfountouris_argiris-_0.jpg


 

115 
 

Γηάλλε Ρίηζνπ, «Δπίγξακκα γηα ην Γίζηνκν» 

 
Δδώ ’λαη ην πηθξό ην ρώκα ηνπ Γηζηόκνπ. 
Ω, εζύ δηαβάηε, όπνπ παηήζεηο, λα πξνζέρεηο — 
εδώ πνλά ε ζησπή, πνλάεη θη ε πέηξα θάζε δξόκνπ 
θη απ’ ηε ζπζία θη απ’ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. 
Δδώ κηα ζηήιε απιή, καξκάξηλε, όιε θη όιε 
κε νλόκαηα ζεκλά, θη ε Γόμα ηα αλεβαίλεη 
ιπγκό-ιπγκό, ζθαιί-ζθαιί, κεγίζηε ζθάια. 

Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ, «Δπηκλεκόζπλε γνλπθιηζία» 

Στους εκτελεσμένους του Διστόμου 

Γελ ζαο μεράζακε. 
Δίλαη ε θαξδηά καο έλα επξύ πεδίν αλαζηάζεσο. 
Γελ ζαο αθήζακε άληθηνπο θη άληπηνπο, 
όιν αίκαηα, ηξύπεο θαη ρώκαηα. 

Μάξηπο ν ήιηνο καο δελ ζαο μεράζακε! 
Η θαξδηά καο κεγάισζε, απόρηεζε νπξαλό 
κε ζειήλε θη αζηέξηα δηθά ηεο, ιακπξά, 
γηα ηνπο ήξσεο, ηνπο κάξηπξεο, ηνπο αγίνπο ηεο.  
Σθελώζαηε κέζα ηεο θη ππάξρεη απ' όηαλ 
ράζαηε εδώ ηα παηδηά θαη ηα ζπίηηα ζαο. 
Υπάξρεηε κέζα θη έμσ από καο, ζηα δέληξα 
πνπ θπηέςαηε θαη ςήισζαλ, άλζηζαλ, θάξπηζαλ 
κόλα ηνπο, δίρσο εζάο. Γελ ζαο μεράζακε!... 

Κη αλ δελ ζαο θάλακε αηώλην ηξαγνύδη 
δελ θηαίκε εκείο. Σε ηνύην ηνλ ηόπν είλαη πνιιά απηά πνπ ην ύςνο ηνπο 
θαίλεηαη δύζθνια. Πεξηβιεκέλεο από έλα 
πιαηύγπξν θσο θακσκέλν από δηάθαλν αίκα  
νη κνξθέο ζαο, ζηέθνπλ πάλσ απ' ηελ πνίεζε. 
Γε ρσξάλε ζηε κνπζηθή. Ούηε θζόγγνη νύηε ιέμεηο 
δελ θηάλνπλ λα θηηάμνπκε, σξαίν-σξαίν, θαζώο 
ζα ηεο ηαίξηαδε, έλα έλδπκα ζηε ζπζία ζαο. 
Αλ κπνξείηε λ' αθνύζεηε ηε ζησπή καο, αθνύζηε ηε 
αδειθνί. Σπγρσξέζηε καο. Γελ ζαο μεράζακε! 

[πεγή: Αθηέξσκα ζηα 50 ρξόληα από ηε ζθαγή ηνπ Γηζηόκνπ 1944-1994, 
πεξ. Εμβόλιμον (Άζπξα Σπίηηα Βνησηίαο), ηρ. 21-22 (Ινύλ. 1994) 209] 
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Nikos Andrianos                          Γεπ 4 Ηνπι, 1:31 κ.κ.  

Yassou Yanni, 

What prevents the Greek government from submitting to the EE an application to establish the term 
GREEKAEGEAN, describing all the islands and corresponding zones, commercial designations etc  
as the are CURRENTLY RECOGNIZED AS GREEK. Would the EE refuse to accept such a 
document based on INTERNATIONALLY recognized territories? 

Maybe there is something I don't get! 

Cheers, 
Nikos Andrianos 
Pittsburgh Pa 

Ioannis Alevizos                        Γεπ 4 Ηνπι, 2:28 κ.κ. 

lζσο νηη   εκπνδηδε θαη   ην λα θαλεη   ε Κχπξνο  αηηεζε λα κπεη   ζην  ΝΏΣΟ (πνπ πξνηεηλε πξηλ ιηγν 
θαηξν ζαλ θηλεζε ν Μάδεο, αλ μεξεη   θαπνηνο ζηε ιηζηα θαιπηεξα αο απαληεζεη ) 
ΤΓ Παλησο ρσξηα απν ην ηη   εκπνδηδε απην πνπ ειεγε ν Μάδεο, ην  CURRENTLY RECOGNIZED AS 
GREEK  ...based on INTERNATIONALLY recognized territories   πξεπεη   νπνηνζ ην ρεηξηζηεη   λα 
κελ αθεζεη  Σνπξθνπο ή Βπξσπαηνζο  κεζα ζε κηα ζπδεηεζε γηα ΣURKAEGEAN  
θαη   GREEKAGEAN  λα πεξαζνπλ    ηελ  implicit    assumption νηη   ππαξρεη   ελα Ώηγαην   ζηε κεζε 
θαη  ζηηο δπν ηνπ "νρζεο" κηα Βιιάδα θαη   κηα Σνπξθηα.  
Βιιάδα δελ εηλαη κνλν ε μεξα αιια θαη ην Ώηγαην (ηα ερεη   ηνληζεη πνιπ απηα ν Φηιεο πνπ καο 
ζηειλεη   ν Γεσξγφπνπινο)  
Πξνζσπηθα δελ μεξσ αλ εδαθε κπνξνπλ λα ραλνληαη ή λα θεξδηδνληαη   κεζσ λνκηθσλ semantics,. 
θαληαδνκαη   νη   ζπκκεηερνληεο ζηηο ζπδεηεζεηο ηεο thinktank ηεο Σξηηεο ζα μεξνπλ θαιπηεξα (αλ κε 
ηη   αιιν απν ηα αλάινγα ζηελ δηεθδηθεζε γεξκαληθσλ απνδεκ ησζεσλ) Μπεο θαη   ξσηα ηνπο   
 

ΤΤΓ Γθνπγθιαξηζα κε GREΒKAEGEAN γηα παλ πηζαλνλ ήδε ππαξθηνλ ζπλαθεο , πιελ  ηνπξηζηηθσλ 
κνχ πξνέθπςα κνλν ηα εμεο, θαλε θη   ν  ηδηνζ κηα search 
 

https://iskra.gr/to-turkaegean-fernei-to-greekaegean-i-ee-dichotomei-aigaio-me-elliniki-synainesi/ 
  
https://iporta.gr/greek-aegean-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-
%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B
5-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/ 
  
Greece, Turkey and the Aegean Sea: A Case Study in ... 
 

Βρνληαο νινθιεξσζεη  ηηο 108+ε ζειηδεζ πεγα λα δηαβαζσ «Αξνκν ηεο αξηζηεξαο» πνπ απηε ηελ 
θνξα δελ ηνλ εηρα πξνιαβεη νινλ ην αββαην θαη εθεη ππεξρε αξζξάξα γηα GREΒKAEGEAN, 
αληεγξαςα απνζπαζκαηα λα ηα ζηεηισ θαη ζηηο ηξεηο   ιηζηεο, ην δε επνκελν πξση εηρα θαη απαληεζε 
γηα ηα ηεο πξνεγνπκελεο κεξαο (πεξη εκσλ, θαη νπνηνπ αιινπ εζειε,  ζε ξνινπο ηππνπ John 
Appleseed δσξεαλ ζειηδσλ) απν ηνλ ΐαζίιε. Σα βαδσ νια καδη γηαηη ζπλδπαδνληαη κηα ραξα :  
Ioannis Alevizos                                                        10:24 π.κ 

info@edromos.gr  
Ώγαπεηέ "Αξφκε..." ζεξκά ζπγραξεηήξηα θαη επραξηζηίεο εθ κέξνπο ρηιηάδσλ αλαγλσζηψλ ζνπ΄γηα ηελ 
νπζηψδε ζεκαζία πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν έρνπλ ηα άξζξα ησλ ζπλεξγαηψλ ζνπ! 
ε παξαθαιψ πξνψζεζε ηα παξαθάησ ζηνλ ζπλεξγάηε ζνπ θηιφινγν-ζπγγξαθέα Νίθν ηαζφπνπιν. 
Βπραξηζηψ. 
Γηάλλεο Ώιεβίδνο,  
7ν Λχθεην Ώζελψλ Άιζνο Παγθξαηίνπ 

johnalev@gmail.com    
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Σηαζόπνπινο πεξί Τνπξθαηγαίνπ 
  (επεηδή ηα άξζξα ηνπ Νίθνπ ηαζφπνπινπ (θηινιφγνπ, ζπγγξαθέα) αξγνπλ λα αλαξηεζνπλ ζηελ ειεθηξνληθε 
κνξθε ηνπ Αξνκνπ ηεο Ώξηζηεξαο (ην ηειεπηαην ηνπ εηλαη Ώπξηιηάηηθν θη εηκαζηε lνχιην) ζα αληηγξαςσ θαπνηα 
πξαγκαηα the hard way (ελλνσ ρσξηο αληηγξαθε επηθνιιεζε ή ζθαλλεξ ή θηλεην) ειπηδνληαζ λα ζαζ πεηζσ λα 
παξεηε ηνλ εληππν Αξνκν ηεζ Ώξηζηεξαζ ηνπ πεξαζκελνπ αββαηνπ) 

https://iskra.gr/to-turkaegean-fernei-to-greekaegean-i-ee-dichotomei-aigaio-me-elliniki-synainesi/
https://iporta.gr/greek-aegean-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/
https://iporta.gr/greek-aegean-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/
https://iporta.gr/greek-aegean-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/
https://books.google.gr/books?id=QnlyjuKJa8YC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=GREEKAEGEAN&source=bl&ots=HTdVXbNIHS&sig=ACfU3U1-XXbNZvlpPeE2cG6-ZVbXoKrCFg&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjayPDWvN_4AhUki_0HHTc6D1EQ6AF6BAgbEAM
mailto:info@edromos.gr
mailto:johnalev@gmail.com
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Μεο ζηνπ «Τνπξθαηγαίνπ» ηα λεξά, γξαηθύινη  θηεξνπγίδνπλ» 
...Ώλ πάηε ζην Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν Νάμνπ, ζα ζηαζείηε απέλαληη ζηα θπθιαδηθά εηδψιηα, «ιείςαλα 
κηαο «πξσηφγνλεο» θαιιηηερλίαο πνπ καληεχεηαη εχθνια ζηηο θαηνπηλέο επηηεχμεηο ηεο γιππηηθήο.  
 Πφζα ηέηνηα κνπζεία δηαζέηεη ε Σνπξθία ε νπνία ζην ηψξα ηεο δηακνξθψζεθε απφ ηε Γελνθηνλία ηνπ 
Βιιεληζκνχ πνπ παξειζφλ ηνπ είλαη ηα εηδψιηα ζηε Νάμν;Πνηνί Έιιελεο γξαηθχινη λνκηκνπνίεζαλ ηελ 
εξληνγαληθή ξεηνξηθή ακθηζβεηψληαο θαη ηα πην ζηνηρεηψδε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο; Σν Ώηγαίν έιαβε 
ην φλνκά ηνπ απφ...Πφζε Σνπξθία εκθσιεχεη ζην ππέξνρν πνιηηηζκηθφ παξακχζη γηα ηνλ Ώηγαία; 
Πφζε «ηνπξθηθφηεηα» δηαθξίλεηαη ζηε ζπκβνιηθφηεηα  απηήο ηεο εζλνπιαζηηθήο ζπιινγηθήο 
«αθήγεζεο»; Γηαηί επηηξέπνπκε ηελ απνβιάθσζή  καο κέζσ παξαινγηζκψλ  πνπ επηβάιινπλ  
νη ζπζρεηηζκνί θαη  νη ζηθέ «επηζηεκνληθφηεηεο»; Δ έλλνηα ηεο «ηαπηφηεηαο» δελ αθνξά πξνβιέςεηο 
ζπλζεθψλ θαη καλνχβξεο δηπισκαηίαο, αιιά έλλνηεο θαη αμίεο θαη «καηηέο» (ν Καδαληδάθεο, αο πνχκε, 
κηινχζε γηα ηελ «Κξεηηθή καηηά...»), θξπζηαιισκέλεο πνιηηηζηηθέο ζπγθηλήζεηο θαη ηξφπνπο 
βησκαηηθήο πξφζιεςεο, αθνξά δειαδή ην άκεζν επίπεδν ησλ παξαζηάζεσλ   θαη ησλ ζρέζεσλ 
φπνπ  έλαο ιαφο απηναλαγλσξίδεηαη κε απηνκαηηζκνχο ηεο θνηλήο ινγηθήο. Πνηά ιαφηεηα θαηνίθεζε ην 
Ώηγαίν θαη ζε δηαιεθηηθή κε ηνλ θπζηθφ ηνπ κπζηηθηζκφ ζχλζεζε ηνλ εαπηφ ηεο σο  Βιιεληθφ παξψλ ελ 
ησ ρξφλσ; (...κεπσο θαπσο καο ζπκηδνπλ απηα ηνλ νξηζκν Διιεληθόηεηαο πνπ εκπεξηερεηα ζηα Αηέλ 

πνπ δηδαζθνπκε ζηα παηδηα ρνξσδηώλ; Γειαδε ην:  Αιζν τό χρυςοκφανο τοφ Γαλαξία ςελάγιςμα  ΑΙΕΝ η 
άκρα ςυνείδηςη Αιζν η πληςιφάη Αιζν ο λόγοσ καί η Τρόπισ η αςτρική Αιζν τϊν μυςτηρίων τό φϊσ τό 
περιιπτάμενο Αιζν η βρϊςη τήσ ψυχήσ καί η πεμπτουςία...) Ώπφ ηελ πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ 

αλαηέιιεη θαη ξηδψλεη εδψ ε ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα πξνζδηνξίζεη δπλακηθά ην ειιεληθφ θνζκνείδσιν 
ζηελ εμέιημή ηνπ. Ήδε απφ ηνλ Πξψην Ώπνηθηζκφ  ην Ώηγαίν γίλεηα «ειιεληθή ιίκλε»,  έλαο «ακληαθφο 
ζάθνο»  φπνπ ην ειιεληθφ πξφζσπν δηακνξθψλεηαη κέζα ζε φιεο ηηο αληηθάζεηο θαη 
ζρεηηθφηεηεο  ηεο ηζηνξηθφηεηαο.ε πνηά παξάδνζε είλαη ηδξπηηθά ελζσκαησκέλν ην Ώηγαίν; ε πνηά 
ιατθή ηέρλε (δειαδή καθξάλ ησλ θξαηηθψλ «αθεγήζεσλ») είλαη κπζνπνηεκέλν  θαη αληηθείκελν δένπο 
θαη εξσηηθήο επιάβεηαο;  Πνηφο ηνχξθνο Δξφδνηνο κηιά γη‘απηφ, πνηφο ηνχξθνο Θνπθπδίδεο 
εηθνλνγξαθεί κνλαδηθά λαπκαρίεο ζηα λεξά ηνπ, πνηα ηνπξθηθή γιψζζα εληνπίδεη  ηελ εζηία ηεο 
αηγαηαθήο ιηηήο ειηνθάλεηαο  ζε κηα ζπζηάδα λεζηψλ  πνπ θαζψο θάλνπλ θχθιν γχξσ απφ ην ηεξφ 
λεζί ηεο Αήινπ (πνηάο ηνπξθηθήο ζξεζθείαο «ηεξφ»;) νλνκάδεη απηή ηε ζπζηάδα Κπθιάδεο. Ώο καο 
δείμνπλ πέληε, κφλν πέληε, κλεκεία ηνπ «ηνπξθναηγαηαθνχ» πνιηηηζκνχ...Καη ΄πφζνη Έιιελεο έρνπλ 
πιένλ θαζαξή  θαη απνελνρνπνηεκέλε    ζπλείδεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο; Πνηά αλφεηε 
«ηαμηθφηεηα» ή πνηφο  κεδεληζηηθφο νηθνλνκηζκφο, κπνξνχλ λα  κεδελίζνπλ ην θχξνο ηνπ πνιηηηζκνχ 
φζνλ αθνξά ηηο πεγέο ζπλείδεζεο;  
 
ΤΓ: Ώγαπεηέ Νίθν είκαη ζπλάδειθφο ζνπ, θπζηθφο,  θαη κφιηο έθιεηζα ρξφλν σο ζπληαμηνχρνο. Θέισ 
λα κεηαθξάζσ θαη λα αλαξηήζσ (ζε δπν γιψζζεο)  ην παξαπάλσ ζνπ θείκελν  εληφο ελφο 
αλζνινγηθνχ κνπ θεηκέλνπ ζην ζάηη πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζηηρνκπζία κε ηνλ (επίζεο 
θπζηθφ):ΐαζίιε Σνκαλά ησλ εθδφζεσλ "Νεζίδεο" 

info@nissides.gr                                                                      6:45 π.κ. 
Καιεκέξα, Γηάλλε. 
Σν καθξνζθειέο θείκελφ ζνπ (ζηηρνπξγηθή) 
είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.nissides.gr 
ζηε ζέζε ΐηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
Ννκίδσ πσο πνιινί ζα σθειεζνχλ δηαβάδνληάο ην. 
Γεηα ζνπ 
ΐ.Σ. 
Ioannis Alevizos                                                                         8:00 π.κ 
Υαραρα!ΐαζίιε είζαη Λνχθπ Λνπθ ζε κνξθή εθδφηε, ππξνβνιείο/εθδίδεηο πην γξήγνξα θη απ‘ηε ζθηά 
ζνπ! Σηο ζπδεηήζεηο καο ζηε θφπειν ηηο θάλακε πεξπαηψληαο ζην ιηκάλη, κηα κφλν ηελ είρακε 
θάλεη θαζηζκέλνη ζε θαθεηέξηα ηνπ ιηκαληνχ θαη ήηαλ πεξί ηνπ γηαηί ν εξρνκφο μέλσλ ζηελ Βιιάδα κε 
ηελ επθαηξία ηεο Οιπκπηάδαο δελ πξνζεθέξεην, δπζηπρψο, γηα λα θάλνπλ θξνληηζηήξην ζε 
πλεπκαηηθή  παγθνζκνπνίεζε. Με ηελ ζθαλδάιε πνπ ηξάβεμεο ηψξα ζε ρξφλν κεδέλ είκαζηε 
φξζηνη θαί μαλαπεξπαηάκε  ζπδεηψληαο γηα ην πψο ην ειεθηξνληθφ  GREEKAEGEAN  κέζσ ηεο 
θίλεζεο/παξάδεηγκα πνπ έθαλαλ ν ειεθηξνληθέο  Νεζίδεο ζνπ ζα θάλεη απηφ πνπ δελ κπνξνχζε λα 
θάλεη ε Οιπκπηάδα θαη ζα θάλεη θαη ηνπο κε Βιιελφθσλνπο λα κάζνπλ απφ κηα ειεθηξνληθή θφπειν 
φζα ζηελ  πξν  ίληεξλεη επνρή    έκαζε ζε εκάο  ε θφπεινο γηα ηνλ Ώηγαηαθφ πνιηηηζκφ , ηνλ 
άλζξσπν θαη ηελ   δσή. Once brothers  always brothers, once partners in meaningful action always 
partners in meaningful action. Πξνρσξνχκε… 
 
Νίθν γηα λα δεηο ην θφληεμη φπνπ  ζεισ λα βάισ ην θείκελφ ζνπ  πνπ  ζνπ δεηψ  ηελ άδεηα λα 
δαλεηζησ,  ζνπ παξαζέησ ηηο δπν ηειεπηαηεο ηνπ ζειηδεο πνπ εζηεηια ζαλ  "θάβεξ ιέηηεξ" ζηνλ ΐ.Σ. 
πξηλ ηνπ δεηεζσ λα ην αλεβαζεη δσξεαλ ζην ζάηη ησλ εθδφζεψλ ηνπ: 
 

mailto:info@nissides.gr
http://www.nissides.gr/
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πρλά αθνχγεηαη νηη κέρξη θαη ηα ηειεπηαηα  ρξφληα ηεο ρνχληαο θαη ηα πξσηα ηεο κεηαπνιηηεπζεο  ηα 
πξαγκαηα εηαλ πην ζαθε θαη νη λενη πην επηκνλνη θαη δνξηθνη,. Ώλ ήζνπλ ηεο επηζηήκεο θη είρεο ίλδαικα ηνλ 
Υξηζηνδνχινπ πνπ ζηελ κέζε ηεο ΐ Λπθείνπ πήγε γηα δνθηνξά θπζηθήο ζηελ Ώκεξηθή θαη ζε δπν ρξφληα 
έθαλε αλαθαιχςεηο ζηηο καχξεο ηξχπεο, δηάβαδεο 15 ψξεο ηελ κέξα, αλ είρεο ίλδαικα ηνλ Παπαληθνιάνπ 
πνπ έγηλε Οιπκπηνλίθεο έθαλεο 8 ψξεο ηελ κέξα πξνπφλεζε θαη αλ ήζνπλα πην δφξηθνο θη είρεο ίλδαικα 
ηνλ Παλαγνχιε ή ηνλ Θενδσξάθε είρεο κάιινλ πηαζηεί θαη θάλαλε πξνπφλεζε 8 ψξεο ηελ κέξα νη 
ΒΏηδήδεο θαη εζχ έηξσγεο 8 ψξεο ηελ κέξα μχιν. Ώλ ήζνπλα ξνθάο, ρίππ ή εηξελνδηεζληζηήο  έςαρλεο , 
θαη κάιηζηα ρσξίο ίληεξλεη  πνπ δελ ππήξρε, λέα  απφ ην Γνχληζηνθ ρσξίο λα πνιπκαζαίλεηο ή λα ζε 
πνιπελδηαθέξεη αλ πνιινί εκίζενη ηεο ξνθ πήγαηλαλ εθεί  κε ηδησηηθά  ππεξηδέη,  δελ ζεσξνχζεο θαθφ  
πνπ‘γξαςε ν αββφπνπινο σδή  ζηνλ Καξατζθάθε αθφκε θη αλ δελ ήμεξεο  νηη ήηαλ γηα λα κε θφςεη ν 
ινγνθξηηήο σδή  ζηνλ Σζε. Ήξσέο ζνπ ήηαλ ν Παλαγνχιεδεο, νη Μίθεδεο, νη Ρίηζνη,  νη Υηθκέη θαη  
κάξηπξέο ζνπ ήηαλ νη Jara , νη Μνπζηαθιήδεο, νη Κελεληαίνη, ν Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ θαη ν Μάιθνικ Υ, γηα 
ηχπνπο Υφθθα δελ ήμεξεο, ν ππφθνζκνο ήηαλ πνιχ καθξηλφο μάδειθνο ηνπ undergound θαη νη 
Κνπζηνπξηηζηθέο λνεκαδνηήζεηο ηoπ underground  ήηαλ ζε πνιχ καθξηλφ  κέιινλ. Με ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 
πείξα απηά είλαη δείγκα αθφκε δηαπγψλ ή αθφκε ζνιψλ γλσκψλ; Με ηα πεξηζζφηεξα πνπ ηψξα μέξνπκε 
πνιιά μεθαζαξίδνπλ ή πνιιά ζνιψλνπλ αθφκα παξαπάλσ; Ώλ ηα μέξακε ηφηε ζα‘ρακε  μεθαζαξίζεη ήδε  
απφ ηφηε ή ζα‘ρακε ζνιψζεη κία ψξα αξρήηεξα ; Σέινο πάλησλ ηψξα ηί είκαζηε, ζνινί  ή μεθάζαξνη; 
...παηδηά ζπγρσξείζηε κνπ ην νηη ζα ζηακαηήζσ λα βάδσ ηφλνπο , ηνπιάρηζηνλ ζηα  η γηαηη κνπ‘ρεη 
αρξεζηεπζεη ην πιήθηξν  η θαη ηα η, l, ΄l, ί , τ,¨Ύ πξέπεη  λα ηα βάδσ κε αληηγξαθή-επηθφιιεζε  θαη πάσ ζαλ 
ηνλ θάββνπξα...Ώο θξηλνπκε επη ζπγθεθξηκέλνπ παξαδεηγκαηνο:  
Βθεηλν ηνλ θαηξφ εηρε γηλεη  θη ελα ζπλέδξην ζηελ Ώγγιηα πνπ νη νκηιηεο ηνπ θπθινθνξνχζαλ θαη ζε  
βηβιην  κε ηηηιν «Δ δηαιεθηηθή ηεο απειεπζέξσζεο».....Αελ ηα‘ρα δηαβαζεη νια, Μαξθνχδε θαη 
Λαηλγθ ζηγνπξα. Υξφληα κεηα, απφ αιιε πεγε, θηιν ηνπ ζηπι «turn on, tune in, drop out»,  εκαζα 
νηη κηιεζε θη ν Βmmett  Grogan (ζα επαλειζνπκε εζησ ζε ππνζεκεησζε αιιά θαιά ηα ιεεη θη ε 
wikipedia  νπσο κνιηο εηδα. Βκέλα ν θηινο κνπ‘ρε δσζεη ηελ απηνβηνγξαθηα ηνπ πνπ ιεγνηαλ 
Ringolevio…) Ο Γθξφγθαλ ινηπνλ πνπ εηαλ ηλδαικα γηα πνιινπο λενπο αξρηζε κε εληνλε θσλε 
θαη κπνληπ ιαλγθνπαηδ  ζε ζηπι «ην δηθν καο θηλεκα δελ εηλαη ζαλ θαλελα ζηελ ηζηνξηα...» θη  
νινθιεξσλνληαο,  ελσ  γξεγνξα ην ζηάδην εηρε αξρηζεη λα παξαιεξεη απν ελζνπζηαζκν,  εηπε 
«δελ αλεθνπλ ζε κελα ηα ρεηξνθξνηήκαηά γηαηη νπηε θαη ε νκηιηα πνπ ζαο δηάβαζα αλεθε ζε κελα, 
ζαο δηαβαζα νκηιηα ηνπ Υίηιεξ ζηε λαδηζηηθε λενιαηα» θαη ζηα δεπηεξφιεπηα πξηλ ε  κνπγγακαξα 
ηεο εθπιεμεο γηλεη νξγε εγηλε θαπλνο  πξηλ γηλεη καπξνο ζην μχιν  θαη ην μχιν ην‘θαγαλ  νζνη ζε 
πεγαδάθηα πεγαλ λα πνπλε πεξη απηνθξηηηθεο ηνπ θηλεκαηνο θαη «σξαηα καο ηελ εθεξε». (Καη λα 
πεηο  νηη εηαλ θαλαο εηξεληζηεο ηππνπ «ζπκσζε-ν-αγηνο-θη-εθνςε-η‘αξρηδηα-ηνπ»; Μέρξη θη  άξζξν 
πξνο ππεξάζπηζε ηνπ  «Filthy Mac Nasty» εηρε γξαςεη (εηζη νλφκαζε ηα κειε ζπκκνξησλ 
απν juvenile delinquents  πνπ εδεξλαλ γηαγηαδεο θαη πνπ νη πην πνιινη απν καο, κα νρη ν 
ΐαζίιεο, ν drop out θηινο κνπ, καζακε  κνλν απν ην παξσδηαθν ζθεηο ησλ Μφληπ Πάπζνλο 
https://www.youtube.com/watch?v=9_OIs49m56E    γηα ηηο  ζπκκνξηεο απν senile delinquent 
γηαγηαδεο πνπ δεξλαλε ρνπιηγθαλο) Βγξαςε «Πεο πσο δεηο ζε εθεηλεο ηηο ππνβαζκηζκελεο 
πεξηνρεο ηνπ Λνλδηλνπ πνπ βγαηλνπλ αξνπξαηνη θα πεο πσο εηηε ζθιεξνο εηηε θνπθαξαο  ερεηο 
αδπλακηα ζηελ κηθξε ζνπ αδειθε πνπ εηλαη αθνκα κσξν θαη ιεο νηη ζα θαλεηο ηα παληα γηα λαρεη 
δσε θαιπηεξε απν ηε δηθε ζνπ. Καη πεο πσο εξζε αξνπξαηνο ην  βξαδπ θαη ηεο εθαγε ηα απηηα 
ρσξηο λα ηελ μππλεζεη γηαηη σο γλσζηνλ νη αξνπξαηνη ερνπλ αλαηζζεηηθν ζηα ζαιην ηνπο,  θαη πεο 
νηη εθεη πνπ ζθεθηεζαη νηη ε αδειθε ζνπ  δελ  ζα θαλεη παηδηα θαη  νηθνγελεηα αθνπ δελ ζα ηελ 
παληξεπεηαη θαλελαο ρσξηο απηηα νηαλ κεγαιψζεη,  αθνπο μαθληθά ζην ξαδηνθσλν νηη θαπνηεο 
θηινδσεο  γηαγηαδεο δηακαξηπξνληαη γηα ηελ ρξεζε πνληηθνθαξκαθνπ ζηηο γεηηνληεο απηεο.  Β, παο 
λα  ηηο πιαθσζεηο  ζην  μπιν ή δελ παο;» Δ πξσηε ηνπ καρε κε πνιπ επηθηλδπλν θαηεζηεκελν 
ήηαλ πνπ σο εθεβνο θιεθηεο πνιπηηκσλιηζσλ αξλεζεθε λα δσζεη ηα δενληα ζηνλ αξρηκαθηνδν 
ηεο θιαδηθεο απηεο θαη επηθεξπρζεθε απν απηνλ, εθπγε λπρηα θαη κε ηα ιεθηα απηα πξσηα 
πεξηπιαλεζεθε ζηηο Ώιπεηο θαη ελησζε ζαλ λα βγεθε πξσηε θνξα απν ζθνππηδνηελεθε κεζα 
ζηνλ νπνην εηαλ εθ γελεηεο*  (ηελ Νεα Τφξθε) θαη κεηα ζπνπδαζε (ζθελνζεζηα ζηε lηαιηα), πεγε 

λα βξεη ηηο lξιαλδηθεο  ηνπ ξηδεο , αλαθαηεπηεθε  κε ηνλ lRA, ηνπ ηειεησζαλ ηα ιεθηα, εγηλε κε ελα 
θηιν ηνπ πνξλνγξαθνο  ζην νρν αιια δελ πιεξσζα παιη ηα δενληα ζηνλ ζρεηηθν αξρηκαθηνδν, 
βξεζεθε ν θηινο ηνπ κε θαξθσκελν ην  γνλαην ζην μπιηλν παησκα ηνπ ζπηηηνπ ηνπο, πεγε ν 
Γθξνγθαλ λα  αγνξαζεη νπιν  γηα  λα ππξνβνιεζεη γνλαηα  θαη αγθσλεο ηνπ αξρηκαθηνδνπ αιιά 
απηνο πνπ ηνπ ην πνπιεζε εηαλ κπζηηθνο αζηπλνκηθνο θα ηνλ εβαιε κεζα γηα νπινθαηνρε,  αιιά 
ζε αιιε ηνπ παηεληα (θαη καιηζηα ζηα γεγνλνηα  πνπ εθαγε ραζηνπθη  (ή θισηζηα ήηαλε;)  απν 
ηελ Ώκπαηηέινπ ε δηθε καο βαζηινκήησξ)   ν αζηπλνκηθνο πηαζηεθε ζηα  πξαζα λαλαη κνπξινο  
(ΤΓ: εβαιε ελα ηνπβιν ζην ρεξη ελνο Διιελα δηαδεισηε (πνπ εηαλ θνηηεηεο  ηαηξηθεο) θη απηνο 
θσλαμε ζηνλ θνζκν γπξσ ηνπο  λα παλε νινη καδη ζηελ αζηπλνκηα καξηπξεο θαη λα δεηεζνπλ λα 
εμεηαζηεη αλ ε κεζα ηζεπε ηεο θακπαξληηλαο ηνπ αζηπλνκηθνπ εηρε θεξακηδνζθνλε. Δηρε, θη ν 
αζηπλνκηθνο εηπε νηη ν Θεόο ηνπ ζηειλεη νλεηξα κε ηεηνηεο παηεληεο) θαη απνθπιαθηζαλ νζνπο  εηρε 
ζπιιάβεη (θαη ζην Ρηλγθνιεβην ν Γθξόγθαλ εγξαςε ζηνλ αγλσζην Διιελα «δελ ζε μεξσ θη αλ ζε 
εμεξα δελ ζα κπνξνπζα λα δηαβαζσ  η’όλνκά ζνπ αιιά wherever you are have a nice life  fella»)  
*YΓ (ην παξνλ ΤΓ δελ εζηαιε ζηνλ Ν. ηαζφπνπιν, ην πξνζζεζα ιηγεο σξεο κεηα νην γξακκα κνπ ζηνλ 
Αξφκν): παξνκνηα  αλαγελλεζε ελησζε ν Μάιθνικ Υ (πνπ‘ρε θαλεη εθεβεηα  κηζε ζε ζπκκνξηεο θαη κηζε ζε 
θπιαθε) νηαλ ζηηο Ώξαβηθεο  ρψξεο πξσηνεηδε αλζξσπνπο πνπ δελ εηραλ ζαλ δεδνκελν ηνλ ςπρηθν 

κσισπηζκν εθ γελεηεο  απισο ινγσ κειαςνηεηνο. Καη γηα ην πψο γηλεηαη  ε θξαζε ηνπ Υέλξπ Μίιιεξ 

«Ώκεξηθή εηλαη ε ρσξα λα κσισπηζηεηο ςπρηθα,  Γαιιία ε ρσξα λα αλαξξσζεηο θαη Βιιάδα ε ρσξα λα δεζεηο 
ζαλ λα κελ εηρεο πνηε κσισπηζηεη» λα‘ρεη ιερζεη  γηα ηελ «Eιιάδα, ρψξα ηεο ζθαιηάξαο»   βι. ζει. 55, 79 
(γηα ην Βιιεληθφ  Stairway to heaven  ηνπ ‘74) 

https://www.youtube.com/watch?v=9_OIs49m56E
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θαη κεηα πεγε ζηελ Καιηθνξληα  θαη εγηλε Ρνκπελ ησλ δαζσλ γηα ηξνθηκα θαη γηα δσξεαλ θιηληθε  
κε ηoπο diggers. Λεο ησξα πνπ απηα εηλαη γλσζηα λα εηλαη πην επθνιε ε απαληεζε ζην  εξσηεκα 
αλ ε ζπγθξνηεζε θηλεκαηνο βνεζηεηαη ή εκπνδηδεηα απν ηελ ζπκκεηνρε  πνηληθσλ; Ή πην επθνιν 
εηλαη απισο ην εξσηεκα πψο λα κε ζεσξεηο  θνπηαιηεο λεξνπ ζαλ σθεαλνπο πνπ ρσξαλε 
ηξηθπκηεο πνπ κπνξνπλ λα ζε πλημνπλ  ελσ κνλν ζηξαβνθαηαπηλνληαο ή ερνληαο ηξηθπκηα εθ 
θξαλησ κπνξεηο λα πληγεηο απ‘απηεο;  πσο θαη λαρεη  απν ―ππνθνζκν‖  ζε θηλεκαηηθε  ελλνηα 
ηνπ νξνπ   underground ερεη πνιια βεκαηα, γηα ηελ  ειιεληθε ηνπο βεξζηνλ εηδακε θαπνηα ζηε 
ζει. 94*πνπ εηραλ θαη ην λνεκα ηνπ θπξηνιεθηηθνπ εκηππνγεηνπ πνπ δελ εηαλ μελα θαη ζηηο 

πξνεθηαζεηο ηππνπ Κνπζηνπξίηζα-Μπξέγθνβηηο ζηε ιεμε underground,  νπηε βεβαηα ζηίο 
πξνεθηαζεηο πνπ ζηελ Βιιάδα ηαπηηζηεθαλ, πνιχ λσξηηεξα,   κε ηελ νκφινγε νπηηθε ηνπ Φέξξε. 
Μηα εηθνλα ηζνλ ρηιηεο ιεμεηο θαη κηα κεισδηα ηζνλ αιιεο ηνζεο θαη παξαπαλσ.. Ώξθνπλ ινηπνλ 
θαηη ςηια απν ζειηδα γηα λα εηπσζνπλ  νινθιεξνη ηνκνη ιεμεσλ    
Σελ πξνεγνπκελε θνξα πνπ κνπ‘ρε πεη ν ΐαγγέιεο λα πακε ζε  ζπλαπιηα ζην  Καιιηκάξκαξν 
ήηαλ ηνλ θαηξν  ηνπ Police on my back θαη ζπκκεηεηραλ θαη νη Clash. Σσξα δελ ήκαζηαλ 
πξνζθαηα απνιπζεληεο απ‘ην ζηξαην αιια εγσ θνληεπα ηε ζπληαμε,  ε θνξε ηνπ ΐαγγέιε 
ηειεησλε ιπθεην θη ν γηνο ηνπ ηειεησλε δεκνηηθν... 

From Underground  to  Overground  

https://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg , https://www.youtube.com/watch?v=TNCwhnUIguw  , 

https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI , https://www.youtube.com/watch?v=WBp-enlsV_k,  
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo https://www.youtube.com/watch?v=0u7PT7heg6o     . 

(βι . Overground      ζει. 26, 27 γηα  εηθνλνγξαθεζε  θαη γηα ηελ θαησζη ζηηρνκπζηα) 

-Feynman lived in a country that respected human rights Hikmet  didn’t. They speak from a 

different perspective. And obviously Feynman’s famous imaginative ways of going beyond the immediately obvious did not 

lie in directions like imagining how it was outside his own country. 

-And obviously you  haven’t seen “Infinity” where Mathew Broderick plays Feynman as a young student when his wife 

Arlene died at twenty. You would then see the body language in which Feynman looks out of that jar. It’s the last scene of 

the movie. He has come back to Los Alamos from the funeral. It’s after midnight. He sees on a window shop of a village 

square a red dress they wanted to buy. He leaves his suitcase by a bench and lies on the bench on his back and stares at starry 

infinity, heart-crushed ” “I saw the red dress and that’s when it all got me..” 

(...  had already started googling “Feynman, Arlene” “…and then said: “Feynman is a 

Dirac who also is human” was what Oppenheimer wrote, but without effect, to his colleagues in Berkeley to convince them 

to hire Feynman before others did” (Oppenhemer’s phrase about Dirac maybe just meant the well known story that  contrary 

to Einstein’s opinion about Dostoyevsky (“He teaches  me more than Gauss”) Dirac, when given  “Crime and punishment” 

to read, he did so and then just said that there  were two sunsets in the same day in the story. 

 

*Μηα θνξα ζε ελα γακν μαδειθνπ  ζην ρσξην κνπ  , ηεζζεξα ρηιηνκεηξα απν ηελ πεγάδα ηνπ Μειηγαιά, 

ζπδεηνπζα ζην ηξαπεδη κε λεαξνπο πνπ εηπρε λα κε ρνξεπνπλ, εηπα θαη γηα ηνλ Θενδσξάθε θαη κνπ ιεεη ελαο 
μαδειθνο: «Γηάλλε  αλ δελ κπεη  ν ππνθνζκνο ζε απηεο ηηο ηζηνξηεο δελ γηλεηαη ηηπνηε» «Ση  ελλνεηο;» «Δκνπλ κηα 
θνξα λπρηεξηλνο κπαξκαλ ζε εκηππνγεην θαθελεην ζηα Παηεζηα πνπ ην  βξαδπ γηλνηαλ κπαξκπνπηηεξα θαη 
κεδεδνπσιεην. Βηραλ εξζεη απ‘εμσ κεραλνβηνη θαη καξζαξαλε,   ιεεη ελαο πειαηεο ζην αθεληηθν κνπ «αλ δελ  
ηνπο δησμεηο αιιάδνπκε κπαξκπνπηηεξα», ζηειλεη εθεηλνο ηνλ κπξαβν, αξγνπζε λα γπξηζεη, παεη λα δεη ηη γηλεηαη, 
καο ιεεη «βαξαλε κπνπληεο ν δηθνο κνπ  θη ν αξρεγνο ηνπο παηδνληαο  ηα βαξειαθηα ζην πεδνδξνκην αγθαιηα», 
νζν ην ιεεη βγαδεη ηα θνηνπνπια απ‘ηε ζνπβια,  παεη παλσ ηνπ δηλεη κηα ζην  κπξαηζν ηνπ αξρεγνπ, ε ζνπβια 
ηξππεζε ην πεηζηλν  πνπ θνξαγε ηξππεζε θαη θξεαο θαη βγεθε απ‘ηελ αιιε. Σελ αιιε κεξα μαλαξζαλε αιιά δελ 
καξζαξαλε» «Σα‘δα  νια» «Γελ ηα‘δεο. Σσξα ζα ηα δεηο. Έλαο πειαηεο πνπ ηελ εηρε πεζεη ζε γθνκελα αιινπ 
εθαλε ηε καιαθηα λα εξζεη ρσξηο κπξαβνπο. Σνλ πηαζαλε  νη κπξαβνη  ηνπ αιινπ θαη  ηνπ εηπαλ «ζα ζνπ 
δσζνπκε πελεληα   καραηξηεο. Ώιιά νρη γηα λα πεζαλεηο» «Κη εζπ ηη εθαλεο;» «Πνξηνθαιάδα»«Ση ελλνεηο;» 
«Απηνο κνπ ην‘πε; «Φηηαμε κνπ κηα πνξηνθαιαδα, ζα ραζσ αηκα». Βγσ ηνηε ηα‘δα νια. Λνηπνλ ηελ αληηζηαζε ζηα 

κεξε καο απηνο πνπ‘βγαιε ηα θνηνπνπια  απ‘ηε ζνπβια ηελ εηρε μεθηλεζεη. Με αιινπο ζθαμαλε ηνπο Γεξκαλνπο 
ελνο θπιαθηνπ θαη κε ηα νπια ηνπο μεθηλεζαλ. Ώπην  ελλννπζα ππνθνζκν»  «.......» (Ώλ ηνρε αθνπζεη ν 
Κνπζηνπξίηζα ε αξρηθε ζθελε ζην Underground ζα εηαλ νρη ζε εκηθπξηιε κπηιηαξδαδηθν  αιια ζε 
εκηππνγεηα κπαξκπνπηηεξα  θαη ην εξγν ζα ιεγνηαλ  εκηunderground‖ ζθεθηεθα, αιια πνιχ αξγνηεξα, 
επξεπε πξσηα λα κε κπεζεη αλεςηα κνπ ζηνλ  Φίζθε θαη ζηνλ  Μoπδνπξάθε. Σνηε πξνιαβα κνλν λα 
ςηινξσηεζσ ηνλ  μαδειθν, πνπ νη ζπνπδεο ηoπ εηαλε «hotel administration» αλ ε κπαξκνπηηεξα εηαλ εηνο 
γηα πξαθηηθε εμαζθεζε ή γηα δηπισκαηηθε. Μπνξεη νκσο  θαη λαηαλε γηα εηνο νπζηαζηηθεο κνξθσζεο πεξη 
ησλ «facts of life»...) 

