Πρόβα Ελληνικής σχολικής γιορτής
Πράξη Α
H Λένα, μεταξύ 50 και 55, με τον αρκετά μεγαλύτερο, γύρω στα 70, Αλέκο κάθονται σε ένα πολύ
απλό λίβινγκ ρουμ…

Λένα:-Πάντως εγώ Αλέκο ναι μεν θαυμάζω πώς έκατσες στην σύνταξη να γίνεις μπλόγκερ,
αλλά επιμένω ότι, κρίση-ξεκρίση, πολύ πιο πολλά έχεις να προσφέρεις γράφοντας με τον
ωραιότατο τρόπο σου για όλα τα μέρη Ανατολής και Δύσης που γνώρισες σαν συνοδός
Ελλήνων τουριστών, παρά καταγγέλοντας και από την δική σου μεριά αυτούς που
μουντζώνουμε κάθε μέρα όλοι και που καταγγέλετε κάθε μέρα όλοι όσοι έχετε μπλογκ στο
ίντερνετ. Όχι ότι δεν προσφέρετε και με αυτό αλλά κρίμα να πηγαίνουν χαμένα κι όλα
τ’άλλα. Επειδή έχουμε αυτούς τους άχρηστους θα πάψουμε κάθε τι άλλο; Βέβαια δεν γίνεται
να κάνεις και τα δυο, δεν γίνεται να’σαι όλη μέρα στην οθόνη, χωρίς να φρίξει η Άλκηστη,
άρα κάνε αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή. Αααα! Μη το ξεχάσω: Πριν φύγουμε για Ελλάδα
μου’πε ο Βασίλης να μην ξεχάσω να σε ρωτήσω τι έγινε τότε που, δε μου’πε πώς, βρέθηκε ο
Θόδωρος Αγγελόπουλος σπίτι σας στην Ερέτρια.
Αλέκος:-Α! Ναι. Χαχαχα! Πέρναγε ο Αρούλης, και του λέει η μαμά του «Αρούλη έλα να
γνωρίσεις τον κύριο Θόδωρο που φτιάχνει ταινίες…». Ο Αρούλης αντί να’ρθει
εξαφανίστηκε μισο-τρέχοντας μισο-πέφτοντας, και γύρισε με μια βιντεοταινία που είχε
χαλάσει και που λέγαμε ότι πρέπει να την φτιάξουμε και την έδινε στον Αγγελόπουλο με τα
δυο χέρια να μας την φτιάξει.
Λένα:-Χαχαχαχαχα! Φανταστικό! Χαχαχα!…
Αλέκος:-Τι σου είναι τα παιδιά! Χαχαχα!…
Χτυπάει κουδούνι.

Λένα:-…Να κι η συνάδελφός σου η μπλόγκερ που ήθελα να γνωριστείτε…
… Ανοίγει την πόρτα , μπαίνει η Άντζελα, περίπου στην ηλικία της της Λένας. Η Λένα κάνει τις
συστάσεις δείχνοντάς τους:

Λένα:-… Άντζελα, να ο Αλέκος που ήθελα να γνωριστείτε. Αλέκο, η Άντζελα…
Άντζελα:-Τι έκπληξη! Ήδη τον ξέρω τον Αλέκο. Αμοιβαία τα αισθήματα Αλέκο, αλλά δεν
γνωριζόμαστε τώρα. Εγώ σε ξέρω από παλιά. Το αντίστροφο ίσως δεν ισχύει.
Αλέκος:-Από παλιά; Από πού;
Λένα:-Και βέβαια τον ξέρεις! Ο Αλέκος κι ο Βασίλης, και μετά εγώ, σε σχόλια στο μπλογκ
του Αλέκου δεν γνωριστήκαμε…Α! Εννοείς ότι ήδη γνωρίζεστε κανονικά; Όχι ηλεκτρονικά;
Αλέκος:-Αυτό κι αν είναι έκπληξη. Η Άντζελα με ξέρει κι εγώ δεν την ξέρω; Μα ποιός είμαι;
Φίρμα;!
Άντζελα:-Ναι υπο μίαν έννοια. Ο μεγάλος μου αδελφός ήταν συμμαθητής του μικρού σου
αδελφού στο φροντιστήριο του Κανέλλου στη Σόλωνος. Ερχόμουνα καμια φορά από κει,
ερχόσουνα κι εσύ, και μιλάγανε για σένα γιατί ήσουνα ήδη Πολυτεχνείο τότε. Πολιτικός
μηχανικός αν θυμάμαι καλά. Όλοι οι Πολυτεχνίτες θεωρούνταν από φίρμες ως ημίθεοι.
Λένα:-Μα τότε, Αλέκο, τι δουλειά είχες με τα ταξιδιωτικά γραφεία; Εγώ για ξεναγό
Ελλήνων στο εξωτερικό σε είχα.
Αλέκος:-Ε, έκτισα και κάμποσες πολυκατοικίες, μέχρι να βρω τρόπο να βιοπορίσω από τα
ταξίδια που ήταν το πάθος μου αλλά που αρχικά ήταν μόνο χόμπυ.
Άντζελα:-Λένα, οι Αθηναίοι έφηβοι φεύγανε κάποτε από την γειτονιά τους μόνο για να πάνε
σε φροντιστήριο…
Αλέκος:-…ή σε γυμναστήριο, Πανελλήνιο, Φωκιανό, κολυμβητήριο…
Άντζελα:-…Α! Και κανα Ζάππειο ή Πεδίο του Άρεως ή Λυκαβηττό για ραντεβού…
Αλέκος:-…ή για κοπάνα ή για γήπεδο …ή…ή για καμιά τσάρκα από τις κάπως πιο
ακατονόμαστες…τέλος πάντων.. Τώρα ολοκληρώσαμε σφαιρικά την ενημέρωση. Τι λέγαμε;
Α! Για το ότι υπήρχαν πολλοί τρόποι να’χουν συναντηθεί Έλληνες εκτός γειτονιάς τους.
Λένα:-Σωστά-σωστά! Τώρα που το λέτε…Κι εγω νόμιζα ότι όταν βρίσκονταν γνωστοί δυο
Έλληνες ήταν από πολιτική οργάνωση, ΕΚΚΕ, ΠΠΣΠ, ΚΚμλ, κλπ κλπ
Αλέκος:-Πώ-πω, σαν κόμμα ακούγεται και το ΚΛΠ
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Λένα:-Χαχα, ωραίο αυτό, δεν το’χα σκεφτεί…
Αλέκος:-Λένα, αυτό με τις οργανώσεις ήταν από γενιά μεταπολίτευσης και μετά. Τέλος
πάντων και πιο πριν γνωρίζονταν νέοι από οργανώσεις αλλά οι πιο ζόρικοι από μας. Γενικά
τότε σε ότι φτιάχναμε ήμασταν πιο ζόρικοι. Αν ήσουν της επιστήμης κι είχες ίνδαλμα τον
Χριστοδούλου που στην μέση της Β Λυκείου πήγε για δοκτορά φυσικής στην Αμερική και
σε δυο χρόνια έκανε ανακαλύψεις στις μαύρες τρύπες, διάβαζες 15 ώρες την μέρα, αν είχες