 
Παξελεξγεηεο ζε ηνζν κεγαινπ κεθνπο θαβεξ ιεηηεξ: Οηαλ δελ κπεη θαηη ζε ζπλεκκελν  ή ζε 
ιηλθ ηνηε ελδερεηαη λα εκθαληζηεη ην εμεο ζεκα ζηνλ παξαιεπηε   

[Πεξηθνκκέλν κήλπκα]  Πξνβνιή νιφθιεξνπ ηνπ κελχκαηνο  
θαη καιηζηα ρσξηο ε πεξηθνπε λα γηλεη ζην ηδην ζεκεην ζε νινπο ηνπο παξαιεπηεο , νπφηε αλ θαπνηνη 
ζηε ιηζηα ην δηαβαζνπλ κελ αιιά δελ δνπλ ην ζεκα θαη ζειεζνπλ λα αληαιιαμνπλ απνςεηο ζα 
βξεζνπλ πξν δηαθφξσλ εθπιεμεσλ ινγσ κε θνηλνπ εξεζηζκαηνο. Ο παξαλνεζεηο νκσο ερνπλ θαη ην 
θαιν νηη δηλνπλ ιαβε  ζε δηαζαθεληζεηο  Πρ απνζπαζκαηα ηνπ  αξζξνπ ηνπηαζφπνπινπ εξήκελ 
θνληεμη πξνθαιεζαλ ηελ ζπλνπηηθε απαληεζε  ηνπ Μπηληάξε «Ο ειιεληθφο πνιηηηζκνο σο πεγή 
ζπλείδεζεο έρεη ζηεξέςεη, γηαηί δελ ππάξρεη "ειιεληθή" ζπλείδεζε γηα λα εκπλεπζηεί απφ απηφλ. Οη 
ερζξνί καο δελ είλαη νη ζεκεξηλνί αληίπαινη είλαη νη απξηαλνί παληεισο αδηάθνξνη γηα φια απηά». θαη 
ηελ δηθε κνπ δηαζαθεληζε «Σν λα ππαξρεη Βιιεληθε ζπλεηδεζε λα εκπλεπζηεη  απν ειιεληθν 

https://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg
https://www.youtube.com/watch?v=TNCwhnUIguw
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
https://www.youtube.com/watch?v=WBp-enlsV_k
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo
https://www.youtube.com/watch?v=0u7PT7heg6o
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Overground,%20tragicomix%20in%20space-movie%20format.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=be53ef92cc&view=lg&permmsgid=msg-a:r2498074906439660246
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πνιηηηζκν ζεκαηλεη λα ππαξρνπλ ειιελεο ή κε  ειιελεο πνπ λα θαλνπλ θαηη πνπ ζα ην εθαλαλ νη 
Βιιελεο πνπ ζαπκαδακε  (πρ ν αλζξσπηλεο αζπηδεο ζηελ Γηνπγθνζιαβηα , ν ππξνζβεζηεο ζηνπο 
δηδπκνπο ππξγνπο, ε Ραηζει Κνξπ ζηε Γαδα, επηζεο ζεκαηλεη  λα ππαξρνπλ Βιιελεο ή κε Βιιελεο 
 λα ην ηξαγνπδεζνπλ νπσο ν Μπξνπο πξηλγθζηελ ηξαγνπδεζε ηνπο ππξνζβεζηεο θαη ν  ν 
ηθειηαλνο ηνπο καρεηεο ηνπ ζαξαληα,επηζεο ζεκαηλεη λα ππαξρνπλ Βιιελεο ή κε Βιιελεο λα 
εκπλεπζηνπλε απν νζα νη  ηθειηαλνη θαη νη Μακθνξλη ζα εκπλενηαλε απν ηελ Ώξραηα Βιιάδα ή νη 
Ώξραηνη  Βιιελεο ζα εκπλενηαλ απν απηνπο. Οζνλ αθνξα ην νηη κεγαια λνπκεξα λενιαηαο ηξαβαλε νη 
ηξαπ κηνπδηθ ζηαξ πνπ δηαδηδεη ην ηληεξλεη  θαη νρη θηλεκαηα ειιεληθνηεηαο , ζαλ ηεο δηεζλνπνηεκελεο 
 πνπ αλεθεξα,  ε απάληεζε εηλαη ην λα ιελε αλζξσπνη πνπ ηελ ερνπλ( ζαλ θαη ζελα θαη ηνλ Γέθπξν 
θαη ηελ Πφιπ θαη ηνλ Ώλδξηαλφ ) ζηνπο εθδνηεο ηνπο λα δηλνπλ  ειεθηξνληθα βηβιηα ηνπο δσξεαλ, 
νπσο ν ΐαζίιεο,  γηα λα κπνξνπλ δαζθαινη λα ηα εμεγνπλ ζηνπο  καζεηεο ηνπο  λσξηο εξεκελ 
ππνπξγείσλ»  Βπηζεο δηλεη  ηελ ιαβε λα μαλα-αλαθεξζεη παιηνηεξε ελδηαθεξνπζα ζηηρνκπζηα  γηα ην 
ακεζφηαηα ζρεηηδνκελν  ζεκα ηνπ λνεκαηνο  πνπ ερεη (ή εηρε) ν ζηηρνο «Βιιάδα ζηνπο ψκνπο ηεο γε 
θνπβαιάο» ηνπ παλνπδάθε γηα ηνλ απιν Έιιελα Βλλνσ ηελ ζρεζε ηνπ ζηηρνπ κε ην ιηλθ Οη 
ηειεπηαίνη αληάξηεο 2006. Ζκεξνιόγην Βαγγέιε Γηαλλόπνπινπ.pdf πνπ ζαζ εηρα (πξηλ θαλα δπν 
κελεο) ζηεηιεη παθεην κε ην  https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg ηνπ παλνπδάθε 
(βεβαηα  ζην αλσηέξσ ην  απινο Διιελαο καιινλ ζειεη εηζαγσγηθα, νπσο επηζεο ζα εζειε 
θαη   ην  αλσλπκνο  , θαη   αθνκα  πεξηζζνηεξα ην απαηδεπηνο αθνπ απην έρεη   δηπιε ζεκαζηα. 
-Σν δηάβαζα ην θείκελν, είλαη ζπγθινληζηηθφ. Με δφξηζε θάπσο ζηηο αθεγήζεηο κε δξάζε, κε 
κπέξδεπε, αιιά έηζη είλαη ηα ζηξαηησηηθά. Ώπφ ηελ άιιε ε ιηηφηεηα ζηελ αξρή, ε απζεληηθφηεηα ηνπ 
ιφγνπ κε έρνπλ θάλεη ιηψκα. ε επραξηζηψ πνπ κνπ ην έζηεηιεο θαη κπξάβν γηα ηε δηάδνζε πνπ ηνπ 
έθαλεο/Πφιπ 
- Ο Νίθνο γηα ηηο  ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηνπ θπξ ΐαγγέιε είπε νηη κε ηέηνηα ιηηφηεηα ην θφπεινο  
Κχπξνο λνκίδεη θαλείο φηη είλαη Γιπθάδα ΐνπιηαγκέλε ζε είθνζη ιεπηά.  Ώπιψο ήζεια λα κνηξαζηψ θαη 
κε άιινπο ηελ πιάθα πνπ έπαζα απ ‗ην  πφζν δηαθνξεηηθά αθνχγεηαη  απφ πξψην ρέξη θη φρη κε 
κεζνιάβεζε κνξθσκέλνπ κεηαθνξέα θαη ηη ζεκαίλεη ην φηη  θηλεηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη ν ιαφο. Ο 
Γέθπξνο φηαλ ην δηάβαζε κνπ είπε γηα ελα πνίεκα ηνπ ηθειηαλνχ πνπ δελ ζπκάκαη ηνλ ηίηιν ηνπ αιιά 
εζπ ζα ην  αλαγλσξίζεηο, ιέεη γηα ην βπζφ ηνπ Ώηγαίνπ πνπ είλαη ζαλ θείκελν ηζηνξίαο  απφ ηα  
βνπιηαγκέλα  ζθάθε θαη ηνπ ην ζχκηζε ε ζπλερήο δηάζρηζε ηνπ Ώηγαίνπ απφ ηνλ θπξ ΐαγγέιε θαη ηα 
βνπιηάγκαηά ηνπ. Ο ηθειηαλφο ηέηνηα  πιάθα δελ  έπαζε κε ην ζπκβάλ πνπ είδε "ζηνπ ζηνπ Λνπθά 
ην κνλαζηήξη"; (πνπ επίζεο απφ ηνλ Γέθπξν ην έκαζα) Καη  εμίζνπ κεγάιε πιάθα ηφηε πνπ 
δηαζηαπξψζεθε θαΎθη ζην νπνίν  επέβαηλε  απφ Ώίγηλα γηα Ώζήλα κε άιιν  πνπ εξρφηαλε απφ Ώζήλα 
ζε  Ώίγηλα κε θαληάξνπο πνπ γχξλαγαλ απν Πίλδν θαη ηνπ θψλαμε έλαο "Κπξ Άγγειε μέξεηο εζχ γηαηί 
καο γπξίζαλε; Βκείο πξηλ θχγνπκε είρακε θνηλσλήζεη" θαη φηαλ ζπγθινληζκελνο ην‘πε ζηνλ 
Καδαληδάθε  εθείλνο ηνππ'ε «δελ ηνμεξεο ; Ο ιανο δελ δηδάζθεηαη, δηδάζθεη» Κη ν Καδαληδάθεο  
απφ ηνλ Γνξκπά πνπ ήηαλ θεπνπξφο ηνπ δελ ζα‘ηαλ ζπγθινληζκέλνο; (Μαθεδνλνκάρνο ήηαλε.ρη  
θακάθη ηχπνπ  "ληνπ γνπ ιάηθ καληκαδέι δε γθξεο,"  πνπ άκα κάζεη ζπξηάθη ζε ηνπξίζηξηα ζα λνκίζεη 
νηη απηφ ελλννχζε ην ξεηφ  «Ο ιαφο δηδάζθεη,  δελ δηδάζθεηαη» ) / Γηάλλεο  
ΤΓ:Ώ! ¨Πξσηέαο» ιεγφηαλ ην πνίεκα ηνπ ηθειηαλνχ πνπ έθεξαλ ζην λνπ ηνπ Γέθπξνπ  νη ζαιάζζηεο 
δηαδξνκέο ηνπ θπξ ΐαγγέιε, λα΄ην: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/aggelos_sikelianos/prwteas.htm    
Κη φηαλ κεηά ηνπ έγξαςα θαη ηελ θξάζε ηνπ θπξ ΐαγγέιε  «ηη θάλνπλ ν λένη ζήκεξα; Βκάο ηφηε καο 
θνβφηαλ ρέξηα , πνδάξηα αιιά  ζπλερίδακε.Σψξα;»   κνπ έζηεηιε θαη ην εμήο πνπ ήδε είπακε: 
 http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/aggelos_sikelianos/st_osioy_loyka_to_monasthri.htm 

ΤΓ2 :ζρεηηθόο  ζπλεηξκόο από ηα πεξί Καδαληδάθε, ην'λα θέξλεη η'άιιν:  
«Ακνξγηαλό θείκελν πνπ αθνξά επίζθεςε (κε πέδηια θαη ρσξίο θαλ βαιίηζεο) ηνπ 
Καδαληδάθε ζηελ Ακνξγό  γηα ιίγν θαη κέζα από ηα κάηηα ηνπ Αληώλε ηνπ Σξαηάξε (εθ ηνπ «ηξάηα») 
ελόο θνβεξνύ ςαξά θαη βαξθάξε πνπ έηπρε λα ηνλ παξαιάβεη ζηελ απνβίβαζε από ην θαΎθη πνπ ηόηε 
γίλνληαλ ρσξίο ιηκάλη. 

 «Μηραήι Κσβαίνο: Ο Καδαληδάθεο ζηελ Ώκνξγφ 
…. 
-Πνιιά πξάκαηα έκαζα απ‘απηφ ηνλ άλζξσπν , έιεγε κηα κέξα κε θακάξη ζηνπο ζακψλεο ηεο 
θαιχβαο. 
Κη απηνί απφ πεξηέξγεηα θαη θάπνηα δφζε  θαθεληξέρεηαο ξσηνχζαλ: 
-Ήληα ζ‘έκαζε ηέινο πάλησλ απηφο ν Καδαληδάθεο; Μέξα λχρηα είζαη καδί ηνπ…Ώμάλνηε, καζέο, 
λα κε ζε θάκεη θαη ζέλα άζενθαη θνκκνπληζηή. 
Ο Ώληψλεο φκσο εζχκσλε, φηαλ άθνπε ηέηνηεο θνπβέληεο θαη κηινχζε άζρεκα: 
-Να ζθάζεηε , άκα δελ μέξεηε. Οχηε άζενο είλαη ν άλζξσπνο νχηε θνκνπληζηήο. Μαθάξη λα ηνπ 
κνηάδακελ φινη… 
-Έια δα, θαεκέλε Ώληψλε! ινο ν θφζκνο ιέεη πψο είλαη άζενο…,απαληνχζαλ απηνί… 
-Ο θφζκνο ιέεη, ρσξίο λα μέξεη,  γηαηί απηφο ν άλζξσπνο πηζηεχεη ζην Θεφ πην πνιχ θη απφ ζαο. ηαλ 
ηνλ ξψηεζα κηα κέξα γηαηί ηνλ ιέλε άζεν , κνπ‘θακε νιφθιεξε ζεσξία 
-Βζχ Ώληψλε, κνπ είπε, φηαλ βγαίλεηο ζην ππξνθάλη ηη ςάρλεηο λα βξεηο; Υηαπφδη βέβαηα. Κη φηαλ δελ 
ην εχξεηο θαη γπξίζεηο άπξαθηνο, δε ζα πεηο βέβαηα πσο δελ ππάξρνπλ ρηαπφδηα, αιιά ζα μαλαβγείο 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-2006.-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-2006.-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-2006.-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/aggelos_sikelianos/prwteas.htm
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/aggelos_sikelianos/st_osioy_loyka_to_monasthri.htm
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ηελ άιιε κέξα θαη ηελ άιιε θαη ηελ άιιε. Φάρλνληαο γηα ρηαπφδη,γηαηί  μέξεηο πσο ππάξρεη 
ηέηνην πξάκα. Σν ίδην θάλσ θη εγψ. Φάρλσ κέξα λχρηα γηα λα βξσ ην Θεφ, γηαηί μέξσ πσο ππάξρεη , 
αθνχ αλ δελ ππήξρε δελ ζα ππήξρα νχη‘εγψ. Καη δελ αξθεί λα ιέσ: πηζηεχσ πσο ππάξρεη Θεφο. 
Δνπζία είλαη λα ηνλ εχξεηο, λα ηνλ λνηψζεηο, λα θνπβεληηάζεηο καδί ηνπ. Δ δηαθνξά κνπ κ‘απηνχο πνπ 
κε ιέλε άζεν είλαη πσο εγψ αλαδεηψ πξσί θαη κεζεκέξη θαη θάζε ψξα, λα ηνλ εχξσ, ελψ απηνί απιά 
πηζηεχνπλ  κνλάρα πσο ππάξρεη θαη δελ δίλνπλ δπάξα λα ηνλ γλσξίζνπλ απφ θνληά, λα ηνλ λνηψζνπλ 
κέζα ηνπο ζαλ ηνλ πνιπηηκφηεξν ζεζαπξφ θαη νδεγφ ηεο δσήο ηνπο. 
Έλαο ειηθησκέλνο ςαξάο πεηάρηεθε ηφηε κε πείζκα λα δηαθφςεη ην ξεηνξηθφ ρείκαξξν ηνπ Ώληψλε: 
-Γηάληα ην ινηπφλ είλαη θνκκνπληζηήο; Οη θνκκνπληζηέο δε ιέλε νη ίδηνη πσο είλαη άζενη; 
-Καη πνηνο ζνπ‘πε πσο είλαη θνκκνπληζηήο; Βγψ φηαλ ηνλ ξψηεζα κνπ είπε θαζαξά θαη μάζηεξα πσο 
δελ είλαη θνκκνπληζηήο. 
-Κη εζχ ην πίζηεςεο; 
-Καη βέβαηα ην πίζηεςα. Ο θφζκνο, κνπ εμήγεζε, παξεμεγεί  ηε ζηάζε ηνπ, γηαηί εθθξάδεη πνιιέο 
θνξέο δεκφζηα ην ζαπκαζκφ ηνπ γη‘απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο θνκκνπληζηέο. 
-Β αθνχ ηνπο ζαπκάδεη δελ είλαη φκνηφο ηνπο; 
-Σν είπα θη εγψ απηφ αιιά μέξεηε ηη κνπ απάληεζε; Κάπσο έηζη: 
-Θαπκάδεηο βέβαηα,  Ώληψλε κνπ, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, δελ είλαη έηζη; Μπνξείο ινηπφλ λα θαπρεζείο πσο 
είζαη φκνηφο ηνπ; Σνλ ζαπκάδσ θη εγψ  πνιχ, ζαπκάδσ αθφκε φινπο ηνπο άγηνπο ηεο εθθιεζίαο πνπ 
καξηχξεζαλ ζη‘φλνκά ηνπ. Μα νχηε ζην λπράθη δελ κπνξψ λα ηνπο θηάζσ.  Κάηη πνιχ δπλαηφ είλαη 
κέζα κνπ, πνπ κνπ θσλάδεη επηηαρηηθά: Βίζαη ιεχηεξνο, δελ αμίδεη, θαεκέλε, λα είζαη ζθιάβνο, ε δσή 
είλαη άρξεζηή ρσξίο ιεπηεξηά. Πψο γίλεηαη ινηπφλ, Ώληψλε, λα κε ζαπκάδσ αλζξψπνπο πνπ 
πηζηεχνπλ κε πείζκα ην αληίζεην θαη ζπζηάδνπλ έηζη ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ, ηε ιεπηεξηά ηνπο; 
-Καη ηψξα ίληα ιέηε ηνπ ιφγνπ ζαο; ξψηεζε ν Ώληψλεο κε θάπνηα δφζε εηξσλείαο.   
-Σν αθξναηήξην έκεηλε απνζβνισκέλν. Οη αθειείο εθείλνη ρσξηθνί, ςαξάδεο, βαξθάξεδεο 
πεξηβνιάξεδεο δελ ήμεξαλ πηα ηη λα πνπλ. Ο Ώληψλεο κηινχζε κε ηέηνην σξαίν θαη πεηζηηθφ ηξφπν, 
ζαλ άλζξσπνο γξακκαηηζκέλνο, πνπ ήμεξε λα ζηνρεχεη ζηνςαρλφ θαη λα θάλεη ηνπο άιινπο, αληί λα 
ζρνιηάδνπλ θαη λα θαθνινγνχλ αλζξψπνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ, λα θνηηάμνπλ ιηγάθη κέζα ηνπο, λα 
γλσξίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ κεγάιν απηφ άγλσζην! Κπξηεχηεθαλ φινη απφ έλα 
ζπλαίζζεκα θαησηεξφηεηαο. 
-Πψο άιιαμε εηνχηνο ν άλζξσπνο, έιεγαλ κεηαμχ ηνπο. Ώπηφ ην δηανιεκέλν  θνπέιη, ν Καδαληδάθεο, 
αληί λα ηνλ θάκεη  θνκκνπληζηή, ηνλ έθακε ινγηφηαην…πσο ζνπ θαίλεηαη;» 
Μα αο επηζηξέςνπκε ζην πώο αληί λα δηδάζθεηαη ν ιαόο δηδάζθεη «ηζηνξία ηνπ θόζκνπ  ζε κηθξά 
νλόκαηα»:  
Σν 2003 πνπ εγηλε ζηελ Μαθξφλεζν ε ''Ρεβάλο ηεο lζηνξίαο'' φπσο  νλφκαδε'' ν Θενδσξάθεο ηελ 
πξσηε ζπλαπιηα ζηε νπνηα δηεπζπλε  κε αζπξα ξνπρα αληη κε καπξα (ηα νπνηα θνξαγε δηνηη, κε 
ηνζνπο λεθξνπο ζπληξνθνπο ''κηα δσε ελησζε παπάο'') κνπ ηειεθσλεζε ζηε Γιψζζα θνπέινπ ν 
Κψζηαο ηεο ζει. 71, ζπλαδειθνο θαη γηνο  Μαθξνλεζηψηε κεπσο ζεισ λα πασ καδη ηνπο ζηελ 
Μαθξφλεζν, θπζηθα θαη εζεια,  θαη λνκηδνληαο νηη  ζαλαη ζε θακηα  εμνξηα ηνπ Ώδάκ  θνληα ζε θακηα 
Ώζηππάιαηα ξσηεζα πνζεο λπρηεο ζα παξεη ην ηαμηδη γηα λα μέξσ πνζα  ζρεηηθα λα παξσ καδη κνπ . 
Ώθνπζα ηνλ θπξ πχξν, ηνλ παηεξα ηνπ, λα θσλαδεη ''Πεο ηνπ Γηάλλε νηη κηα λπρηα επθνιε εηλαη.  Βγσ 
δπν ρξνληα εβγαια εθεη'' Σειηθά δηπια ζην Λαχξην εηαλ! Πεγακε, πξσηε γεπζε, ή καιινλ πξσηε 
κπξνπδηα, εηαλ νηη εηαλ γεκαηε ζπκαξη πνπ κπξηδε παληνπ ραξαθηεξηζηηθνηαηα,εμ νπ, θαηλεηαη,  θαη ν 
ζηηρνο ''Μπξηζε ην  ζθαγεην καο ζπκαξη θαη ην θειη καο θνθθηλo νπξαλν''  Ώδειθνο ηνπ ζπλαδειθνπ 
εηλαη ν μελαγνο πνπ βιέπνπκε ζην  παξνλ pdf θαζε ηνζν  (αιιά δελ κπνξεζε λα εξζεη ινγσ ζαηδφλ), 
ε μελαγεζε απ‘ ηνλ θπξ πχξν εηαλ ε πξαγκαηηθή αηηηα γηα ηα ζεαηξα πνπ εγξαθα ζηα παηδηα: 
«ηελ» Νχρηα ηνπ Ώγίνπ ΐαξζνινκαίνπ»  πνπ ζαρεηε αθνπζεη ην ζρέδηφ ηνπο ήηαλ λα καο θαλνπλ λα 
πξνζπαζενζπκε λα ηνπο αξπαμνπκε ηα νπια γηα λα‘ρνπλ δηθαηνινγηα λα καο ζθνησζνπλ θαη εηρακε 
εληνιεο λα ακπλζνπκε κνλν κε πεηξεο, απ‘απηεο ζψζεθα,ζθπβνληαο λα παξσ πεηξα λα ηνλ ρηππεζσ 
ε ζθαηξα πνπ κνπξζε κπεθε απν δσ θαη βγεθε απν δσ (καο εδεημε ηα ζεκαδηα ζην  ιαηκν  κπξνο θαη 
πηζσ (παξνκνίσο  ηνηε πνπ κνπιεγε ν θπξ Βαγγέιεο πώο ηνπ βπζηζαλ  νη Γεξκαλνη ην θαΎθη θαη θαζσο 
ζσζεθε θνιπκπώληαο εθαγε θαη ξηπε  πνιπβόινπ  απν αεξνπιάλν κνπ’δεημε  νηη  ηνπ ειεηπε ελα 
δαρηπιν))Βραζα ηηο αηζζεζεηο κνπ αιιά κνπ εηπαλ κεηα νηη ελαο θσλαμε ''κνλν ηα ρεξηα κνπ εηλαη 
ζπαζκελα, ηα πνδηα κνπ εηλαη γεξα, βγαιηε ηνπ ηε δσλε θαη δεζηε ηνλ ζηελ πιαηε κνπ λα ηνλ πασ 
ζην θαξαβη κε ηνπο ηξαπκαηηεο'', εηξεραλ δηπια ηνπ  θξνπξνη  θαη ξσηαγαλ γηα εκελα αλ εκνπλ  
''ΐνπιγαξνο'' λα κε μαλαππξνβνιεζνπλ. Αελ εκαζα πνηνο εηαλ απηνο πνπ κε εζσζε, νπηε αλ εδεζε ή 
πεζαλε, αθνπ ζην  ηεηξαθνζηα ελα πνπ καο πεγαλ δεκελνπο καο εηραλ ζηα θξεββαηηα.....Να εδσ εηαλ 
ν ζαιακνο ηνπ ζεηνπ ζνπ πνπ δσζακε ην φλνκά  ηνπ ζηνλ αδειθν ζνπ, ηνλ εθηηκεζα , κε εθηηκεζε θαη 
ακα εκαζα νηη εηρε αδειθε ηνλ ξσηεζα ακα κνπ ηελ δηλεη ακα δεζνπκε θαη ακα βγνπκε θαη αλ κε ζειεη 
θαη θεηλε...» Γη‘απην εγξαθα ζεαηξα,  γηα λα θηηαρλσ θνληεμη γηα πξαγκαηα  ζαλ  απηα πνπ‘καζα απν 
θπξ πχξν θαη θπξ ΐαγγέιε , απν Μίζζην θαη Μαξδά. ΐέβαηα νηαλ κε ξψηεζε  ε Κηθή: «Κχξηε,  αθνπ 
ζέαηξα ζαο  αξεζεη λα γξαθεηε γηαηη γηλαηε θπζηθνο;» ηεο εηπα «Γηα λα ερσ εζαο ηνπο καζεηεο  σο  
εζνπνηνπο λα ηα παηδεηε ηδακπα ζηηο γηνξηεο  ηεο 17Ν ελσ εγσ ζα ππνδπνκαη ηνλ θαζεγεηε θπζηθεο 
θαη   ζα πιεξσλνκαη»  
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Πακε πάιη απν ηνπο «αλψλπκνπο» ζηνπο «επσλπκνπο», ηνλ εξεπλεηε ηνπ Αεκφθξηηνπ θαη ηνπ CERN ηεο ζει. 
69.  Δηαλε Γισζζηψηεο θαη θαζε ηνζν εθαλε θαη ζηελ Γιψζζα ελεκεξσζεηο ζηελ θνηλε γηα δεκνηηθφ θαη 
γπκλάζην/ιχθεην αηζνπζα εθδεισζεσλ, πφηε γηα ηνπο  θηλδπλνπο ζπν ηα θηλεηά, πνηε γηα ηνπο θηλδπλνπο απν 
ππιψλεο ηεο ΑΒΔ, πφηε γηα θαηαζθεπε ησλ ζπηηησλ  εηζη πνπ λα  ρξεηαδεηαη ιηγνηεξε ελεξγεηα ε ζέξκαλζή ηνπο, 
.....κηα θνξα εθεξε ζπλαδειθνπο ηνπ θαζεγεηεο θαη θαζεγεηξηεο παλ/κηνπ λα κηιεζνπλ,  θαη κηα θαζεγεηξηα 
κηιεζε γηα ην «πψο θαηα ηνλ Οξθηθφ κχζν κπνξεη  θαη ππαξρεη αθνκα ην  θαιν ζηνλ  θνζκν παξα ηελ ηνζν  
εθηεηακελε παξνπζηα ηνπ θαθνπ;». Σνπο θηινμελεζε ζην  ζπηηη ηνπ θαη κεηο θαιεζακε ην δεπγνο Μπηληάξε λα 
γλσξηζεη ηελ Γιψζζα ζε παθεην κε ηνζν  ελδηαθεξνπζα  νκηιηα: Κάπνηε ηνλ Αηφλπζν, ζχκβνιν ηνπ θαινχ, ηνλ 
θπλεγνχζαλ θάηη γίγαληεο. Βθείλνο γηα λα μεθχγεη ζπλερψο κεηακνξθσλφηαλ, αιιά ζε κηα ζηηγκή πνπ είρε 
κεηακνξθσζεί ζε λεαξφ ηαχξν έλησζε πνιχ φκνξθνο θη έθαλε ηελ αλνεζία λα ζηακαηήζεη λα θνηηαρηεί ζηα λεξά 
κηαο ιίκλεο. Βθεί νη γίγαληεο ηνλ πξφιαβαλ, ηνλ ζθφησζαλ θαη, σο ηαχξν, ηνλ έθαλαλ κπξηδφιεο θαη ηνλ έθαγαλ. 
Μεηαβνιίζηεθε ζηα ζηνκάρηα ηνπο θαη κεηά φια ηα θχηηαξα θαη απηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο πεξηείραλ θαη ην 
θαιφ. Καηέιεμε ε θαζεγήηξηα: Αειαδή ην «Λάβεηε θάγεηε, ηνχην εζηί ην ζψκα κνπ…» νη Οξθηθνί ην εηραλ ζαλ φηη 
ν ηξφπνο πνπ ηα θαιφ επηδεί είλαη ζαλ ζνπβιάθη ζηα ζηνκάρηα ησλ θαθψλ. ηε ζπδήηεζε, ιφγσ επηθαηξφηεηαο  
(κέξεο  εηζβνιήο  ζην  lξάθ) πξνέθπςαλ θαη ηα «Αελ ζεκαηλεη δειαδή «ζθάμε κε αγά κνπ λ‘αγηάζσ» αιιά π.ρ. 
φηαλ έλαο πηιφηνο ζην Εξάθ θαηεδαθίδεη κηα πνιπθαηνηθία ακάρσλ επεηδε Εξαθηλφο νηθνγελεηαξρεο πήξε ηνπθέθη 
θαη πήγε ζε ηαξάηζα λα ππξνβνιεί αθνχ απνραηξέηεζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηφηε ζηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα 
αξγφηεξα ν πηιφηνο ζα ληξέπεηαη λα ιέεη ηη άλαλδξνο ήηαλ ν ίδηνο θαη ζα ιέεη σο δηθέο ηνπ ηηο ηζηνξίεο ηνπ 
αληηπάινπ. Καη έζησ κέζσ θινπήο ζα επηδεί θαη ζα εκπλέεη ε ζσζηή ζηάζε πξνο ηε δσή θαη ζα απηνθηνλεί, δηα 
απην-απνζηψπεζεο απφ ληξνπή, ε ζηάζε πνπ ηελ εμαθάληζε  Έηζη έγηλε θαη κε ην Υφιιπγνπλη πνπ έδσζε ηελ 
αλδξεία ησλ Ελδηάλσλ πνπ ππέζηεζαλ γελνθηνλία. ζαλ θανπκπνυιίθη απηψλ πνπ ηελ επέθεξαλ .  λα δνχκε φκσο 
θάπνηα ζηηγκή θαη έξγα κε αληίζεην κήλπκα,  ζαλ ην  «Little big man» , ν δε Σάζνο πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο καο 
ελεκέξσζε γηα ηελ Νηίλα καο έθεξε ηελ εξγάξα   «The last samurai». Βπίζεο πξνέθπςε ην Μακθνξληηθφηαην  
πφηλη φηη αλ δσή, εμέιημε θαη βειηηζηνπνηεζε  κέζσ επηθξάηεζεο  ηνπ  ηζρπξνηέξνπ   πξνθχπηνπλ απν 
αληαγσληζκφ απιψο νπιηθσλ ζπζηεκαησλ δελ ζα εηραλ ππαξμεη νπηε πνιπθπηηαξνη νξγαληζκνη, νπηε θαλ 
κνλνθπηηαξνη, ζαραλ θηαζεη νια κνλν ζε επηπεδν ησλ , αθνπ κνλν απηνη εηλαη πνπ, ζαλ ηηο νπινβηνκεραληεο,  
μεξνπλ κνλν λα ζθνησλνπλ θαη λα παξαζηηνπλ πάλσ ζε ζρεκαηηζκνπο πνπ εηλαη πην εκβηνη απν απηνπο,  θαη 
κεηα, ζηελ ςαξνηαβέξλα «Φινίζβνο» ζην ιηκάλη,  κηζν ζηελ πιαθα κηζν ζηα ζνβαξα,  πξνέθπςε θαη ην κεπσο 
δελ εθαλε νζα επξεπε γηα ηνλ  πνιηηηζκν  ν Ππζαγφξαο πνπ δελ εηρε βαιεη θαλα θνιπν λα κεηλνπλ   θξπθα ην 
Ππζαγφξεην  ζεσξεκα θαη νη καζεκαηηθνκνπζηθνη ηνπ λφκνη γηα  λα  κε ηα ρξεζηκνπνηεζνπλ γηα  θαθνπο  
ζθνπνπο φζνη εθαςαλ ηελ ζρνιε ηνπ  θαη ζθαμαλε απηνλ θαη  ηνπο καζεηεο ηνπ,  αιιά  ην παξαζεκν πιαθαο 
ην‘ρε εδε παξεη ε ηερλε κε ην «νη εθινγέο καληηλάδα»  ηνπ αββφπνπινπ  (ηνπ αικπνπκ πνπ‘ρε θαη ηνλ Κνεκηδή) 
φπνπ γηα ηελ ρξεζε ηξαγνπδησλ ηνπ Θενδσξάθε απν πξνεθινγηθα γξαθεηα  ηεο ΝΑ ν αββφπνπινο 
ηξαγνπδνπζε «Μπνξεη θαληβαινο  πνηε λα εθπξνζσπεζεη ηάρα/νινπο ηνπο θηινπο ηνπ παιηνπο πνπ ερεη ζηε 
ζηνκάρα;»,  αιιά απην πνπ ηα πεξε νια θη εθπγε ζην ζεκα απην εηαλ κηα ηζηνξηα (πνπ‘ρα καζεη απ‘ηνλ Νίθν πνπ 
ηελ εηρε καζεη απφ «ηα Μπζηηθά  ηνπ ΐφζπνξνπ» ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξεζβε ζηελ Σνπξθία Μφξγθεληανπ) πνπ‘ιεγε 
νηη θαπνηνο Σαιάη παζά πεγε κεηα ηελ γελνθηνλία ησλ Ώξκελίσλ ζηε Ώκεξηθαληθή πξεζβεία θαη  εηπε νηη  πνιινη 
απν ηνπο Ώξκέλεδεο πνπ εθθαζαξίζηεθαλ  εηραλ θαλεη αζθαιεηεο δσεο ζηελ Ώκεξηθή θαη  επνκέλσο   ε Σνπξθία 
δηθαηνπληαλ λα ηηο εηζπξαμεη, ν Μφξγθελ ηανπ ηνλ πεηαμε έμσ κε ηηο θισηζηεο  αιιά ηειηθά ε κελ Σνπξθία  ηηο 
εηζεπξαμε  ν δε Σαιάη παζά ζθνησζεθε ζηελ Ώπζηξία απφ  Ώξκέλε θνηηεηε  ηνλ νπνην    ην Ώπζηξηαθφ 
δηθαζηήξην  αζψσζε  ιακβάλνληαο ππ‘φςε ηνπ ΚΏl ηελ δήισζή ηνπ φηη νρη κνλν δελ κεηαλνεί αιιά θαη νηη αλ 
κπνξνχζε λα ηνλ μαλαζθνησζεη  ζα ηνλ μαλαζθφησλε.    
Σνχξθνη θαη Έιιελεο δελ ζεκαηλεη νηη δελ κπνξνπλ λα ερνπλ ηηο θαιπηεξεο ζπλεξγαζηεο, δελ ρξεηαδεηαη  
λα‘λαη πςνπο Θενδσξάθε  θαη Ληβαλειί ή Ρίηζνπ  θαη Υηθκέη γηα λα ηα βξηζθνπλ κηα  ραξά, πξνζσπηθα δπν 
advisors ζεσξεηηθνπο θπζηθνπο εηρα ζην Μπεξθιευ ν ελαο Έιιελαο (πνπ  αξρηθα εηαλ ειεθηξνινγνο-
κεραλνινγνο ηνπ ΒΜΠ,  ζηε ρξνληα ηνπ Ώλδξηαλνχ)  ν αιινο Σνχξθνο .Σεο δε Μαξίαο  ηελ ζπληαγή  
θαξπδφπηηαο απν ηε κακά ηεο πνπ ιεγακε ζηε ζει. 102 ηελ εηρε δεηεζεη θαη ε Ώκεξθαλνεβξαηα  γπλαηθα  
ηνπ , θαη ελα απν ηα πξαγκαηα πνπ δνπιεπαλε θαια ζηελ δηαηξηβε  κνπ ζρεηηδνληαλ  θαη κε αξζξν ηνπ γηνπ 
ηνπ lλνλνχ πνπ εηαλ θπζηθνο ζην Πξηλζηνλ, ν γηνο ελλνσ, ν παηεξ ήηαλ πξσζππνπξγνο) 

Φνβεξόηαηε  ηζηνξηα νκωο εηλαη ε εμεο  πνπ κνπρε πεη ε Πόιπ πξηλ απν ρξόληα:  

Νενο ν παηέξαο ηεο,  σο  δάζθαινο πνπ έθαλε ηελ ζεηεία ηνπ, ήηαλ έθεδξνο αμησκαηηθφο. Κάπνηε ήηαλ 
ζπλνδφο θξαηνπκέλσλ κέρξη ην Λαχξην φπνπ ζα ηνπο παξαιάκβαλε ην θαΎθη λα ηνπο πάεη ζηε 
Μαθξφλεζν. Μηα θνξά είρε θαθνθαηξία θαη δελ ήξζε ην θαΎθη η. Θα καο θαλεί απίζηεπην αιιά έγηλε: 
Σνπο είπε λα πάλε ζε ζπγγελείο ηνπο ζηελ Ώζήλα λα δηαλπθηεξεχζνπλ. Καη ξαληεβνχ ηελ άιιε κέξα 
ηελ ίδηα ψξα γηα λα κε ράζνπλ ην θαξάβη. Ώθφκα πην απίζηεπην αιιά θη απηφ έγηλε: ινη ήξζαλ ζηελ 
ψξα ηνπο. ΐιαθεία; Φηιφηηκν λα κελ εθζέζνπλ ηνλ δάζθαιν θαη λα κε βάινπλ ζε θίλδπλν φπνηνλ 
ζπγγελή ή θίιν ζα ηνπο έθξπβε αλ δελ γπξλνχζαλ; Καη πφζν θαηξφ ζα ηνπο έθξπβε θαη ζα ηνπο 
ηάηδε; Γηα πάληα; Καη ηη γλψκε ζα είραλ γηα απηνχο ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπο ή ν παηέξαο ηνπο ηνπο αλ 
ζε απηνχο θξχβνληαλ; Αελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε απφ απηά γηα λα θαηαιάβνπκε γηαηί ήξζαλ ζην ξαληεβνχ 
ηνπο. Δ ινγηθή ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο είλαη μεθάζαξε: Ση ζεκαίλεη λα κε πάσ ζην θατθη; Αελ ήμεξα 
πνχ κε πάεη; Καη κφλνο κνπ δελ ην επέιεμα λα πάσ εθεί αληί λα πάσ λα πνιεκήζσ ζηα βνπλά ηνπο 
πξψελ ζπκπνιεκηζηέο κνπ; Ώλ είλαη λα απνθχγσ ην θαΎθη ηφηε πάσ μαλά ζην ζηξάηεπκα λα πάξσ 
φπιν θαη λα ηνπο πνιεκήζσ. 
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           Ώπηνχο πνπ βιέπεηο  
 

 
                                                                   ζα ηνπο μαλαδείο  

 
 
... πάκε ηψξα ζε κηα παξέκβαζε αθφκε πην πξφζθαηε απφ  άλζξσπν  αθφκε κηα  γεληά πην κεγάιν 
ζηα ρξφληα: κηα  νκηιία αλζξψπνπ πνπ κεηά απφ πάξα πνιιά βηβιία  έγξαςε θαη απηνβηνγξαθία ζηα 
100 ηνπ θαη κεηά 2-3 ρξφληα, πέξζη, πέζαλε. Πξνθαλψο δελ ηελ έγξαςε νχηε  γηα ιεθηά νχηε γηα δφμα, 
αιιηψο δελ ζα πεξίκελε  λα πάεη 100 ρξνλψλ  (πνχ ήμεξε  νηη ζα δνχζε κέρξη ηφηε;)  Σελ έγξαςε  γηα 
λα πεη ζηνπο  λένπο νηη πεξάζακε θαη πην πην δχζθνιεο επνρέο θαη φκσο θαη πάιη ηα βγάιακε πέξα, 
Αεζπνηφπνπινο ιέγεηαη,  αιιά  γηα λα κελ αθνχγνληαη φζα ιέκε ηψξα  ζαλ δηαθήκηζε  βηβιηνπσιείσλ 
ζαο ιέσ εδώ θαη ηώξα ηη θάλεη κεγάιε εληύπσζε ζηηο δηεγήζεηο ηνπ, λα ην κάζεηε ρσξίο έμνδα: Πήγε 
Μαθξφλεζν  εθ πεπνηζήζεσο ρσξίο θαλ λα είλαη θνκκνπληζηήο,   αιιά αο ηα δνχκε απ‘ηελ αξρή: ήηαλ  
Μηθξαζηάηεο πξφζθπγαο, παηδί θαη λένο ήηαλ εξγαδφκελνο καζεηήο θαη  θνηηεηήο (θαη αξηζηνχρνο), 
κεηά πθεγεηήο (λεφηαηνο, 23 ρξνλψλ) θαη επίζεο παίθηεο ηεο  Βζληθήο βφιιευ , πήξε ηελ ίδηα 
ππνηξνθία γηα Γαιιία κε  ηνπο κεηέπεηηα δηεζλείο Ώξβειέξ,  Ξελάθε,  Καζηνξηάδε, Ώμειφ,..αιιά  
πξνηίκεζε λα κείλεη Βιιάδα θαη λα πάεη Μαθξφλεζν, ρσξίο, φπσο είπακε   λα είλαη θαλ 
θνκκνπληζηήο,  γηαηί έθξηλε  νηη ε Βιιάδα ηνλ ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξν απφ νηη ρξεηαδφηαλ απηφο ηελ 
Γαιιία. Κάπνηε ζηελ Μαθξφλεζν πνπ ηνπο είπαλε «ηειεηψζαλε ηα ςέκκαηα. Βιάηε λα ππνγξάςεηε 
δήισζε» θαη πήγε λα κπεη πξψηνο απφ ην αληίζθελν πνπ έκελε, ηνπ είπε έλαο άιινο «εζχ πνπ είζαη 
θαζεγεηήο κε κπεηο πξψηνο , ζα λνκίζνπλ γηα καο νηη εζχ καο βάδεηο» θαη έηζη κπήθε πξψηνο ν 
ζπγθάηνηθνο θαη αθνχ δελ ππέγξαςε ηνλ πήξαλ γηα ηα επαθφινπζα. ε απηφλ ξψηεζε ν δηνηθεηήο 
«εζχ ηη δνπιεηά  έρεηο εδψ;» «Τπεξαζπίδνκαη ηελ ηηκή ηεο Βιιεληθήο θηινζνθίαο. Ώθνχ  ν σθξάηεο  
ήπηε ην θψλεην εγψ  κε ηη δηθαίσκα ζα ην απνθχγσ;»» «Ρε αζ‘ηηο καιαθίεο. Ναη ή νπ;» «ην λαη νπ, 
ζην νπ λαη» «Παάαξηε ηνλ» Σηο ξνπαιηέο ηηο άληερε,  αιιά κε ηελ ζπλήζεηα λα πξνζέρεη  κε ηελ άθξε 
ηνπ καηηνχ ηνπ  ηνπο πιατλνχο φπσο ζην βφιευ,  πξφζερε έλαλ κε ζηδεξνινζηφ θη φηαλ πήγε λα ηνλ 
ρηππήζεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ αληέδξαζε ελζηηθησδψο θαη αζηξαπηαία απφ ηα 
αλαθιαζηηθά βνιευκπσιιίζηα θαη έηζη θαιχθηεθε κε ηνλ αγθψλα θαη δελ ζθνηψζεθε αιιά απιψο ηνπ 
έζπαζε ν αγθψλαο.  
      Κάπνηε πνπ  έγηλε θαη ππνπξγφο παηδείαο ζαλ ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ 
παξαηηήζεθε απφ ηνλ κηζζφ ππνπξγνχ γηα λα κελ είλαη δηπινζεζίηεο, ν πξσζππνπξγφο νηθνπκεληθήο 
θπβέξλεζεο  Γνιψηαο , 95άξεο θη απηφο, δελ ην έθαλε  ππνρξεσηηθφ γηα φινπο φζνπο είραλ  ζχληαμε 
ή 2

ε
 δνπιεηά αιιά παξαηηήζεθε θη ν ίδηνο απφ ηνλ  πξσζππνπξγηθφ κηζζφ γηαηί  ήηαλ θη εθείλνο 

ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο παλ/κηνπ θαη κάιηζηα απφ 23 ρξνλψλ επίζεο. Βπίζεο φηαλ ν 
βνιιευκπσιιίζηαο ππνπξγφο παηδείαο έγηλε αθαδεκατθφο, ν δίδπκνο αδειθφο ηνπ πνπ βξαβεχηεθε 
σο ηζηνξηθφο, απνπνηήζεθε ην βξαβείν γηα λα κε ζεσξεζεί φηη ην πήξε κε βχδκα ηνλ αδειθφ ηνπ.  
ηαλ ζηελ κεηαπνιίηεπζε είραλ αξρίζεη γηνπρατζκαηα πξπηάλεσλ, κηα θνξά είπε ζηνλ πξχηαλε λα ηνπ 
επηηξέςεη λα πάεη εθείλνο αληί ηνπ πξχηαλε λα ζπλαληήζεη ηνπο πνιηνξθεηέο. Σνπο είπε φηη ζηελ 
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επηαεηία νη μέλνη ζεσξνχζαλ  ηνπο θνηηεηέο ζπλερηζηέο ησλ επαλαζηαηψλ ηνπ ‘21 αιιά κεηά ην ‘21 
είραλ ππάξμεη θαη κεξηθνί πνπ κφλν ηνλ κάγθα θάλαλε εθ ηνπ αζθαινχο  αιιά δελ είραλ πνιεκήζεη θαη 
νλνκάζηεθαλ (θη έκεηλε θη αξγφηεξα ην φλνκα) «θνπηζαβάθεδεο». Καη ηνπο είπε λα  ζθεθηνχλ αλ 
ζέινπλ λα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία σο επαλαζηάηεο ή σο θνπηζαβάθεδεο. Καη ηα γηνπρατζκαηα έγηλαλ 
ρεηξνθξνηήκαηα θαη έθπγαλ απηνί πνπ πεξίκελαλ  ηνλ πξχηαλε γηα ηελ γλσζηή ζηα ρξφληα καο 
ζπλέρεηα.  
Kαη κηα έθπιεμε κε θάηη  πνπ κάζακε απφ ηελ θηιφινγφ ζαο πνπ κέλεη εδσ δίπια ζην ζρνιείν:  
Πξηλ  ιίγα ρξφληα πνπ πξσηνήξζε Πξαηίλνπ, πξνο ηελ ΐαζηιέσο  Γεσξγίνπ,  ηα βξάδπα απέλαληη απφ 
ην ζπίηη  ηεο  έβιεπε έλαλ γεξάθν κε θνζηνχκη θαη γξαβάηα λα θαηεβάδεη  ηα ζθνππίδηα. Σεο έθαλε 
εληχπσζε θαη ξψηεζε ηνπο γείηνλεο γη‘απηφλ,  θη έκαζε φηη ήηαλ ν αθαδεκατθφο Αεζπνηφπνπινο πνπ 
ιέγακε. Γείηνλάο καο ινηπφλ!   
ζνη θαζεγεηέο αλαιακβάλνπκε ηέηνηα γηνξηή  πξνθαλψο  δελ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα θαηαξγεζεί, 
αιιά αληηζέησο νηη είλαη επθαηξία λα πξνζδηνξίζνπκε  εμ αξρήο  αλ ππάξρεη θάπνην  πην  δηαρξνληθφ 
λφεκα ηνπ Πνιπηερλείνπ κεηά απν 45 ζρεδφλ ρξφληα γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε αλ έρνπκε αθφκα 
θάηη λα δηδαρζνχκε απφ απηφ, πνπ λα πηάλεη ηφπν θαη ζηα ησξηλά καο δφξηα. Βδψ φκσο ρξεηάδεηαη πην 
πνιχ ππφβαζξν απφ   νηη κπνξεί  λα πξνιάβεη λα απνθηήζεη κηα νκάδα καζεηψλ δηαβάδνληαο. 
Γη‘απηφ ζην ζεκείν απηφ πξψηα ζα βνεζήζνπκε εκείο  νη θαζεγεηέο, θαη κάιηζηα νη γεξνληφηεξνη, 
πηάλνληαο θη εκείο ην κηθξφθσλν θαη δηεγνχκελνη νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ εκείο ηα απνξξνθνχζακε 
ιίγα-ιίγα απν ηα δειηία εηδήζεσλ ησλ 8, ζε θάηη δεθαεηίεο θαζψοζπλέβαηλαλ,  θη φηαλ ληψζνπκε λα 
έρεη μεθαζαξίζεη  ιίγν ην ηνπίν θαη έρνπκε ζπλδέζεη ην ηφηε κε ην ηψξα, κφλν ηφηε ζα  γπξίζνπκε ζηε 
γηνξηή καο φπσο ηελ μέξακε λα ηελ ραξνχκε φπσο πάληα ηελ ραηξφκαζηαλ  θη  αθφκα ηελ 
ραηξφκαζηε. 
    ηελ Βιιάδα ζπλερίζηεθε  ε παξάδνζε  ειεχζεξσλ πνιηνξθεκέλσλ ζαλ ηνπο λένπο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ πνπ κπαίλαλε κέζα μέξνληαο νηη δελ ζα ηνπο  πξνζηαηεχζεη θαλέλα άζπιν νχηε   απφ  
ηαλθο νχηε  απφ ζθαίξεο νχηε απφ ζχιιεςε; Ώθνχκε ηψξα ζηηο εηδήζεηο γεγνλφηα κε θνηηεηέο πνπ 
ρηππνχλ θαη  ζηέιλνπλ ζην λνζνθνκείν θαζεγεηέο πνπ ηνπο έθαλαλ παξαηήξεζε γηα ην γθξάθθηηπ θαη 
κεηά αλψλπκνη ηνπο απεηινχλ θαη κε κελχκαηα ζε γθαλγθζηεξηθφ ζηπι «λα πεηο πσο ρηχπεζεο 
πέθηνληαο γηαηί  αιιηψο θιπ θιπ ». Βίλαη απηά ζπλέρεηα ησλ πξάμεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ  
ή ζπλέρεηα ησλ πξάμεσλ ησλ εηζβνιέσλ πνπ έζηεηιε ε ρνχληα; Βίλαη νη αλψλπκνη πνπ αλαξηνχλ 
αθίζζεο  κε θσηνγξαθίεο ηνπ θαζεγεηή, γηα λα ηνλ ζηνρνπνηήζνπλ σο θαζίζηα, ζπλερηζηέο ηεο 
ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ηφικεο ησλ ηφηε θνηηεηψλ ή ησλ θαζηζηψλ πνπ θαηεγνξνχλ; Πνηψλ απφ ηνπο 
δπν είλαη ζπλερηζηέο απηνί πνπ θάλνπλ κπάραιν ζηελ αίζνπζα πνπ δηδάζθεη θαη αλαξηνχλ βίληεν κε 
θξπκκέλα ηα δηθά ηνπο πξφζσπα  θαη ζηνρνπνηεκέλα ηα πξφζσπα ησλ θνηηεηψλ πνπ ηνπο βγάδνπλ 
εμσ;  Βίλαη θαζίζηεο νη θαζεγεηέο πνπ γηα ζπκπαξάζηαζε ζηνλ ζπλάδειθφ ηνπο απηνζηνρνπνηνχληαη 
δίλνληαο  ζηε δεκνζηφηεηα ηα δηθά ηνπο νλφκαηα θαη ιέγνληαο  «Βίκαζηε φινη θαζίζηεο» ή είλαη 
θαζίζηεο φζνη ρσξίο πξφζσπν, ρσξίο ππνγξαθή,  ζηνρνπνηνχλ, βξίδνπλ ρηππνχλ, απεηινχλ αιιά 
πάληνηε θξχβνληαη  δηφηη  αλ καζεπηεί πνηνί είλαη ζα ηνπο ζπιιάβνπλ σο επαλαζηάηεο ή σο 
«επαλαζηάηεο»;  Με ή ρσξίο εηζαγσγηθά;  

 

Πξηλ πακε ζην  2
ν
 θεθάιαην (γηα ζπλέδξην ζην ΔΜΠ Εσγξάθνπ πξνο ηηκήλ θαζεγεηή ζρνιήο λαππεγώλ) αο 

θαλνπκε ελα κηθξν δηαιεηκκα πνπ θαη ειαθξπλζε αηκνζθαηξαο ζα‘λαη θαη ρξήζηκε δηαζαθεληζε ελνο πφηλη:   
θαπνηε ε Σεκίλα Γηγελή εηρε θσλάμεη όινλ ηνλ Παλαζελατθν, θαη Γνκάδν θαη Αλησληάδε θαη...θαη...θαη...γηα 
αλακλεζεηο απν ηηο ζξπιηθεο επνρεο πνπ νινη θη νισλ ησλ νκαδσλ (θαη νη αλεπ νκαδνο) μεξνπκε θαη θαπνπ 
ηεο αλεθεξαλ νηη ζε παρληδηα, ηδησο κε μελνπο, ην γεπεδαθη ηνπο απνηεινπζε 12

ν
 παηθηε ππν ηελ ελλνηα  

νηη μεξνληαο ηηο αλσκαιηεο ηνπ εδαθνπο πνπ εθξπβε  ην  ρνξηαξη  εθεηλνη μεξαλε ηη, πρ,δηαθνξεο ζην 
γθειαξηζκα ηεο κπαιιαο λα πεξηκελνπλ ελσ ν αληηπαινο νρη. Τη ζρεζε ερεη απην κε νζα ιεκε εδσ;  Δδσ 
θαζε ηνζν εκθαληδνληαη επηζεο απξνβιεπηεο ζπκπησζεηο πνιπ βνεζεηηθεο ζηελ δηεμαγσγε ηεο πινθεο 
(θαη, γηα λα κε ηξειιαζνπκε,  αλ δελ εηλαη ζπκπησζεηο,  ζεκαηλεη απισο νηη ε Διιάδα θαη ε επνρή καο εηλαη 
γεκαηε απν ηεηνηα πξαγκαηα ζπλερσο) πρ: ηελ Κπξηαθε πξνσζεζα ζε νζνπο ηεο ιηζηαο κπνξεη΄λα  εηραλ 
ζρεζε κε πδξνδπλακηθε, εηηε  ζπκκαζεηεο εηηε νρη ,  ελα πξνγξακκα ζπλεδξηνπ  (=δείηε εδώ) πνπ ειαβα 

απν παιην  ζπκκαζεηε εκσλ ζην Βαξβάθεην (=Νίθνπ, Βαγγέιε, Αληώλε θη εκνύ) πνπ καο εηδνπνηνπζε νηη 
ρώξηα απν ην ζπλεδξην καζεκαηηθσλ νινθιεξεο βδνκαδαο (ηεο ηξερνπζαο) πνπ γ ηλεηαη ζηνπ  Εσγξάθνπ 
θαη ην μεξακε απν ηνλ Αληώλε γηλεηαη θαη ελα δηεκεξν ζπλεδξην πδξνδπλακηθεο πξνο ηηκελ ηνπ ζπκκαζεηε 
καο Μάθε(δηπιαλνπ ηνπ Αληώλε ζην ζξαλην),Φπζηθά κπνξεη λα αξρηζεη θαπνηνο  θαη παιη ηα «ζν γνπα;» πρ 
«ξε Γηάλλε αθνκα δελ βαξεζεθεο;  Οη «νινη καδη κπνξνπλε» καδεπνπλε γηα Οπθξαληα θαη εζπ αληη γηα θαλα «θνςε 
θαηη» ζηα απγα Κνιφκβνπ ζηα θαιιηηερληθα, παο ησξα λα λα ζπκπεξηιαβεηο ζην ζρεδην πνιεσο ηεο λεθειν-
θνθθπ-γηαο  θαη ηα επηζηεκνληθα; Εζρπξηδεζαη νηη  ππαξρεη  θαλα πην επνηθνδνκεηηθν «δηα ηαπηα» ζε νια απηα 
απ΄φηη ηα ζηηραθηα  ηνπ Υάξπ Κιπλ (γηα ην Αζήλα πνιηηηζηηθε πξσηεπνπζα...θιπ) πνπ‘ιεγαλ  «ηα Νηακάξηα, ζηελ 

Πεληέιε Νηάξην Φν θαη ηζηθηεηέιη/θαη ζην Ρέκα Υαιαλδξίνπ  νη γπκλφζηεζεο ηνπ Ρίνπ»; Αελ ην ιεκε γηα ηνλ θηιν 
ζνπ ηνλ Μάθε, ην ιεκε  γηα ηηο επξχηεξεο  δπλαηφηεηεο   πνπ βιεπεηο εζπ ζε νια απηα». Θα απαληεζνπκε 
κεζσ ηεο απνθψλεζεο ηνπ Μάθε, ν νπνηνο, by the way,  νρη κνλν καο μελαγνπζε ζε Σαξθνθζθη, 
Νηνζηνγηεθζθη, Γηαλλαξά, Ώζθεηηθή θαη Γεσξγνπζφπνπιν αιιά εηαλ θη ν θηινο πνπ καο εηρε δσζεη ηε  

«Αηαιεθηηθε ηεο απειεπζεξσζεο». Πξηλ ηελ απνθψλεζή ηνπ ζα καο βνεζεζεη λα δνπκε ηελ πξνζθψλεζε  

ηνπ Νίθνπ ζην θνηλν ηλδαικα φισλ καο, ηνλ Υξηζηνδνχινπ, πξηλ κηα νκηιία  ηνπ ζην ζρνιείν ηνπ ζηε ΐάξε:  

 

https://www.dropbox.com/s/sni2o0b81aw5ons/06-27-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%91%CE%91.pdf?dl=0


 

125 
 

Κχξηε Γείηνλα, 

Κχξηε πκεσλίδε 

Κχξηε Απνζηφινπ 

Κχξηνη πλάδειθνη, Αγαπεηνί καζεηέο 

Ο Γεκήηξεο Υξηζηνδνχινπ είλαη έλαο απφ ηνπο ζπάληνπο επηζηήκνλεο ηεο ηζηνξίαο 

πνπ ην έξγν ηνπο, απφ έλα ζεκείν σξηκφηεηαο θαη κεηά, δελ κεηξηέηαη κε ηνπο 

αξηζκνχο δεκνζηεχζεσλ ζηα εμεηδηθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ ηνπο 

αιιά κε ηνλ αξηζκφ πνιχ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ε ιχζε ηνπο δηέθεπγε αθφκε 

θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη πνπ κεηά ηελ επέκβαζή ηνπο ιχζεθαλ κε ηξφπν 

νξηζηηθφ θαη κε κεζφδνπο πνπ ε δεκηνπξγία ηνπο εγθαηλίαζε λέεο πξνζεγγίζεηο. Απηέο 

νη ζπλεηζθνξέο ζηελ επηζηήκε είλαη δχζθνιν λα δνζνχλ ζηα πεξηνδηθά πνπ έρνπλ 

θάπνην φξην κεξηθψλ δεθάδσλ ζειίδσλ γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο ελψ ε ιχζε ησλ επί 

θαηξφ άιπησλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη κέρξη θαη 992, θπξηνιεθηηθά, 

ζειίδεο, ζε βηβιία πνπ απνηηκνχλ νη θνξπθαίνη εηδηθνί ζηνλ θιάδν θαη ζηγά-ζηγά 

απινπνηνχληαη θαη επεμεγνχληαη γηα λα γίλνπλ κέξνο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ 

πνπ γνληκνπνηνχλ θαη ηελ αζρνιία άιισλ επηζηεκφλσλ ζε απινχζηεξα πξνβιήκαηα. 

Ο αξηζκφο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ πνπ έιπζε ν Γεκήηξεο Υξηζηνδνχινπ 

αληαλαθιάηαη ζηνλ αξηζκφ, πάλσ απφ 20, ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη βξαβείσλ απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηα καζεκαηηθά πνπ έρεη, π.ρ. γηα λα αλαθέξνπκε θάπνηα 

απ’ απηά: 

1) Otto Hahn Medal, Max Planck Society, Ηνχληνο 1981. 

2) Mac Arthur Fellows Award, Mac Arthur Foundation Ηνχληνο1993. 

3) Bocher Memorial Prize, Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Ηαλνπάξηνο 

1999. 

4) Zenon Prize, Mathematical Society of Cyprus, Ηαλνπάξηνο 2000. 

5) Δθινγή ζηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Απξίιηνο 2001 

6) Δθινγή ζηελ Δπξσπαηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, Μάξηηνο 2003. 

7) Tomalla Prize, GR, Tomalla Foundation, Ηαλνπάξηνο 2008. 

Ζ πξψηε ηέηνηα αλαγλψξηζε ήηαλ φηαλ ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, γηα ηηο καχξεο 

ηξχπεο, ζεσξήζεθε ε θαιχηεξε δηαηξηβή ηνπ έηνπο ηεο (1971). Αο πξνζζέζνπκε θαη 

ηα εμήο γηα απηήλ: 1)Σελ ηειείσζε ζε ειηθία 19 ρξνλψλ 2) ηδηφηεηεο ησλ καχξσλ 

νπψλ πνπ αλαθάιπςε εθεί είλαη ήδε θιαζζηθά απνηειέζκαηα γλσζηά θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελα απφ φινπο ηνπ εξεπλεηέο φζν θαη ζεσξήκαηα ηνπ Πέλξννπδ θαη 

ηνπ Υψθηλγθ πνπ παξάιιεια εθείλν ηνλ θαηξφ αλαθαιχπηνληαλ 3) Ζ δηαηξηβή γηα ηελ 

νπνία κηιάκε ήηαλ κφλν ηα δπν απφ ηα ηξία κέξε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ είρε 

αλαθαιχςεη, νη θαζεγεηέο ηνπ Γνπήιεξ θαη Ρνπθθίλη είπαλ φηη ήδε ππεξ-αξθνχζαλ 

απηά θαη ην ηξίην, αδεκνζίεπην κέξνο  ηεο, φπσο είπε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ν Ρνπθθίλη, 

πξνεγείην ηεο επνρήο ηνπ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα, αθνχ κφλν κεηά είθνζη 

ρξφληα βξήθαλ θαη άιινη ηα απνηειέζκαηα απηά, θαη κάιηζηα, θαηά ηνλ Ρνπθθίλη, 

φρη ρσξίο ηελ βνήζεηα ζειίδσλ ηνπ Υξηζηνδνχινπ πνπ θπθινθνξνχζαλ απφ ρέξη ζε 

ρέξη. Σέινο αο πνχκε φηη ν ίδηνο , δηεζλνχο θχξνπο, εξεπλεηήο Ρνπθθίλη, έρεη πεη φηη 

ζε κηα ηδηαίηεξα εκπλεπζκέλε θαη δεκηνπξγηθή πεξίνδν ηφζν ηεο θπζηθήο γεληθά φζν 

θαη ηνπ Πξίλζηνλ εηδηθά, ζε έλα ηεκ πνπ κε αξρεγφ ηνλ πεξίθεκν Γνπήιεξ, θνηηεηή 

ηνπ Μπνξ θαη ζπκθνηηεηή ηνπ Υάτδελκπεξγθ, ηνπ Πάνπιη θαη ηνπ Λαληάνπ, ηνπ 

Γνπήιεξ ηνπ νπνίνπ θνηηεηέο ππήξμαλ άλζξσπνη ζαλ ηνλ Φάτλκαλ, ζε έλα ηέηνην 

ηεκ ινηπφλ θαη ζε επνρή θνηηεηψλ πνπ δνχιεπαλ φινη καδί 14 ψξεο ηελ κέξα θαη 

πνπ ν θαζέλαο ηνπο έβξηζθε απνηειέζκαηα πνπ ζα άθελαλ ην φλνκά ηνπ ζηελ 

ηζηνξία ηεο επηζηήκεο , «ήξζε μαθληθά έλαο 16-άξεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηα άξζξα 

ηεο νκάδαο απνγεηψζεθαλ εθζεηηθά». Έηζη αθξηβψο πεξηέγξαςε ν Ρνπθθίλη ηελ 

άθημε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκήηξε Υξηζηνδνχινπ ζην Πξίλζηνλ. 

αλ Έιιελεο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη θάηη άιιν γηα ηνλ Γεκήηξε Υξηζηνδνχινπ: 

εκείο, θαη νη γνλείο ζαο πνπ ήκαζηαλ έθεβνη εθείλν ηνλ θαηξφ, ην ’68, ζαλ πξψηε 
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βξάβεπζε θαη δηάθξηζή ηνπ αθνχζακε θάηη άιιν, πνπ έγηλε νξφζεκν: Ο Γεκήηξεο 

Υξηζηνδνχινπ ήηαλ ζηα κέζα ηεο Β Λπθείνπ, φηαλ δηαβάζακε μαθληθά ζηηο 

εθεκεξίδεο φηη Έιιελαο καζεηήο ζπλάληεζε ζην Παξίζη ηνλ δηάζεκν Γνπήιεξ, 

εμεηάζηεθε απφ απηφλ, απφ ηνλ Ρψζν Υαιάηληθνθ εηδηθφ ζηελ ζεσξία βαξχηεηαο ηνπ 

Ατλζηάτλ θαη απφ ηνλ Παπαπέηξνπ, ην επηζηεκνληθφ ίλδαικα ησλ Διιήλσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο γεληάο, επίζεο εηδηθφ ζηελ ζεσξία βαξχηεηαο ηνπ Ατλζηάτλ, θαη ζην 

ηέινο ηεο εμέηαζεο ν Γνπήιεξ ηνλ αγθάιηαζε θαη ηνλ πξνζθάιεζε λα πάεη ακέζσο, 

ρσξίο θαλ λα ηειεηψζεη ηελ Β Λπθείνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Πξίλζηνλ. 

Απηφ ινηπφλ έγηλε νξφζεκν, ζαπκαζκφο θαη έκπλεπζε γηα δνπιεηά φρη κφλν φζσλ 

λενηέξσλ ηνπ αιιά θαη φζσλ κεγαιπηέξσλ ηνπ αγαπνχζαλ ηελ επηζηήκε. 

Σνλ θαηξφ εθείλν νη έθεβνη έβαδαλ ζηφρνπο θαη δνχιεπαλ πάξα πνιχ γηα λα ηνπο 

πξαγκαηψζνπλ. Όζνη έβαδαλ ηλδάικαηα Οιπκπηνλίθεο , ζαλ ηνλ Παπαληθνιάνπ, 

έθαλαλ 8 ψξεο ηε κέξα πξνπφλεζε θαη φζνη έβαδαλ ίλδαικα ηνλ Υξηζηνδνχινπ 

έθαλαλ 16 ψξεο ηελ κέξα θπζηθή ή καζεκαηηθά. Αληίζηνηρε δνπιεηά έθαλαλ φζνη 

είραλ ίλδαικα θάπνηνλ κνπζηθφ. Βέβαηα ήηαλ επνρή ρνχληαο, θαη θπζηθά άιινη 

έβαδαλ ίλδαικα ηνλ Θενδσξάθε πνπ ήηαλ θαη ηαιέλην θαη αθηηβηζηήο, ε έβαδαλ 

ίλδαικα ηνλ Παλαγνχιε. Αιιά βιέπνληάο ηα φια καδί, ηψξα απφ ρξνληθή απφζηαζε, 

βιέπνπκε φηη ηα νλφκαηα Παπαληθνιάνπ, Υξηζηνδνχινπ, Θενδσξάθεο, Παλαγνχιεο, 

έπαημαλ ξφιν ζπιινγηθψλ ηλδαικάησλ θαη πξνηξνπψλ δεκηνπξγίαο κε ην έπαθξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο ζε φινπο ηνπο λένπο ηεο γεληάο καο. 

Δλ θαηαθιείδη, ν Γεκήηξεο Υξηζηνδνχινπ είλαη έλαο απφ εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο 

νη νπνίνη εκπλένπλ ηνπο άιινπο λα θηάλνπλ ζηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο, επεηδή νη 

ίδηνη κπνξνχλ λα ζπξψρλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ ζηα φξηα ηνπο. 

Δίλαη κεγάιε καο ηηκή λα θηινμελνχκε ζήκεξα ζην ζρνιείν καο έλαλ κεγάιν 

άλζξσπν θαη ηνλ επραξηζηνχκε εθ κέξνπο θαη ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ θαη 

φζσλ έθαλαλ απηή ηελ εθδήισζε δπλαηή. Θεξκέο επραξηζηίεο εθ κέξνπο θαη ησλ 

θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ εθθξάδνπκε επίζεο ζηνλ θχξην πκεσλίδε θαη ζηνλ 

θχξην Γείηνλα φρη κφλν γηα φζα ζπληεινχλ ζήκεξα λα κάζνπλ νη λεφηεξνη θαη λα 

ζπκεζνχλ νη παιαηφηεξνη, αιιά θαη γηα ηηο αμίεο, ηα ηδαληθά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

ζπληειείηαη λα αλαζεξκαλζνχλ ζήκεξα, ζε κηα επνρή πνπ ηφζν πνιχ φια απηά 

ρξεηάδνληαη ζαλ θάξνο θαη ζαλ ηφλσζε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν γεληθά θαη ζηελ 

Διιάδα εηδηθά. 
 
Γηα ηελ νκηιία πνπ επαθνινχζεζε  γθνπγθιάξεηε κε: 

Σα καζεκαηηθά ηεο αξραίαο Ώιεμάλδξεηαο Υξηζηνδνχινπ 

Μathematics in Ancient Alexandria Christodoulou 
 
Πάκε ζην επφκελν θεθάιαην: 
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2. Γηα ζπλέδξην ζην ΔΜΠ Εωγξάθνπ πξνο ηηκήλ θαζεγεηή ζρνιήο λαππεγώλ   
Λέλε φηη είλαη δχζθνιν λα βξεηο ιφγηα λα κηιήζεηο γηα θάηη  γηα ην νπνίν ηα ιφγηα είλαη  πεξηηηά. 
λησο: Ώλ αληί λα ηειεηψζεη ην  ζπλέδξην ηφηε πνπ‘ιεγε ην πξφγξακκα,  ηειεηψζεη  ηξεηο ψξεο 
αξγφηεξα επεηδή νη ζχλεδξνη έρνπλ πνιιά λα πνπλ θαη γηα ην αληηθείκελφ ηνπο θαη γηα ηελ πνξεία 
ηνπο παξέα  κε ηνλ ηηκψκελν, θαη αλ είλαη φισλ  ησλ ειηθηψλ, άξα είηε απ‘ηελ αξρή ζπλεξγάηεο 
είηε ζηελ αξρή καζεηέο, θαη   είλαη είηε  παξφληεο, είηε  απφ άιια παλ/κηα ζηελ Βιιάδα είηε θαη 
πξψελ καζεηέο απφ άιια παλ/κηα ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη κεηά ελνπνηεζνχλ απηά κε ηελ 
απνθψλεζε ηνπ ηδίνπ θαη κε θάπνηε ο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ επαλαιαβάλνληαλ, ηφηε  πξνθχπηε ε εμήο 
εηθφλα:  Κάπνηνο πνπ είρε ην  κφηην  «πξψηα ν άλζξσπνο , φια η‘άιια κεηά» θαη πνπ ζεσξνχζε ηελ 
λαππεγηθή  ρξήζηκε γηα ηελ θνηλσλα θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηα εμ απηήο αλαθχπηνληα  εξσηήκαηα 
πδξνδπλακηθήο ραξά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θη είρε  θαη εθ ηνπ Πνιπηερλείνπ  έλα δψκα λα πεγαίλεη λα 
αξάδεη εθεί φζν ήζειε φιν ην  εηθνζηηεηξάσξν,  είπε θαη ζε θνηηεηέο πνπ ηνλ ξσηνχζαλε γηα ζέκα 
πνηφο είλαη θαη κε ηη ζα αζρνιείηαη, θαη φηη δελ ζα θαηέβαδε ηνλ πήρπ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππαγφξεπε   
ην θάζε ζέκα  αιιά νχηε θαη ζα έβαδε πιαθφλ ζηνλ ρξφλν πνπ ζα ηνπο αθηέξσλε, αθφκα θη αλ ζα 
ρξεηαδφηαλ λα ηνπο πεγαίλεη κε ην ληε ζεβψ ηνπ ζπίηη ηνπο «ραξάκαηα ε ψξα ηξεηο» θαη, κε ηα ρξφληα 
θαη ηηο δεθαεηίεο , έγηλαλ αληεπηζηέιινληεο  ή θαη επηζθέπηεο ηνπ δψκαηνο   άλζξσπνη πνπ αξρηθά 
ηνπο ήμεξαλ απφ άξζξα ηνπο θαη βηβιία ηνπο, θαη πνπ ήηαλ θάζε θπιήο θαη ρξψκαηνο,  Άγγινη θαη  
Ώκεξηθαλνί, Ρψζζνη θαη Οπθξαλνί,  κπφεξο θαη Οζσκαλνί, θη φηη άιινη  ιέεη ηέινο πάλησλ  ην 
ηξαγνχδη ηνπ Υαηδηδάθη κε ηνλ θαηεξακέλν φθη.  Σα απιά αιιά  ζνβαξά  «ζν γνπάη;» ηχπνπ «γηαηί νη 
θνξνινγνχκελνη λα πιεξψλνπλ ηέηνηεο ελαζρνιήζεηο» εδψ δελ εηπκνινγνχληαη θαλ, ηα «ζν γνπάη;»  
ηχπνπ «κα είλαη  απηνλφεην φηη έηζη γίλεηαη ε έξεπλα, ηί καο ην ιέλε νη  πξψελ καζεηέο;» δελ  
ξσηηνχληαη  γηαηί ακέζσο αλαθχπηεη  ην «ηφηε γηαηί δελ είλαη γεκάηνο ν ηφπνο Ώζαλαζνχιεδεο;»,  ην δε 
«ζν γνπάη;» ηνπ γηαηί λα ππάξρνπλ πην πνιινί ρξήζηκνη θαη  ραξνχκελνη  Ώζαλαζνχιεδεο, ηφζν  
πνιινί πνπ λα γεκίδνπλ ζηάδηα ζαλ ην θαιιηκάξκαξν έρεη απάληεζε  φηη θαη νη αξραίνη πξψηα θηίζαλε 
γπκλαζηήξηα  γηα λα κάζνπλ λα‘λαη αμηφκαρνη αλ ρξεηαζηεί θαη κεηά θηίζαλε ζην ίδην κέξνο θαη ηηο 
αθαδεκίεο γηα λα δηδάζθνληαη θαη ην γηαηί λα πνιεκάλε θη φρη κφλν ην πψο.  
 
Gerassimos Athanassoulis                                           4:22 π.κ.  
Γεηά ζνπ Γηάλλε!! 
 
ηελ ζει. 127 ηα ιεο φια! (Βλλνψ ζρεηηθά κε ην ζπλεδξηάθη πξνο ηηκήλ ηνπ ππνθαηλφκελνπ). 
Βμαθνινπζείο λα κε εληππσζηάδεηο κε ηελ ηαρχηεηα 
απνξξφθεζεο ησλ data θαη ηελ αθξηβή εμαγσγή ησλ main points 
(φπσο ηφηε πνπ ήκαζηαλ ζπκκαζεηέο ζην ΐαξβάθεην). 
Ήζνπλ θη' εζχ έλα ππφδεηγκα γηα κέλα, έλα existence theorem πνξείαο δσήο 
(ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξψηε θάζε ζνπ). Ώθνχ γίλεηαη απηφ, γίλνληαη φια! 
 
Μείλακε ιίγνη, αιιά κηθξά δχκε φινλ ην θχξακα δπκεί. 
Δ Παηξίδα καο ρξεηάδεηαη, δελ ηα παξαηάκε, ζπλερίδνπκε. 
Αελ ληψζνπκε, φκσο, ιίγνη, γηαηί ζηελ παξέα καο έρνπκε ηελ 
ρνξεία ησλ Παηέξσλ, ησλ πξνπαηφξσλ,  ηνπ Αεζπνηφπνπινπ, 
ηνπ Καζιά, ηνπ Καπνδίζηξηα, ηνπ Ώγίνπ Ραθαήι ηνπ Εζαθεζίνπ καξηπξήζαληνο 
ελ Λέζβσ, ηνπ Ώγίνπ Γεξαζίκνπ ηνπ ελ Κεθαιιελία ελ εηξήλεη θνηκεζέληνο, 
ησλ ζπνπδαίσλ αλζξψπσλ ηεο Πίζηεο, ησλ Ώγψλσλ, ηεο Βπηζηήκεο. 
Δ Εζηνξία θαη ε Παξάδνζή καο είλαη απέξαληε, είλαη αλάπαπζε θαη δχλακε, 
είλαη αγάπε θαη ζζέλνο. Γεηο καδί ηνπο, ηάρεηο φια! 
Μέζα καο, αξίθλεηεο γεληέο αλζξψπσλ ρπκνχλ θαη θσλάδνπλ. 
Ώπηνί είλαη νη ξίδεο καο, ηα λεχξα καο, ην αίκα καο. 
 
Καη, λαη, ήκνπλ (θαη πξνζπαζψ λα ζπλερίδσ λα είκαη) έλαο μεληζηήο ηεο Βπηζηήκεο, θαη έλαο 
έληηκνο εθπαηδεπηήο Βηδηθψλ Απλάκεσλ. Πξψηα ηα Γπκλαζηήξηα θαη νη Πνιεκηθέο Ώξεηέο, 
χζηεξα ε δηαζθέδαζε ηεο Τδξνδπλακηθήο θαη ηεο Πηζαλφηεηαο. Ο εθπαηδεπηήο ηξέρεη πάληα 
καδί κε φιεο ηηο νκάδεο πνπ εθπαηδεχεη. Με πην ζπκβαηηθά ιφγηα, ηφιεγα ζηνπο καζεηέο σο εμήο: 
ηνλ 4ν [ζην Αψκα] παίδνπκε champions league. πνηνο ζέιεη λα παίμεη ΐ' Βζληθή, 
κε γεηά ηνπ κε ραξά ηνπ, λα πάεη αιινχ. 
 
Να είζαη θαιά, θαη λα ηα πνχκε θαη απφ θνληά θάπνηα ζηηγκή! 
 
ε ραηξεηψ, 
Μάθεο 
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πρλά αθνχγεηαη νηη κέρξη θαη ηα ηειεπηαηα  ρξφληα ηεο ρνχληαο θαη ηα πξσηα ηεο κεηαπνιηηεπζεο  ηα 
πξαγκαηα εηαλ πην ζαθε θαη νη λενη πην επηκνλνη θαη δνξηθνη,. Ώλ ήζνπλ ηεο επηζηήκεο θη είρεο ίλδαικα ηνλ 
Υξηζηνδνχινπ πνπ ζηελ κέζε ηεο ΐ Λπθείνπ πήγε γηα δνθηνξά θπζηθήο ζηελ Ώκεξηθή θαη ζε δπν ρξφληα 
έθαλε αλαθαιχςεηο ζηηο καχξεο ηξχπεο, δηάβαδεο 15 ψξεο ηελ κέξα, αλ είρεο ίλδαικα ηνλ Παπαληθνιάνπ 
πνπ έγηλε Οιπκπηνλίθεο έθαλεο 8 ψξεο ηελ κέξα πξνπφλεζε θαη αλ ήζνπλα πην δφξηθνο θη είρεο ίλδαικα 
ηνλ Παλαγνχιε ή ηνλ Θενδσξάθε είρεο κάιινλ πηαζηεί θαη θάλαλε πξνπφλεζε 8 ψξεο ηελ κέξα νη 
ΒΏηδήδεο θαη εζχ έηξσγεο 8 ψξεο ηελ κέξα μχιν. Ώλ ήζνπλα ξνθάο, ρίππ ή εηξελνδηεζληζηήο  έςαρλεο , 
θαη κάιηζηα ρσξίο ίληεξλεη  πνπ δελ ππήξρε, λέα  απφ ην Γνχληζηνθ ρσξίο λα πνιπκαζαίλεηο ή λα ζε 
πνιπελδηαθέξεη αλ πνιινί εκίζενη ηεο ξνθ πήγαηλαλ εθεί  κε ηδησηηθά  ππεξηδέη,  δελ ζεσξνχζεο θαθφ  
πνπ‘γξαςε ν αββφπνπινο σδή  ζηνλ Καξατζθάθε αθφκε θη αλ δελ ήμεξεο  νηη ήηαλ γηα λα κε θφςεη ν 
ινγνθξηηήο σδή  ζηνλ Σζε. Ήξσέο ζνπ ήηαλ ν Παλαγνχιεδεο, νη Μίθεδεο, νη Ρίηζνη,  νη Υηθκέη θαη  
κάξηπξέο ζνπ ήηαλ νη Jara , νη Μνπζηαθιήδεο, νη Κελεληαίνη, ν Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ θαη ν Μάιθνικ Υ, γηα 
ηχπνπο Υφθθα δελ ήμεξεο, ν ππφθνζκνο ήηαλ πνιχ καθξηλφο μάδειθνο ηνπ undergound θαη νη 
Κνπζηνπξηηζηθέο λνεκαδνηήζεηο ηoπ underground  ήηαλ ζε πνιχ καθξηλφ  κέιινλ. Με ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 
πείξα απηά είλαη δείγκα αθφκε δηαπγψλ ή αθφκε ζνιψλ γλσκψλ; Με ηα πεξηζζφηεξα πνπ ηψξα μέξνπκε 
πνιιά μεθαζαξίδνπλ ή πνιιά ζνιψλνπλ αθφκα παξαπάλσ; Ώλ ηα μέξακε ηφηε ζα‘ρακε  μεθαζαξίζεη ήδε  
απφ ηφηε ή ζα‘ρακε ζνιψζεη κία ψξα αξρήηεξα ; Σέινο πάλησλ ηψξα ηί είκαζηε, ζνινί  ή μεθάζαξνη; 
...παηδηά ζπγρσξείζηε κνπ ην νηη ζα ζηακαηήζσ λα βάδσ ηφλνπο , ηνπιάρηζηνλ ζηα  η γηαηη κνπ‘ρεη 
αρξεζηεπζεη ην πιήθηξν  η θαη ηα η, l, ΄l, ί , τ,¨Ύ πξέπεη  λα ηα βάδσ κε αληηγξαθή-επηθφιιεζε  θαη πάσ ζαλ 
ηνλ θάββνπξα...Ώο θξηλνπκε επη ζπγθεθξηκέλνπ παξαδεηγκαηνο:  
Βθεηλν ηνλ θαηξφ εηρε γηλεη  θη ελα ζπλέδξην ζηελ Ώγγιηα πνπ νη νκηιηεο ηνπ θπθινθνξνχζαλ θαη ζε  
βηβιην  κε ηηηιν «Δ δηαιεθηηθή ηεο απειεπζέξσζεο».....Αελ ηα‘ρα δηαβαζεη νια, Μαξθνχδε θαη 
Λαηλγθ ζηγνπξα. Υξφληα κεηα, απφ αιιε πεγε, θηιν ηνπ ζηπι «turn on, tune in, drop out»,  εκαζα 
νηη κηιεζε θη ν Βmmett  Grogan (ζα επαλειζνπκε εζησ ζε ππνζεκεησζε αιιά θαιά ηα ιεεη θη ε 
wikipedia  νπσο κνιηο εηδα. Βκέλα ν θηινο κνπ‘ρε δσζεη ηελ απηνβηνγξαθηα ηνπ πνπ ιεγνηαλ 
Ringolevio…) Ο Γθξφγθαλ ινηπνλ πνπ εηαλ ηλδαικα γηα πνιινπο λενπο αξρηζε κε εληνλε θσλε 
θαη κπνληπ ιαλγθνπαηδ  ζε ζηπι «ην δηθν καο θηλεκα δελ εηλαη ζαλ θαλελα ζηελ ηζηνξηα...» θη  
νινθιεξσλνληαο,  ελσ  γξεγνξα ην ζηάδην εηρε αξρηζεη λα παξαιεξεη απν ελζνπζηαζκν,  εηπε 
«δελ αλεθνπλ ζε κελα ηα ρεηξνθξνηήκαηά γηαηη νπηε θαη ε νκηιηα πνπ ζαο δηάβαζα αλεθε ζε κελα, 
ζαο δηαβαζα νκηιηα ηνπ Υίηιεξ ζηε λαδηζηηθε λενιαηα» θαη ζηα δεπηεξφιεπηα πξηλ ε  κνπγγακαξα 
ηεο εθπιεμεο γηλεη νξγε εγηλε θαπλνο  πξηλ γηλεη καπξνο ζην μχιν  θαη ην μχιν ην‘θαγαλ  νζνη ζε 
πεγαδάθηα πεγαλ λα πνπλε πεξη απηνθξηηηθεο ηνπ θηλεκαηνο θαη «σξαηα καο ηελ εθεξε». (Καη λα 
πεηο  νηη εηαλ θαλαο εηξεληζηεο ηππνπ «ζπκσζε-ν-αγηνο-θη-εθνςε-η‘αξρηδηα-ηνπ»; Μέρξη θη  άξζξν 
πξνο ππεξάζπηζε ηνπ  «Filthy Mac Nasty» εηρε γξαςεη (εηζη νλφκαζε ηα κειε ζπκκνξησλ 
απν juvenile delinquents  πνπ εδεξλαλ γηαγηαδεο θαη πνπ νη πην πνιινη απν καο, κα νρη ν 
ΐαζίιεο, ν drop out θηινο κνπ, καζακε  κνλν απν ην παξσδηαθν ζθεηο ησλ Μφληπ Πάπζνλο 
https://www.youtube.com/watch?v=9_OIs49m56E    γηα ηηο  ζπκκνξηεο απν senile delinquent 
γηαγηαδεο πνπ δεξλαλε ρνπιηγθαλο) Βγξαςε «Πεο πσο δεηο ζε εθεηλεο ηηο ππνβαζκηζκελεο 
πεξηνρεο ηνπ Λνλδηλνπ πνπ βγαηλνπλ αξνπξαηνη θα πεο πσο εηηε ζθιεξνο εηηε θνπθαξαο  ερεηο 
αδπλακηα ζηελ κηθξε ζνπ αδειθε πνπ εηλαη αθνκα κσξν θαη ιεο νηη ζα θαλεηο ηα παληα γηα λαρεη 
δσε θαιπηεξε απν ηε δηθε ζνπ. Καη πεο πσο εξζε αξνπξαηνο ην  βξαδπ θαη ηεο εθαγε ηα απηηα 
ρσξηο λα ηελ μππλεζεη γηαηη σο γλσζηνλ νη αξνπξαηνη ερνπλ αλαηζζεηηθν ζηα ζαιην ηνπο,  θαη πεο 
νηη εθεη πνπ ζθεθηεζαη νηη ε αδειθε ζνπ  δελ  ζα θαλεη παηδηα θαη  νηθνγελεηα αθνπ δελ ζα ηελ 
παληξεπεηαη θαλελαο ρσξηο απηηα νηαλ κεγαιψζεη,  αθνπο μαθληθά ζην ξαδηνθσλν νηη θαπνηεο 
θηινδσεο  γηαγηαδεο δηακαξηπξνληαη γηα ηελ ρξεζε πνληηθνθαξκαθνπ ζηηο γεηηνληεο απηεο.  Β, παο 
λα  ηηο πιαθσζεηο  ζην  μπιν ή δελ παο;» Δ πξσηε ηνπ καρε κε πνιπ επηθηλδπλν θαηεζηεκελν 
ήηαλ πνπ σο εθεβνο θιεθηεο πνιπηηκσλιηζσλ αξλεζεθε λα δσζεη ηα δενληα ζηνλ αξρηκαθηνδν 
ηεο θιαδηθεο απηεο θαη επηθεξπρζεθε απν απηνλ, εθπγε λπρηα θαη κε ηα ιεθηα απηα πξσηα 
πεξηπιαλεζεθε ζηηο Ώιπεηο θαη ελησζε ζαλ λα βγεθε πξσηε θνξα απν ζθνππηδνηελεθε κεζα 
ζηνλ νπνην εηαλ εθ γελεηεο*  (ηελ Νεα Τφξθε) θαη κεηα ζπνπδαζε (ζθελνζεζηα ζηε lηαιηα), πεγε 