ίνδαλμα τον Παπανικολάου που έγινε Ολυμπιονίκης έκανες 8 ώρες την μέρα προπόνηση και
αν ήσουνα πιο ζόρικος κι είχες ίνδαλμα τον Παναγούλη ή τον Θεοδωράκη είχες μάλλον
πιαστεί και κάνανε προπόνηση 8 ώρες την μέρα οι ΕΣΑτζήδες και εσύ έτρωγες 8 ώρες την
μέρα ξύλο…
Άντζελα:-… Οι δε της προγούμενης γενιάς είχαν γνωριστεί στην Νομική αλλά χωρίς
κατ’ανάγκη να σπουδάσουν κιόλας. Από Καζαντζάκη ως Θεοδωράκη και από Καρυωτάκη
ως Τσιτσάνη και από Σαββόπουλο ως …ως …όλοι νομική πήγανε. Λάθος. Ο Ελύτης την
γλίτωσε την Νομική, πήγε για χημικός…. Μόνο ο Καζαντζάκης την τέλειωσε και με άριστα
μάλιστα. Ο δε Θεοδωράκης πήγε μόνο μια μέρα…
Λένα:-Τι συμπεραίνουμε απ’όλα αυτά;
Αλέκος:-Ότι καλά λέει ο ακόμα ξενιτεμένος ο άντρας σου ότι τα μόνα που δουλεύουν
σωστά στην Ελλάδα είναι όσα γίνονται από το να μπαίνει ακατάλληλος άνθρωπος στην
ακατάλληλη θέση, γιατί αν π.χ. γίνονται αναρτητές οι φιλόλογοι, χορογράφοι οι
μαθηματικοί, θεατρολόγοι οι φυσικοί κλπ κλπ τότε πιθανότατα το κάνουν από μεράκι ενώ αν
απλώς κάνουν αυτό για το οποίο σπούδασαν μπορεί και να το κάνουν απλώς για επιβίωση ή
και σαν αγγαρεία, αν π.χ. έκαναν μηχανογραφικό για γεωπόνοι επειδή αγαπούσαν τα
λουλούδια και έγιναν κτηνίατροι, και τέλος πάντων ζώα και λουλούδια κοντά πέφτουν,
έμβια και τα δυο, αλλά φαντάσου να λες «θέλω να γίνω χημικός» και μετά να μπαίνεις
θεολόγος και να λες «ε, μια δουλειά μου πέφτει και μένα…», δεν έχω τίποτε εναντίον των
θεολόγων, κάθε άλλο, αλλά σε ενδιέφερε ρε φίλε η χημεία ή όχι; Γιατί δεν ξανάδωσες.
Άντζελα:-Λες εμείς οι μπλόγκερ να μπορούμε να διαδώσουμε και στην νεολαία τον
ενθουσιασμό για να ξαναϋπάρξουν τέτοια πράγματα;
Αλέκος:-Τι εννοείς «εμείς οι μπλόγκερ»;
Άντζελα:-Εμείς οι μπλόγκερ δεν εμποδιζόμαστε από την απόσταση. Και τώρα με την κρίση
που τόσοι άνθρωπου αρχίζουν να μετακινούνται προς όποιο χωριό έχουν με το οποίο ίσως
είναι ακόμα συνδεδεμένοι…Με κατάλαβες; ;
Αλέκος:-Κι από πρώτο χέρι μάλιστα. Σε αγρόκτημα έξω από την Ερέτρια που είχε η γυναίκα
μου πήγαμε κι εμείς. Άλλο δεν κατάλαβα. Εχεις υπ’όψη σου πόσα ξέρουν να κάνουν μερικοί
νέοι μόνοι τους χωρίς εμάς; Α! Κατάλαβα. Ή δεν θα’χεις συναντήσει ακόμα την Σούζυ και
τον Τζώννυ ή δεν θα’χετε μιλήσει ακόμα για τις πρόβες τους.
Άντζελα:-Ούτε το’να ούτε τ’άλλο…
Χτυπάει το κουδούνι .