λα βξεη ηηο lξιαλδηθεο  ηνπ ξηδεο , αλαθαηεπηεθε  κε ηνλ lRA, ηνπ ηειεησζαλ ηα ιεθηα, εγηλε κε ελα 
θηιν ηνπ πνξλνγξαθνο  ζην νρν αιια δελ πιεξσζα παιη ηα δενληα ζηνλ ζρεηηθν αξρηκαθηνδν, 
βξεζεθε ν θηινο ηνπ κε θαξθσκελν ην  γνλαην ζην μπιηλν παησκα ηνπ ζπηηηνπ ηνπο, πεγε ν  
Γθξνγθαλ λα  αγνξαζεη νπιν  γηα  λα ππξνβνιεζεη γνλαηα  θαη αγθσλεο ηνπ αξρηκαθηνδνπ αιιά 
απηνο πνπ ηνπ ην πνπιεζε εηαλ κπζηηθνο αζηπλνκηθνο θα ηνλ εβαιε κεζα γηα νπινθαηνρε,  αιιά 
ζε αιιε ηνπ παηεληα (θαη καιηζηα ζηα γεγνλνηα  πνπ εθαγε ραζηνπθη  (ή θισηζηα ήηαλε;)  απν 
ηελ Ώκπαηηέινπ ε δηθε καο βαζηινκήησξ)   ν αζηπλνκηθνο πηαζηεθε ζηα  πξαζα λαλαη κνπξινο   
(εβαιε ελα ηνπβιν ζην ρεξη ελνο Διιελα δηαδεισηε (πνπ εηαλ θνηηεηεο  ηαηξηθεο) θη απηνο 
θσλαμε ζηνλ θνζκν γπξσ ηνπο  λα παλε νινη καδη ζηελ αζηπλνκηα καξηπξεο θαη λα δεηεζνπλ λα 
εμεηαζηεη αλ ε κεζα ηζεπε ηεο θακπαξληηλαο ηνπ αζηπλνκηθνπ εηρε θεξακηδνζθνλε. Δηρε, θη ν 
αζηπλνκηθνο εηπε νηη ν Θεόο ηνπ ζηειλεη νλεηξα κε ηεηνηεο παηεληεο) θαη απνθπιαθηζαλ νζνπο  εηρε 
ζπιιάβεη (θαη αξγνηεξα  ν Γθξόγθαλ εγξαςε ζηνλ αγλσζην Διιελα «δελ ζε μεξσ θη αλ ζε εμεξα 
δελ ζα κπνξνπζα λα δηαβαζσ  η’όλνκά ζνπ αιιά wherever you are have a nice life  fella»)  
 
* παξνκνηα  αλαγελλεζε ελησζε ν Μάιθνικ Υ (πνπ‘ρε θαλεη εθεβεηα  κηζε ζε ζπκκνξηεο θαη κηζε ζε θπιαθε) 
νηαλ ζηηο Ώξαβηθεο ρσξεο   πξσηνεηδε αλζξσπνπο πνπ δελ εηραλ ζαλ δεδνκελν ηνλ ςπρηθν κσισπηζκν εθ 
γελεηεο  απισο ινγσ κειαςνηεηνο. Καη γηα ην πψο γηλεηαη  ε θξαζε ηνπ Υέλξπ Μίιιεξ «Ώκεξηθή εηλαη ε ρσξα 
λα κσισπηζηεηο ςπρηθα,  Γαιιία ε ρσξα λα αλαξξσζεηο θαη Βιιάδα ε ρσξα λα δεζεηο ζαλ λα κελ εηρεο πνηε 
κσισπηζηεη» λα‘ρεη ιερζεη  γηα ηελ «Eιιάδα, ρψξα ηεο ζθαιηάξαο»   βι. ζει. 55, 79 (γηα ην Βιιεληθφ  
Stairway to heaven  ηνπ ‘74) 

https://www.youtube.com/watch?v=9_OIs49m56E
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θαη κεηα πεγε ζηελ Καιηθνξληα  θαη εγηλε Ρνκπελ ησλ δαζσλ γηα ηξνθηκα θαη γηα δσξεαλ θιηληθε  
κε ηoπο diggers. Λεο ησξα πνπ απηα εηλαη γλσζηα λα εηλαη πην επθνιε ε απαληεζε ζην  εξσηεκα 
αλ ε ζπγθξνηεζε θηλεκαηνο βνεζηεηαη ή εκπνδηδεηα απν ηελ ζπκκεηνρε  πνηληθσλ; Ή πην επθνιν 
εηλαη απισο ην εξσηεκα πψο λα κε ζεσξεηο  θνπηαιηεο λεξνπ ζαλ σθεαλνπο πνπ ρσξαλε 
ηξηθπκηεο πνπ κπνξνπλ λα ζε πλημνπλ  ελσ κνλν ζηξαβνθαηαπηλνληαο ή ερνληαο ηξηθπκηα εθ 
θξαλησ κπνξεηο λα πληγεηο απ‘απηεο;  πσο θαη λαρεη  απν ―ππνθνζκν‖  ζε θηλεκαηηθε  ελλνηα 
ηνπ νξνπ   underground ερεη πνιια βεκαηα, γηα ηελ  ειιεληθε ηνπο βεξζηνλ εηδακε θαπνηα ζηε 
ζει. 94*πνπ εηραλ θαη ην λνεκα ηνπ θπξηνιεθηηθνπ εκηππνγεηνπ πνπ δελ εηαλ μελα θαη ζηηο 

πξνεθηαζεηο ηππνπ Κνπζηνπξίηζα-Μπξέγθνβηηο ζηε ιεμε underground,  νπηε βεβαηα ζηίο 
πξνεθηαζεηο πνπ ζηελ Βιιάδα ηαπηηζηεθαλ, πνιχ λσξηηεξα,   κε ηελ νκφινγε νπηηθε ηνπ Φέξξε. 
Μηα εηθνλα ηζνλ ρηιηεο ιεμεηο θαη κηα κεισδηα ηζνλ αιιεο ηνζεο θαη παξαπαλσ.. Ώξθνπλ ινηπνλ 
θαηη ςηια απν ζειηδα γηα λα εηπσζνπλ  νινθιεξνη ηνκνη ιεμεσλ    
Σελ πξνεγνπκελε θνξα πνπ κνπ‘ρε πεη ν ΐαγγέιεο λα πακε ζε  ζπλαπιηα ζην  Καιιηκάξκαξν 
ήηαλ ηνλ θαηξν  ηνπ Police on my back θαη ζπκκεηεηραλ θαη νη Clash. Σσξα δελ ήκαζηαλ 
πξνζθαηα απνιπζεληεο απ‘ην ζηξαην αιια εγσ θνληεπα ηε ζπληαμε,  ε θνξε ηνπ ΐαγγέιε 
ηειεησλε ιπθεην θη ν γηνο ηνπ ηειεησλε δεκνηηθν...Πακε ζηα ςηιά ηνπ  «...108 ζειηδεο θαη θαηη ςηια»: 

From Underground  to  Overground  

https://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg , https://www.youtube.com/watch?v=TNCwhnUIguw  , 

https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI , https://www.youtube.com/watch?v=WBp-enlsV_k,  
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo https://www.youtube.com/watch?v=0u7PT7heg6o     . 

(βι . Overground      ζει. 26, 27 γηα  εηθνλνγξαθεζε  θαη γηα ηελ θαησζη ζηηρνκπζηα) 

-Feynman lived in a country that respected human rights Hikmet  didn’t. They speak from a 

different perspective. And obviously Feynman’s famous imaginative ways of going beyond the immediately obvious did not 

lie in directions like imagining how it was outside his own country. 

-And obviously you  haven’t seen “Infinity” where Mathew Broderick plays Feynman as a young student when his wife 

Arlene died at twenty. You would then see the body language in which Feynman looks out of that jar. It’s the last scene of 

the movie. He has come back to Los Alamos from the funeral. It’s after midnight. He sees on a window shop of a village 

square a red dress they wanted to buy. He leaves his suitcase by a bench and lies on the bench on his back and stares at starry 

infinity, heart-crushed ” “I saw the red dress and that’s when it all got me..” 

(...  had already started googling “Feynman, Arlene” “…and then said: “Feynman is a 

Dirac who also is human” was what Oppenheimer wrote, but without effect, to his colleagues in Berkeley to convince them 

to hire Feynman before others did” (Oppenhemer’s phrase about Dirac maybe just meant the well known story that  contrary 

to Einstein’s opinion about Dostoyevsky (“He teaches  me more than Gauss”) Dirac, when given  “Crime and punishment” 

to read, he did so and then just said that there  were two sunsets in the same day in the story. 

 

* Μηα θνξα ζε ελα γακν μαδειθνπ  ζην ρσξην κνπ  , ηεζζεξα ρηιηνκεηξα απν ηελ πεγάδα ηνπ Μειηγαιά, 

ζπδεηνπζα ζην ηξαπεδη κε λεαξνπο πνπ εηπρε λα κε ρνξεπνπλ, εηπα θαη γηα ηνλ Θενδσξάθε θαη κνπ ιεεη ελαο 
μαδειθνο: «Γηάλλε  αλ δελ κπεη  ν ππνθνζκνο ζε απηεο ηηο ηζηνξηεο δελ γηλεηαη ηηπνηε» «Ση  ελλνεηο;» «Δκνπλ κηα 
θνξα λπρηεξηλνο κπαξκαλ ζε εκηππνγεην θαθελεην ζηα Παηεζηα πνπ ην  βξαδπ γηλνηαλ κπαξκπνπηηεξα θαη 
κεδεδνπσιεην. Βηραλ εξζεη απ‘εμσ κεραλνβηνη θαη καξζαξαλε,   ιεεη ελαο πειαηεο ζην αθεληηθν κνπ «αλ δελ  
ηνπο δησμεηο αιιάδνπκε κπαξκπνπηηεξα», ζηειλεη εθεηλνο ηνλ κπξαβν, αξγνπζε λα γπξηζεη, παεη λα δεη ηη γηλεηαη, 
καο ιεεη «βαξαλε κπνπληεο ν δηθνο κνπ  θη ν αξρεγνο ηνπο παηδνληαο  ηα βαξειαθηα ζην πεδνδξνκην αγθαιηα», 
νζν ην ιεεη βγαδεη ηα θνηνπνπια απ‘ηε ζνπβια,  παεη παλσ ηνπ δηλεη κηα ζην  κπξαηζν ηνπ αξρεγνπ, ε ζνπβια 
ηξππεζε ην πεηζηλν  πνπ θνξαγε ηξππεζε θαη θξεαο θαη βγεθε απ‘ηελ αιιε. Σελ αιιε κεξα μαλαξζαλε αιιά δελ 
καξζαξαλε» «Σα‘δα  νια» «Γελ ηα‘δεο. Σσξα ζα ηα δεηο. Έλαο πειαηεο πνπ ηελ εηρε πεζεη ζε γθνκελα αιινπ 
εθαλε ηε καιαθηα λα εξζεη ρσξηο κπξαβνπο. Σνλ πηαζαλε  νη κπξαβνη  ηνπ αιινπ θαη  ηνπ εηπαλ «ζα ζνπ 
δσζνπκε πελεληα   καραηξηεο. Ώιιά νρη γηα λα πεζαλεηο» «Κη εζπ ηη εθαλεο;» «Πνξηνθαιάδα»«Ση ελλνεηο;» 
«Απηνο κνπ ην‘πε; «Φηηαμε κνπ κηα πνξηνθαιαδα, ζα ραζσ αηκα». Βγσ ηνηε ηα‘δα νια. Λνηπνλ ηελ αληηζηαζε ζηα 
κεξε καο απηνο πνπ‘βγαιε ηα θνηνπνπια  απ‘ηε ζνπβια ηελ εηρε μεθηλεζεη. Με αιινπο ζθαμαλε ηνπο Γεξκαλνπο 
ελνο θπιαθηνπ θαη κε ηα νπια ηνπο μεθηλεζαλ. Ώπην  ελλννπζα ππνθνζκν»  «.......» (Ώλ ηνρε αθνπζεη ν 
Κνπζηνπξίηζα ε αξρηθε ζθελε ζην Underground ζα εηαλ νρη ζε εκηθπξηιε κπηιηαξδαδηθν  αιια ζε 
εκηππνγεηα κπαξκπνπηηεξα  θαη ην εξγν ζα ιεγνηαλ  εκηunderground‖ ζθεθηεθα, αιια πνιχ αξγνηεξα, 
επξεπε πξσηα λα κε κπεζεη αλεςηα κνπ ζηνλ  Φίζθε θαη ζηνλ  Μoπδνπξάθε. Σνηε πξνιαβα κνλν λα 
ςηινξσηεζσ ηνλ  μαδειθν, πνπ νη ζπνπδεο ηoπ εηαλε «hotel administration» αλ ε κπαξκνπηηεξα εηαλ εηνο 
γηα πξαθηηθε εμαζθεζε ή γηα δηπισκαηηθε. Μπνξεη νκσο  θαη λαηαλε γηα εηνο νπζηαζηηθεο κνξθσζεο πεξη 
ησλ «facts of life»...) 
 
Οινθιεξσζεθε  ε αλαθνξα ζηε ζει. 94,  επηζηξεθνπκε ζηνπο «κε πνηληθνπο» γηα ην (θαπσο πην γλσζην)    
λνεκα  πνπ ερεη (ή εηρε) ν ζηηρνο «Βιιάδα ζηνπο ψκνπο ηεο γε θνπβαιάο» ηνπ παλνπδάθε  
https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg γηα ηνλ απιν αλψλπκν  Έιιελα  
(βεβαηα  ζηα παξαθαησ  ην  απινο Διιελαο καιινλ ζειεη εηζαγσγηθα, νπσο επηζεο ζα εζειε θαη   ην  αλσλπκνο , 
θαη   αθνκα  πεξηζζνηεξα ην απαηδεπηνο αθνπ απην έρεη   δηπιε ζεκαζηα. Σα απιόο, αλώλπκνο   θιπ ελλννπλ 

εθεηλνπο  πνπ  θαηα ηε γλσζηε  έθθξαζε «δηαβαδαλ ηελ ηζηνξηα ηνπ θνζκνπ ζε κηθξα νλνκαηα», (πρ πχξνο, 

ΐαγγέιεο θιπ ζηα ληαηα ηνπο θαη θπξ  πχξνο , θπξ ΐαγγέιεο θιπ νηαλ ηα δηεγηνηαλ, αλ εηραλ θηαζεη ζηελ ειηθηα 

ηνπ θπξ) 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yDj4AIbQXjg
https://www.youtube.com/watch?v=TNCwhnUIguw
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
https://www.youtube.com/watch?v=WBp-enlsV_k
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo
https://www.youtube.com/watch?v=0u7PT7heg6o
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Overground,%20tragicomix%20in%20space-movie%20format.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=up95iq8Facg
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Σν 2003 πνπ εγηλε ζηελ Μαθξφλεζν ε ''Ρεβάλο ηεο lζηνξίαο'' φπσο  νλφκαδε'' ν Θενδσξάθεο ηελ 
πξσηε ζπλαπιηα ζηε νπνηα δηεπζπλε  κε αζπξα ξνπρα αληη κε καπξα (ηα νπνηα θνξαγε δηνηη, κε 
ηνζνπο λεθξνπο ζπληξνθνπο ''κηα δσε ελησζε παπάο'') κνπ ηειεθσλεζε ζηε Γιψζζα θνπέινπ ν 
Κψζηαο ηεο ζει. 71, ζπλαδειθνο θαη γηνο  Μαθξνλεζηψηε κεπσο ζεισ λα πασ καδη ηνπο ζηελ 
Μαθξφλεζν, θπζηθα θαη εζεια,  θαη λνκηδνληαο νηη  ζαλαη ζε θακηα  εμνξηα ηνπ Ώδάκ  θνληα ζε θακηα 
Ώζηππάιαηα ξσηεζα πνζεο λπρηεο ζα παξεη ην ηαμηδη γηα λα μέξσ πνζα  ζρεηηθα λα παξσ καδη κνπ . 
Ώθνπζα ηνλ θπξ πχξν, ηνλ παηεξα ηνπ, λα θσλαδεη ''Πεο ηνπ Γηάλλε νηη κηα λπρηα επθνιε εηλαη.  Βγσ 
δπν ρξνληα εβγαια εθεη'' Σειηθά δηπια ζην Λαχξην εηαλ! Πεγακε, πξσηε γεπζε, ή καιινλ πξσηε 
κπξνπδηα, εηαλ νηη εηαλ γεκαηε ζπκαξη πνπ κπξηδε παληνπ ραξαθηεξηζηηθνηαηα,εμ νπ, θαηλεηαη,  θαη ν 
ζηηρνο ''Μπξηζε ην  ζθαγεην καο ζπκαξη θαη ην θειη καο θνθθηλo νπξαλν''  Ώδειθνο ηνπ ζπλαδειθνπ 
εηλαη ν μελαγνο πνπ βιέπνπκε ζην  παξνλ pdf θαζε ηνζν  (αιιά δελ κπνξεζε λα εξζεη ινγσ ζαηδφλ), 
Δ πξαγκαηηθή αηηηα γηα ηα ζεαηξα πνπ‘γξαθα χζηεξα ζηα παηδηα ήηαλ ε μελαγεζε απ‘ ηνλ θπξ πχξν: 
«Σελ «Νχρηα ηνπ Ώγίνπ ΐαξζνινκαίνπ»  πνπ ζα‘ρεηε αθνπζεη ην ζρέδηφ ηνπο ήηαλ λα καο θαλνπλ λα 
πξνζπαζενζπκε λα ηνπο αξπαμνπκε ηα νπια γηα λα‘ρνπλ δηθαηνινγηα λα καο ζθνησζνπλ θαη εηρακε 
εληνιεο λα ακπλζνπκε κνλν κε πεηξεο, απ‘απηεο ζψζεθα,ζθπβνληαο λα παξσ πεηξα λα ηνλ ρηππεζσ 
ε ζθαηξα πνπ κνπξζε κπεθε απν δσ θαη βγεθε απν δσ (καο εδεημε ηα ζεκαδηα ζην  ιαηκν  κπξνο θαη 
πηζσ (παξνκνίσο  ηνηε πνπ κνπιεγε ν θπξ Βαγγέιεο πώο ηνπ βπζηζαλ  νη Γεξκαλνη ην θαΐθη θαη θαζσο 
ζσζεθε θνιπκπώληαο εθαγε θαη ξηπε  πνιπβόινπ  απν αεξνπιάλν κνπ’δεημε  νηη  ηνπ ειεηπε ελα 
δαρηπιν)) Βραζα ηηο αηζζεζεηο κνπ αιιά κνπ εηπαλ κεηα νηη ελαο θσλαμε «κνλν ηα ρεξηα κνπ εηλαη 
ζπαζκελα, ηα πνδηα κνπ εηλαη γεξα, βγαιηε ηνπ ηε δσλε θαη δεζηε ηνλ ζηελ πιαηε κνπ λα ηνλ πασ 
ζην θαξαβη κε ηνπο ηξαπκαηηεο»', εηξεραλ δηπια ηνπ  θξνπξνη  θαη ξσηαγαλ γηα εκελα αλ εκνπλ  
«ΐνπιγαξνο»' λα κε μαλαππξνβνιεζνπλ. Αελ εκαζα πνηνο εηαλ απηνο πνπ κε εζσζε, νπηε αλ εδεζε 
ή πεζαλε,  αθνπ ζην 401 πνπ καο πεγαλ καο εηραλ ζηα θξεββαηηα δεκελνπο θαη δελ κπνξεζα λα ηνλ 
ςάμσ.....Να εδσ εηαλ ν ζαιακνο ηνπ ζεηνπ ζνπ πνπ δσζακε ην φλνκά  ηνπ ζηνλ αδειθν ζνπ, ηνλ 
εθηηκεζα , κε εθηηκεζε θαη ακα εκαζα νηη εηρε αδειθε ηνλ ξσηεζα ακα κνπ ηελ δηλεη ακα δεζνπκε θαη 
ακα βγνπκε θαη αλ κε ζειεη θαη θεηλε...» Γη‘απην εγξαθα ζεαηξα,  γηα λα θηηαρλσ θνληεμη γηα πξαγκαηα  
ζαλ  απηα πνπ‘καζα απν θπξ πχξν θαη θπξ ΐαγγέιε , απν Μίζζην θαη Μαξδά. ΐέβαηα νηαλ κε 
ξψηεζε  ε Κηθή: «Κχξηε,  αθνπ ζέαηξα ζαο  αξεζεη λα γξαθεηε γηαηη γηλαηε θπζηθνο;» ηεο εηπα «Γηα λα 
ερσ εζαο ηνπο καζεηεο  σο  εζνπνηνπο λα ηα παηδεηε ηδακπα ζηηο γηνξηεο  ηεο 17Ν ελσ εγσ ζα 
ππνδπνκαη ηνλ θαζεγεηε θπζηθεο θαη   ζα πιεξσλνκαη»  
 
Πακε παιη ζηνπο «επσλπκνπο»:  
 
«Ακνξγηαλό θείκελν πνπ αθνξά επίζθεςε (κε πέδηια θαη ρσξίο θαλ βαιίηζεο, κόλν κε ζαθ βνπαγηάδ) 
ηνπ Καδαληδάθε ζηελ Ακνξγό  γηα ιίγν θαη κέζα από ηα κάηηα ηνπ Αληώλε ηνπ Σξαηάξε (εθ ηνπ 
«ηξάηα») ελόο θνβεξνύ ςαξά θαη βαξθάξε πνπ έηπρε λα ηνλ παξαιάβεη ζηελ απνβίβαζε από ην θαΐθη 
πνπ ηόηε γίλνληαλ ρσξίο ιηκάλη. 

 «Μηραήι Κσβαίνο: Ο Καδαληδάθεο ζηελ Ώκνξγφ 
…. 
-Πνιιά πξάκαηα έκαζα απ‘απηφ ηνλ άλζξσπν , έιεγε κηα κέξα κε θακάξη ζηνπο ζακψλεο ηεο 
θαιχβαο. 
Κη απηνί απφ πεξηέξγεηα θαη θάπνηα δφζε  θαθεληξέρεηαο ξσηνχζαλ: 
-Ήληα ζ‘έκαζε ηέινο πάλησλ απηφο ν Καδαληδάθεο; Μέξα λχρηα είζαη καδί ηνπ…Ώμάλνηε, καζέο, 
λα κε ζε θάκεη θαη ζέλα άζενθαη θνκκνπληζηή. 
Ο Ώληψλεο φκσο εζχκσλε, φηαλ άθνπε ηέηνηεο θνπβέληεο θαη κηινχζε άζρεκα: 
-Να ζθάζεηε , άκα δελ μέξεηε. Οχηε άζενο είλαη ν άλζξσπνο νχηε θνκνπληζηήο. Μαθάξη λα ηνπ 
κνηάδακελ φινη… 
-Έια δα, θαεκέλε Ώληψλε! ινο ν θφζκνο ιέεη πψο είλαη άζενο…,απαληνχζαλ απηνί… 
-Ο θφζκνο ιέεη, ρσξίο λα μέξεη,  γηαηί απηφο ν άλζξσπνο πηζηεχεη ζην Θεφ πην πνιχ θη απφ ζαο. ηαλ 
ηνλ ξψηεζα κηα κέξα γηαηί ηνλ ιέλε άζεν , κνπ‘θακε νιφθιεξε ζεσξία 
-Βζχ Ώληψλε, κνπ είπε, φηαλ βγαίλεηο ζην ππξνθάλη ηη ςάρλεηο λα βξεηο; Υηαπφδη βέβαηα. Κη φηαλ δελ 
ην εχξεηο θαη γπξίζεηο άπξαθηνο, δε ζα πεηο βέβαηα πσο δελ ππάξρνπλ ρηαπφδηα, αιιά ζα μαλαβγείο 
ηελ άιιε κέξα θαη ηελ άιιε θαη ηελ άιιε. Φάρλνληαο γηα ρηαπφδη,γηαηί  μέξεηο πσο ππάξρεη 
ηέηνην πξάκα. Σν ίδην θάλσ θη εγψ. Φάρλσ κέξα λχρηα γηα λα βξσ ην Θεφ, γηαηί μέξσ πσο ππάξρεη , 
αθνχ αλ δελ ππήξρε δελ ζα ππήξρα νχη‘εγψ. Καη δελ αξθεί λα ιέσ: πηζηεχσ πσο ππάξρεη Θεφο. 
Δνπζία είλαη λα ηνλ εχξεηο, λα ηνλ λνηψζεηο, λα θνπβεληηάζεηο καδί ηνπ. Δ δηαθνξά κνπ κ‘απηνχο πνπ 
κε ιέλε άζεν είλαη πσο εγψ αλαδεηψ πξσί θαη κεζεκέξη θαη θάζε ψξα, λα ηνλ εχξσ, ελψ απηνί απιά 
πηζηεχνπλ  κνλάρα πσο ππάξρεη θαη δελ δίλνπλ δπάξα λα ηνλ γλσξίζνπλ απφ θνληά, λα ηνλ λνηψζνπλ 
κέζα ηνπο ζαλ ηνλ πνιπηηκφηεξν ζεζαπξφ θαη νδεγφ ηεο δσήο ηνπο. 
Έλαο ειηθησκέλνο ςαξάο πεηάρηεθε ηφηε κε πείζκα λα δηαθφςεη ην ξεηνξηθφ ρείκαξξν ηνπ Ώληψλε: 
-Γηάληα ην ινηπφλ είλαη θνκκνπληζηήο; Οη θνκκνπληζηέο δε ιέλε νη ίδηνη πσο είλαη άζενη; 
-Καη πνηνο ζνπ‘πε πσο είλαη θνκκνπληζηήο; Βγψ φηαλ ηνλ ξψηεζα κνπ είπε θαζαξά θαη μάζηεξα πσο 
δελ είλαη θνκκνπληζηήο. 
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-Κη εζχ ην πίζηεςεο; 
-Καη βέβαηα ην πίζηεςα. Ο θφζκνο, κνπ εμήγεζε, παξεμεγεί  ηε ζηάζε ηνπ, γηαηί εθθξάδεη πνιιέο 
θνξέο δεκφζηα ην ζαπκαζκφ ηνπ γη‘απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο θνκκνπληζηέο. 
-Β αθνχ ηνπο ζαπκάδεη δελ είλαη φκνηφο ηνπο; 
-Σν είπα θη εγψ απηφ αιιά μέξεηε ηη κνπ απάληεζε; Κάπσο έηζη: 
-Θαπκάδεηο βέβαηα,  Ώληψλε κνπ, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, δελ είλαη έηζη; Μπνξείο ινηπφλ λα θαπρεζείο πσο 
είζαη φκνηφο ηνπ; Σνλ ζαπκάδσ θη εγψ  πνιχ, ζαπκάδσ αθφκε φινπο ηνπο άγηνπο ηεο εθθιεζίαο πνπ 
καξηχξεζαλ ζη‘φλνκά ηνπ. Μα νχηε ζην λπράθη δελ κπνξψ λα ηνπο θηάζσ.  Κάηη πνιχ δπλαηφ είλαη 
κέζα κνπ, πνπ κνπ θσλάδεη επηηαρηηθά: Βίζαη ιεχηεξνο, δελ αμίδεη, θαεκέλε, λα είζαη ζθιάβνο, ε δσή 
είλαη άρξεζηή ρσξίο ιεπηεξηά. Πψο γίλεηαη ινηπφλ, Ώληψλε, λα κε ζαπκάδσ αλζξψπνπο πνπ 
πηζηεχνπλ κε πείζκα ην αληίζεην θαη ζπζηάδνπλ έηζη ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ, ηε ιεπηεξηά ηνπο; 
-Καη ηψξα ίληα ιέηε ηνπ ιφγνπ ζαο; ξψηεζε ν Ώληψλεο κε θάπνηα δφζε εηξσλείαο.   
-Σν αθξναηήξην έκεηλε απνζβνισκέλν. Οη αθειείο εθείλνη ρσξηθνί, ςαξάδεο, βαξθάξεδεο 
πεξηβνιάξεδεο δελ ήμεξαλ πηα ηη λα πνπλ. Ο Ώληψλεο κηινχζε κε ηέηνην σξαίν θαη πεηζηηθφ ηξφπν, 
ζαλ άλζξσπνο γξακκαηηζκέλνο, πνπ ήμεξε λα ζηνρεχεη ζηνςαρλφ θαη λα θάλεη ηνπο άιινπο, αληί λα 
ζρνιηάδνπλ θαη λα θαθνινγνχλ αλζξψπνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ, λα θνηηάμνπλ ιηγάθη κέζα ηνπο, λα 
γλσξίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ κεγάιν απηφ άγλσζην! Κπξηεχηεθαλ φινη απφ έλα 
ζπλαίζζεκα θαησηεξφηεηαο. 
-Πψο άιιαμε εηνχηνο ν άλζξσπνο, έιεγαλ κεηαμχ ηνπο. Ώπηφ ην δηανιεκέλν  θνπέιη, ν Καδαληδάθεο, 
αληί λα ηνλ θάκεη  θνκκνπληζηή, ηνλ έθακε ινγηφηαην…πσο ζνπ θαίλεηαη;» 
 
Ο ηθειηαλφο κηα θνξα πνπ  δηαζηαπξψζεθε θαΎθη ζην νπνίν  επέβαηλε  απφ Ώίγηλα γηα Ώζήλα κε άιιν  
πνπ εξρφηαλε απφ Ώζήλα ζε  Ώίγηλα κε θαληάξνπο πνπ γχξλαγαλ απν Πίλδν έπαζε πιάθα απφ ην 
εμήο:   Σνπ θψλαμε έλαο ζαλ εξψηεζε  πξνο γεξνληφηεξν θαη  πην κνξθσκέλν:  "Κπξ Άγγειε μέξεηο 
εζχ γηαηί καο γπξίζαλε; Βκείο πξηλ θχγνπκε είρακε θνηλσλήζεη" θαη φηαλ ζπγθινληζκέλνο ην‘πε ζηνλ 
Καδαληδάθε  εθείλνο ηνπ‘πε «δελ ην‘μεξεο ; Ο ιανο δελ δηδάζθεηαη, δηδάζθεη» Κη ν Καδαληδάθεο  
απφ ηνλ Γνξκπά πνπ ήηαλ θεπνπξφο ηνπ δελ ζα‘ηαλ ζπγθινληζκέλνο; (Μαθεδνλνκάρνο ήηαλε.ρη  
θακάθη ηχπνπ  "ληνπ γνπ ιάηθ καληκαδέι δε γθξεο,"  πνπ άκα κάζεη ζπξηάθη ζε ηνπξίζηξηα ζα λνκίζεη 
νηη απηφ ελλννχζε ην ξεηφ  «Ο ιαφο δελ δηδάζθεηαη, δηδάζθεη» )   

 
Σέηνηα  πιάθα δελ  έπαζε θαη κε ην ζπκβάλ πνπ είδε "ζηνπ ζηνπ Λνπθά ην κνλαζηήξη";  
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Ώπνζπάζκαηα απφ άξζξν ηνπ Ν. ηαζφπνπινπ ζηνλ ηειεπηαίν  «Αξφκν ηεο αξηζηεξάο» 

Μεο ζηνπ «Σνπξθαηγαίνπ» ηα λεξά, γξαηθύινη  θηεξνπγίδνπλ» 
...Ώλ πάηε ζην Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν Νάμνπ, ζα ζηαζείηε απέλαληη ζηα θπθιαδηθά εηδψιηα, «ιείςαλα 
κηαο «πξσηφγνλεο» θαιιηηερλίαο πνπ καληεχεηαη εχθνια ζηηο θαηνπηλέο επηηεχμεηο ηεο γιππηηθήο.  
 Πφζα ηέηνηα κνπζεία δηαζέηεη ε Σνπξθία ε νπνία ζην ηψξα ηεο δηακνξθψζεθε απφ ηε Γελνθηνλία ηνπ 
Βιιεληζκνχ πνπ παξειζφλ ηνπ είλαη ηα εηδψιηα ζηε Νάμν;Πνηνί Έιιελεο γξαηθχινη λνκηκνπνίεζαλ ηελ 
εξληνγαληθή ξεηνξηθή ακθηζβεηψληαο θαη ηα πην ζηνηρεηψδε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο; Σν Ώηγαίν έιαβε 
ην φλνκά ηνπ απφ...Πφζε Σνπξθία εκθσιεχεη ζην ππέξνρν πνιηηηζκηθφ παξακχζη γηα ηνλ Ώηγαία; 
Πφζε «ηνπξθηθφηεηα» δηαθξίλεηαη ζηε ζπκβνιηθφηεηα  απηήο ηεο εζλνπιαζηηθήο ζπιινγηθήο 
«αθήγεζεο»; Γηαηί επηηξέπνπκε ηελ απνβιάθσζή  καο κέζσ παξαινγηζκψλ  πνπ επηβάιινπλ  
νη ζπζρεηηζκνί θαη  νη ζηθέ «επηζηεκνληθφηεηεο»; Δ έλλνηα ηεο «ηαπηφηεηαο» δελ αθνξά πξνβιέςεηο 
ζπλζεθψλ θαη καλνχβξεο δηπισκαηίαο, αιιά έλλνηεο θαη αμίεο θαη «καηηέο» (ν Καδαληδάθεο, αο πνχκε, 
κηινχζε γηα ηελ «Κξεηηθή καηηά...»), θξπζηαιισκέλεο πνιηηηζηηθέο ζπγθηλήζεηο θαη ηξφπνπο 
βησκαηηθήο πξφζιεςεο, αθνξά δειαδή ην άκεζν επίπεδν ησλ παξαζηάζεσλ   θαη ησλ ζρέζεσλ 
φπνπ  έλαο ιαφο απηναλαγλσξίδεηαη κε απηνκαηηζκνχο ηεο θνηλήο ινγηθήο. Πνηά ιαφηεηα θαηνίθεζε ην 
Ώηγαίν θαη ζε δηαιεθηηθή κε ηνλ θπζηθφ ηνπ κπζηηθηζκφ ζχλζεζε ηνλ εαπηφ ηεο σο  Βιιεληθφ παξψλ ελ 
ησ ρξφλσ; (...κεπσο θαπσο καο ζπκηδνπλ απηα ηνλ νξηζκν Διιεληθόηεηαο πνπ εκπεξηερεηα ζηα Αηέλ 

πνπ δηδαζθνπκε ζηα παηδηα ρνξσδηώλ; Γειαδε ην:  Αιζν τό χρυςοκφανο τοφ Γαλαξία ςελάγιςμα  ΑΙΕΝ η 
άκρα ςυνείδηςη Αιζν η πληςιφάη Αιζν ο λόγοσ καί η Τρόπισ η αςτρική Αιζν τϊν μυςτηρίων τό φϊσ τό 
περιιπτάμενο Αιζν η βρϊςη τήσ ψυχήσ καί η πεμπτουςία...) Ώπφ ηελ πξψηκε Βπνρή ηνπ Υαιθνχ 

αλαηέιιεη θαη ξηδψλεη εδψ ε ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα πξνζδηνξίζεη δπλακηθά ην ειιεληθφ θνζκνείδσιν 
ζηελ εμέιημή ηνπ. Ήδε απφ ηνλ Πξψην Ώπνηθηζκφ  ην Ώηγαίν γίλεηα «ειιεληθή ιίκλε»,  έλαο «ακληαθφο 
ζάθνο»  φπνπ ην ειιεληθφ πξφζσπν δηακνξθψλεηαη κέζα ζε φιεο ηηο αληηθάζεηο θαη 
ζρεηηθφηεηεο  ηεο ηζηνξηθφηεηαο.ε πνηά παξάδνζε είλαη ηδξπηηθά ελζσκαησκέλν ην Ώηγαίν; ε πνηά 
ιατθή ηέρλε (δειαδή καθξάλ ησλ θξαηηθψλ «αθεγήζεσλ») είλαη κπζνπνηεκέλν  θαη αληηθείκελν δένπο 
θαη εξσηηθήο επιάβεηαο;  Πνηφο ηνχξθνο Δξφδνηνο κηιά γη‘απηφ, πνηφο ηνχξθνο Θνπθπδίδεο 
εηθνλνγξαθεί κνλαδηθά λαπκαρίεο ζηα λεξά ηνπ, πνηα ηνπξθηθή γιψζζα εληνπίδεη  ηελ εζηία ηεο 
αηγαηαθήο ιηηήο ειηνθάλεηαο  ζε κηα ζπζηάδα λεζηψλ  πνπ θαζψο θάλνπλ θχθιν γχξσ απφ ην ηεξφ 
λεζί ηεο Αήινπ (πνηάο ηνπξθηθήο ζξεζθείαο «ηεξφ»;) νλνκάδεη απηή ηε ζπζηάδα Κπθιάδεο. Ώο καο 
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δείμνπλ πέληε, κφλν πέληε, κλεκεία ηνπ «ηνπξθναηγαηαθνχ» πνιηηηζκνχ...Καη ΄πφζνη Έιιελεο έρνπλ 
πιένλ θαζαξή  θαη απνελνρνπνηεκέλε    ζπλείδεζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο; Πνηά αλφεηε 
«ηαμηθφηεηα» ή πνηφο  κεδεληζηηθφο νηθνλνκηζκφο, κπνξνχλ λα  κεδελίζνπλ ην θχξνο ηνπ πνιηηηζκνχ 
φζνλ αθνξά ηηο πεγέο ζπλείδεζεο;  
Πακε πάιη απν ηνπο «αλώλπκνπο» ζηνπο «επσλπκνπο», ηνλ εξεπλεηε ηνπ Γεκόθξηηνπ θαη ηνπ CERN ηεο ζει. 69.  
Ζηαλε Γισζζηώηεο θαη θαζε ηνζν εθαλε θαη ζηελ Γιώζζα ελεκεξσζεηο ζηελ θνηλε γηα δεκνηηθό θαη 
γπκλάζην/ιύθεην αηζνπζα εθδεισζεσλ, πόηε γηα ηνπο  θηλδπλνπο ζπν ηα θηλεηά, πνηε γηα ηνπο θηλδπλνπο απν 
ππιώλεο ηεο ΓΔΖ, πόηε γηα θαηαζθεπε ησλ ζπηηησλ  εηζη πνπ λα  ρξεηαδεηαη ιηγνηεξε ελεξγεηα ε ζέξκαλζή ηνπο, 
.....κηα θνξα εθεξε ζπλαδειθνπο ηνπ θαζεγεηεο θαη θαζεγεηξηεο παλ/κηνπ λα κηιεζνπλ,  θαη κηα θαζεγεηξηα 
κηιεζε γηα ην «πψο θαηα ηνλ Οξθηθφ κχζν κπνξεη  θαη ππαξρεη αθνκα ην  θαιν ζηνλ  θνζκν παξα ηελ ηνζν  
εθηεηακελε παξνπζηα ηνπ θαθνπ;». Σνπο θηινμελεζε ζην  ζπηηη ηνπ θαη κεηο θαιεζακε ην δεπγνο Μπηληάξε λα 
γλσξηζεη ηελ Γιψζζα ζε παθεην κε ηνζν  ελδηαθεξνπζα  νκηιηα: Κάπνηε ηνλ Αηφλπζν, ζχκβνιν ηνπ θαινχ, ηνλ 
θπλεγνχζαλ θάηη γίγαληεο. Βθείλνο γηα λα μεθχγεη ζπλερψο κεηακνξθσλφηαλ, αιιά ζε κηα ζηηγκή πνπ είρε 
κεηακνξθσζεί ζε λεαξφ ηαχξν έλησζε πνιχ φκνξθνο θη έθαλε ηελ αλνεζία λα ζηακαηήζεη λα θνηηαρηεί ζηα λεξά 
κηαο ιίκλεο. Βθεί νη γίγαληεο ηνλ πξφιαβαλ, ηνλ ζθφησζαλ θαη, σο ηαχξν, ηνλ έθαλαλ κπξηδφιεο θαη ηνλ έθαγαλ. 
Μεηαβνιίζηεθε ζηα ζηνκάρηα ηνπο θαη κεηά φια ηα θχηηαξα θαη απηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο πεξηείραλ θαη ην 
θαιφ. Καηέιεμε ε θαζεγήηξηα: Αειαδή ην «Λάβεηε θάγεηε, ηνχην εζηί ην ζψκα κνπ…» νη Οξθηθνί ην εηραλ ζαλ φηη 
ν ηξφπνο πνπ ηα θαιφ επηδεί είλαη ζαλ ζνπβιάθη ζηα ζηνκάρηα ησλ θαθψλ. ηε ζπδήηεζε, ιφγσ επηθαηξφηεηαο  
(κέξεο  εηζβνιήο  ζην  lξάθ) πξνέθπςαλ θαη ηα: Αελ ζεκαηλεη δειαδή «ζθάμε κε αγά κνπ λ‘αγηάζσ» αιιά π.ρ. 
φηαλ έλαο πηιφηνο ζην Εξάθ θαηεδαθίδεη κηα πνιπθαηνηθία ακάρσλ επεηδε Εξαθηλφο νηθνγελεηαξρεο πήξε ηνπθέθη 
θαη πήγε ζε ηαξάηζα λα ππξνβνιεί αθνχ απνραηξέηεζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηφηε ζηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα 
αξγφηεξα ν πηιφηνο ζα ληξέπεηαη λα ιέεη ηη άλαλδξνο ήηαλ ν ίδηνο θαη ζα ιέεη σο δηθέο ηνπ ηηο ηζηνξίεο ηνπ 
αληηπάινπ. Καη έζησ κέζσ θινπήο ζα επηδεί θαη ζα εκπλέεη ε ζσζηή ζηάζε πξνο ηε δσή θαη ζα απηνθηνλεί, δηα 
απην-απνζηψπεζεο απφ ληξνπή, ε ζηάζε πνπ ηελ εμαθάληζε  Έηζη έγηλε θαη κε ην Υφιιπγνπλη πνπ έδσζε ηελ 
αλδξεία ησλ Ελδηάλσλ πνπ ππέζηεζαλ γελνθηνλία. ζαλ θανπκπνυιίθη απηψλ πνπ ηελ επέθεξαλ .  λα δνχκε φκσο 
θάπνηα ζηηγκή θαη έξγα κε αληίζεην κήλπκα,  ζαλ ην  «Little big man» , ν δε Σάζνο πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο καο 
ελεκέξσζε γηα ηελ Νηίλα καο έθεξε ηελ εξγάξα   «The last samurai». Βπίζεο πξνέθπςε ην Μακθνξληηθφηαην  
πφηλη φηη αλ δσή, εμέιημε θαη βειηηζηνπνηεζε  κέζσ επηθξάηεζεο  ηνπ  ηζρπξνηέξνπ   πξνθχπηνπλ απν 
αληαγσληζκφ απιψο νπιηθσλ ζπζηεκαησλ δελ ζα εηραλ ππαξμεη νπηε πνιπθπηηαξνη νξγαληζκνη, νπηε θαλ 
κνλνθπηηαξνη, ζαραλ θηαζεη νια κνλν ζε επηπεδν ησλ , αθνπ κνλν απηνη εηλαη πνπ, ζαλ ηηο νπινβηνκεραληεο,  
μεξνπλ κνλν λα ζθνησλνπλ θαη λα παξαζηηνπλ πάλσ ζε ζρεκαηηζκνπο πνπ εηλαη πην εκβηνη απν απηνπο,  θαη 
κεηα, ζηελ ςαξνηαβέξλα «Φινίζβνο» ζην ιηκάλη,  κηζν ζηελ πιαθα κηζν ζηα ζνβαξα,  πξνέθπςε θαη ην κεπσο 
δελ εθαλε νζα επξεπε γηα ηνλ  πνιηηηζκν  ν Ππζαγφξαο πνπ δελ εηρε βαιεη θαλα θνιπν λα κεηλνπλ   θξπθα ην 
Ππζαγφξεην  ζεσξεκα θαη νη καζεκαηηθνκνπζηθνη ηνπ λφκνη γηα  λα  κε ηα ρξεζηκνπνηεζνπλ γηα  θαθνπο  
ζθνπνπο φζνη εθαςαλ ηελ ζρνιε ηνπ  θαη ζθαμαλε απηνλ θαη  ηνπο καζεηεο ηνπ,  αιιά  ην παξαζεκν πιαθαο 
ην‘ρε εδε παξεη ε ηερλε κε ην «νη εθινγέο καληηλάδα»  ηνπ αββφπνπινπ  (ηνπ αικπνπκ πνπ‘ρε θαη ηνλ Κνεκηδή) 
φπνπ γηα ηελ ρξεζε ηξαγνπδησλ ηνπ Θενδσξάθε απν πξνεθινγηθα γξαθεηα  ηεο ΝΑ ν αββφπνπινο 
ηξαγνπδνπζε «Μπνξεη θαληβαινο  πνηε λα εθπξνζσπεζεη ηάρα/νινπο ηνπο θηινπο ηνπ παιηνπο πνπ ερεη ζηε 
ζηνκάρα;»,  αιιά απην πνπ ηα πεξε νια θη εθπγε ζην ζεκα απην εηαλ κηα ηζηνξηα (πνπ‘ρα καζεη απ‘ηνλ Νίθν πνπ 
ηελ εηρε καζεη απφ «ηα Μπζηηθά  ηνπ ΐφζπνξνπ» ηνπ Ώκεξηθαλνχ πξεζβε ζηελ Σνπξθία Μφξγθεληανπ) πνπ‘ιεγε 
νηη θαπνηνο Σαιάη παζά πεγε κεηα ηελ γελνθηνλία ησλ Ώξκελίσλ ζηε Ώκεξηθαληθή πξεζβεία θαη  εηπε νηη  πνιινη 
απν ηνπο Ώξκέλεδεο πνπ εθθαζαξίζηεθαλ  εηραλ θαλεη αζθαιεηεο δσεο ζηελ Ώκεξηθή θαη  επνκέλσο   ε Σνπξθία 
δηθαηνπληαλ λα ηηο εηζπξαμεη, ν Μφξγθεληανπ ηνλ πεηαμε έμσ κε ηηο θισηζηεο  αιιά ηειηθά ε κελ Σνπξθία  ηηο 

εηζεπξαμε  ν δε Σαιάη παζά ζθνησζεθε ζηελ Ώπζηξία απφ  Ώξκέλε θνηηεηε  ηνλ νπνίν    ην Ώπζηξηαθφ 

δηθαζηήξην  αζψσζε  ιακβάλνληαο ππ‘φςε ηνπ ΚΏl ηελ δήισζή ηνπ φηη νρη κνλν δελ κεηαλνεί αιιά θαη νηη αλ 
κπνξνχζε λα ηνλ μαλαζθνησζεη  ζα ηνλ μαλαζθφησλε.    
Σνχξθνη θαη Έιιελεο δελ ζεκαηλεη νηη δελ κπνξνπλ λα ερνπλ ηηο θαιπηεξεο ζπλεξγαζηεο, δελ ρξεηαδεηαη  
λα‘λαη πςνπο Θενδσξάθε  θαη Ληβαλειί ή Ρίηζνπ  θαη Υηθκέη γηα λα ηα βξηζθνπλ κηα  ραξά, πξνζσπηθα δπν 
advisors ζεσξεηηθνπο θπζηθνπο εηρα ζην Μπεξθιευ ν ελαο Έιιελαο (πνπ  αξρηθα εηαλ ειεθηξνινγνο-
κεραλνινγνο ηνπ ΒΜΠ,  ζηε ρξνληα ηνπ Ώλδξηαλνχ)  ν αιινο Σνχξθνο .Σεο δε Μαξίαο  ηελ ζπληαγή  
θαξπδφπηηαο απν ηε κακά ηεο πνπ ιεγακε ζηε ζει. 102 ηελ εηρε δεηεζεη θαη ε Ώκεξηθαλνεβξαηα  γπλαηθα  
ηνπ , θαη ελα απν ηα πξαγκαηα πνπ δνπιεπαλε θαια ζηελ δηαηξηβε  κνπ ζρεηηδνληαλ  θαη κε αξζξν ηνπ γηνπ 
ηνπ lλνλνχ πνπ εηαλ θπζηθνο ζην Πξηλζηνλ, ν γηνο ελλνσ, ν παηεξ ήηαλ πξσζππνπξγνο) 

Φνβεξόηαηε  ηζηνξηα νκωο εηλαη ε εμεο  πνπ κνπρε πεη ε Πόιπ πξηλ απν ρξόληα:  

Νενο ν παηέξαο ηεο,  σο  δάζθαινο πνπ έθαλε ηελ ζεηεία ηνπ, ήηαλ έθεδξνο αμησκαηηθφο. Κάπνηε ήηαλ 
ζπλνδφο θξαηνπκέλσλ κέρξη ην Λαχξην φπνπ ζα ηνπο παξαιάκβαλε ην θαΎθη λα ηνπο πάεη ζηε 
Μαθξφλεζν. Μηα θνξά είρε θαθνθαηξία θαη δελ ήξζε ην θαΎθη η. Θα καο θαλεί απίζηεπην αιιά έγηλε: 
Σνπο είπε λα πάλε ζε ζπγγελείο ηνπο ζηελ Ώζήλα λα δηαλπθηεξεχζνπλ. Καη ξαληεβνχ ηελ άιιε κέξα 
ηελ ίδηα ψξα γηα λα κε ράζνπλ ην θαξάβη. Ώθφκα πην απίζηεπην αιιά θη απηφ έγηλε: ινη ήξζαλ ζηελ 
ψξα ηνπο. ΐιαθεία; Φηιφηηκν λα κελ εθζέζνπλ ηνλ δάζθαιν θαη λα κε βάινπλ ζε θίλδπλν φπνηνλ 
ζπγγελή ή θίιν ζα ηνπο έθξπβε αλ δελ γπξλνχζαλ; Καη πφζν θαηξφ ζα ηνπο έθξπβε θαη ζα ηνπο 
ηάηδε; Γηα πάληα; Καη ηη γλψκε ζα είραλ γηα απηνχο ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπο ή ν παηέξαο ηνπο ηνπο αλ 
ζε απηνχο θξχβνληαλ; Αελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε απφ απηά γηα λα θαηαιάβνπκε γηα πνην ιφγν  ήξζαλ ζην 
ξαληεβνχ ηνπο. Δ ινγηθή ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο είλαη μεθάζαξε: Ση ζεκαίλεη λα κε πάσ ζην θατθη; 
Αελ ήμεξα πνχ κε πάεη; Καη κφλνο κνπ δελ ην επέιεμα λα πάσ εθεί αληί λα πάσ λα πνιεκήζσ ζηα 
βνπλά ηνπο πξψελ ζπκπνιεκηζηέο κνπ; Ώλ είλαη λα απνθχγσ ην θαΎθη ηφηε πάσ μαλά ζην ζηξάηεπκα 
λα πάξσ φπιν θαη λα ηνπο πνιεκήζσ. 
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             Ώπηνχο πνπ βιέπεηο  
 

 
                                                                    ζα ηνπο μαλαδείο  

 
 
... πάκε ηψξα ζε κηα παξέκβαζε αθφκε πην πξφζθαηε απφ  άλζξσπν  αθφκε κηα  γεληά πην κεγάιν 
ζηα ρξφληα: κηα  νκηιία αλζξψπνπ πνπ κεηά απφ πάξα πνιιά βηβιία  έγξαςε θαη απηνβηνγξαθία ζηα 
100 ηνπ θαη κεηά 2-3 ρξφληα, πέξζη, πέζαλε. Πξνθαλψο δελ ηελ έγξαςε νχηε  γηα ιεθηά νχηε γηα δφμα, 
αιιηψο δελ ζα πεξίκελε  λα πάεη 100 ρξνλψλ  (πνχ ήμεξε  νηη ζα δνχζε κέρξη ηφηε;)  Σελ έγξαςε  γηα 
λα πεη ζηνπο  λένπο νηη πεξάζακε θαη πην πην δχζθνιεο επνρέο θαη φκσο θαη πάιη ηα βγάιακε πέξα, 
Αεζπνηφπνπινο ιέγεηαη,  αιιά  γηα λα κελ αθνχγνληαη φζα ιέκε ηψξα  ζαλ δηαθήκηζε  βηβιηνπσιείσλ 
ζαο ιέσ εδώ θαη ηώξα ηη θάλεη κεγάιε εληύπσζε ζηηο δηεγήζεηο ηνπ, λα ην κάζεηε ρσξίο έμνδα: Πήγε 
Μαθξφλεζν  εθ πεπνηζήζεσο ρσξίο θαλ λα είλαη θνκκνπληζηήο,   αιιά αο ηα δνχκε απ‘ηελ αξρή: ήηαλ  
Μηθξαζηάηεο πξφζθπγαο, παηδί θαη λένο ήηαλ εξγαδφκελνο καζεηήο θαη  θνηηεηήο (θαη αξηζηνχρνο), 
κεηά πθεγεηήο (λεφηαηνο, 23 ρξνλψλ) θαη επίζεο παίθηεο ηεο  Βζληθήο βφιιευ , πήξε ηελ ίδηα 
ππνηξνθία γηα Γαιιία κε  ηνπο κεηέπεηηα δηεζλείο Ώξβειέξ,  Ξελάθε,  Καζηνξηάδε, Παπατσάλλνπ, 
 Ώμειφ,..αιιά  πξνηίκεζε λα κείλεη Βιιάδα θαη λα πάεη Μαθξφλεζν, ρσξίο, φπσο είπακε   λα είλαη θαλ 
θνκκνπληζηήο,  γηαηί έθξηλε  νηη ε Βιιάδα ηνλ ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξν απφ νηη ρξεηαδφηαλ απηφο ηελ 
Γαιιία. Κάπνηε ζηελ Μαθξφλεζν πνπ ηνπο είπαλε «ηειεηψζαλε ηα ςέκκαηα. Βιάηε λα ππνγξάςεηε 
δήισζε» θαη πήγε λα κπεη πξψηνο απφ ην αληίζθελν πνπ έκελε, ηνπ είπε έλαο άιινο «εζχ πνπ είζαη 
θαζεγεηήο κε κπεηο πξψηνο , ζα λνκίζνπλ γηα καο νηη εζχ καο βάδεηο» θαη έηζη κπήθε πξψηνο ν 
ζπγθάηνηθνο θαη αθνχ δελ ππέγξαςε ηνλ πήξαλ γηα ηα επαθφινπζα. ε απηφλ ξψηεζε ν δηνηθεηήο 
«εζχ ηη δνπιεηά  έρεηο εδψ;» «Τπεξαζπίδνκαη ηελ ηηκή ηεο Βιιεληθήο θηινζνθίαο. Ώθνχ  ν σθξάηεο  
ήπηε ην θψλεην εγψ  κε ηη δηθαίσκα ζα ην απνθχγσ;»» «Ρε αζ‘ηηο καιαθίεο. Ναη ή νπ;» «ην λαη νπ, 
ζην νπ λαη» «Παάαξηε ηνλ» Σηο ξνπαιηέο ηηο άληερε,  αιιά κε ηελ ζπλήζεηα λα πξνζέρεη  κε ηελ άθξε 
ηνπ καηηνχ ηνπ  ηνπο πιατλνχο φπσο ζην βφιευ,  πξφζερε έλαλ κε ζηδεξνινζηφ θη φηαλ πήγε λα ηνλ 
ρηππήζεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ αληέδξαζε ελζηηθησδψο θαη αζηξαπηαία απφ ηα 
αλαθιαζηηθά βνιευκπσιιίζηα θαη έηζη θαιχθηεθε κε ηνλ αγθψλα θαη δελ ζθνηψζεθε αιιά απιψο ηνπ 
έζπαζε ν αγθψλαο.  
      Κάπνηε πνπ  έγηλε θαη ππνπξγφο παηδείαο ζαλ ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ 
παξαηηήζεθε απφ ηνλ κηζζφ ππνπξγνχ γηα λα κελ είλαη δηπινζεζίηεο, ν πξσζππνπξγφο νηθνπκεληθήο 
θπβέξλεζεο  Γνιψηαο , 95άξεο θη απηφο, δελ ην έθαλε  ππνρξεσηηθφ γηα φινπο φζνπο είραλ  ζχληαμε 
ή 2

ε
 δνπιεηά αιιά παξαηηήζεθε θη ν ίδηνο απφ ηνλ  πξσζππνπξγηθφ κηζζφ γηαηί  ήηαλ θη εθείλνο 

ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο παλ/κηνπ θαη κάιηζηα απφ 23 ρξνλψλ επίζεο. Βπίζεο φηαλ ν 
βνιιευκπσιιίζηαο ππνπξγφο παηδείαο έγηλε αθαδεκατθφο, ν δίδπκνο αδειθφο ηνπ πνπ βξαβεχηεθε 
σο ηζηνξηθφο, απνπνηήζεθε ην βξαβείν γηα λα κε ζεσξεζεί φηη ην πήξε κε βχδκα ηνλ αδειθφ ηνπ.  
ηαλ ζηελ κεηαπνιίηεπζε είραλ αξρίζεη γηνπρατζκαηα πξπηάλεσλ, κηα θνξά είπε ζηνλ πξχηαλε λα ηνπ 
επηηξέςεη λα πάεη εθείλνο αληί ηνπ πξχηαλε λα ζπλαληήζεη ηνπο πνιηνξθεηέο. Σνπο είπε φηη ζηελ 
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επηαεηία νη μέλνη ζεσξνχζαλ  ηνπο θνηηεηέο ζπλερηζηέο ησλ επαλαζηαηψλ ηνπ ‘21 αιιά κεηά ην ‘21 
είραλ ππάξμεη θαη κεξηθνί πνπ κφλν ηνλ κάγθα θάλαλε εθ ηνπ αζθαινχο  αιιά δελ είραλ πνιεκήζεη θαη 
νλνκάζηεθαλ (θη έκεηλε θη αξγφηεξα ην φλνκα) «θνπηζαβάθεδεο». Καη ηνπο είπε λα  ζθεθηνχλ αλ 
ζέινπλ λα κείλνπλ ζηελ ηζηνξία σο επαλαζηάηεο ή σο θνπηζαβάθεδεο. Καη ηα γηνπρατζκαηα έγηλαλ 
ρεηξνθξνηήκαηα θαη έθπγαλ απηνί πνπ πεξίκελαλ  ηνλ πξχηαλε γηα ηελ γλσζηή ζηα ρξφληα καο 
ζπλέρεηα.  
Kαη κηα έθπιεμε κε θάηη  πνπ κάζακε απφ ηελ θηιφινγφ ζαο πνπ κέλεη εδσ δίπια ζην ζρνιείν:  
Πξηλ  ιίγα ρξφληα πνπ πξσηνήξζε Πξαηίλνπ, πξνο ηελ ΐαζηιέσο  Γεσξγίνπ,  ηα βξάδπα απέλαληη απφ 
ην ζπίηη  ηεο  έβιεπε έλαλ γεξάθν κε θνζηνχκη θαη γξαβάηα λα θαηεβάδεη  ηα ζθνππίδηα. Σεο έθαλε 
εληχπσζε θαη ξψηεζε ηνπο γείηνλεο γη‘απηφλ,  θη έκαζε φηη ήηαλ ν αθαδεκατθφο Αεζπνηφπνπινο πνπ 
ιέγακε. Γείηνλάο καο ινηπφλ!   
ζνη θαζεγεηέο αλαιακβάλνπκε ηέηνηα γηνξηή  πξνθαλψο  δελ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα θαηαξγεζεί, 
αιιά αληηζέησο νηη είλαη επθαηξία λα πξνζδηνξίζνπκε  εμ αξρήο  αλ ππάξρεη θάπνην  πην  δηαρξνληθφ 
λφεκα ηνπ Πνιπηερλείνπ κεηά απν 45 ζρεδφλ ρξφληα γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε αλ έρνπκε αθφκα 
θάηη λα δηδαρζνχκε απφ απηφ, πνπ λα πηάλεη ηφπν θαη ζηα ησξηλά καο δφξηα. Βδψ φκσο ρξεηάδεηαη πην 
πνιχ ππφβαζξν απφ   νηη κπνξεί  λα πξνιάβεη λα απνθηήζεη κηα νκάδα καζεηψλ δηαβάδνληαο. 
Γη‘απηφ ζην ζεκείν απηφ πξψηα ζα βνεζήζνπκε εκείο  νη θαζεγεηέο, θαη κάιηζηα νη γεξνληφηεξνη, 
πηάλνληαο θη εκείο ην κηθξφθσλν θαη δηεγνχκελνη νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ εκείο ηα απνξξνθνχζακε 
ιίγα-ιίγα απν ηα δειηία εηδήζεσλ ησλ 8, ζε θάηη δεθαεηίεο θαζψοζπλέβαηλαλ,  θη φηαλ ληψζνπκε λα 
έρεη μεθαζαξίζεη  ιίγν ην ηνπίν θαη έρνπκε ζπλδέζεη ην ηφηε κε ην ηψξα, κφλν ηφηε ζα  γπξίζνπκε ζηε 
γηνξηή καο φπσο ηελ μέξακε λα ηελ ραξνχκε φπσο πάληα ηελ ραηξφκαζηαλ  θη  αθφκα ηελ 
ραηξφκαζηε. 
    ηελ Βιιάδα ζπλερίζηεθε  ε παξάδνζε  ειεχζεξσλ πνιηνξθεκέλσλ ζαλ ηνπο λένπο ηνπ 
Πνιπηερλείνπ πνπ κπαίλαλε κέζα μέξνληαο νηη δελ ζα ηνπο  πξνζηαηεχζεη θαλέλα άζπιν νχηε   απφ  
ηαλθο νχηε  απφ ζθαίξεο νχηε απφ ζχιιεςε; Ώθνχκε ηψξα ζηηο εηδήζεηο γεγνλφηα κε θνηηεηέο πνπ 
ρηππνχλ θαη  ζηέιλνπλ ζην λνζνθνκείν θαζεγεηέο πνπ ηνπο έθαλαλ παξαηήξεζε γηα ην γθξάθθηηπ θαη 
κεηά αλψλπκνη ηνπο απεηινχλ θαη κε κελχκαηα ζε γθαλγθζηεξηθφ ζηπι «λα πεηο πσο ρηχπεζεο 
πέθηνληαο γηαηί  αιιηψο θιπ θιπ ». Βίλαη απηά ζπλέρεηα ησλ πξάμεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ  
ή ζπλέρεηα ησλ πξάμεσλ ησλ εηζβνιέσλ πνπ έζηεηιε ε ρνχληα; Βίλαη νη αλψλπκνη πνπ αλαξηνχλ 
αθίζζεο  κε θσηνγξαθίεο ηνπ θαζεγεηή, γηα λα ηνλ ζηνρνπνηήζνπλ σο θαζίζηα, ζπλερηζηέο ηεο 
ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ηφικεο ησλ ηφηε θνηηεηψλ ή ησλ θαζηζηψλ πνπ θαηεγνξνχλ; Πνηψλ απφ ηνπο 
δπν είλαη ζπλερηζηέο απηνί πνπ θάλνπλ κπάραιν ζηελ αίζνπζα πνπ δηδάζθεη θαη αλαξηνχλ βίληεν κε 
θξπκκέλα ηα δηθά ηνπο πξφζσπα  θαη ζηνρνπνηεκέλα ηα πξφζσπα ησλ θνηηεηψλ πνπ ηνπο βγάδνπλ 
εμσ;  Βίλαη θαζίζηεο νη θαζεγεηέο πνπ γηα ζπκπαξάζηαζε ζηνλ ζπλάδειθφ ηνπο απηνζηνρνπνηνχληαη 
δίλνληαο  ζηε δεκνζηφηεηα ηα δηθά ηνπο νλφκαηα θαη ιέγνληαο  «Βίκαζηε φινη θαζίζηεο» ή είλαη 
θαζίζηεο φζνη ρσξίο πξφζσπν, ρσξίο ππνγξαθή,  ζηνρνπνηνχλ, βξίδνπλ ρηππνχλ, απεηινχλ αιιά 
πάληνηε θξχβνληαη  δηφηη  αλ καζεπηεί πνηνί είλαη ζα ηνπο ζπιιάβνπλ σο επαλαζηάηεο ή σο 
«επαλαζηάηεο»;  Με ή ρσξίο εηζαγσγηθά;  
 
Θα πεη ηζσο θαλείο (αλ ηνπιαρηζηνλ αλεθεη ζε θαπνηα πηζαλσο πιεηςεθνπζα κεξηδα θαπνηνπ θνξνπκ 
ηππνπ Www.Professors-Phds.com/IHAHellas@gmail.com ε νπνηα λνκηδεη νηη ε επηξξνε ζηoπο 
decηsηon makers επεξεάδεηαη απo ην πνζνη ζε κηα ιηζηα ππνγξαθνλησλ εηλαη αθαληεκηθο ζε παλ/κηα 
πνπ γηα λα δηδαζθεηο πξεπεη  λα’ρεηο πνιια papers  ζε peer refereed  journals) «Ρε άλζξωπέ κνπ,  
εδω θαλακε θξα  λα βγνπκε απν ην κεηεκθπιηαθν θιηκα θαη ην θιηκα κεηαπνιηηεπζεο πνπ καο 
θαλαλε θαη ηπξβαδακε ζηνπο κπζζπο ηνπο ραλνληαο  ρξνληα αλαπηπμεο θαη ζπ παο λα  
μαλαπαηλεζεηο ηα όπνηα παιηα ηνπο ζειγεηξα γηα ηνπο λενπο; Γηαηη;» Απαληεζε  ζε δηάθνξα 
βεκαηα: α)πεγαηλε βξεο  ζε ηη βαζκηδα δηνξηζηεθε ζηε Γαιιηα νηαλ επη ρνπληαο παξαηηεζεθε  ν 
Αεζπνηφπνπινο  (ελσ εζεινληηθα εκελε ζηελ Βιιάδα θη αο εηαλ θαζεισκελνο ρακεια) β)δεο αλ εηλαη 

αξθεηα peer refereed kosher ν εμεο : εδώ (Πξνζζεησ δε γηα απηνλ  νρη κνλν νηη  ηα αθνπζκαηα/επηξξνεο 

ηνπ πεξηιακβαλαλ  Σαξθνθζθη, Νηνζηνγηεθζθη, Γηαλλαξά, Ώζθεηηθή θαη Γεσξγνπζφπνπιν (+εηαλ  ν θηινο 

πνπ καο εηρε δσζεη ηε  «Αηαιεθηηθε ηεο απειεπζεξσζεο» λα δηαβαζνπκε) αιιά επηζεο πεξηιακβαλαλ  

Κνζκά Ώηησιφ γ) Πξνζσπηθα ην ζπλέδξην πδξνδπλακηθεο πξνο ηηκελ ηνπ  κνπ‘δσζε κηα απαληεζε ζε 

εξψηεζε πνπ ζε κελα  εθθξεκνπζε απν ην  1972 πνπ θαινθαηξη, επηζηξεθνληαο απν ην Καιηεθ  νπνπ 
κνιηο εηρα ηειεησζεη πξσην εηνο πεγα λα δσ, νπσο θαζε θαινθαηξη,  ηνπο ζπγγελεηο κνπ  ζην  ρσξην 
ηνπ παηεξα κνπ, θη ν ζείνο κνπ βιεπνληαο  ηνλ ελζνπζηαζκν κνπ πνπ‘ρα δεη ηνλ Φάηλκαλ θαη ηνλ 
Υξηζηνδνχινπ απν θνληα κε ξσηεζε «απηνη γηα λα‘λαη ηνζν  ζπνπδαηνη  ζα‘ρνπλ θαλεη θαηη νπσο ν 
Φιέκηλγθ πνπ αλαθαιπςε ηελ  πεληθηιηλε θη εζσζε θνζκν. Ώπηνη ηη αλαθαιπςαλ;» Σν ηεηνην  «ζν 
γνπάη;» δελ ζα αιιαδε νπηε κε Ννκπει νπηε κε επηζηεκνληθν  ζπλεδξην πξνο ηηκε θαπνηνπ κε παλσ 
απν 100 ζπλεδξνπο επηπεδνπ Θνξλ θαη Πέλξννπδ, νπηε κε ην ζεαηξηθν QED, ηζσο νπηε κε ην ζπκβαλ 
κε ην Challenger. Ώιιά απηα πνπ ζα δνπκε κε ην ζπλεδξην πδξνδπλακηθεο πξνο ηηκε ηνπ Μάθε  
απαληαλε πιεξσο ζην  «ζν γνπαη;». Καη αθνπ ηδηα αθξηβσο ζα‘λαη κε ηεο ζειηδαο 127 αο παεη εθεη 
λα νινθιεξσζεη ην παξνλ θαβεξ ιεηηεξ ν αλαγλψζηεο (ΤΓ:θαη ζα΄ρσ βάιεη  θαη ηελ απαληεζε 
ηνπ peer refereed πδξνδπλακηζηε ιηγεο σξεο κεηά. Υσξέζαλε θαη ηα δπν  ζε κηα ζειηδα)     

http://www.professors-phds.com/
mailto:IHAHellas@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/sni2o0b81aw5ons/06-27-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%91%CE%91.pdf?dl=0
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

While putting together a presentation of Nikos Andrianos’                                                             
“The Largest Vital Organ of Our Body Is The Environment” 

πλ-θιεζε, εη δπλαηνλ, πεγαδαθηνπθσην γηα ην βηβιην ηνπ Νίθνπ Ώλδξηαλνχ ηεο 
κέηιηλγθ ιηζη (nks.andrianos@gmail.com) "Σhe largest vital organ of the body is the 
environment" 
 
  
Ρώηεζα ηνλ Νίθν Αλδξηαλό αλ επηηξεπεη λα δηαθηλω ην βηβιην ηνπ πνπ κνπ εζηεηιε  θαη λα ε 
απαληεζε (θαη ζην ζπλεκκελν ε δηαθηλεζε) 
Nikos Andrianos                                                                             9 Ενπλ.  
Yassou Yanni, 
Yes, you have my permission to send the whole book, especially to people with the knowledge to 
offer criticism. Their responses would be valuable. 
Thanks 
  
Ληγεο σξεο κεηα: 
  
πξώηε ζηηρνκπζία γηα ην βηβιίν ηνπ Νίθνπ Αλδξηαλνύ (κε θαζεγήηξηα ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο πνπ 
μεθίλεζε από ρεκεία) 

Calliope Rigopoulou 
Γηάλλε  επραξηζηψ. 
Άξρηζα λα δηαβάδσ. Έλα πνίεκα. 
Με ζπγθηλεί 
Καιφ βξάδπ 

  

Ioannis Alevizos 
Αελ κπνξείο   θαληαζηείο ηη  ζα  δεηο! Με φιεο ζνπ ηηο πνιιαπιέο εηδηθφηεηεο!  

  

Βπφκελν πξσί: 
(πξηλ ζπλερίζσ πξέπεη, ζηα πιαίζηα ηνπ "νη θαινί  ινγαξηαζκνί θάλνπλ ηνπο  θαινχο θίινπο" λα πσ  
κεξηθά πξάγκαηα  πνπ ίζσο έπξεπε λα έρσ πξνιάβεη λα ηα πσ πξηλ ηελ ηφζν άκεζε παξαπάλσ 
απάληεζε) 
 
 Βδψ κέηιηλγθ ιίζηα είλαη θη φρη refereed journal, άιινο κπνξεί λα ληψζεη at home επεηδή ηνπ αξέζνπλ  
ν Κνπζηνπξίηζα θη ν Μπξέγθνβηηο θη άιινο κπνξεί λα ληψζεη"δελ κνπ ην‘ιεγεο ξε Γηάλλε φηη αλ  
γξάςσ θάηη εθεί είλαη ζαλ λα παξθάξηζα θάπνπ πνπ κπνξεί θαη λα βγσ ζε θσηφ κε δηπιαλφ ληάηζνπλ  
 πνπ λα‘ρεη ηακπέια" είλαη γιχθα είλαη κέιη ηα θαξπνχδηα ηνπ ΐαγγέιε "θαη λα ηξαγνπδάσ χζηεξα  ην  
βελδηλάδηθν ηεο Πξσηνςάιηε γηα λα πάεη θάησ ην ράπη;" Βλλνψ θάηζε λα δνχκε αλ εγψ είκαη ζηνπο  
"people with the knowledge to offer criticism. Their responses would be valuable" πνπ ιέεη ν Νίθνο. 
Σν λα πσ, φπσο θαη ήδε είπα πνιιάθηο ρηεο, φηη θάηη κνπ ήηαλ παξά πνιχ ελδηαθέξνλ (φληαο πνιχ  
essential ή έζησ meaningful ζαλ ζέκα) μέξσ λα ην πσ, ην λα offer criticism αλαξσηψκελνο  αλ έηζη  
κνπ θάλεθε επεηδή δελ έρσ δηαβάζεη φιεο ηηο άιιεο παξνπζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη αλ ε ελ ιφγσ  
δελ πξνζέζεζε ηίπνηε ζε απηέο, απηφ πνχ λα ην μέξσ; Καη ηη ζεκαζία έρεη γηα κέλα;(αλ έρεη ζεκαζία  
γηα ηνλ ίδην ηφηε ζην ηέινο, φηαλ ζα γξάθεη ηηο πεγέο ηνπ, αο βάιεη, φπσο έβαδε ν Μάκθνξλη  ζηηο 
δηθέο ηνπ, θαη κηα θξάζε/ξεδνπκέ εθάζηεο πεγήο, λα μέξεη θη ν κε εηδηθφο ζε ηη δηαθέξεη ε  
πξνθείκελε δηθή ηνπ απφ άιιεο παξνπζηάζεηο) Βγψ είηε απφ ηνλ Νίθν είηε απφ άιινλ άθνπγα γηα ην  
ζπλαξπαζηηθφηαην απηφ ζέκα εμ ίζνπ ζα ελζνπζηαδφκνπλ θαη αλ απηφο πξνζέζεηε θάηη πνιχηηκν γηα  
ηνλ δηάινγν αγγιφθσλνπ κε ειιελφθσλν πνιηηηζκφ, φπσο πξνζέζεζε ν Νίθνο κέζσ 
 Έιιηνη, ζα ελζνπζηαδφκνπλ δηπιά, ή κάιινλ ηξηπιά (γηαηί έρσ δηαβάζεη θαη ην βηβιίν ηoπ ―who is  
afraid of spinors? ‖ θαη ηηο παηδαγσγηθφηαηεο βνήζεηέο ηνπ ζε παξνπζηάζεηο ηνπ standard model ησλ  
θπζηθψλ) ή κάιινλ ηεηξαπιά ζα ελζνπζηαδφκνπλ (αθνχ θφληεςα λα μεράζσ φηη electrical engineer  
είλαη ν άλζξσπνο θη φρη θπζηθφο νχηε θαζεγεηήο πνίεζεο κε εηδίθεπζε ζηνλ Έιιηνη) Πξνζσπηθά  
θπζηθφο ειεπζέξαο βνζθήο δειψλσ πνπ  κνπ αξέζεη λα δηδάζθνκαη απφ polymaths φπσο ν             
 Ώλδξηαλφο θαη ν Μπηληάξεο ηεο παξνχζαο ιίζηαο ή απφ κεηαθξαζηέο θαη εθδφηεο θάπνησλ  
polymaths φπσο ν Σνκαλάο ησλ εθδφζεσλ "ΝΔΕΑΒ" πνπ κεηαθξάδεη θαη εθδίδεη Mumford, Lasch,  
Ellul θ. α.(θη εμέδσζε Μπηληάξε ρσξίο λα ρξεηαζηεί κεηάθξαζε αθνχ πξψηα γξάθηεθε Βιιεληθά), θαη  
φπσο θαξκαθνπνηφο ειεπζέξαο βνζθήο δειψλεη ν klausgeo ηεο ιίζηαο πνπ άλνημε ην παξφλ  
πεγαδάθη πξηλ ηελ Ρεγφπνπινπ, πξηλ θαλ ζηείισ ην βηβιίν (φηαλ είρα ζηείιεη κφλν ηνλ πίλαθα  
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πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ πξφινγν) ζηέιλνληαο ην εμήο ηεθκαηξφκελν απφ ηνλ   
ίδην ζαλ θνληεμη (θαη φηαλ δηάβαδα χζηεξα είδα φηη δελ είρε πέζεη έμσ)                                                                                                  
 

The World-Wide bet 
“How multi-cellular creatures thrived? Why? Probably, organisms resulted as a cell- surrounding (bacteria, 
mitochondria, viruses etc.) organic-field transactional constant symbiotic organization (realized by bio-photons 
quantum-mechanically, non-locally, anisotropic space-time strange attractor interacting), falling into cycled 
ways of  sustenance.  Efficacy begot agency becoming common existence value. Interdependence, 
Complementarity. Communication. Collaboration. Due to need, (trial & error & result response), appropriation 
/extermination were directed  over outer groups (tribes, species) and in lesser degree, against other 
competitive members, mainly males. This small-scale model worked for quite a time;  as population expanded, 
self-control fell short; from QM/common natural/ instinctual, into higher complexity  feedback organizing 
system. Expanding fuzzy awareness and natural ‘wisdom’, into mentality. Cognizance. Hyper-conscience.  
Never happened. (Social insects, due to brain - personality minimalization, evaded this issue.) Polis, Civitas, 
growing in lopsided- nature civilizations, led into Schisms. Adversities. Soul against body. Mind against matter. 
Ego vs Other. High vs low. Intelligence against emotion. Nature vs humanity. Master over slave.  Heaven  of 
worth contrary to earthly dross. Power, Value and Wealth  assembly, combined with detrimental destitution 
advancement. Controllers, counter controlled. Mythologizing inequality. Weaponizing humbug. Theorizing 
victimization. Deracinated Paranoid exclusionism (nature, entailed), decentered instinct driven, perverted 
nurture, solipsistic ambition, and obsessive-compulsive greed, escalated to be the attitude entertained by 
managerial coteries, who, under suitable pretexts and mechanisms,  systematized a functional despotism over 
human fauna. (Planet life included, in their opinion.) Like an oncogenic takeover, (or a viral one),  of the central 
nervous and immune system, orbiting off containment. The rest of lay, under their total 
narrative/disinformation/fear spell, fell stray  into hallucinating stupor; far from any potency to comprehend, 
helpless for any organized defense - directed action.  This led to human pack leaders, unharnessed and 
berserk, full tilt pack against; abject law annulment depopulation was the appetizer; thereafter, gathering 
speed, against anything  naturally unpredictable, aka, tenaciously, still eking out a living; (that’s the other 
reason for their cybernetic- hybrids adoration);  a challenging gamble about who’s to be left  operationally 
kicking in the end.  But the most interesting (and facetious) question rising, is, what on earth, this bet witness 
might be. In the aftermath. For Nature’s way for dealing with mistakes, is automatic self-correction. ” 

Le Pari Mondial.    (The World-Wide Bet)                    Jules Carneille.) 
  

Έηνηκνο ηέινο πάλησλ λα πξνζζέζσ θαη νηηδήπνηε, αλ θάηη έρσ λα πξνζζέζσ πέξαλ ηεο αλσηέξσ  
παξελζέζεσο; ΟΚ, είπακε ηα δένληα λέα, παγθφζκηα (θαη φζν επείγνληα φζν ζπλήζσο) θαη ηνπηθά  
(θαη φζν επείγνληα φζν αζπλήζσο) ιέσ θαη κηα ζηηρνκπζία απφ "ρηεο κεζάλπρηα θαη θάηη" πνπ πξηλ  
θιείζσ ην ιαπ ηνπ θνίηαμα κήπσο κνπ είραλ ζηείιεη απάληεζε δπν καζεηέο πνπ ηνπο είρα ζηείιεη ην  
βηβιίν λσξίηεξα, ν Γησξγάθεο (ηη Γησξγάθεο δειαδή; Κνληά ηξηαληαπέληε είλαη Καη πξψελ ινθαηδήο. 
πσο θη ν "Κσζηάθεο" πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο είρακε δεη ιηλθ ηνπ γηα ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα)  
 
Υαραρα θχξηε Γηάλλε αιήζεηα ζαπκάδσ ην πφζν γξήγνξα θαη εχθνια ηειεηψλεηε ηα βηβιία! 