Άντζελα:-Ελπίζω το κουδούνι να με διαφωτίσει τι εννοείς.
Η Λένα ανοίγει και μπαίνουν η Σούζυ κι ο Τζώννυ, η Σούζυ είναι 14 προς 15 αλλά μοιάζει
μεγαλύτερη, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ο Τζώννυ που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος.

Σούζυ:-Γειά σας κύριε Αλέκο, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω.
Τζώννυ:-Χαίρετε. Γειά σας κύριε Αλέκο
Λένα:- Παιδιά η Άντζελα είναι το έτερον ήμισυ του Αλέκου, δεν εννοώ στην ζωή, εννοώ ότι
κι εγώ και οι μπαμπάδες σας στην Γερμανία την ξέρουν όσο και τον Αλέκο, στο μπλογκ της
Άντζελας γνωριστήκαμε όλοι.
Σούζυ:- Γειά σας κυρία Άντζελα
Τζώννυ:-Χαιρόμαστε
Σούζυ:-Μαμά, επιστρέφουμε σε λίγο, τώρα ήρθαμε απλώς να πάρουμε κάτι φωτοτυπίες για
την Αγγελική και τον Παναγιώτη. Επιστρέφουμε για λίγο αλλά μετά θα ξαναφύγουμε.
Ενώ η Σούζυ και η Λένα μιλάνε ο Τζώννυ εξαφανίζεται και επιστρέφει με ένα μάτσο σελίδες.
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Λένα:-Γιατί δεν τους τηλεφωνείτε να ανέβουν; Ο Αλέκος και η Άντζελα θα χαρούν πολύ να
τους γνωρίσουν…
Σούζυ:- Πάνε για σουβλάκι απέναντι. Θα πάμε κι εμείς εκει ύστερα…(βιαστικά)…Τζώννυ,
μην ξεχάσουμε και τις άλλες σελίδες. Χαρήκαμε κυρία Άντζελα. Μαμά επιστρέφουμε για
λίγο…
Τρέχοντας πάνε να πάρουν και τις άλλες σελίδες και τρέχοντας φεύγουν.

Λένα:-Λοιπόν, για τον πατέρα του Τζώννυ ξέρετε μόνο όσα είχατε διαβάσει στις αναρτήσεις
του Βασίλη. Αλλά εκτός από το ότι έχουν το ίδιο όνομα , Μπιλλ και Βασίλης, και εκτός από
το ότι έχουμε το ίδιο όνομα , Χέλεν και Λένα , κι εγώ με την μαμά του, και εκτός από το ότι
όλοι μας είχαμε το όνειρο να δούμε να πληθαίνουν τα πιλοτικά χωριά του τύπου που
διαβάζατε σ’εκείνες τις αναρτήσεις, είχαμε ζήσει εκεί τόσο αδελφικά , και τα παιδιά
συνδέθηκαν τόσο πολύ , που όταν η μαμά του Τζώννυ πέθανε…
Ακούγεται κλειδί στην πόρτα

Λένα:-…Oκεϋ, τα λέμε αργότερα.
Τα παιδιά ανοίγουν με το δικό τους κλειδί.

Αλέκος:-Λοιπόν: οι συστάσεις παραήταν βιαστικές. Αλλά μπορώ κάλλιστα να προτείνω ένα
άλλο είδος συστάσεων, πολύ πιο ενημερωτικών. Έχετε αρκετό χρόνο, πριν ξαναπάτε στους
φίλου σας, να μας πείτε για τις πρόβες σας για τις οποίες μου μιλήαστε την άλλη φορά που
ήμουν Αθήνα;
Λένα:-Για τίποτα καινούργιες πρόβες δεν θα ήταν οι σελίδες που πήρατε; Κάτι μου λέει ότι
σε λίγο όχι μόνο εσείς και η Αγγελική και ο Παναγιώτης αλλά και όλη η μαφία σας θα τις
συζητάτε στο σουβλατζίδικο. Γιατί λοιπόν δεν φέρνετε τα σουβλάκια εδώ να ακούμε και
εμείς την συζήτησή σας; Είμαι σίγουρη ότι τρακ δεν έχετε.
Αλέκος:-Εννοείς ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε ολόκληρη πρόβα λάιβ αντί απλώς να
ακούσουμε αφήγηση για πρόβα;
Σούζυ:-Τζώννυ πάμε να πούμε στα παιδιά. Αλλά δεν εγγυώμαι ότι θα ξανάρθουμε.
Φεύγουν ήρεμα, όχι τρέχοντας.