(ζνξξπ γηα ηελ αηνληθφηεηα απν δσ θαη κπξνο, αξγνηεξα ζα δνζνπλ εμεγεζεηο  θαη αθνκε 
αξγνηεξα ζα δηνξζσζεη ην θνπζνπξη) 
-Mπαα! ηνηε εκνπλ αθνκε θαηα ζειηδα πελεληα θαη   θαηη  . Σσξα κνιηζ ηειεησζα (=ζει.88)  
Ώξγνζρνινζ θαη καγθνπθεο ζαλ θαη κελα πνζε σξα λα ζειεη; Ώιισζηε κηα δσε ζην θιαξη ηνπ 
λέξληνπια. ην ζρνιεην εθαλα θνπαλα λα πασ εζληθν θεπν λα δηαβαζσ  θη ν κηθξνο κνπ αδειθνο 
κνπιεγε "θαλνπλ νινη θνπαλεο θάλεηο θαη ζπ γηα λα δηαβαζεηο παξαπαλσ , ζα ζε δεηξνπλ  θακηα κεξα 
ηνλ θεπν νινη παλε γηα  κπαιακνπηη,  εζελα κε ην βηβιην ζα ζε ερνπλ γηα κπαληζηεξηδε πνπ 
ερεη ην  βηβιην γηα μεθαξθσκα" Τζηεξα πνπ ηαθηηαμα θαη γσ κε ηελ κειινπζα γπλαηθα κνπ εθεηλε 
κνπιεγε "νιν ηνλ πξσηαξε θαλεηζ, αιια νια ηα ζηεθηα κε θαια παγθαθηα ηα μεξεηο" "Μπα, γηα 
δηαβαζκα εξρνκνπλ" Σεινζ παλησλ κε ηνζεζ σξεζ πηεζεσζ ζηα βηβιηα ερσ πηαζεη ελα ξπζκν. Ώπν 
θεη θαη πεξα ηζρπεη θαη ην "ν ιπθνζ θη αλ  εγεξαζε θη αζπξηζε ην  καιιη  ηνπ νπηε ην ρνχη ηνπ αιιαμε 
νπηε ηελ θεθαιε ηνπ"  
  

πξηλ ζπγγξαςσ ηα δενληα πασ λα δσ αλ ππαξρνπλ λεα.  
ωωπ! θαη λεα ππαξρνπλ θαη ππαξρεη θαη ην εμεο γηα ην πεγαδαθη:  

Α) 

george cordoulis 

Εξαίρετο πόνθμα και υποκζτω δικζσ του ιδζεσ ι όχι; Προφανϊσ τον ξζρεισ. Σι ζχει ςπουδάςει; 
Τπάρχει κάπου το βιογραφικό του; Δεν είναι ο κακθγθτισ ςε αμερικανικό Πανεπιςτιμιο; 
(ΤΓ:δελ εηρα ιηλθ γηα βηνγξαθηθν, αιιά ζε ιηγν κηα ραξα εηραλ ζπλελλνεζεη  νη  δπν ηνπο θαη’επζεηαλ)  
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Β) 

Evangelos Coutsias 
Λνηπνλ απηνη πνπ ππνπηεπνκαζηαλ ηε "ζθελα" γηα κπξηα θαθα, καιινλ δηθαησλνκαζηε. 
Βπηζπλαπησ απαλζηζκα απν ην ηειεπηαην ηεπρνο ηνπ 
Chemical and Engineering News (American Chemical Society) καδη κε αιια ελδηαθεξνληα αξζξα.  
ει. 7: ε ζθελα πξνθαιεη ακπινεηδεηο ηλεο (γλσζηέο απν ηε ζρεζε ηνπο κε ην Alzheimer) θηι θηι. 
Πεξηεξγσο ην αξζξν δελ αλαθεξεη νηη ε ελ ινγσ πξνηετλε εηλαη νρη κνλν ζηνρνο ησλ εκβνιησλ αιια 
θαη δεκηνπξγεηηαη απν απηα... 
(ΤΓ: Όπνηνο ελδηαθεξεηαη γηα ην ζεκα παεη ζην πξνρηεζηλν γξακκα , εθεη ππαξρεη θα ην ζπλεκελλν ηνπ Βαγγέιε) 

Γ) 
ηα θαησζη πεξη ελεξγεηαθνχ ηα εηρακε μαλαδεη πξηλ ιηγεο κεξεο (απν "Κσζηάθε" θαη ΐαγγέιε) αιιά 
δελ εηλαη μελα πξνζ ην εδσ ζεκα 

Kostas Kritsalos 
  
https://www.cnn.gr/focus/story/314657/emfialonontas-ton-ilio-to-filodoxo-egxeirima-poy-thelei-na-
lysei-oristika-to-provlima-tis-energeias 
Βκθηαιψλνληαο ηνλ ήιην: Σν θηιφδνμν εγρείξεκα πνπ ζέιεη λα ιχζεη νξηζηηθά ην πξφβιεκα ηεο 
ελέξγεηαο 
  

Evangelos Coutsias 
https://youtu.be/M2X0klAjT7Q 
Thriving on Thorium 
  

Evangelos Coutsias 
https://youtu.be/NfNgRc4sJt8 
  
Why Nuclear Energy Is On The Verge Of A Renaissance 
  
Οθ, εζηεηια ηα πξνζζεηα λεα,εζπαζα ην θεθαιη κνπ λα βξσ γηαηη ελησζα θαη νηη ην βηβιην  
κνχ  αθνπγνηαλ ζαλ πξνζθαην αξζξν, κνπξζε ν ζπλεηξκνζ,ηνλ βαδσ, εηαλ ζε αξζξν 
πνπ εζηεηια ζε ηξηαδα καζεησλ  κεηα απν ηαβεξλα ζηελ Καηζαξηαλή φπνπ ν Κψζηαο  
θεξλαγε  γηα ηα γελέζιηά ηνπ, λα ην γξακκα,  νλησο  ζρεηηδεηαη κε ην ζεκα ηνπ βηβιηνπ 
αλ θαηη ζαο ζπκηδεη  ν ηηηινο ηνπ γξακκαηνο κε ζπαζεηε ην θεθαιη ζαζ, απαληεζε ηνπ     
Υαιηι Γθηκπξάλ ζαζ ζπκηδεη ζην  αλ πηζηεπε ζηελ ζαπκαηνπξγε  ζπιιεςε: "Καη πνηα  
ζπιιεςε δελ εηλαη ζαπκαηνπξγε;" ΟΚ,πασ λα γξαςσ απηα πνπ ηξαηλαξηζαλ(σζ έδεη)  
ΜΗΠΩ Η ΤΠΑΡΞΗ ΖΩΗ ΕlΝΑl ΗΔΗ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ; 
https://thesaker.is/toward-a-theory-of-impossibility-column-upends-science/ 
ζα θαληαδνζαζηαλ πνηε ηελ εμεζ θαηζα 
γηα ηνλ ζπγγξαθεα απηνπ ηνπ αξζξνπ;;;!!! 

 
 
 
 
 

https://www.cnn.gr/focus/story/314657/emfialonontas-ton-ilio-to-filodoxo-egxeirima-poy-thelei-na-lysei-oristika-to-provlima-tis-energeias
https://www.cnn.gr/focus/story/314657/emfialonontas-ton-ilio-to-filodoxo-egxeirima-poy-thelei-na-lysei-oristika-to-provlima-tis-energeias
https://youtu.be/M2X0klAjT7Q
https://youtu.be/NfNgRc4sJt8
https://thesaker.is/toward-a-theory-of-impossibility-column-upends-science/
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θαη  νκσζ! δελ εηλαη ν Μεηζηθψζηαο ληπκελνζ  
Ώιέθαληνζ, ν ζπγγξαθεπζ ηνπ εηλαη 

 
Ώλ θαπνηνο θαηαιαβαηλε απν ηνλ πηλαθα πεξηερνκελσλ νπσο θαηαιαβε ν klausgeo θαη κηζνθαηαιαβα 
εγσ)  νηη κεξνο ηνπ ζεκαηνο ηνπ βηβιηνπ ήηαλ θαη ην αλ ε ζηαληαξ ζεηηθε επηζηεκε κπνξεη λα 
εμεγεζεη ην πψο πξνέθπςε ε δσε απν ηηο αβηεο αξρηθεο ζπλζεθεο ηνπ ζπκπαληνο  θαη αλ εμεξε θαη, 
νπσο ιηγν πνιχ νινη μεξνπκε,  πνζν δπζθνιν εηλαη απην ην δεηεκα θαη αλ κεηα πεγαηλε ζηελ 
ηειεπηαηα ζειηδα λα δεη ζε ηη επηινγν  θαηειεγε ν ζπγγξαθεπο , ηνηε βιέπνληαο ηα πεξη αγαπεο 
πξσηα απ‘νια ζα ελησζε ηελ αλαθνπθηζε νηη νπηε ν ζπγγξαθεπο θαγσζεθε απν θαπνηα θ ίγγα 
ηεο νπνηαο ην  αηληγκα δελ έιπζε, νπηε ηνλ αλαγλσζηε έβαδε ζηνλ θηλδπλν λα πηαζηεη ζε   θαπνην 
δηρηπ αγλσζην ή ζαλ ην γλσζην ηνπ  ηξαγνπδηνπ ησλ Γθάηζνπ-Ξαξράθνπ,  ή ζε θαπνην 
ιαβπξηλζν αγλσζην ή ζαλ ηνπο γλσζηνπο ηνπ Μπφξρεο  (ζαλ θαγσκα απν ηε θίγγα ελλνσ πρ 
ην γλσζην θαηλνκελν πνπ θαπνηνο πνπ δελ κπνξεη λα εμεγεζεη κεζσ κηαο ζπγθεθξηκελεο 
ζεσξηαο πνπ  πξνηηκα θαηη πνπ  αιινη ην ζεσξνπλ δεδνκελν , ηνπο ζεσξεη αληηεπηζηεκνληθνπο ή 
αληηνξζνινγηζηεο θαη θαλεη κνλν νζα κπνξεη λα εμεγεζεη, πρ δελ αγαπαεη θαη δελ αγαπηεηαη αλ 
δελ εμεγεζεη ηη εηλαη ε αγαπε , δελ πεξπαηαεη αλ κε θαπνην Παξκεληδηθό επηρεηξεκα ή παξαδνμν 
ζαλ ηνπ Εήλσλα πεηζηεη νη δελ ππαξρεη θηλεζε θιπ ηε δεπηεξε   πεξηπησζε δελ απνθιεηεηαη θαη  
λα ηξειιαζεη. Τπαξρεη θαη ε ειαθξνηεξε πεξηπησζε λα κε ζειεη θαηη απν ηελ δσή αιιά απισο 
αλαξηεζε ζε  θαπνηo peer reviewed επηζηεκνληθν εληππν αιιά απην πην πνιύ κνηαδεη κε ην  
ιάζνο ηνπ Γηόλπζνπ  ζηνλ Οξθηθν κπζν πνπ εηδακε πξηλ ιηγεο κεξεο, πνπ κεηακνξθσκελνο ζε 
νκνξθν λεαξν ηαπξν,  εθαηζε λα θαζξεθηηζηεη ζε κηα ιηκλε κε ζπλεπεηεο  θαπσο (κα νρη ηειεησο) 
αλεθεζηεο. Δπηζεο ππαξρεηε πεξηπησζε λα κπνξεζεηο λα βγεηο απν ην δηρηπ αιιά ζε  ηνζεο 
δεθαεηηεο πνπ λα ηξαγνπδαο ην "Αεκνζζέλνπο ιέμηο" ηνπ αββόπνπινπ) 
Οηαλ κεηα ηελ αλαθνπθηζε απηε (νηη νπηε ν ζπγγξαθεπο θαγσζεθε απν θαπνηα θίγγα ηεο 
νπνίαο ην  αηληγκα δελ έιπζε, νπηε ηνλ αλαγλσζηε έβαδε ζε παξνκνην   θηλδπλν) δηαβαζεη θαη ηα 
αιια θεθάιαηα λα δεη πψο ρεηξηδεηαη ν ζπγγξαθεπο ηα ζεκαηα  πνπ θαλνπλ αιια βηβιηα πεξη 
παξνκνησλ ζεκαησλ  λα ερνπλ ηνπιαρηζηνλ ηξηπιαζην αλ νρη πεληαπιαζην (θαη βαιε)  νγθν (αζε 
πηα αλ ζπκπεξηιαβεη θαπνηνο θαη ηνλ νγθν θαπνηαο ζπζηεκαηηθεο   απαληεζεο (βι. πρ αξηζκν 
ζειηδσλ ζην The Self and Its Brain ησλ Popper θαη Eccles θαη ζην βηβιην-απαληεζε 
 Science and Moral Priority ηνπ επηζεο λνκπειηζηα  Sperry ή  βαιεη δηαηηεηε ηνλ Searle) πνιισ 
δε καιινλ αλ ζπκπεξηιαβεη θαη ηελ εθπνλεζε επξπηεξσλ   ζπλεπεησλ θνηλσληθεο ή ςπρνινγηθεο 
πλνεο, νπσο θαλνπλ ν Μάκθνξλη (βι. πρ θαη ην Δ πφιε ζηελ ηζηνξία θαη ην Ο κχζνο ηεο 
κεραλήο)  θαη ν Καζηνξηάδεο (βι πρ θαη ηελ Φαληαζηαθή ζέζκηζε ηεο  
θνηλσληαο θαη ηα ηαπξνδξφκηα ζηνλ  ιαβχξηλζν) ηνηε λησζεη επγλψκσλ ζηνλ Ν. Ώλδξηαλφ πνπ 
κπνξεζε λα απνδεζκεπζεη ελα ηνζν ελδηαθεξνλ ππνζπλνιν νπζησδεζηαησλ εξσηεκαησλ 
(ζρεηηθσλ  κε ηελ αλαδπζε λεσλ ηδηνηεησλ ζε  ζπζηεκαηα πνιισλ αιιειεπηδξσλησλ 
ππνζπζηεκαησλ, θαη λα ην θαλεη (ή  λα ην ερεη εμ αξρεο εηζη ζεσξεζεη)  απηνηειεο  ζε ζρεζε  κε 
ηα ππνινηπα εξσηεκαηα θαη κε ηνζν ζπληνκν αιιά θαη αξηην ηξνπν (θαη πνπ αιιησο ζα επξεπε 
 λα ην απνκνλσλνπκε  δηαβαδνληαο πξσηα εμαθνζαξηεο θαη νρηαθνζαξηεο ζειηδσλ (αζε  πηα 
ηo κεγεζνο κεηα ηελ εκθαληζε ησλ βηβιησλ ηνπ Hofstadter, ηνπ Rucker, ηνπ Penrose  θαη ηνπ 
βηβιηνπ Mίnd , Braίn and the Quantum ηνπ Lockwood ή ηα βηβιηα κεηα ην Santa Fe 
(multίdίscίplίnary) ίnstίtute γηα ηνπ νπνηνπ θαη  ηηο πξνζζεηεο θαη ίnteractίng)  dίscίplίnes θη νρη 
κνλν ηηο πεξη decoherence εγξαςε ην Σhe quark and the jaguar ν Gellmann θαη ην αθνπζακε 
απν ηνλ   Σζαγθαξνπζηάλν  ζην  ΚΛΕΚ  πξηλ θαλ ην αθνπζνπκε απν ηνλ, απηνρζνλα   ζηε Santa 
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Fe, John Castί) Ξεξσ απν πξσην ρεξη ηη δπζθνιν εηλαη λα θαηεβεηο ζε απηα θαησ απν εθαην 
 ζειηδεο,  νζν θαη λα ηα ιεο κε απηνηειεηο αλζνινγεζεηο  εδαθησλ απν νινπο ηνπο αλσηεξσ ή κε 
απηνηειε ξεδνπκέ κε δηθα ζνπ ινγηα Πρ ζην παξαθαησ ιηλθ κερξη θαη ζειηδα 100 ερεη 
Μπνξρεζηαλνπο ιαβπξηλζνπο κε Πιαησλα, νπελανπεξ, Καζηνξηαδε,  Πνππεξ, Βθθιο, 
πεξξπ...θαη κεηα αξρηδνπλ κε Μπνξρεζηαλνη κε Μάκθνξλη,....  
• In and out of Borgesian and non Borgesian Labyrinths.pdf ¨(ΤΓ Αελ αλνηγεη, ην μαλαβαδσ ζε ιηγν) ΟΚ, 
ππαξρεη  ηξνπνο λα ηα πεηζ θαη κε πνιπ ιηγνηεξα  ινγηα εδσ θαη ησξα αιιά  εηλαη ζρεδνλ ζαλ λα 
κηθξπλεηο ηε   γξακκαηνζεηξα αληη  λα θαλεηο  πεξηιεςε (ΤΓ:Ολησο ζα ηα πσ θαη ζπληνκα αιιά πνιπ παξαθαησ) 
.Ώθνπ κνπ εγξαςε πξηλ ιηγεο σξεο ν george cordoulis αο ηα πσ (πεξηπνπ )ηα ηδηα απισο κε κηα 
πιαθα απν θαπνην δηαζηεκα  ζπλεξγαζηαο καο (πξηλ απν ζρεδνλ ηξηάληα ρξνληα)  γηα θαπνην 
θξνληηζηεξην ηππνπ foundation απν απνιπκελνπο νςηκνπο ζπλδηθαιηζηεο ελνο θνιιεγηνπ. Βλαο 
Γεξκαλφο  απν ηνπο  θαζεγεηεο εμεξε κεηαμπ αιισλ ηνλ Martin Jay (historian απν ην Berkeley) πνπ 
εηπρε λα βξηζθεηαη ζηελ Βιιάδα  θαη εδσζε ζην θξνληηζηεξην κηα νκηιηα,  δελ ζπκακαη κε ηη ηηηιν, 
απισο ζπκακαη νηη ηνπ εθαλαλ ηνζεο θνβεξα ιεπηνκεξεηο εξσηεζεηο πνπ ζηνλ κελ Γηψξγν   εηπα "ξε 
απηνο ησξα ζα ιεεη νηη  αλ εηλαη εηζη ζηελ Βιιάδα ηα ζρνιεηα γηα παηδηα πνπ δελ κπεθαλ 
ζηηο  παλειιεληεο ,  ηνηε πψο εηλαη ηα ζρνιεηα γηα ηα παηδηα πνπ κπεθαλ;" ηνλ δε Μπηληάξε ηνλ 
ξσηεζα "ζην αθξναηεξην ελαο εηπε ζε αιινλ νηη oη απνςεηο ηνπ παξνπζηαδνπλ  Platonism ν δε αιινο 
ηνπ  απαληεζε νηη oη απνςεηο ηνπ παξνπζηαδνπλ    recurrent Kantianism  Βκεηο πνπ δελ εηκαζηε 
θηινζνθνη πξεπεη λα ζπκπεξαλνπκε νηη αληειιαγεζαλ πβξεηο;" "Ναη" αλ ζρνιηα γηα ηα πεξη Βιηνη 
απισο ερσ θαηη θνβεξέο , αιιά καιινλ πνιχ γλσζηεο,  ηζηνξηεο κεηαμπ  ηνπ κεηαθξαζηε ηνπ, ηνπ  
εθέξε , θαη  ηνπ Θενδσξάθε αιιά καιινλ λα πασ πξσηα λα πξνιαβσ θαλα ζνππεξκαξθεη  αλνηρην 
(θαη κε θαπνηα  επηζπκεηα πξαγκαηα αθνκα ζηε ζεζε ηνπο)πλερηδεηαη …Σέινο 
παλησλ, θαη βηαδνκαζηε θαη αιινχ ζεινπκε λα ην πακε γηα θηλαιε  νη  ζηηρνκπζηεο κεηαμπ Μίθε, 
Μαξψο θαη Γηψξγνπ εθέξε  θαη κεηαμπ  Μίθε , Μπηζηθψηζε  θαη Γηψξγνπ εθέξε εηλαη  νζν 
παζηγλσζηεο νζν ε απάληεζή  ηνπ ζηε νθία ζε ζπλαπιηα ζηε Μαδξίηε νηαλ ηνλ ξσηεζε  γηαηη 
εηλαη ν κνλνο Κξεηηθνο ρσξηο κνπζηαθη , αξα αο πνπκε κνλν ηη απαληεζε   ζηε Φηλιαλδέδα 
κειινπζα  εξκελεπηξηα ηνπ Κάλην Υελεξάι Ώrja Saijonmaa νηαλ ηνλ εηρε ξσηεζεη γηαηη ε ρνπληα εηρε 
απαγνξεπζεη ελα ηξαγνπδη πνπ ν ζηηρνη ηνπ ειεγαλ απισο γηα θαπνηνπο πνπ εγξαςαλ ζηελ 
ακκν κηαο παξαιηαο ην  νλνκα κηαο γπλαηθαο: ηεο εηπε νηη ηελ γπλαθα εηπρε λα ηελ ιελε 
Βιεπζεξία. Πακε πηζσ ζην  ζεκα καο, ην αλ ε δσε απνδεηθλπεη νηη εηλαη  ιαζνο ε «εμηζσζε 
ηνπ nothing but-ism» (δειαδε the whole is nothing but the sum of its parts)   θαη αλ απηα ηα 
ερνπλ ζην κπαιν ηνπο απηνη πνπ παλε λα επεξεαζνπλ ηνλ αλζξσπν λα αληηδξαζεη  πξηλ «νη 
πξννδνη ηεο γελεηηθεο αιιαμνπλ  ην λνεκα ηεο δσεο νπσο ηελ μεξακε θαη ηελ βειηηζηνπνηεζνπλ 
κε θξηηεξηα αγνξαο»  Ώο δνπκε ηξεηο απν ηνπο «επσλπκνπο»  πνπ νιν θαη αθνπγακε ην φλνκά 
 ηνπο ηνζελ σξα θαη κεηα πάκε ζε ελαλ πην «αλσλπκν» θαη πην «θαζεκεξηλν» αλζξσπν λα  
δνπκε πψο  κηιαεη γηα ην πεξηβαιινλ (θαη γηα ην θνληεμη πνπ πεξηεβαιιε κε επηρεηξεκαηα 
θαη πξνηαζεηο ηα ηζηηαηα ησλ επσλπκσλ,  νπνηνο ελδηαθεξεηαη αο παεη λα μεθπιιηζεη ην  
πνιπζειηδν  ιηλθ πνπ εδσζα  ή αο κε ξσηεζεη ζε πνηα ζειηδα λα παεη)    
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“…In the face of the threat that history may roll back to the abyss of the Arrhythmic, the Amorphous and the 

preontological, nobody can avoid assuming responsibility. Those poets who feel born on the pulse of the 

Universe have the additional responsibility to make Poetry take on her own horrible responsibility of breaking 

the causal deterministic sequence of events after first coming to know her own mystical origin in the infinity, 

the inner freedom and the biological God deep inside us, and from there draw strength to lift again the universal 

symbols of cosmic continuity of man with his similars and with the Universe, the symbols that are able to 

disperse his historical pseudoproblems and deliver man from all arbitrary myths of our age, scientific myths, 

mechanical myths, political myths, economic myths, artificial artistic myths, etc etc–that, through also exerting 

immense violence, have displaced man from the center of his responsibly creative self where is found the source 

of his freedom and have led to the dismemberment of the erotic core of man’s experience of the world and have 

disintegrated society into heaps of unburied corpses–and place him again at the center of Life and of duration 

from where the world, placed at the center of our consciousness and not at the periphery will bring down walls 

and open up horizons , not altogether imaginary, that have been waiting, since the beginning of time, to line up 

in perspective in front of us” /Angelos Sikelianos 

  

“…For those of us who have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: for the gates of the 

technocratic prison will open automatically, despite their rusty ancient hinges, as soon as we choose to walk 

out… Modern man’s only alternative is to emerge once more into the light and to have the courage not to escape 

to the moon , but to return to his own human center and to master the bellicose compulsions and irrationalities 

he shares with his rulers and mentors. He must not only unlearn the art of war , but acquire and master , as never 

before, the arts of life…We know now, as never before, that undisclosed potentialities of life reach far beyond 

the proud algebraics of contemporary science; and their promises for the further transformations of man are as 

enchanting as they are inexhaustible…Man grows in the image of his gods, and up to the measure they have set. 

The mixture of divinity, power and personality that brought the ancient city into existence must be weighed out 

anew in terms of the ideology and the culture of our own time , and poured into fresh civic , regional, and 

planetary molds. In order to defeat the insensate forces that now threaten civilization from within , we must 

transcend the original frustrations and negations that have 

dogged the city throughout its history. Otherwise the sterile gods of power , unrestrained by organic limits or 

human goals, will remake man in their own faceless image and bring human history to an end”  /Lewis 

Mumford   

 

“…We wanderers ever seeking the lonelier way begin no day where we have ended another day; 

and no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps we travel. We are the seeds of the 

tenacious plant…If aught I have said is the truth, that truth shall reveal itself in a clearer voice, and in words 

more kin to your thoughts” /Khalil  Gibran  
 

“…If we consider earth as a big living organism and the human species as a minimal part of its cells, we will 

realize, with fright, that the capitalist system has mutated the humans into cancer cells that are recklessly 

seesawing the branch on which we all are sitting. The prudent do realize that the planet is ailing. The earth is ill! 

Gravely ill! At one moment it’s burning with fever, at the next moment it is run through by shivers. Half of the 

earth is burning with wildfires , the other half is drowning with floods. The ones responsible, enjoying the cool 

of their air-conditioning, are talking about remorseless arsonists, about unheard of heat waves, about extreme 

phenomena of climate change, successfully faced due to timely actions of the governments. I close my eyes and 

dig into my mind to remember some of the coordinated actions of the governments having passed over my neck. 

Here they are:…(1…2…3…4…5…6…)… Maybe there’s more, OK. Imagine yourself a fireman looking, 

amidst so many fires and so many coordinated actions, to also locate and arrest the arsonists. Little mother earth, 

forgive us. I wish you come out a winner out of all this ugly adventure of your health. I wish to be sure that your 

chemotherapy will be successful. It’s only that, well, it’s only that I won’t be alive to see your lovely little hair 

grow back up and cover the sores we opened on your body”/ Lazaros Gakilazos, officer of a fire brigade, (in a 

letter to a newspaper he wrote after one of the last years' wildfires)  

 
ΤΓ ελαο θηινο  κνπ μελαγνο κνχ εκαζε ηελ εθθξαζε "λνζνο ησλ μελαγσλ" (=ην λα λνκηδνπλ πσο 
εηλαη κεξνζ ησλ αμηνζεαησλ πνπ παξνπζηαδνπλ) 
επηζεο  κνπ εκαζε ην ξεην ηνπ Artemus Ward  "we should all try to live within our means even if we 
have to borrow to do so" , πξνθαλσο ακθνηεξα βνεζαλε επηζεο ηνπο αλζνινγνπο θαη κε ηηο 
επραξηζηηεο καο ηα δαλεηδνκαζηε.  
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Βπνκελν πξση 

https://edromos.gr/thesi-kai-paroysia/?amp Θέση και παπουσίαΑπό Σύνταξη 
- 

ινγσ ινπκπαγθνπ απν ηνλ ρηεζηλν θαξεθινθεληαπξηζκν πιεθηξνινγηνπ αλαβαιιεηαη   ελα ΤΓ  πνπ  
ινγσ βηαζηηθνπ θιεηζηκαηνο  δελ γξαθηεθε 
αιια δελ αλαβαιιεηαη κηα θξαζε ηνπ Βιιεληάδε απν ηνλ θαηλνπξγην "Αξνκν ηεζ αξηζηεξαζ": 
"...Απν ηηο πξνζωπηθεο  ζρεζεηο θη απν ηε ζπκβνιε κνπ ζην γηγλεζζαη πνπ ππεξβαηλεη ηνλ 
κηζν αηωλα,  θαηαιαβα νηη νη θαιιηηερλεο εηλαη θαηη ζαλ ηνπο αλαζηελαξεδεο   ζε εθζηαζε  
θαη ην αθξναηεξην, ην θνηλν, εηλαη θαηη ζαλ ηα αλακκελα θαξβνπλα. Αλνκνηνη κεηαμπ ηνπο, 
θαιιηηερλεο θαη αθξναηεο, αιιά αλαπόζπαζηα δεκελνη θαη εμαξηεκελνη. Ο θαζελαζ ππξνδνηεη, 
θαηεη θαη αλαβεη ηνλ αιιν. καδη δελ θαλνπλε θαη ρωξηα δελ κπνξνπλε...."  
ΤΓ βαδσ θαη κεξηθα , νρη νια , απν  νζα απν ην πξση, ιηγα-ιηγα, εζηειλα ζε κεξηθνπζ κα ηζσζ νρη ζε 
νινπο   

https://slpress.gr/diethni/zavoliarides-oi-amerikanoi-koynane-diarkos-to-tavli/                           
https://slpress.gr/ethnika/i-toyrkia-mas-apeilei-me-polemo-kai-emeis-tis-ektoxeyoyme-
diethnes-dikaio/                                                                                                                  
https://slpress.gr/ethnika/otan-i-ellas-apeileitai-me-polemo-apokta-dikaioma-gia-proliptiko-
pligma/                                                                                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=od-B720ioYE    
https://www.youtube.com/watch?v=XPLBeChwXPY                                                                                                                 
ιεηε λα ιεκε "ηα κπαια ηνπ θαι    κια ιιξα" ;:                                                         
https://thesaker.is/gonzalo-lira-the-great-ukraine-blame-game-has-begun/ ζα δνπκε ζε ιιγεο 
βδνκαδεο  

Γηα νπνηνλ δνθηκαζε λα αλνημε ην θαησζη   ιηλθ  θαη   δελ αλνηγε ην μαλαβαδσ.   
• In and out of Borgesian and non Borgesian Labyrinths.pdf ε νπνηνλ δελ  εμεξε νηη ν 
Μπηληάξεο κεηαμπ ηνζσλ αιισλ ζεκαησλ εηδηθεπεηαη θαη ζηε θηινζνθηα  ιεσ λα παεη ζηηο ζει.74, 75 
γηα λα δεη κεπσο   ζειεη λα παεη θαη σο ηελ 99, επηζεο ιεσ νηη δελ ηνρσ μεραζεη νηη (κνιηζ 
κπνξεζσ απν κεζε) πξεπεη  βαισ θαη ζρνιηαζκν ηνπ ιηλθ  
Bacha Bazi' For Americans - The American Conservative πνπ εζηεηιε ρηεο  (ζρνιηαζκν κε ελα 
ηξνπν πνπ δελ ζα εηλαη εμσ  απν ηελ νπηηθε ηνπ βηβιηνπ ηνπ Ώλδξηαλνχ πνπ βιεπακε) 
 
ΤΓ Μνιηο κνπ ηειεθσλεζε ν Γηψξγνο (ν george cordoulis) λα κε ξσηεζεη αλ επηκελεη ην 
ινπκπαγθηαζκα (αιια επηπρσο δνπιεςε ελα αληηθιεγκνλσδεο+θαηη αζθεζεηο θαη ησξα γξαθσ (ηα 
παξνληα) θαη κνπ εηπε θαη  κεξηθα πξαγκαηα γηα ην ηη ζεσξεη πνιχ νπζησδε  πξνζθνξα ηνπ 
βηβιηνπ ηνπ Ώλδξηαλνχ κεηα απν κηα πξσηε  δηαγσληα αλαγλσζε, θαηαιήγνληαο ζην νηη ήδε 
πξνζθεξεη πνιιά ε επηζεκαλζε ηνπ ξνινπ  ησλ  θπθισλ ησλ ρεκηθσλ ζηνηρεησλ θαη ηνπ 
γεσινγηθνπ θαη βηνινγηθνπ θπθινπ  ζηε ζρεζε εκβησλ κε πεξηβαιινλ ελ κεζσ αλαιπζεο 
δεδνκελσλ πνπ δελ εηλαη θαλ causal  ζαλ ηεο  (κεηα ηνπο Γαιηιαην θαη Κεπιεξ)  θπζηθεο θαη 
αζηξνλνκηαο αιιά εηλαη  πξνηφληα αλαιπζεο κε ηεξαζηηνπο ππνινγηζκνπο κε  ζηαηηζηηθε θαη 
sampling , ηνπ εηπα καθαξη λα καο ηα γξαςεη φια απηα ζην πεγαδαθη θαη αλ ηα δεη λα κεξαθισζεη 
ν εηδηθνο θαη καληψδεο ζε απηα dimitris sardelis ηεο ιηζηαο, κνπ εηπε νηη ηζσο ην θαλεη αθνπ 
δηαβαζεη αιιε κηα θνξα, θαη νρη δηαγσλησο , ην βηβιην.   Ώξα; Οινθιεξσζακε ζηηο κερξη ηνπδε 7 
ζειηδεο ε ερνπκε εθθξεκφηεηεο; Ώ)Βρνπκε λα ζρνιηαζνπκε ζην πλεπκα ηνπ βηβιηνπ ηνπ Ώλδξηαλνχ ην 
ιηλθ πνπ θαηα ζπκπησζε εζηεηιε ν Μπηληάξεο ελσ γξαθακε ηα παξαπαλσ ΐ)λα πνπκε κε ιηγα ινγηα  
νζα ειεγαλ νη  436 ζειηδεο ηνπ ιηλθ παξνπζηαζεο γηα  Μπνξρεζηαλνπο θιπ ιαβπξηλζνπο (πνπ πξηλ 
καζνπκε (απν Σνκαλά) γηα Μάκθνξλη εηραλ ρξεηαζηεη1300 ζειηδεο γηα λα εηπσζνπλ ην πνιχ ηα κηζα) 
Μεπσο εθθξεκεη λα απαληεζνπκε θαη κεξηθνη (αλ νρη νινη) ηεο ιηζηαο αλ εηκαζηε a bunch of lunatics 
or at least eccentrics? πρ γηαηη ερνπκε βαιεη ηνζε δνπιεηα ζε  θαηη πνπ εηηε δελ απνδηδεη ζηελ 
θνηλσληα εηηε  εκεηο δελ απνδηδνπκε ζε απην, αθνπ αιιηψο, κε ηνζε δνπιεηα, ζα‘καζηαλ δηεζλεηο 
θηξκεο; Ώπαληεζε ζε δηαθνξα ηδησκαηα: Ώ)ζηελ θπξηιέ πξνηεζηαληηθε: πσο ιεεη θη ν Κηξθεγθσξ 
''ηνραζηεο ρσξηο παξαδνμν εηλαη ζαλ εξαζηεο ρσξηο παζνο'')* ΐ) πσο ιεεη θαη ην ηξαγνπδη 
''Καιπηεξα λα πνπιαγα θαζηαλα ζε θνπθνπδεο/παξα λα πασ λα παληξεπησ, ν κπαγιακαο, γηα 
πξνηθα, θπξηινπδεο'' (θνηλσο: Ώλ εγηλα πρ θπζηθνο επεηδε εηρα ηελ ηαδε εξσηεζε, ζα αιιάμσ ηελ 
εξσηεζε  εηηε επεηδε δελ ηελ ξσηαλε θαη αιινη γηα λα ρξεκαηνδνηεζεη  εηηε επεηδε δελ ηελ απαληεζαλ 
ηθαλνηεξνη θπζηθνη απν κελα; Factual εξσηεζε: Κηθή: Κχξηε,  αθνπ ζέαηξα ζαο  αξεζεη λα γξαθεηε 
γηαηη γηλαηε θπζηθνο; Βγψ: Γηα λα ερσ εζαο ηνπο καζεηεο  σο  εζνπνηνπο λα ηα παηδεηε ηδακπα ζηηο 
γηνξηεο  ηεο 17Ν ελσ εγσ ζα ππνδπνκαη ηνλ θαζεγεηε θπζηθεο θαη   ζα πιεξσλνκαη)  
*Ώληαπαληεζε ζηελ Βιιεληθε: εξαζηεο ρσξηο παζνο εηλαη ζαλ ζηνραζηεο κε παξαδνμν** 
**Παξνκνηα  (αιιά νρη αθξηβσο)  ειιεληθε αληαπαληεζε   ζην γλσζην πξνηεζηαληηθν κνηην (ην ''θαηη 
πνπ δελ αμηδεη λα ην  θαλεηο θαια , δελ αμηδεη λα ην θαλεηο θαζνινπ''): 
''Καηη πνπ δελ αμηδεη λα ην  θαλεηο θαζνινπ , δελ αμηδεη λα ην θαλεηο θαια'' 

https://edromos.gr/thesi-kai-paroysia/?amp
https://edromos.gr/author/gpatelis/?amp
https://slpress.gr/diethni/zavoliarides-oi-amerikanoi-koynane-diarkos-to-tavli/
https://slpress.gr/ethnika/i-toyrkia-mas-apeilei-me-polemo-kai-emeis-tis-ektoxeyoyme-diethnes-dikaio/
https://slpress.gr/ethnika/i-toyrkia-mas-apeilei-me-polemo-kai-emeis-tis-ektoxeyoyme-diethnes-dikaio/
https://slpress.gr/ethnika/otan-i-ellas-apeileitai-me-polemo-apokta-dikaioma-gia-proliptiko-pligma/
https://slpress.gr/ethnika/otan-i-ellas-apeileitai-me-polemo-apokta-dikaioma-gia-proliptiko-pligma/
https://www.youtube.com/watch?v=od-B720ioYE
https://www.youtube.com/watch?v=XPLBeChwXPY
https://thesaker.is/gonzalo-lira-the-great-ukraine-blame-game-has-begun/
http://mediterraneanbalconynews.info/files/In%20and%20out%20of%20Borgesian%20and%20non%20Borgesian%20Labyrinths.pdf
https://www.theamericanconservative.com/dreher/bacha-bazi-americans-queer-theory-matt-walsh/
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Βγσ κνλν θαηη ιηγα ερσ λα βαισ αθνκε, ν Γηψξγνο (Κνξδνχιεο) , ν Αεκήηξεο (αξδειήο) θη φπνηνο 
αιινο ζειεη (θαη θπζηθά ν Ν. Ώλδξηαλφο) βιέπνληαο ην πεγαδαθη  νπσο ερεη δηακνξθσζεη  κερξη  
ζηηγκεο  απνθαζηδνπλ αλ ζεινπλ (ή αλ δελ ζεινπλ) θαηη λα βαινπλ ζε απην ην θνληεμη    
ΟΚ, εγσ ηα βαδσ εδσ θαη ησξα λα ηειεησλνπκε αθνπ δελ πηαζηεθα αθνκα απν ηνλ θαξεθιν-
θεληαπξηζκν... 
Ή κάιινλ πακε λα δνπκε θαλα λεν, σσπ, πεζακε ζε παιην, ζε επεηεηαθν,  λεν:  
https://thesaker.is/a-forgotten-anniversary/  
Ώκαλ! ηη εηλαη ην επνκελν;!: 
https://thesaker.is/japans-looking-at-10-million-hikikomori/  
ΟΚ, πακε ζε απηα πνπ ζα ιεγακε, ηζσο δελ εηλαη ηνζν μελα ηα κελ κε ηα δε...Σν Ώ) απν ηα δπν πνπ 
ζα ιεγακε ήηαλ ζρνιην ζε ιηλθ απν Μπηληάξε πνπ δελ εηαλ ηνζν  μελν κε ην πλεπκα ηνπ βηβιηνπ ηνπ  
Ώλδξηαλνχ θαη ην ΐ) εηλαη ην λα ιερζνπλ ζπληνκα νζα ιεεη ην εθηελεο ιηλθ • In and out of Borgesian 
and non Borgesian Labyrinths.pdf θαη  λα ζρεηηζηνπλ κε ην βηβιην ηνπ Ν. Ώλδξηαλνχ. 
Ώ)nicholas biniaris Πέκ 9 Ενπλ, 1:28 κ.κ 
Bacha Bazi' For Americans - The American Conservative 
Ioannis Alevizos Πέκ 9 Ενπλ 2022, 2:31 κ.κ 
κνπ θαηλεηα νηη   ε ζηηρνκπζηα κε ηα θεθάιαηα ηνπ book-size essay ηνπ Ν. Ώλδξηαλνπ  ζα 
πεξαζεη   θαη  απν ην ζεκα πνπ καο μαλα-ππελζπκδε ν Ν. Μπηληάξεο, νπσο επηζεο θαη   απν ηα 
ζεκαηα θεηακηλεζ θιπ πνπ αθνπγνληαη   νιν θαη ζπρλνηεξα ζηα παηγκελα ζελαξην εγθιεκαησλ αθνκα 
θαη   γνλεσλ θαηα ησλ παηδησλ ηνπζ πνπ αθνπκε ζηα λεα , γηα ηελ σξα αζ γθνπγθιαξνπκε απισο κε 
ην παιην  ξεην embryogenesis recapitulates phylogenesis Σν θαλνπκε θαη 
βγαδεη:  https://en.wikipedia.org/wiki/Recapitulation_theory Θα επαλειζνπκε 
ΟΚ, ζα ηα πνπκε θη απηα αιιά αο κεηλνπκε ιηγν αθνκα ζε θαλα πην ''ηνπηθν''  θαη ''ζεκεξηλν''  θαη νρη 
αλαθεξνκελν ζε ρξνληθεο  θιηκαθεο δηζεθαηνκκπξηεηεξηδσλ, θη αο πξνηηκεζνπκε θαλα αλαζθειν γα 
λα‘λαη θαη θπζηνζεξαπεπηηθν, θνηλσ ο θαλα γηνπηηνπκπ, θαηα πξνηηκεζε Καιεληεξίδε αλ ερεη θαλελα 
πνπ δελ εηδακε θαη δελ δηαθηλεζακε κερξη ρηεο... :  
https://www.youtube.com/watch?v=s4x_-ymszGM  
...ακαλ ηη θηλαιε εηαλ απην! Ση ερεη λα πεη ελαο αξηζηεξνο ηνπ πιεθηξνινγηνπ  πεξαλ ηνπ νηη ηνπ‘γηλε ε 
κνπξε θξεαο θη νηη ακα αλνημεη  θαη θαλα αιιν ζα ηξαγνπδαεη ην it gets darker ή, αλ εηλαη 
εθπαηδεπηηθνο,  ζα ηξαγνπδαεη ην αββνπνπιηθν  ''Αελ μέξσ ηη λα παίμσ ζηα παηδηά ζηελ αγνξά, ζην 
Λαχξην''  κε πξνζζεθε ''Αελ έρσ αηάθα  λ‘απαληεζσ ζηελ Κηθή γηαηη ηνπο γξαθσ ζεαηξα'' Ώπηζηεπην  
αιιά ερσ απαληεζε, θαη κάιηζηα ηππνπ ''θαη θεκη θ‘νπθ απαξλνπκαη ην κε''(βεβαηα  κε μελα θνιιπβα) 
lδνχ: Τπαξρεη θαη παζεζε θαξεθινθεληαπξσλ darker απν ινπκπαγθν, νη αηκνξνΐδεο: Σν 2003 πνπ 
εγηλε ζηελ Μαθξφλεζν ε ''Ρεβάλο ηεο lζηνξίαο'' φπσο  νλφκαδε'' ν Θενδσξάθεο ηελ πξσηε ζπλαπιηα 
ζηε νπνηα δηεπζπλε  κε αζπξα ξνπρα αληη κε καπξα (ηα νπνηα θνξαγε δηνηη, κε ηνζνπο λεθξνπο 
ζπληξνθνπο ''κηα δσε ελησζε παπάο'') κνπ ηειεθσλεζε ζηε Γιψζζα θνπέινπ ζπλαδειθνο γηνο  
Μαθξνλεζηψηε κεπσο ζεισ λα πασ καδη ηνπο ζηελ Μαθξφλεζν, θπζηθα θαη εζεια,  θαη λνκηδνληαο 
νηη  ζαλαη ζε θακηα  εμνξηα ηνπ Ώδάκ  θνληα ζε θακηα Ώζηππάιαηα ξσηεζα πνζεο λπρηεο ζα παξεη ην 
ηαμηδη γηα λα μεξσ πνζεο ζεξβηεηεο θαη άιια ζρεηηθα λα παξσ καδη κνπ . Ώθνπζα ηνλ θπξ πχξν, ηνλ 
παηεξα ηνπ, λα θσλαδεη ''Πεο ηνπ Γηάλλε νηη κηα λπρηα επθνιε εηλαη.  Βγσ δπν ρξνληα εβγαια εθεη'' 
Σειηθά δηπια ζην Λαχξην εηαλ! Πεγακε, πξσηε γεπζε, ή καιινλ πξσηε κπξνπδηα, εηαλ νηη εηαλ 
γεκαηε ζπκαξη πνπ κπξηδε παληνπ ραξαθηεξηζηηθνηαηα,εμ νπ, θαηλεηαη θαη ν ζηηρνο ''Μπξηζε ην  
ζθαγεην καο ζπκαξη θαη ην θειη καο θνθθηλo νπξαλν''   Ση ζρεζε ερνπλ απηα κε νζα ιεγακε; Ώθελνο νηη 
αδειθνο ηνπ ζπλαδειθνπ εηλαη ν μελαγνο πνπ εηδακε ζην ηεινο ηεο πξνπξνεγνπκελεο ζειηδαο (αιιά 
δελ κπνξεζε λα εξζεη ινγσ ζαηδφλ), αθεηεξνπ ε μελαγεζε απν ηνλ θπξ πχξν εηαλ ε πξαγκαηηθή, 
θαη νρη απισο αηαθαηδηδηθε απαληεζε ζηελ Κηθή ζην ηεινο ηεο πξνεγνπκελεο ζειηδαο ζρεηηθά κε ηα 
ζεαηξα πνπ εγξαθα ζηα παηδηα: 
''ηελ Νχρηα ηνπ Ώγίνπ ΐαξζνινκαίνπ''  πνπ ζαρεηε αθνπζεη ην ζρέδηφ ηνπο ήηαλ λα καο θαλνπλ λα 
πξνζπαζενζπκε λα ηνπο αξπαμνπκε ηα νπια γηα λα‘ρνπλ δηθαηνινγηα λα καο ζθνησζνπλ θαη εηρακε 
εληνιεο λα ακπλζνπκε κνλν κε πεηξεο, απ‘απηεο ζψζεθα,ζθπβνληαο λα παξσ πεηξα λα ηνλ ρηππεζσ 
ε ζθαηξν πνπ κνπξζε κπεθε απν δσ θαη βγεθε απν δσ (καο εδεημε ηα ζεκαδηα ζην  ιαηκν  κπξνο θαη 
πηζσ (παξνκνίσο  ηνηε πνπ κνπιεγε ν θπξ Βαγγέιεο πώο ηνπ βπζηζαλ  νη Γεξκαλνη ην θαΎθη θαη θαζσο 
ζσζεθε θνιπκπώληαο εθαγε θαη ξηπε  πνιπβόινπ  απν αεξνπιάλν κνπ’δεημε  νηη  ηνπ ειεηπε ελα 
δαρηπιν))Βραζα ηηο αηζζεζεηο κνπ αιιά κνπ εηπαλ κεηα νηη ελαο θσλαμε ''κνλν ηα ρεξηα κνπ εηλαη 
ζπαζκελα, ηα πνδηα κνπ εηλαη γεξα, βγαιηε ηνπ ηε δσλε θαη δεζηε ηνλ ζηελ πιαηε κνπ λα ηνλ πασ 
ζην θαξαβη κε ηνπο ηξαπκαηηεο'', εηξεραλ δηπια ηνπ  θξνπξνη  θαη ξσηαγαλ γηα εκελα αλ εκνπλ  
''ΐνπιγαξνο'' λα κε μαλαππξνβνιεζνπλ. Αελ εκαζα πνηνο εηαλ απηνο πνπ κε εζσζε, νπηε αλ εδεζε ή 
πεζαλε, αθνπ ζην  ηεηξαθνζηα ελα πνπ καο πεγαλ δεκελνπο καο εηραλ ζηα θξεββαηηα.....Να εδσ εηαλ 
ν ζαιακνο ηνπ ζεηνπ ζνπ πνπ δσζακε ην φλνκά  ηνπ ζηνλ αδειθν ζνπ, ηνλ εθηηκεζα , κε εθηηκεζε θαη 
ακα εκαζα νηη εηρε αδειθε ηνλ ξσηεζα ακα κνπ ηελ δηλεη ακα δεζνπκε θαη ακα βγνπκε θαη αλ κε ζειεη 
θαη θεηλε... '' Ώπηε εηλαη ε απαληεζε ζηελ Κηθή γηαηη εγξαθα ζεαηξα, δειαδε γηα λα θηηαρλσ θνληεμη 
γηα πξαγκαηα  ζαλ  απηα πνπ‘καζα απν θπξ πχξν θαη θπξ ΐαγγέιε , απν Μίζζην θαη Μαξδά. πνηνο 
ζειεη  κε ξσηαεη πνχ ερσ ην pdf  ''Σν κήιν θάησ απ‘ηε κειηά θαη ε κειηά πάλσ απ‘ην κήιν'' 

https://thesaker.is/a-forgotten-anniversary/
https://thesaker.is/japans-looking-at-10-million-hikikomori/
http://mediterraneanbalconynews.info/files/In%20and%20out%20of%20Borgesian%20and%20non%20Borgesian%20Labyrinths.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/In%20and%20out%20of%20Borgesian%20and%20non%20Borgesian%20Labyrinths.pdf
https://www.theamericanconservative.com/dreher/bacha-bazi-americans-queer-theory-matt-walsh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Recapitulation_theory
https://www.youtube.com/watch?v=s4x_-ymszGM
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Πσσπσ ελα ηεηαξην ειεηςα ζε ηειεθσλεκα θαη πξνιαβε θαη εθαλε θιεηζηκν κνλνο  ηνπ ν ιαπ ηνπ αιιά μεραζα νηη δελ εηρα 
θαλεη ζέηβ πξηλ ην  ηειεθσλν θαη  κάιινλ γη’απην  ε autorecovery δελ  κνπ’ζσζε κηζε ζειηδα πνπρα γξαςεη ζε θαλα δπν 
κηζάσξα δνπιεηαο (ΤΓ Σξηα ηεζζεξα κηζασξα εηαλ ηειηθα, νπσο θαηαιαβα μαλάγξαθνληάο ηα) θαη θεη πνπιεγα αληε λα παεη 
''κεζαλπρηα θαη θαηη'' θαη λα ηειεησζσ ηελ παξνπζα ζειηδα θαη νηη πεξαλ απξννόπηνπ κε ηελ Σνπξθία  κνλν κηα κεξα , θαη κνλν 
κηα ζειηδα, αθνκα  εκελε, λακαζηε παιη ζηα ηδηα θαη λα πξεπεη ζεκεξα λα ηα γξαςσ γηαηη απξην ζα ηαρσ μεραζεη. Λνηπνλ:  