Αλέκος (και με χιομοριστικό στόμφο αλλά και πιστεύοντας όσα λέει:)-Και σας διαβεβαιώνω,
κυρίες μου, τι η εκτίμησή μου για τις προσπάθειές τους έρχεται από έναν παλιομοδίτη που
ήταν περήφανος να σπουδάζει σε ένα Πολυτεχνείο 50 διδακτικών ωρών τη βδομάδα, που
έδινε σε πέντε χρονια πτυχίο που σε σχολές του εξωτερικού εθεωρείτο σαν Μάστερ, που οι
φοιτητές του άφηναν εποχή όπου πήγαιναν για μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν κολακεύω
απλώς μια υπερήφανη μητέρα, αλλά απλώς είμαι και υπερήφανος για τον εαυτό μου ότι δεν
υπήρξα μέρος της επόμενης, και διφορούμενης γενιάς αποφοίτων, μερικά μέλη της οποίας
ξεκίνησαν με ηρωϊκές περιπέτειες και κατέληξαν σαν διαβόητα μέλη της πολιτικής
διαφθοράς; (Με κανονική φωνή:) Να θυμηθούμε να ρωτήσει ένας από μας τους μικρούς, σε
κάποιο διάλειμμα έστω, τι γνώμη έχουν για όλα αυτά, άλλωστε πού ξέρεις, μπορεί να’χουν
και κάτι σχετικό στις πρόβες, αφού επέτειος της 17 Νοέμβρη πλησιάζει, έχω κανα-δυο
ερωτήσεις να τους κάνω. Α, και κάτι σχετικό με το κατοχικό δάνειο θέλω να ρωτήσω τον
Τζώννυ, αν του έχουν πει κάτι παραπάνω οι γονείς του που είναι και Αμερικάνοι.
Λένα:-Η μαμά του ήταν Γερμανίδα που απλώς σπούδασε στην Αμερική.
Αλέκος:-Ακόμα καλύτερα.
Χτυπάει το κουδούνι αλλά ανοίγουν με δικό τους κλειδί. Μπαίνει ένα τσούρμο παιδιά 17 ή 18
χρονών με κάποιες χύμα σελίδες ανά χείρας.
Σούζυ:-Τζώννυ κάνε εσύ τις συνδέσεις να κάνω εγώ τις συστάσεις. (Το στυλ ομιλίας της
γίνεται ξαφνικά σαν του Ακροϋντ ως Ελμγουντ στη συναυλια των blues brothers*) Πρώτη και
καλύτερη παρουσιάζουμε την παλιότερη γενιά, πριν ακόμα κι από την παροιμιώδη αναγγελία
«Κυρίες και κύριοι». Παρουσιάζουμε τον Αλέκο. Επόμενη γενιά η Άντζελα και η Λένα, γνωστή και
ως μαμά μου. Πηδώντας μια, ή ίσως και δυο, γενιές στο παροιμιώδες μεταξύ τους χάσμα, πάμε
*Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=HCTJeT2i9QU
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στην τρέχουσα στην οποία παίζουν, αναγγέλουμε τις κυρίες πρώτα, η Αγγελική, η Κωνσταντίνα, η
Στέλλα, σε σειρά αλφαβητική, και σε σειρά εμφάνισης ο Μιχάλης, ο Θωμάς, ο Παναγιώτης, και ο
Πάνος. Σε σειρά εξαφάνισης ο ένας και μοναδικός απών, ο Ηλίας, ελπίζουμε να εμφανιστεί
αργότερα, τις ευχαριστίες μας εκφράζουμε στους απόντες ντιτζέϋ μας Συλβέστερ και Δημήτρη, δεν
θεωρούμε τα ονόματα εξεταστέα ύλη για απομνημόνευση αν σας δοθεί κάποιο τεστ πριν το
σώου, ή μάλλον την πρόβα του, αφού ως γνωστόν στις μέρες μας το παλιό ρητό «το μέσον είναι το
μήνυμα» αποτελούσε απλή παράφραση του νέου μας σλόγκαν «η πρόβα είναι το έργο»