Βρνπλ θη απηα ηα  Μαθξνλεζηψηηθα θακηα ζρεζε κε ην βηβιην ηνπ Ώλδξηαλνπ ή  κε ην ιηλθ απν 
Μπηληάξε Bacha Bazi' For Americans - The American Conservative θαη κε ηα  embryogenesis 
recapitulates phylogenesis, https://en.wikipedia.org/wiki/Recapitulation_theory , θαη κε ηα ζεκαηα 
θεηακηλεζ θιπ πνπ αθνπγνληαη   νιν θαη ζπρλνηεξα ζηα παηγκελα ζελαξην εγθιεκαησλ αθνκα 
θαη   γνλεσλ θαηα ησλ παηδησλ ηνπζ πνπ αθνπκε ζηα λεα;  
Βλλνσ  ζρεζε ζηα ζνβαξα ,νρη απισο ιέγνληαο νηη ηα παληα ζρεηηδνληαη κε ηα παληα,  πρ Μαθξφλεζνο  
βαζαληζηεο,  βαζαληζηεο εγθιεκαηηεο , ζπρλα αθηνληζκελνη, αθηνλη θεηακηλε, θεηακηλε θιαζκπαθ απν κεηξα, 
κεηξα ζσκα καλαο  δειαδε  πεξηβαινλ εκβξπνπ απν ηδην πιηθν κε ην ζσκα ηνπ,ζν γνπαη; αξα ηη; αξα βξερεη;  
αξα νπεξ εδεη δεημαη γηα νηηδεπνηε ξειεβαλη; απηα πξνθαλσο δελ εηλαη πξαγκαηα πνπ ζα καο ειεγαλ polymaths 
ζαλ ηνλ Ώλδξηαλφ θαη ηνλ Μπηληάξε αιιά πνπ ζα καο ειεγαλ εηηε  ζπλεηξκηηδήδεο πνπ εηαλ ή ζαιηηκπάγθνη ή 
αλαδεηεηεο/ζπιιεθηεο ο ξεπζεσλ  ζπλεηδεζεσο εηηε θνβεξνη πιαθαηδεδεο πνπ ιελε πξαγκαηα ζαλ πρ ηα  εμεο  
''νπσο νπνηνο ερεη ηε κπγα κπγηαδεηαη θαη νπνηνο ερεη ηε ζθηγγα ζθηγγεηαη εηζη θαη νπνηνο ερεη ην  ΒΡΝ ζεξλεηαη, 
εμ νπ θαη αλδξσλ επηθαλσλ παζα γε κπαθνο''( απηα απν ζπλαδειθν θπζηθν )'', ''αλ αλαινγηζηεη  θαλεηο νηη ηα 
εβδνκεληα ηνηο εθαην ηεο εκβηαο πιεο εηλαη λεξν ηνηε αλαξσηηεηα κεπσο ε δσε εηλαη θαηη πνπ εθεπξεζεθε  απν 
ην λεξν γηα λα ην κεηαθεξεη απν ηνπν ζε ηνπν''  (απην απν Σνκ Ρνκπηλο  ζηηο θανπκπφπζεο πνπ κειαγρνινπλ, 
εκελα ν μελαγνο γηνο ηνπ θπξ πχξνπ κνπ ηνκαζε) ''νη καζεκαηηθνη εηλαη θαηη πνπ εθεπξε ν θαθεο γηα λα 
κεηαθεξεηαη ζε θιηηδαληα απν γξαθεην ζε γξαθεην'' (απην ήηαλ ηνπ Πσι Έξληνο), ακα ζειεη θαλείο θακηα ζνβαξή  
ηεηνηα ξνή  ζπλεηδεζεο  λα βξεη ζε πνην απν ηνκηδην απν ην ''εηθνλνζηαζη αλσλχκσλ αγίσλ'' ηνπ Ρίηζνπ ππαξρεη 
ην ''Μηα βξαδπα κε ηνλ Σζαξνχρε'' (ή βι.15

ε
 ζει. ζην παξνλ παξαξηεκα) ζην  νπνην κηα αλαιπζε ηνπ Σζαξνχρε 

γηα ην δεϊκπέθηθν    θαηα βαζνο  πεξηερεη ζπλ ηνηο αιινηο θαη ην ζεκαληηθνηεξν  απν νια  νζα ζνβαξα ζα δνπκε 

ζηα θαησζη. νβαξεπνκαζηε ινηπνλ... (Χσπ: Ληγν ρνκγνπεξθ γηα νπνηνλ ζειεη λα ζπλερηζεη αιιά  δελ εηρε 
δηαβαζεη πξηλ δπν ηξεηο κελεο  ελα pdf ηνπ Κψζηα Καπθαιίδε ηεο ιηζηαο κε ηηηιν  ''Γηαηη΄ηνζνο πνλνο;'' Ώο κνπ 

πεη λα ηνπ ην μαλαζηεηισ ή αο παεη ζηνhttps://leadingminds.gr/el/lm_speaker/kostas-kafkalidis/). (επνκελν 

πξση: Βζηεηια ηα δενληα, εδσ βαδσ κνλν ην https://edromos.gr/apo-poy-ki-os-poy-rempetiko-meros-

a%ce%84/?amp  Πνχ ήκαζηαλ; ην ''ζνβαξεπνκαζηε ινηπνλ'': Aο ππνζεζνπκε νηη θαζσο ην εκβξπν 
κεγαιψλνληαο πεξλαεη απν ηα πξνηεξα ζηαδηα  ηεο θπινγελεζεο (θαη αξρηδεη θη  απνθηα λεπξηθν 
ζπζηεκα) ερεη θαη θαπνηεο ζσκαηηθεο απηαηζζεζεηο ζαλ απηεο πνπ ζα‘ραλ ηα νληα ζηα νπνηα κνηαδεη θη 
αο ππνζεζνπκε νηη αλ απηεο  θαηαγξαθνληαη θαη εηλαη δπλαηνλ λα αλαβησζνπλ κε ηελ επηδξαζε 
ςπρνηξνπσλ νπζησλ νηαλ γηλεη ελειηθνο ζα αλαξσηηεηαη  θαη ζα ιεεη ''ηη δηαιν, επεηδε θαπνην κνπ 
αηνκν  ππεξρε ζε θαπνηνλ πηεξνδαθηπιν ηνλ θσηνγξαθηζε θαη κνπ  θιεξνλνκεζε απηαηζζεζεηο ηνπ; 
''. Ώιιά αο εζηηαζηνπκε ζην ηη ζα λησζεη  θη νρη ζην αλ ζα ην εξκελεπεη ινγηθα ή παξαινγα:  Ώλ ζε 
θαπνην ζηαδην λησζεη ν ηδηνο ή ηδηα  ζαλ ελα πνιχ δπλαην  ή πνιπ ζεμνπαιηθν ζεξην , κε πνιπ ελαξγε 
ηελ αηζζεζε ηεο δπλακεο ή ηεο εδνλεο ηνηε  κπνξεη εηηε λα ζεσξεζεη νηη  θαηαιαβε πψο θηηαρλνληαλ 
δηαθνξεο ιαηξεηεο ή εθζηαζηαθεο ηειεηεο ή αγσλεο πνπ ππεξηνληδαλ ελα κνλν ζηνηρεην (Άξεο, 
Ώθξνδίηε, Κπβέιε, Παλ,  Άξεο θιπ) εηηε λα ζεσξεζεη νηη ηελ βξηζθεη θαιπηεξα κε ην λα γηλεη  εηηε ζαλ 
ηνπο πηζηνπο εηηε θαη ζαλ ηνπο ζενπο εθεηλσλ ησλ θαηξσλ θαη κεηα κερξη  θαη λα ζθνησλε ή λα βηαδεη 
θιπ θαη λα ςαρλεη ηα ρεκηθα πνπ ηνλ/ηελ βνεζαλε ζε θπθινπο  λαξθεκπνξσλ ή κνπξισλ ή 
ζαηαληζησλ (ε ρεηξνηεξε εθδνρε ηεο εηξσληθεο θξαζεο ηνπ Μάκθνξλη γηα ηελ ςπρεδειηθε 
επαλαζηαζε , νηη αληέζηξεςε ην Μαξμηζηηθν ξεην θάλνληάο ην  ην νπην εηλαη ε ζξεζθεηα ηνπ ιανπ).Ση 
ζρεζε  ερνπλ απηα κε ηνπο ηξαλζεμνπαι, ηελ ζεξαπεπηηθε ρξεζε ηεο θεηακηλεο απν ηνλ Καπθαιίδε 
θαη ηνπο  ζπλεξγαηεο θαη ζπλαδειθνπο ηνπ θαη κε ην πεξηβαιινλ σο νξγαλν ηνπ ζσκαηνο; Ώπάληεζε: 
Oρη πιενλ ζαλ εηθαζηα ή ζαλ ππνζεζε αιιά κε ζηαηηζηηθε αλαιπζε πνιχ  ζπγθεθξηκελσλ  δεδνκελσλ  
(γηα πεγεο βι. βηβιηνγξαθηα ηεο αλαθνηλσζεο ''Γηαηη΄ηφζνο πφλνο;'' ηνπ  Κψζηα Καπθαιίδε πνπ 
αλαθεξακε) πξνθχπηεη νηη ζε ςπρν-δεισηηθα ηαμηδηα αηνκσλ πνπ ε κεηεξα ηνπο επηζπκνπζε  λα 
ερνπλ αιιν θπιν απν απην πνπ εηραλ, ε αλακλεζε ηεο ελδνκήηξηαο δσεο  δελ βηψλεηαη   ζαλ 
σθεαλεηα ληξβαλα αιιά ζαλ ζηαπξσζε, θνιαζε, θαςηκν επη ηεο ππξαο, ειεθηξνπιεμηα θιπ, 
απηαηζζεζεηο πνπ πηζαλνηαηα  πξνεξρνληαη απν δπζαξκνληα ελνο πεξηβαιινληνο απν νξκνλεο 
κεηεξαο πνπ επηζπκνπζε  ελα θπιν κε ηηο νξκνλεο εκβξπνπ πνπ ερεη ην αιιν θπιν (ηδηα θαη 
ρεηξνηεξα ηζρπνπλ νηαλ δελ επηζπκνπζε θαζνινπ λα εηλαη εγθπνο θαη ζρεδηαδε λα θαλεη εθηξσζε) 
Σν ηη ςπρηζκνο δεκηνπξγεηηαη εηζη θαη κε ηη απνηειεζκαηα ζηελ ελειηθε δσε,  θαη ην αλ εηλαη 
πηζαλνλ λα εηλαη απηα αληηζηξεςηκα θαη πψο,  εηλαη ην αληηθεηκελν ηνπ pdf ''Γηαηη ηφζνο πφλνο;'' Δ 
άκεζε εθαξκνζηκνηεηα ηεο ζρεζεο πεξηβαιινληνο  κε ζσκα εηλαη κελ πξνθαλεο αιιά αθνκε 
ζεκαληηθνηεξν  εηλαη λα εζηηαζνπκε ζηελ ελλνηα πεξηβαιινληνο πνπ απνηειεη ε ελλνηα θνληεμη 
(αθνπ νκσο πξσηα θαλνπκε copy paste ην θηλαιε ηνπ pdf:  
''...Σειεηώλνληαο ζα ζαο δηαβάζσ έλα απόζπαζκα κηαο απόδνζεο ηεο Μήδεηαο ηνπ  
Δπξηπίδε από ην αξρείν ηεο αείκλεζηεο ινγνηέρληδαο Πόπεο Μπνύληα Παζπαιηάξε.  
 « Αρ! Κόζκε! Μαθάξη εζέλα ππαίηην λα ζεσξνύζα γηα ό,ηη ζε κέλα έθακα θαθό, πνπ ίδην δελ 
εζηάζεθε σο ηώξα, αιιά ηε κάλα κνπ θηαίρηξα ζα πσ θαη ππαίηηα, γηαηί ζαλ ζηα θαηάςπρξά ηεο 
ζπιάρλα κε θπνθνξνύζε, κνλάρα ηνπ θαθνύ ηελ ζθέςε άθελε λα κε θζάλεη, θαη ζπκθνξέο λα γίλσ 
εγώ ε αηηία λα ξζνπλ,θαη άμηα γηα ηνύηεο λα ζξελήζσ, λα κελ είκαη» Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! '' 

https://www.theamericanconservative.com/dreher/bacha-bazi-americans-queer-theory-matt-walsh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Recapitulation_theory
https://leadingminds.gr/el/lm_speaker/kostas-kafkalidis/
https://edromos.gr/apo-poy-ki-os-poy-rempetiko-meros-a%ce%84/?amp
https://edromos.gr/apo-poy-ki-os-poy-rempetiko-meros-a%ce%84/?amp
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Πάκε ησξα λα εζηηαζνπκε ζηελ ελλνηα πεξηβαιινληνο πνπ απνηειεη ε ελλνηα θνληεμη: Ώλ ν 
ςπραλαιπνκελνο θαη  ν ςπραλαιπηεο επηθεληξσλνηαλ κνλν ζε ελαλ ζεφ, θαη εηδηθα ζηελ εληαζε 
ηεο εδνλεο, ηνηε ην απνηειεζκα κπνξεη λα εηαλ απην  πνπ κειεηεζαλ Παζθαι Μπξπθλεξ θαη 
Πνιάλζθη ζηα Μαπξα θεγγαξηα ηνπ εξσηα. Οη κεγαινη πνιηηηζκνη, ζε αληηδηαζηνιε κε ηνπο απισο 
εηδηθεπνκελνπο ζε ελαλ γαιβαληζηηθν ηνπο βαξβαξηζκν, νξγησλ ή ζπζησλ, εηραλ ηεξαζηηα ζεξηαι απν 
επε ή ζξεζθεπηηθα βηβιηα, πνπ εθεξλαλ ζηνλ απνδεθηε ηνπο δηαινγνπο, ελαξκνληζηηθνπο πζηαηα, 
κεηαμχ  πνιισλ δηαθνξεηηθσλ ζεσλ ή εξσσλ φπνπ ηα παληα εκπαηλαλ ζε θνληεμη Βκεηο εηρακε ηνλ 
κεξν λα  εμαλζξσπηδφκαζηε (θαη λα καο θαλεη πξνζ-σπα). Οη Ββξαηνη πσο ην θαηαθεξλαλ κε ελαλ 
Θεφ λα εηλαη ε πεγε ηεο ελλνηαο ηνπ πξνζ-σπνπ; Πεξη απηνπ, νπνηνο ζειεη,  λα παεη λα δηαβαζεη ην  

l  and Thou ηνπ Martin Buber θαη , αλ δελ ηνλ μεξεη, λα ςαμεη  πφηε θαη πνχ θαη κε πνηνπο εδεζε.Ώλ πεη 

θαπνηνο ''θαια, θη εκαο γ'α θνληεμη κάο πξνηεηλεηο λα καζαηλνπκε γηα Μαθξνλήζνπο  θαη λα κε 
μεθνιιακε πνηε απ ηε κεηαπνιηηεπζε; Οη ςπρηαηξνη δελ ιελε καθαξη λα κε ρξεηαδνηαλ  ε αλαβησζε 
ηξαπκαησλ γα ηελ ππέξβαζή  ηνπο αιια λα μερλαγακε  νια ηα ηξαπκαηα κε ελα ραπη;'' ν γνπαη ; Κη ν 

lνλέζθν (πνπ ζην ζέαηξν ηνπ παξαιφγνπ ζεσξνπζε εαπηνλ ''ινθν'' θαη ηνλ Μπέθεη ''νξνζεηξα'') ζεσξνπζε νηη  ην 

ζεαηξν απην δεηρλεη ηνλ  αλζξσπν  θνκκελν  απν ηοη κεηαθπζηθεο  ηνπ ξηδεο. Ο Μάκθνξλη  έιεγε νη δερλε ηνλ 

αλζξσπν θαηαζνθαξηζκελν σο ηηο ξηδεο ηνπ απν ηελ Υηξνζηκα. Βπηζεο εγξαθε: ''As of today, this resurgence 

of reproductive activity might be partly explained as a deepinstinctual answer to the premature death 

of scores of millions of people throughout the planet . But even more possibly, it may be the 

unconscious reaction to the likelihood of an annihilating outburst of nuclear genocide on a planetary 

scale. As such , every new baby is a blind desperate vote for survival: people who find themselves 

unable to register an effective political protest against extermination do so by a biological act . In 

countries where state aid is lacking , young parents often accept a severe privation of goods and an 

absence of leisure, rather than accept privation of life by forgoing children…''(απηα ην 1965. εκεξα 

ηη ζαιεγε; Μνιηο ρηεο εηδακε ην https://thesaker.is/japans-looking-at-10-million-hikikomori/ αιια 
νπηε μεξσ αλ ηζρπεη νπηε βεβαηα  ηη ζαιεγε ν Μάκθνξλη γηα απην ζε πεξηπησζε πνπ ηζρπεη) Μνλν 
κηα εθθξεκνηεηηα εκεηλε (απν ζει 8), ην  λα ιερζνπλ ζπληνκα νζα ιεεη ην εθηελεο ιηλθ (ελλνσ ην • In 
and out of Borgesian and non Borgesian Labyrinths.pdf * θαη  λα ζρεηηζηνπλ κε ην βηβιην ηνπ Ν. 
Ώλδξηαλνχ. ΟΚ, θηαζακε 10

ε
 ζειηδα, 11

ε
 ζειηδα δελ ζα ππαξμεη παξα κνλν γηα λα δνπκε  πξνζζεηε  

βηβιηνγξαθηα (=πεξη πξαγκαησλ πνπ κηινπζακε κελ γηα απηα αιια δελ ηα δεηρλακε παξα κνλν ζε 
πξνεγνπκελα γξακκαηα αιιά νρη εληνο ηνπ παξνληνο pdf πνπ εηζη δελ εηλαη απηνηειεο) .    
Σνλ θαηξν ηνπ Λαπιαο πνπ ν ληεηεξκηληζκνο  εηαλ θξεζθνο ε επηζηεκε ή επξεπε λα ζεσξεζεη 
ςεπδαηζζεζε  ηελ   ειεπζεξηα ηεο βνπιεζεο  ή λα πεη νηη ηα εκβηα , ή ηνπιαρηζηνλ ν αλζξσπνο, δελ 
εηλαη ξνκπνη   πνπ ππαθνπνπνπλ κε θαζε ηνπο κνξην ηνπο λνκνπο ηεο θπζηθεο. Ώξγνηεξα ζεψξεζαλ 
νηη ε πηζαλνηηθε βαζε ηεο θβαληνκεραληθεο ην  αλαηξνπζε απην αιιά ζε θνληηλνηεξε εμεηαζε νπηε 
απην ζπκβαηλεη νπηε νκσο θαη ηζρπε ε αξρηθε εληππσζε αλαηξεζεο ηεο ειεπζεξηαο απν ηνλ 
ληεηεξκηληζκν. Ώξρηζαλ νκσο επηρεηξεκαηα κε ηξνπνπο ζεσξηαο πιεξνθνξησλ νηη νπηε ε ειηθηα ηεο 
γεο, νπηε θαλ ηνπ ζπκπαληνο,  αξθνπλ γηα λα κπνξεζε ε πνιππινθνηεηα  ησλ βηνκνξησλ λα 
δεκηνπξγεζεη απν αβηεο αξρηθεο ζπλζεθεο θαη αξα ππν κηα ελλνηα ε δσε ππήξρε  εμ αξρεο (Hoyle, 
Wickramasinghe) θαη νη ζεσξεο απηεο πξνζηεζεθαλ ζηηο απινπζηεξεο εηθαζηεο νηη  κνξθεο δσεο εηαλ 
αξραηνηεξεο  απισο απν ηελ γε θαη εξζαλ ζε κεηεσξηηεο (Watson) θαη εμειηρηεθαλ κερξη  εκαο.  Δ 
δεκηνπξγηα ηαμεο απν αηαμηα κε ηελ βνεζεηα ηεο κνξθεο θαπνησλ κνξησλ θαηαιπησλ '' ζαλ 
δαηκνλσκ Μάμνπειι''  δελ εηαλ κπζηεξην (πρ. βι.ζπλαξπαζηηθε πεξηγξαθε ζην ―Chance and 
Necessity‖ ηνπ  Monod) νζν ε ηαπηνρξνλε δεκηνπξγηα θαη ησλ θαηαιπησλ. Σν βηβιην ηνπ Ν. 
Ώλδξηαλνχ ηα παξνπζηαδεη νια απηα, ζην πιαηζην ηεο  ζρνιεο ησλ ΐξπμειιψλ κε ηνλ π ην 
απηνηειε , θαηαλνεην θαη καγεπηηθν  ηξφπν ρσξηο λα ηνλ απαζρνιεη ην κεξνο κεξηκλσλ ηεο 
ζρνιεο ησλ ΐξπμειισλ (Πξηγθνδίλ Μπαιέζθνπ, Γθξέθνο, Νίθνιεο,....), πξηλ θηαζεη ζε 
αζπκκεηξεο ζηνλ ρξνλν κε γξακκηθεο εμηζσζεηο, γηα  ην πψο παξαθακπηεηαη ην παξαδνμν 
Λνζκηη  αληηζηξνθήο ρξνλνπ** Εζσο κεξηθνη απν καο  λα εθπιεζζνκαζηαλ αλ αλαξσηνπκελνη ζε 
ηη ηεινο παλησλ κπνξεη λα δηεθεξε ελα εκβην απν κηα simulation  εκβηνπ ζε  ελα lifegame θαη αλεδπζε 
ε δσε ηνζν γξεγνξα απν ηε κε δσε, αθνπγακε νηη γηα ηεηνηα ζεκαηα ερεη δηακνξθσκελε δηθε ηνπ  
απνςε  ν Καζηνξηάδεο. ΟΚ βι. ην δεπηεξν ‖aside‖ ηνπ ιηλθ ζηελ ftn* (ζην δε  ηξηην‖ aside‖ππαξρεη απην 
πνπ αλαθεξακε απν Monod θαη ην 4

ο
  , πνπ ερεη ζρεζε κε Μπηληάξε, ππεξρε θαη ζην αξρηθν εθηελεο ιηλθ)  

*Γηα αθνκε πην εθηελεο ιηλθ πεξη ησλ ηδησλ ζεκαησλ βι. http://asides/ 
**ζεσξσληαο νηη θαηαζηαζεηο ηεο θπζεο δελ αλαθεξνληαη ζε  ζεκεηα ζην ρσξν θαζεσο   αιια ζε 
ππθλνηεηεο θαί κειεησληαο αληη εμηζσζεσλ  Υακηιηνλ ηελ (γξακκηθε) εμηζσζε Ληνπβηιι  ζηελ νπνηα, γηα 
επαξθσο πνιχπινθα ζπζηεκαηα, κπνξεη λα βξεζεη θαλνλαο ππεξεπηινγεο (θαηη ζαλ ηηο ''θαζπζηεξεκελεο'' 
θαη ''πξνθερσξεκελεο'' ιπζεηο ηεο θπκαηηθεο εμηζσζεο, ελ πξνθεηκελσ   νξηδεηαη (ηειεζηηθα) εληξνπηα 
θαηαζηαζεσλ αληζνξξνπηαο πνπ γλεζησο εηηε απμαλεη ζηνλ ρξνλν εηηε κηθξαηλεη (απηα ζε θιαζζηθν ζπζηεκα 
(βι.πρ From being to becoming). ε θβαληηθν ζπζηεκα  νξηδνληαη ππεξηειεζηεο αιια ε ζρνιε δελ 
αζρνιεηηαη νζν ιεπνκεξσο νζν  ε ζρνιε ηεο decoherence*** κε ην αλ κε ηελ βνεζεηα επηδξαζεο κε ελα 
κεγαιν πεξηβαιινλ (πρ ηελ θνζκηθε αθηηλνβνιηα) θαπνηνη κεραληζκνη ηππνπ ''γαηαο ξαηληηλγθεξ'' ζα 
εμεγνπζαλ θαιπηεξα ηελ εκηθιαζζηθε ιεηηνπξγηα κεγαινκνξησλ 
***(βι. πρ  ην Σhe quaηk and the jaguar ηνπ Γθεικαλ θαη ην Σα δεθα πξνζσπα ηνπ ζπκπαληνο ηνπ Υφπι) 

https://thesaker.is/japans-looking-at-10-million-hikikomori/
http://mediterraneanbalconynews.info/files/In%20and%20out%20of%20Borgesian%20and%20non%20Borgesian%20Labyrinths.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/In%20and%20out%20of%20Borgesian%20and%20non%20Borgesian%20Labyrinths.pdf
http://asidestofromeulertoperturbation.info/


 

145 
 

Πξνζζεηε  βηβιηνγξαθηα 
(''Πξνζζεηε''=πεξη πξαγκαησλ πνπ κηινπζακε κελ γηα απηα αιια δελ ηα δεηρλακε παξα κνλν ζε πξνεγνπκελα 

γξακκαηα αιιά νρη εληνο ηνπ παξνληνο pdf, πνπ αξα δελ εηλαη απηνηειεο ρσξηο ηα παξαθαησ) 
  

Οη ηειεπηαίνη αληάξηεο 2006. Ζκεξνιόγην Βαγγέιε Γηαλλόπνπινπ.pdf 

Διιεληθή ζρνιηθή γηνξηή, Γιώζζα 2003.pdf 

• Excerpts from correspondence about Mikis Theodorakis as 
Composer-for-all-seasons for our season.pdf  (γηα κεηαθξαζε θαη ''εηθνλνγξαθεζε'' 

Πλεπκαηηθνύ Δκβαηεξίνπ  ηθειηαλνύ. βι. ζει.  72-80) 

• Mumford, thinker-for-all-seasons for our season.pdf βαδνπκε ακεζωο απν θαηω  δεηγκαηα 

απν ηελ αλζνινγεζε πνπ ππαξρεη ζην ιλθ: ) 

Mάκθνξλη ,  απνζπάζκαηα από ηα “The city in history”  “The myth of the machine” ζε 
παξαιιειία κε πξάγκαηα πνπ είδακε από ηθειηαλό, Παλαγνύιε, Γαθειάδν .  
(ηα Διιεληθά ηα βηβιία απηά ηνπ Μάκθνξλη θπθινθνξνύλ από ηηο  εθδόζεηο Νεζίδεο  
(https://www.nissides.gr/ ) ζε κεηάθξαζε Βαζίιε Σνκαλά)  

 

 “…Physical universe: unable to realize the potentialities of its own earlier development until man, or 

sentient creatures with similar mental capabilities, finally emerged from the utter darkness and 

dumbness of pre-organic existence...Except on the lighted stage of human consciousness, the mighty 

cosmos is but a mindless nonentity. Only through human words and symbols, registering human 

thought, can the universe disclosed by astronomy be rescued from its everlasting vacuity. Without that 

lighted stage, without the human drama played upon it, the whole theater of the heavens, which so 

deeply moves the human soul, exalting and dismaying it, would dissolve again into its own existential 

nothingness, like Prospero’s dream world…Man’s reason.. informs him that he is a participating agent 

in a larger cosmic process he did not originate and can only in the most limited fashion control.. 

Except through the expansion of his consciousness, his littleness and his loneliness remain real. 

Slowly, man has found out that, wonderful though his mind is , he must curb the egoistic elations and 

illusions it promotes; for his highest capacities are dependent upon the cooperation of a multitude of 

other forces and organisms, whose life-courses and life-needs must be respected…He may be 

described as that minute , rare, but infinitely precious part of the universe which has, through the 

invention of language , become aware of its own existence… The light of human consciousness is, so 

far, the ultimate wonder of life, and the main justification for all the suffering and misery that have 

accompanied human development…In the tending of that fire , in the building of that world, in the 

intensification of that light, in the widening of man’s open eyed and sympathetic fellowship with all 

created being, lies the meaning of human history…Let there be light! With those words, the story of 

man properly begins..but it’s the light of consciousness that is so far the ultimate wonder on life.. It is 

only through the light of consciousness that the universe becomes visible, and should that life 

disappear, only nothingness would remain”  

 

 “…Nature not as frame, whether bright or fatal, for the human life, but as a center, the cosmogonic 

feeling Soul eternally in labor pains in the center of all created beings… Facing the pressure of the 

worldwide events Poetry is called to deepen its awareness of its own mysterial , primal origin which is 

the “infinite”, the inalienable inner freedom, the biological God deep inside us, and from this 

knowledge, this deepening and this awareness to draw all the force that it needs in order to raise again 

–again but also in a way that has never existed before–the universal symbols of the cosmic coherence 

in man, of his coherence with his similars and with the universe…Such is today the responsibility to 

which Poetry is called from everywhere … a responsibility felt by all those who feel that human 

history will either stand erect or roll back to the Abyss of the amorphous, the Arrhythmical and the 

Preontological…” (Sikelianos  in the 1938 Prologue to his “Lyric Life” right in front of a World War) 

 

“…This is not a prophecy: it is a factual description of what is already happening before our eyes, 

with murderous confrontations and infantile tantrums taking the place of rational demands and 

http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9F%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82-2006.-%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://mpalkoniaigaiounews.info/wp-content/uploads/2018/11/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-2005.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Excerpts%20from%20correspondence%20about%20Mikis%20Theodorakis%20as%20Composer-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
http://mediterraneanbalconynews.info/files/Mumford,%20thinker-for-all-seasons%20for%20our%20season.pdf
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cooperative efforts. Yes: the physical structure of the power system was never more closely 

articulated: but its human supports were never more frail, more morally indecisive, more vulnerable to 

attack. How long , those who are now awake must ask themselves, how long can the physical 

structure of an advanced technology hold together when all its human foundations are crumbling 

away? All this has happened so suddenly that many people are hardly aware that it has happened at 

all: yet during the last generation the very bottom has dropped out of our life; the human institutions 

and moral convictions that have taken thousands of years to achieve even a minimal efficacy have 

disappeared before our eyes: so completely that the next generation will scarcely believe they ever 

existed” (Mumford on Vetnam War) 

 

 “As of today, this resurgence of reproductive activity might be partly explained as a deep 

instinctual answer to the premature death of scores of millions of people throughout the planet . 

But even more possibly, it may be the unconscious reaction to the likelihood of an annihilating 

outburst of nuclear genocide on a planetary scale. As such , every new baby is a blind desperate 

vote for survival: people who find themselves unable to register an effective political protest 

against extermination do so by a biological act . In countries where state aid is lacking , young 

parents often accept a severe privation of goods and an absence of leisure, rather than accept 

privation of life by forgoing children…(Note: This also reminds Palestinian mothers shouting to 

TV cameras “We‟ll bear more children to become human bombs”)…The automatic response of 

every species threatened with extirpation takes the form of excessive reproduction. This is a 

fundamental observation of ecology. No profit-oriented, pleasure-dominated economy can cope 

with such demands: no power-dominated economy can permanently suppress them. Should the 

same attitude spread toward the organs of education, art , and culture, man’s super-biological 

means of reproduction, it would alter the entire human prospect : for public service would take 

precedence over private profit , and public funds would be available for the building and 

rebuilding of villages, neighborhoods, cities , and regions, on more generous lines than the 

aristocracies were ever able to afford for themselves. Such a change would restore the discipline 

and the delight of the garden to every aspect of life; and it might do more to balance the birth 

rate, by its concern with the quality of life , than any other collective measure. As we have seen , 

the city has undergone many changes during the last five thousand years; and further changes 

are doubtless in store. But the innovations that beckon urgently are not in the extension and 

perfection of physical equipment: still less in multiplying automatic electronic devices for 

dispersing into formless sub-urban dust the remaining organs of culture. Just the contrary: 

significant improvements will come only through applying art and thought to the city’s central 

human concerns, with a fresh dedication to the cosmic and ecological processes that enfold all 

being . We must restore to the city the maternal, life-nurturing functions, the autonomous 

activities, the symbiotic associations, that have long been neglected or suppressed. For the city 

should be an organ of love; and the best economy of cities is the care and culture of men.” 
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Of real poets and real activists: Are they very different? Are they also thinkers? 
“…If we consider earth as a big living organism and the human species as a minimal part of its cells, 

we will realize, with fright, that the capitalist system has mutated the humans into cancer cells that are 

recklessly seesawing the branch on which we all are sitting. The prudent do realize that the planet is 

ailing. The earth is ill! Gravely ill! At one moment it’s burning with fever, at the next moment it is run 

through by shivers. Half of the earth is burning with wildfires , the other half is drowning with floods. 

The ones responsible, enjoying the cool of their air-conditioning, are talking about remorseless 

arsonists, about unheard of heat waves, about extreme phenomena of climate change, successfully 

faced due to timely actions of the governments. I close my eyes and dig into my mind to remember 

some of the coordinated actions of the governments having passed over my neck. Here they 

are:…(1…2…3…4…5…6…)… Maybe there’s more, OK. Imagine yourself a fireman looking, 

amidst so many fires and so many coordinated actions, to also locate and arrest the arsonists. Little 

mother earth, forgive us. I wish you come out a winner out of all this ugly adventure of your health. I 

wish to be sure that your chemotherapy will be successful. It’s only that, well, it’s only that I won’t be 

alive to see your lovely little hair grow back up and cover the sores we opened on your body” 
(Gakilazos, officer of a fire brigade, in a letter to a newspaper he wrote after a big wildfire) 

  
“I’m a fighter , not a killer. I was glad my bomb missed the dictator . My point was not that by killing 

an easily replaceable puppet or by killing some policemen we can change much. My point was that to 

disarm a junta the soldiers must refuse to obey orders, and of course since the first ones doing this will 

suffer cruel consequences , I had to support this point by proving that these consequences are not 

impossible to bear. I deserted the army to serve my country when the army took orders against its  

people. You deserted your people when you did not desert this army. This is not contempt of court 

martial because you are neither a court,  since you are heads of torturers, nor is it martial since you are 

deserters. My country I do serve everyday, in the torture chamber. Alas to the nation that with every 

tyrant it  does not also give  birth to a tyrannicide” 
(Panagoulis in court martial ) 

  
“…This is not a prophecy: it is a factual description of what is already happening before our eyes, 

with murderous confrontations and infantile tantrums taking the place of rational demands and 

cooperative efforts. Yes: the physical structure of the power system was never more closely 

articulated: but its human supports were never more frail, more morally indecisive, more vulnerable to 

attack. How long , those who are now awake must ask themselves, how long can the physical 

structure of an advanced technology hold together when all its human foundations are crumbling 

away? All this has happened so suddenly that many people are hardly aware that it has happened at 

all: yet during the last generation the very bottom has dropped out of our life; the human institutions 

and moral convictions that have taken thousands of years to achieve even a minimal efficacy have 

disappeared before our eyes: so completely that the next generation will scarcely believe they ever 

existed” 

 (Mumford in the days of Vietnam war)  
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 “…We wanderers ever seeking the lonelier way begin no day where we have ended 

another day; and no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth 

sleeps we travel. We are the seeds of the tenacious plant…If aught I have said is the 

truth, that truth shall reveal itself in a clearer voice, and in words more kin to your 

thoughts” 

 

“…In the face of the threat that history may roll back to the abyss of the Arrhythmic, 

the Amorphous and the preontological, nobody can avoid assuming responsibility. 

Those poets who feel born on the pulse of the Universe have the additional 

responsibility to make Poetry take on her own horrible responsibility of breaking the 

causal deterministic sequence of events after first coming to know her own mystical 

origin in the infinity, the inner freedom and the biological God deep inside us, and 

from there draw strength to lift again the universal symbols of cosmic continuity of 

man with his similars and with the Universe, the symbols that are able to disperse his 

historical pseudoproblems and deliver man from all arbitrary myths of our age, 

scientific myths, mechanical myths, political myths, economic myths, artificial artistic 

myths, etc etc–that, through also exerting immense violence, have displaced man from 

the center of his responsibly creative self where is found the source of his freedom and  

have led to the dismemberment of the erotic core of  man‟s experience of the world and 

have disintegrated society into heaps of unburied corpses–and place him again at the 

center of Life and of duration from where the world, placed at the center of our 

consciousness and not at the periphery, will bring down walls and open up horizons , 

not altogether imaginary, that have been waiting, since the beginning of time, to line 

up in perspective in front of us” 
……………… 

(a little before the 2nd World War) 

“…For those of us who have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: 

for the gates of the technocratic prison will open automatically, despite their rusty 

ancient hinges, as soon as we choose to walk out… Modern man‟s only alternative is to 

emerge once more into the light and to have the courage not to escape to the moon , 

but to return to his own human center and to master the bellicose compulsions and 

irrationalities he shares with his rulers and mentors. He must not only unlearn the art 

of war , but acquire and master , as never before, the arts of life…For those of us who 

have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: for the gates of the 

technocratic prison will open automatically, despite their rusty ancient hinges, as soon 

as we choose to walk out…We know now, as never before, that undisclosed 

potentialities of life reach far beyond the proud algebraics of contemporary science; 

and their promises for the further transformations of man are as enchanting as they 

are inexhaustible…Man grows in the image of his gods, and up to the measure they 

have set. The mixture of divinity, power and personality that brought the ancient city 

into existence must be weighed out anew in terms of the ideology and the culture of our 

own time , and poured into fresh civic, regional, and planetary molds. In order to 

defeat the insensate forces that now threaten civilization from within , we must 

transcend the original frustrations and negations that have dogged the city throughout 

its history. Otherwise the sterile gods of power , unrestrained by organic limits or 

human goals, will remake man in their own  faceless image and bring human history to 

an end” 
……………. 