…Κάθεται μπροστά στον λαπ τοπ και στον προβολέα που ετοίμασε ο Τζώννυ και σχολιάζει ως εξής:
Σούζυ:-Το Αλ ΤζαζήραΝιους εγέννησε Αλ ΤσαντίριΝιους, του εθνικού μας κωμικού Λάκη,
απόγονου του μεγάλου προπάππου όλων ημών των κωμικών, του ενός και μοναδικού
Αριστοφάνη, το Αλ Τσαντίρι εγέννησε Aλ Παγκράτι , επί το ακριβέστερον Aλ SOS Παγκράτι Παρκ
Nιους, του πάρκου στο Άλσος απέναντι στο σχολείο μας, ενός πάρκου που τα έργα του υπαίθριου
θεάτρου του γέννησαν γενιές κωμικών που υπήρξαν από τους κύριους συνεχιστές και τους
κύριους ανανεωτές του πολιτικού θεάτρου και είναι ακόμη πυλώνες του Ελληνικού θεάτρου.
Ο Τζώννυ πάει δίπλα της στον λαπ τοπ κι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη του προβολέα είναι η εξής ελαφρά παραλλαγή
του σήματος της εκπομπής τουΛάκη: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=al-AP0VJ1Nk Μπροστά
στην σκηνή έρχεται ο Μιχάλης με μερικά σημάδια (π.χ. γένεια, ελβιέλλες) που να παραπέμπουν στον Λάκη. Τα άλλα παιδιά
κάθονται στο πάτωμα (στην μεριά που είναι καθισμένοι οι μεγάλοι) και υποδύονται το κοινό

-Καλημερας σας. Να’μαστε πάλι εδώ στο Αλ-σός Παγκράτι Νιους, για μια ακόμη φορά να
σατιρίσουμε και να σας μεταφέρουμε νέα που μάλλον δεν θα τ’ακούσετε στα ΜΜΕ και
κυρίως όλοι να ψυχαγωγηθούμε , και σεις κι εγώ. Μπροστά σας έχετε τον Λαζόπουλο μείον
20 χρόνια και μείον 80 κιλά, και συν κάμποσο ύψος. Σημασία έχει ότι είμαι εδώ και πάλι.
Παρών κι αξούριστος, όπως και τα νέα που θα δούμε. Βοήθεια από σας ζητώ Αλσωτήρες και
Αλσωτηριώτισσες μη μας σωσουν και μας χωσουν οι σωτηρες που μας σωσανε και μας
χωσανε τοσα χρονια, και καποια παληκάρια της γενιας του Πολυτεχνείου, που’χουμε και
επέτειο, και που τότε ηταν σαν τα κρύα τα νερα και δεν τα χωραγε ο τοπος γινανε σαν
αυτουνους που βλεπουμε στα νεα και δεν τους χωράνε τα παράθυρα .
Μπαίνει ο Θωμάς που υποδύεται τον Σταρόβα: (στο παρακάτω επεισόδιο Λ=Μιχάλης
(ως Λάκης) Σ=Θωμάς (ως Σταρόβας)
Σ:-Τι με λες ρε μαλάκα; Εγω σε φταίω σήμερα;
Λ:-Όχι ρε Σαλονικιέ. Τον Πάγκαλο εννοούσα.
Σ:-Και τι έκανε στο Πολυτεχνειο ο Παγκαλος; Ειχε ντυθει τανκς για να ψαρώσει τη χούντα;
Λ:-Το ξερεις οτι από το 67 κοιμοταν κάθε βραδυ σε αλλο σπιτι για να μην τον πιασει η
χουντα;
Σ: -Και όταν ξύπνησε άρχισε να τα τρώει μαζι μας; Καλά που δεν μας ειπε κι οτι μαζι
κοιμομασταν να μας χρεωσει και τιποτ’άλλο.
Λ:-Σαλονικιέ, φορμάτον σε βλέπω σήμερα. Τον εσκισες τον Πάγκαλο, σαν σύμβολο
μετάβασης από την επέτειο του Πολυτεχνείου στην επέτειο του Αγίου Λαμογίου….
Σ:-Μαλακίες με λες. Απ’τους Παγκαλους πρέπει να ξεκινήσει τα σκίσιμο για να δουμε πώς
μπήκαμε στο λουκι;
Λ:-