(in cold war years) 
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Σν θεηκελν ηνπ Σζαξνχρε πνπ ελλννχζακε ζηε 9
ε
  ζει. ζην παξνλ παξαξηεκα (αιιά ζε απνδνζε απν 

κλεκεο ζηα αγγιηθα,  κνλν ηα italics πηζαλνηαηα δελ εηλαη απν κλεκεο αιια θνηησληαο ην νξηηδηλαι) 

ππαξρεη ζηε ζει. 11.ηνπ  εμεο ιηλθ• Overground, tragicomix in space-movie format.pdf, ηεο θαλνπκε 
ελα θνππ-πέηζη:  
“The dancing steps, forward and backward, bending to the ground, then lifting one’s body back straight, or even 

bending back, indicated the struggle of a man with an opponent, once pushing him off then being won over, 

once putting him down to the ground then facing him leap back to standing position or coming over, that 

opponent was death himself, fought in body to body face to face confrontation, confronted with the familiarity 

rebels had with him, through the so many dangerous missions in which they took part, now losing one friend 

then another, each time not knowing whose turn it would be. Practically death was a passing guest received in 

one’s hall every day without knowing who he would walk out with. So it is a dance of defiance; towards death. 

Also it’s a dance of submission , danced with an almost shameful modesty, the eye looking down. To whom 

does a defiant rebel show humility? To his chief. Practically he says “I’m rebel . Not scum. If I’m not afraid of 

death it’s not because I don’t care if I throw my life to the trashcan. My life does have a goal. As my chief I 

recognize he who can tell me how to serve my goal better. That one I do obey. To that and no one else I devote 

my humility”. As I was looking at the young man dancing with death as his invisible dance partner I felt like 

those astronomers who infer the existence of a celestial body they don‟t see by the orbit of a visible partner they 

do see; or like the archaeologists who infer the previous existence of a spear or sword, now absent through 

pulverization by time, from the bending of the wrist or in the arm of a statue . Suddenly I realized better who 

was the death who was the dancing partner of the zeimbeks, the dancers of zeimbekiko. It was the invisible penis 

of the dragon” 

 
 

 
 
 

Βy way of a self contained excerption from all the, nearly 150, pages of the pdf 
in hands  that is indicative of both its point and its perspective, we recommend  
pages 128-134  as a “cover letter” through which the prospective reader can 
decide if he/she wishes to read the whole thing too or not. 
 
For a bννk-review-like comment on the149 pages just completed see next 
page:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediterraneanbalconynews.info/files/Overground,%20tragicomix%20in%20space-movie%20format.pdf
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Overall comment by Nick Georgopoulos, physicist (BS Caltech, PhD NYU) and  
mathematics instructor (Intl. Bac. Geitonas School, Vari): 
Θα ήκνπλ ν ηειεπηαίνο πνπ ζε κέξεο ζαλ ηηο ησξηλέο  ζα έβξηζθα απνρξψληα ιφγν λα αθήζσ ηελ 
ελεκέξσζε  απφ άξζξα , Μάδε, Γξίβα, Φίιε, Καιεληεξίδε γηα λα αζρνιεζψ  κε ηηο ζειίδεο απηέο ηνπ 
παιηνχ κνπ ζπκκαζεηή θαη ζπκθνηηεηή, ζπλεξγάηε ζε καζεκαηηθά  πξφηδεθη καζεηψλ Γηάλλε 
Ώιεβίδνπ. Θα ην θάλσ φκσο αθνχ ηπραίλεη λα κπνξψ,  ρσξίο λα ρξεηαζηεί θαλ λα ηηο μεθπιιίζσ,   λα 
πσ πψο ιεηηνπξγνχλ θαη πνηφο είλαη ν απνρξψλ ιφγνο ηνπ  αλνίγκαηφο ηνπο  θάζε ηφζν, έζησ ζε 
ηπραίν ζεκείν, φπσο ζα άλνηγε  θαλείο ξαδηφθσλν  λα δεη «ηη παίδεη» θαη ηη ιέεη ν dj. Γηα ηα πεξί 
ζηηρνπξγηθήο ηνπ δελ ζα εθθέξσ γλψκε γηαηί δελ έρσ αζρνιεζεί κε ηελ πξνζέγγηζή  ηνπ΄. Με κηα-δπν  
θξάζεηο φκσο θαη κε έλα παξάδεηγκα  κπνξψ λα εμεγήζσ ηελ απινχζηαηε έσο απηνλφεηε 
παηδαγσγηθή ηνπ κέζνδν  λα δηδάζθεη  καζεκαηηθά, λα θάλεη ελέζεηο ιεμηινγίνπ αγγιηθά, θαη ελέζεηο  
νιφθιεξσλ εγθπθινπαηδεηψλ απφ κπζηζηνξήκαηα, ζελάξηα θαη ζήξηαι,   ζαλ ην πάιαη πνηέ «ιεμηθφ 
ησλ έξγσλ». Ώπφ θεη  θαη πέξα ν απνρξψλ ιφγνο ηεο αλάγλσζεο  ησλ  ζειίδσλ ηνπ είλαη ν ίδηνο κε 
ηνλ απνρξψληα ιφγν ηεο χπαξμεο πςεινχ επηπέδνπ κφξθσζεο ζε κηα θνηλσλία ελεξγψλ πνιηηψλ.   
Οη κηα-δπν θξάζεηο: Οη  απνδείμεηο ζεσξεκάησλ είλαη ζαλ  ηα αλέθδνηα, ηηο θνηηάο φληαο ζε 
επηθπιαθή   λα εληνπίδεηο πνην βήκα ή πνηα βήκαηα δελ ζα ηα ζθεθηφζνπλα κφλνο ζνπ θαη πνηα ζα 
ηα‘βαδεο  θαη κφλνο ζνπ, φπσο ζηα αλέθδνηα έλα κέξνο είλαη ζάιηζα πνπ ηε βάδεηο φπσο ζέιεηο κε 
δηθφ ζνπ ηξφπν αιιά έλα κέξνο πνπ δελ έρεηο μαλαθνχζεη ή μαλαζθεθηεί  είλαη  ν ππξήλαο ηεο 
πιάθαο, ή κηαο απφδεημεο ή ηεο πινθήο ηεο δξάζεο ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ  ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ. 
ηε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ, πρ άγγιηθνχ, δηεγείζαη έλα αλέθδνην ζηα Βιιεληθά λα ην‘ρνπλ ζαλ έλα 
είδνο ληεδά βπ ηα παηδηά θαη θαπάθη κεηά ηνπο ην δίλεηο γξακκέλν  ζηα αγγιηθά  θαη ηνπο δεηάο λα ζνπ 
γξάςνπλ κεηάθξαζε  ρσξίο λα αλνίμνπλ ιεμηθφ , καληεχνληαο  ηηο ιέμεηο απφ ην θφληεμη θαη ην ληεδά 
βπ,  θαη θπζηθά ην ίδην δνπιεχεη ζηα πάληα , αλ  ηνπο έρεηο δηεγεζεί πνιιά πρ ζέαηξα θαη θάπνηε πάλε 
λα ηα δηαβάζνπλ θη έρνπλ πνιιά ληεδά βπ ζα ηνπο θαίλνληαη πνιιά πξάγκαηα πνιχ πην εχιεπηα θαη 
ζηα επί κέξνπο θαη ζην overall.   
Σν παξάδεηγκα: ηαλ ην ‘99 βνκβάξδηδε ην ΝΏΣΟ ηελ Γηνπγθνζιαβία παηδφηαλ ζην Λνλδίλν έλα 
έξγν ηνπ Μάηθι Φξέπλ (ζπγγξαθέα ηεο πεξίθεκεο θσκσδίαο  «Σν ζψζε»). κε ηίηιν «Κνπεγράγε» θαη  
πξσηαγσλίζηέο ην δεχγνο Μπνξ θαη ηνλ Υάηδελκπεξγθ θαη ην έπαημε ακέζσο εδψ ν Καδάθνο 
ππνδπφκελνο ν ίδηνο  ηνλ  Νηιο Μπνξ.  Έζηεηιε ζηνλ Γηάλλε ζηε θφπειν ην θείκελν ν θίινο ηνπ ν 
Γηάλλεο ν Μαχξνο  θη εθείλνο ην‘ζηεηιε κεηά ζε κέλα θαη κνπ ηειεθψλεζε νηη ζα ην έιεγε θαη ζην 
ζρνιείν Ώπν πεξηέξγεηα ηνλ ξψηεζα αξγφηεξα  πφζε ψξα  ηνπ πήξε  θαη κνπ είπε «ηα παηδηά 
ζρεδφλ κηα δηδαθηηθή νιφθιεξε, ζε ζπλαδέιθνπο έλα δηάιεηκκα.Γηα¨ην δνπκί κηιάκε κφλν βέβαηα. 
Άιιν ην δνπκί άιιν ε ζάιηζα». Καη ζην  pdf πνπ καο έζηεηιε απηφ δελ θάλεη; Καη δίθην δελ έρεη πνπ ην 
ιέεη  απηνλφεην ηξφπν δηάδνζεο ρξήζηκσλ γλψζεσλ; Μνπ ην‘ζηεηιε θαη γξαπηψο. Ώο δνχκε κήθνο:  

Σα πξφζσπα ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ «Κνπεγράγε» είλαη ν Ααλφο θπζηθφο Μπνξ, ηζφηηκνο ηνπ Ώτλζηατλ ζηε 
γεληά ηνπο, ε γπλαίθα ηνπ θαη ν καζεηήο ηνπ Γεξκαλφο θπζηθφο Υάτδελκπεξγθ πνπ ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο  αηνκηθήο βφκβαο γηα ηνλ Υίηιεξ. Ο ρψξνο πνπ ζπκβαίλνπλ ηα δξψκελα είλαη ν 
νπξαλφο φπνπ θαη νη ηξεηο έρνπλ βξεζεί κεηά ζάλαηνλ θαη ιχλεηαη κηα παξεμήγεζε κεηαμχ ηνπο πνπ πνηέ δελ 
ιχζεθε ζηελ γε. Ώληί λα βάινπκε ηνπο δηαιφγνπο φπσο θαλνληθά ήηαλ λα κηιάεη κηα ν έλαο κηα ν άιινο ζα ηα 
πεη ν θαζέλαο, φια καδί φζα είπε, γηα δε ηνπο Μπνξ ζα ηα πεη φια ε γπλαίθα ηνπ θη φρη πφηε ν έλαο πφηε ν 
άιινο. Λνηπφλ: Λέεη ε γπλαίθα ηνπ Μπνξ ζηνλ Υάτδελκπεξγθ: «ηαλ ζθέθηνκαη ηη έθαλεο αλαξσηηέκαη γηα ηελ 
αλζξψπηλε θχζε. Αελ ζνπ έθηαλε πνπ αλέιαβεο ηελ θαηαζθεπή ηεο βφκβαο, είρεο θαη ην ζξάζνο λα‘ξζεηο 
ζηελ Ααλία πνπ ηεινχζε ππφ Γεξκαληθή θαηνρή λα ξσηήζεηο ηνλ θαζεγεηή ζνπ γηα ηα ζέκαηα ζηα νπνία 
δπζθνιεχνληαλ ε βφκβα ηνπ Υίηιεξ, θαη κάιηζηα καο ηελ έθαλεο ηελ επίζθεςε καδί κε δπν γθεζηαπίηεο πνπ 
καο άθνπγαλ. Άλζξσπνο πνπ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ έθαλε έξεπλα επηπέδνπ Νφκπει, πνπ έπαηδεο πηάλν ζπίηη 
καο θαη κάιηζηα ζε επίπεδν επαγγεικαηία θιαζζηθήο νξρήζηξαο, πνπ ζεσξνχζεο ηνλ θαζεγεηή ζνπ ζαλ 
παηέξα ζνπ θαη πνπ ζε έλησζε γηφ ηνπ, πνπ έπαηδεο κε ηα παηδηά καο κσξά θαη πνπ ήμεξεο θη φηη ην έλα καο 
παηδί είρε πληγεί ζηελ ιίκλε θαη κάιηζηα κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ παηέξα ηνπ. Κη ήξζεο λα δεηήζεηο βνήζεηα γηα 
ηελ βφκβα ηνπ Υίηιεξ. Πξαγκαηηθά αλαξσηηέκαη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε» «Ώπηφ πνπ είρα ειπίζεη ήηαλ φηη 
δελ ζα αλαξσηηφζαζηαλ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε αιιά, αληηζηξφθσο, ζα ιέγαηε φηη άλζξσπνο πνπ έπαηδε κε 
ηα παηδηά καο , πνπ μέξεη φηη πλίγεθε ην παηδάθη πνπ έπαηδε καδί ηνπ, πνπ…πνπ …πνπ…, δελ κπνξεί λα ήξζε 
κε γθεζηαπίηεο λα ξσηήζεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ γηα ηελ βφκβα άξα θάηη άιιν ήξζε λα θάλεη. Σελ εξψηεζε πνπ 
ξψηεζα γηα ηε δηάρπζε λεηξνλίσλ αθφκα απνξνχλ νη θπζηθνί ζηνλ θφζκν πψο θαη δελ ηελ απάληεζα κφλνο 
κνπ ελψ κέρξη θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο μέξνπλ λα ηελ απαληήζνπλ. Ώλ άλζξσπνο πνπ ην Νφκπει ζηα 
ηξηαληαηξία ηνπ ην πήξε γηα δνπιεηά πνπ έθαλε ζηα είθνζί ηνπ δελ μέξεη λα απαληήζεη ηέηνηα εξψηεζε θαη 
έξρεηαη κε γθεζηαπίηεο ζπίηη ζαο λα ξσηήζεη ηη ζεκαίλεη; ηη ζέιεη λα ζαο θάλεη πξνδφηεο κπξνζηά ζηνπο 
γείηνλέο ζαο; ρη. εκαίλεη φηη λαη κελ νη γθεζηαπίηεο παξαθνινπζνχλ κήπσο θάηη χπνπην ιερζεί, αιιά εγψ 
απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη άιιν: ζαο ιέσ ζπλζεκαηηθά φηη ε νκάδα καο ηελ ζακπνηάξεη ηελ βφκβα ηνπ Υίηιεξ, 
φηη ν ιφγνο πνπ δελ παξαηηήζεθα θαη δελ έθπγα φπσο άιινη αληηΥηηιεξηθνί Γεξκαλνί απφ ηελ Γεξκαλία είλαη 
φηη αλ παξαηηεζψ δελ μέξσ αλ θαη ν επφκελνο ζα ηελ ζακπνηάξεη, θαη ζαο ιέσ φηη νχηε Γεξκαλνί νχηε άιινη 
ζηξαηησηηθνί πξέπεη πνηέ λα πάξνπλ απφ θπζηθνχο βφκβα. Καη άξα λα εξεκήζνπλ θαη νη θπζηθνί ζηελ 
Ώκεξηθή θαη λα κε δψζνπλ νχηε εθείλνη βφκβα ζηνπο ζηξαηησηηθνχο γηαηί νχηε εκείο ζα δψζνπκε. Δ κφλε 
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ηξέια ζε φια απηά ήηαλ ην λα ειπίζσ φηη κπνξνχζε λα πεξάζσ ηέηνην κήλπκα κε ηξφπν πνπ λα είζηε 
ζίγνπξνη φηη φλησο απηφ ζαο είπα θαη ην λα ειπίζσ φηη κεηά ζα βξίζθαηε ηξφπν λα αλαηξέζεηε φζα είραλ 
δξνκνινγεζεί γηα ηελ βφκβα ζηε Ώκεξηθή. Ώιιά ε ειπίδα έπξεπε λα δνθηκαζηεί, αλ απνηχγραλε ζα ράλαηε 
πάζαλ ηδέαλ θαη γηα κέλα θαη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε φπσο θαη ράζαηε, αιιά αλ δελ δνθηκάδνληαλ ηφηε 
απιψο ζα δηαζθάιηδα κηα θαιχηεξε γλψκε απφ ζαο γηα κέλα ελψ δηαθπβεχνληαλ πξάγκαηα πέξαλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ κνπ θχξνπο σο αλζξψπνπ. Καη ηη απνηέιεζκα είραλ απηά; Ώπνδξάζαηε κε θηλεκαηνγξαθηθέο 
ζπλζήθεο απφ ηελ θαηερφκελε Ααλία, πήγαηε ζηελ Ώκεξηθή, βνεζήζαηε ηελ εθεί βφκβα, νη πνιηηηθνί θαη 
ζηξαηησηηθνί δελ αθνινχζεζαλ ηελ αξρηθή πξφηαζε ησλ θπζηθψλ πνπ είρε γίλεη δηα ζηφκαηνο Ώτλζηατλ πξνο 
Ρνχζβειη, δειαδή δελ έξημαλ ηε βφκβα ζε εξεκνλήζη ηνπ Βηξεληθνχ σο απφδεημε πξνο Εάπσλεο φηη δελ 
κπινθάξνπλ, ηελ έξημαλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαη κάιηζηα θαηνηθεκέλεο απφ ακάρνπο. Πνηνο ήηαλ 
ινηπφλ ν ζπλεξγάηεο πνηαλνχ Υίηιεξ; Απηνί ζπλεξγάζηεθαλ κε βαξβάξνπο, αιιά εκέλα ζεσξνχλ ζπλεξγάηε 
θαη δελ κνπ δίλνπλ ρεηξαςία ζηα ζπλέδξηα θπζηθήο. Αελ είλαη βέβαηα απηφ πνπ κε απαζρνιεί. Οχηε ην αλ νη 
ζπκπαηξηψηεο νη δηθνί κνπ κε ζεσξνχλ άζρεην θπζηθφ πνπ δελ κπφξεζε λα ηνπο πξνζηαηέςεη απφ ηελ 
επίζεζε θαηά ακάρσλ ζηελ Αξέζδε αθφκα θαη κεηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε. Γηα κέλα ε Γεξκαλία δελ ήηαλ ν 
Υίηιεξ. Ήηαλ θαη ν Γεξκαληθφο πνιηηηζκφο, ήηαλ θαη νη παηδηθνί θίινη, πνπ δελ ήηαλ φινη λαδί, ήηαλ θαη νη 
αλζξψπηλεο αλακλήζεηο. Γη‘απηφ κε ηνλ Πιάλθ πνπ επίζεο ήηαλ Γεξκαλφο, ζπλεηδεηά θαη καδί ηελ πήξακε ηελ 
απφθαζε λα κε θχγνπκε. Βίρακε επζχλε πξνο απηή ηελ Γεξκαλία ηελ νπνίνη δελ είραλ νχηε νη Ώπζηξηαθνί, 
νχηε νη Γεξκαλνεβξαίνη θπζηθνί πνπ θαιά έθαλαλ θη έθπγαλ. Σψξα ινηπφλ απηφ πνπ κε απαζρνιεί είλαη άιιν: 
κήπσο έπξεπε φλησο λα πξνζηαηέςσ ηνπο κε Υηηιεξηθνχο Γεξκαλνχο πνπ ιέσ, έζησ βνεζψληαο ηνλ Υίηιεξ. 
Καη ε απάληεζή κνπ είλαη φηη είλαη κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ αλζξσπφηεηα λα ζθεθηεί θαλείο έηζη φπσο κφιηο 
είπα. Καη φηη επηπρψο πνπ δελ ζθέθηεθα έηζη ζηνλ πφιεκν. Ώιιά ηψξα νη θπζηθνί δελ ζθέθηνληαη έηζη φπσο 
εγψ ηφηε, θαη απηφ φλησο είλαη πνιχ θαθφο νησλφο γηα ην κέιινλ ». Βδψ ηειεηψλεη ην έξγν, μαλαπηζηεχεη ζηελ 
αλζξψπηλε θχζε ε γπλαίθα ηνπ Μπνξ, θαηαιαβαίλεη ν ζεαηήο ζε ηη πξάγκα ακεηαλφεηνο ήηαλ ν 
Υάτδελκπεξγθ. Ώ! Με μεράζνπκε φκσο λα πνχκε φηη ε παξεμήγεζε κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο Μπνξ θαη ηνπ 
Υάτδελκπεξγθ δελ ιχζεθε πνηέ ελ δσή.Λχζεθε κφλν ζηνλ επί ζθελήο κεηαζαλάηην νπξαλφ.. 

Πξνζσπηθά δελ πηζηεχσ φηη ηειηθά ην είπε  ζε ζπλάδειθν  ζε δηάιεηκκα, κάιινλ ζα έγηλε ην  εμήο: 
μεραζηήθαλε λα πάλε ζηελ ηάμε θαη ηα παηδηά γηα λα ράζνπλ κάζεκα δελ βγήθαλ έμσ θαη θάλαλε θη 
εζπρία κε ηνπο ζπκεζνχλε θαη κπνχλε ζηηο  αίζνπζέο ηνπο. Ώθνχ θαη κε ηνλ ΐαγγέιε πνπ θάλαλε 
ηεξάζηηεο ζπδεηήζεηο ζηα «πεξίπνια» ην βξάδπ ζην  ζηξαηφ,  φηαλ εξρφηαλε νη επφκελνη λα ηνπο 
«αιιάμνπλ» (= αληηθαηαζηήζνπλ) ηνπο ιέγαλε «πεγαίλεηε πίζσ  λα μαλαθνηκεζείηε, ζα θάλνπκε εκείο 
ηελ βάξδηα  ζαο»  
Νίθνο Γεωξγόπνπινο 

 
Χξαία, άξα απφ απνρξψληα ιφγν (=βνήζεηα ζηελ αλχςσζε επηπέδνπ θνηλσληθήο κφξθσζεο)  
ζθίδνπλ ν ζειίδεο θαη ζε επραξηζηψ  πνπ ην επηζήκαλεο κε ηφζν  εχιεπην θαη ζχληνκν ηξφπν ψζηε λα 
κπνξεί λα ην δεη θάπνηνο πνπ ζα βηαδφηαλ λα πάεη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα λα δεη πνχ ην πάεη ην pdf*. 
Τπήξρε βέβαηα θαη αξραηφζελ (ήδε απφ Ώξηζηνθάλε (Νεθέιεο) θαη απφ  Πιάησλα-σθξάηε (Πνιηηεία; 
πκπφζην; Αελ ζπκάκαη)) ε  εξψηεζε αλ νη αθαδεκίεο θαη νη ζεαηξνθεληξηθέο παηδείεο εθηφο απφ 
θηεξά δίλνπλ θαη παξελέξγεηεο/θνπζνχξηα   ζε φζνπο δελ αξθνχληαη ζην γπκλαζηήξην (ζσκαηηθφ θαη 
δηαλνεηηθφ),  ε δε πιεξνθφξεζε φηη ην εξψηεκα ππήξρε απφ πάληα δελ απνηειεί απάληεζε νχηε δηθή 
κνπ ζηνλ αλαγλψζηε πνπ ζα ξψηαγε «αλ ην λα ηα μέξεη  θαλείο φια απηά δίλεη θηεξά ηφηε πνχ πήγεο 
εζχ καθξχηεξα απφ  ηνπο άθηεξνπο;» νχηε ηνπ αλαγλψζηε αλ ηνλ ξψηαγα εγψ «αλ νη γλψζεηο απηέο 
είλαη βαξίδηα  ιφγσ ππεξαπαζρφιεζεο ηφηε πνχ πνπ πήγεο καθξχηεξα εζχ πνπ είζαη ειεχζεξνο 
βαξηδίσλ;» Ώπηά είλαη ζπδεηήζεηο επηπέδνπ «κε θάηη ηεηνηα έκεηλεο γεξνληνθφξε»  «θαη ζπ πνπ 
παληξεχηεθεο  ηη  θαηάιαβεο;». Δ  κφλε ζνβαξή  απάληεζε είλαη «ηψξα πνπ θη εγψ έρσ ειεχζεξν 
ρξφλν αθνχ  ηα‘γξαςα κέρξη  ηέξκα , θαη πνπ θη ν  αλαγλψζηεο πνπ ηπρφλ δελ ηα‘μεξε αιιά ήζειε λα 
ηα κάζεη  ηα βξήθε  ζπγθεληξσκέλα θαη θαηαλνήζηκα κε ηξφπν φζν απιφ  φζν ην άλνηγκα θάζε ηφζν 
ελφο (ελαιιαθηηθνχ) ξαδηνθψλνπ,   άξα ηψξα αο δνχκε ακθφηεξνη  ηη παξαπάλσ κπνξνχκε λα 
θάλνπκε γηα ηα γλσζηά ζε φινπο καο αδηέμνδα απφ  φζα θάλαλε γηα απηά φζνη δελ  είραλ  είηε 
εξεζίζκαηα είηε ρξφλν είηε θαη ηα δπν.  
Γηάλλεο Αιεβίδνο  

 
Σξεηο κέξεο κεηά (13 lνπι.) είδα έλα γξάκκα ηνπ Nikos Andrianos (ηνπ γξάκκαηνο ηεο  9 Ενπλ. ηεο 
ζει. 135) πξνο ην  θνξνπκ lΔΏ κε ηίηιν A CHALLENGE TO IHA. Σν θάησζη ιηλθ 
https://groups.google.com/d/msgid/Professors-PhDs/600591657792342%40mail.yandex.com. 
πξνζζέηεη   κφλν ηνπ ηηο θαηλνχξγηεζ απαληήζεηο   πνπ γηλνληαη  , άξα ζηακαηάσ λα ζηέιλσ 
ελεκέξσζε πεξί θφιιννπ απ, έξρεηαη απφ κφλε ηεο ζε φπνηνλ  θάπνπ-θάπνπ αλνίγεη ην ιηλθ.  
 
*ηελ επφκελε ζειίδα ζα δνχκε θαιχηεξν ηέηνην θηλάιε γηα βηαζηηθνχο.  
 
 
 

https://groups.google.com/d/msgid/Professors-PhDs/600591657792342%40mail.yandex.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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Petros Koutras                                                          Παξ 15 Ενπι, 3:01 π.κ 
ηηο κέξεο κηαο αδηαλφεηεο ππνθνπιηνχξαο πνπ πεξλάεη ε ηέρλε ζε ηνχηνλ εδψ ηνλ ηφπν,  
ήηαλ ηηκή θαη ραξά καο καο λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ γεληθή πξφβα ηεο κεηαθνξάο ηνπ 
βηβιίνπ « Γηαγηά Φηιηψ ε Μηθξαζηάηηζζα » ζην ζεαηξηθφ ζαλίδη. Δ Βπγελία θαη ν Γαραξίαο, 
απέδσζαλ ηνπο ξφινπο, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ απφ ζεαηέο γίλακε 
κέξνο ηεο παξάζηαζεο, "βιέπνληαο" πίζσ απφ ηηο πεξηγξαθέο ηηο πξαγκαηηθέο εηθφλεο. 
 

ΚΏΕ ΝΏΕ, ΏΤΣΟ ΛΒΓΒΣΏΕ ΣΒΥΝΔ  
 

Ώπφ  κεγάιν επραξηζηψ 
 
ΠΏΡΏΚΒΤΔ 15 & ΏΐΐΏΣΟ 16 ΕΟΤΛΕΟΤ, ψξα 21.00 
Τπαίζξην Θεαηξάθη Π.Π.Ε.Β.Α 
Θεαηξηθή παξάζηαζε: «Φηιηψ Υατδεκέλνπ» κε ηελ Βπγελία Αεκεηξνπνχινπ & ηνλ Γαραξία 
Καξνχλε 
ηα πιαίζηα ηνπ "Βηνπο Μηθξαζηαηηθνχ Βιιεληζκνχ"  
 
Δ πξνζσπηθή καξηπξία ηεο Μηθξαζηάηηζζαο Φηιηψο Υατδεκέλνπ, 
επηζηξέθεη ζηε ζθελή κεηά απφ 6 ρξφληα. 
Ήηαλ ηφηε πνπ ν Γαραξίαο Καξνχλεο είρε ηελ ηδέα ηεο κεηαθνξάο ζην ζέαηξν ηνπ βηβιίνπ 
«Γηαγηά Φηιηψ ε Μηθξαζηάηηζζα » θαη ην Ίδξπκα Εσλία ηεο Ε. Μεηξνπφιεσο Ν. Εσλίαο – Ν. 
Φηιαδειθείαο, ηελ πινπνίεζε. 
 
Δ Φηιηψ έθπγε , φκσο ν ιφγνο ηεο επηζηξέθεη ζαλ αλάιαθξν αεξάθη, ζαλ ςπρή αλαπαπκέλε 
πνπ δεηά λα ηαθηνπνηήζεη ην δσκάηην ηεο δσήο ηεο, λα θάλεη κηα ηειεπηαία βφιηα ζε φηη ηε 
ζεκάδεςε. Υσξίο ν ρξφλνο λα θπιά απηή ηε θνξά, άιισζηε ηνλ λίθεζε ην ρξφλν γηαηί « ηελ 
ήζειε ε δσή ». 
«Φσο θαη ζθνηάδη θίιησζα… Φηιηψ, Φηιηψ κε ιέλε…». Ααλεηδφκαζηε ηα ιφγηα απφ ην 
ηξαγνχδη ηεο παξάζηαζεο Σν ηξαγνχδη ηεο Φηιηψο, γηαηί απηφ αθξηβψο ήηαλ ε Φηιηψ 
Υατδεκέλνπ, κηα γπλαίθα πνπ θαηάθεξε λα ζπκθηιηψζεη ηελ πνιχρξσκε, ραξνχκελε 
θαη εηξεληθή δσή ησλ Μηθξαζηαηψλ πξηλ απφ ηελ Καηαζηξνθή, κε ην απφιπην έξεβνο 
πνπ ηελ αθνινχζεζε… θαη λα ην κεηνπζηψζεη φιν απηφ ζε αγψλα γηα ηε δσή, 
ζε αγψλα γηα ηε κλήκε φζσλ νθείινπκε λα κελ μεράζνπκε πνηέ. 
Δ ζεαηξηθή παξάζηαζε πεξηιακβάλεη κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα πνπ ζπληξφθεπαλ 
ηε Φηιηψ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηεο αιιά θαη κνπζηθή θαη ηξαγνχδηα 
πνπ έγξαςε ν Γαραξίαο Καξνχλεο εηδηθά γηα ηελ «Φηιηψ Υατδεκέλνπ» 
ζε ζηίρνπο Υξίζηνπ Γ. Παπαδφπνπινπ. 
θελνζεζία – Μνπζηθή: Γαραξίαο Καξνχλεο 
Αηαζθεπή: Άλδξε Θενδφηνπ 
ρεδηαζκφο θψησλ: Ώιέμαλδξνο Πνιπηάθεο 
θελνγξάθνο – ελδπκαηνιφγνο: Έπα Παξαδέιε 
Κηλεκαηνγξάθεζε: Θάλνο Λπκπεξφπνπινο 
Οξγάλσζε Παξαγσγήο: Σέρλεο Πνιηηεία 
Ioannis Alevizos <johnalev@gmail.com>    Παξ 15 Ενπι, 1:00 κ. 
Πεηξάθε δελ ζα θαηαθέξσ λα  δσ απηφ πνπ είδεο ρηεο θαη ζ‘έθαλε λα γξάθεηο γξάκκαηα ζηηο 
3 πκ, απιψο θαηάθεξα λα ξσηήζσ βηβιηνπσιείν ηεο γεηηνληάο κνπ, ηνπο είρε ηειεηψζεη πξηλ 
δπν ψξεο, θαίλεηαη ζα‘ραλ δεη θαη θάπνηνη απφ εδψ ην  έξγν ρηεο, αιιά  ζε δπν ψξεο ην 
μαλάθεξαλ  απφ θέληξν, θαη ην άξρηζα, ζα ην πασ λνλ-ζηνπ κε κφλν δηάιεηκκα αχξην ην 
πξσί φζν κνπ πάξεη λα δηαβάζσ  «θάβεξ-ηνπ-θάβεξ ηνλ «Αξφκν ηεο Ώξηζηεξάο» γηα ηνλ 
νπνίν ελεκεξψλσ θάζε άββαην  κεζεκέξη. . Πάξα πνιχ ζε επραξηζηψ γηα απηφ πνπ 
δηαβάδσ. Φαληάδνκαη αχξην κέρξη κεζάλπρηα θαη θάηη ζα ην‘ρσ ηειεηψζεη θαη Κπξηαθή πξσί 
ζα ελεκεξψζσ θαη γη‘απηφ…(Πεηξάθεο:57 ρξνλώλ νηθνγελεηάξρεο)  
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Κπξηαθή:    Δ Γηνπξζελάξ  είρε γξάςεη γηα ην βηβιίν ηνπ Σαρηζή «Σν θνβεξφ βήκα»  φηη αλ ε δσή  είρε 
ζηφκα έηζη ζα κίιαγε. Καη ζίγνπξα ην ίδην ζα‘γξαθε θαη γηα ηα βηβιία ηνπ  Μίζζηνπ  θαη ην «Πνχ‘λαη ε 
κάλα ζνπ κσξή;» ηεο Αήκεηξαο Πέηξνπια θαη ην «Γηαγηά Φηιηψ ε Μηθξαζηάηηζζα» ηεο πξνεγνχκελεο 
ζειίδαο. Ο Πέηξνο ζε ηειέθσλν ηελ άιιε κέξα κνπ είπε φηη  έθιαηγε ζπλερψο βιέπνληαο ην  έξγν , 
απφ  ηελ αξρή, πνπ ζηελ ζθελή δελ ήηαλ, όπσο ζην  βηβιίν,   νη επηπρηζκέλεο  αλακλήζεηο  από 
Μηθξαζία αιιά ζεξησδίεο Διιήλσλ ζηξαηησηώλ πνπ βξήθε πάηεκα ν Κεκάι γηα λα ακνιήζεη ηζέηεο θαη 
ινηπνύο  γηα ηηο γλσζηέο ζε καο ζεξησδίεο, κέρξη  ην ηέινο, πνπ ηα δάθξπα ηα πξνθαινύζε , θαη ζηελ 
γηαγηά  θαη ζηε ζθελή  θαη ζηνπο ζεαηέο ε λνζηαιγία ηεο επηπρίαο. Δ νπηηθή ηεο γηαγηάο Φηιηψο  δελ 
είλαη πνηφο ζα καδέςεη πην πνιιά ξάκαηα γηα ηελ γνχλα ηνπ άιινπ  αιιά ην πψο καζαίλνληαο , 
ρσξίο απφθξπςε θαη ρσξίο αλαηζζεηηθφ,  ν άλζξσπνο ηη  έρεη    κέζα ηνπ θαη καζαίλνληαο θαη γηα 
πφζε ραξά θη επηπρία θαη νκνξθηά ηεο δσήο είλαη πιαζκέλνο, ζα αγαπήζεη ηε δσή ηφζν πνπ ζα 
θάλεη θάζε  αγψλα γηα λα ηελ πξνζηαηέςεη.  
ΤΓ 
Γηα λα ζσζεί ε πξαγκαησζείζα δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ  πνπ ιεγφηαλ lεξoπζαιήκ ν lεξεκίαο 
έγξαςε lεξεκηάδεο, γηα λα ζσζεί ε πξαγκαησζείζα δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ  πνπ ιεγφηαλ Βιιάδα 
νη Έιιελεο πνιέκεζαλ ζηνλ Μαξαζψλα, ζηηο Θεξκνπχιεο  θαη ζηε  αιακίλα,   γηα λα ζσζεί ε 
πξαγκαησζείζα δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ  πνπ ιεγφηαλ Βπξψπε ν Έιιηνη έγξαςε ηελ Έξεκε 
ρψξα, ν Υίηιεξ πνιέκεζε  ηνπο κπνιζεβίθνπο θαη ε  ππφινηπε Βπξψπε θαη ε Ώκεξηθή πνιέκεζαλ  
ηνλ Υίηιεξ. Γηα λα ζσζεί ε πξαγκαησζείζα δπλαηφηεηα ηνπ ζχκπαληνο πνπ ιέγεηαη  δσή θαη πνπ ε 
ραξά θαη νκνξθηά ηνπ κπζηεξίφπ ηεο καο απνθαιχπηνληαη κέζα απφ ηα κάηηα φζσλ αγαπάκε θαη καο 
αγαπνχλ θαη φζσλ δεκηνπξγεί ε αγάπε καο, πψο θαη δελ έρνπλ ππάξμεη νχηε lεξεκηάδεο, νχηε κάρεο, 
νχηε Wastelands ζαλ ηνπ Έιιηνη;    
http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related 

Ώο θάλνπκε κηα έκκεηξε πξνζπάζεηα ζε γιψζζα αξθεηά δηεζλή θαη ζε κεισδία αξθεηά αλαγλσξίζηκε 
σο μεζεθσηηθά επθξφζπλε αθφκα θη αλ δελ  μέξεη θάπνηνο Βιιεληθά) (αιιά  αλ δελ θαηέβνπλ ζε θακηά 
πιαηεία νη αλαγλψζηεο  ηφηε ην ιήκκα   cargo cult science ζηελ Wikipedia κπνξεί λα‘λαη πην 
εθαξκφζηκν ζηνλ ξηκαδφξν παξά ζ‘εθείλνπο):   

In case we have enough of future generations/historians scratching their wise heads will think which 

nations/had people free as birds to save some of life’s graces/that now a bunch of farting trash and 

scum disgraces/Where I find some boys and girls, both in Europe and US?/who could now sit down 

and reason how to try for high treason/those whose life is made of pixels and kill just like tearing 

pictures/.It doesn’t make you a bad person or an asshole/it doesn’t make you a violator of the Bible/if 

you just spend some time to think what just befits them/what kind of laws exist that can and should 

just reach them/t’doesn’t make you a cruel man if for their due punishment/they get screens and 

voltage power and live there their every hour/it’s a difference they won’t notice in their hearts and in 

their bodies/It isn’t curious those who fuck all life and dump her/just live as if she had no grace for 

them to love  her/so don’t just wonder and don’t sit around like suckers/dump assholes, jerkoffs, 

shitheads, shithearts, motherfuckers/Life belongs to those who need it if you don’t, just split and beat 

it/leave our life alone we use it, just go virtual if you choose it/give no shit and just don’t bother get 

some screens and choose each other.  
Μήπσο,  κε ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, ε  πλεπκαηηθή θη φρη θαηεπζπλφκελε παγθνζκηνπνίεζε 

απιψο  ρξεηάδεηαη  πεγαδάθηα  ζαλ  ην εμήο https://www.youtube.com/watch?v=T0upnAY0D4I                         
θαη,  κεηά απφ θάπνηα δηαζέζηκε «δηδαθηέα χιε»  απφ thinktanks θαη singtanks,   ηα  καληθέζηα αξθεί  
απιψο λα ιέλε «ληηζθ ηδφθευο φινπ ηνπ θφζκνπ ελσζείηε»;                                                                        
Κάλα «δια ηαύηα» ζε δπν-ηξειο ην πνιύ θξάζειο;                                                                              
Σν δεηνχκελν ηνπ γξάθνληνο δελ ήηαλ θπζηθά  λα βξεη λα  θνπβεληηάζεη κε «αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 
κάζεη λα ζθέθηνληαη θαη ηνπο είλαη εχθνιν λα δηαπεξάζνπλ ηα ηείρε ηεο θπιαθήο ησλ ΜΜΒ»,   
πιενλαζκφο   ζα ήηαλ θαη γη'απηνχο θαη γη’απηφλ ε θνπβέληα απηή, ην δεηνχκελφ ηνπ ήηαλ  λα βξεη  έλα 
θφξκαη ζην νπνίν λα κπνξεί λα αληαιιάζζεη πιηθφ κε δηακνξθσηηθά εξεζίζκαηα κε αλζξψπνπο πνπ 
έρνπλ πάξε-δψζε κε αλζξψπνπο πνπ αθφκα δηακνξθψλνληαη, κηθξνύο ή θαη κεγάινπο, γηα λα θύγεη 
ε δηακόξθσζε «ζπιινγηθήο  ηαπηόηεηαο». «θνηλήο» ινγηθήο θιπ  απφ ηα ρέξηα ππνπξγείσλ 

 παηδείαο θαη ησλ ΜΜΒ είηε ηεο κηαο είηε ηεο άιιεο παξάηαμεο.Ώπηφ ην θφξκαη κφιηο βξέζεθε,θαη άξα 

εδψ θαη ηψξα  απνραηξεηνχκε ην pdf «Ώπφ  ζηηρνπξγηθή άλεπ δηδαζθάινπ ζε πδξνδπλακηθή  κεηά 
δηδαζθάινπ» θαη δίλνπκε  ξαληεβνχ πξνο πάληα ελδηαθεξφκελν ζην pdf «ληηζθ ηδφθευο φινπ ηνπ 
θφζκνπ ελσζείηε ηνπ νπνίνπ ε «ξαδηνθσληθφηεο»  δελ ζεκαίλεη θαη‘αλάγθε κνπζηθή ή ζηίρνπο αιιά 
δπλαηφηεηα λα αλνίγεηο  ζε φπνην ζεκείν ζέιεηο θη φπνηε ζέιεηο, λα δηαβάδεηο κέρξη  φπνην ζεκείν 
ζέιεηο  θαη παξ‘φια απηά λα ζνπ έρεη κείλεη θαη  θάηη ζπρλά δηαθσηηζηηθφ θαη δηακνξθσηηθφ γηα φζα 
ζπκβαίλνπλ  γχξσ ζνπ ή θαη κέζα ζνπ, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη πέξαλ  ξαδηνθσληθφηεηαο ππφ 
ηελ έλλνηα φηη αλ κπνξείο/ζέιεηο λα δνξηζηείο λα έρεηο εξεζίζκαηα λα θηάζεηο  πνιχ πέξα απφ απηή 
ηελ ιεηηνπξγία. Σhas was all.  

http://www.youtube.com/watch?v=ABIO8OByHFw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=T0upnAY0D4I

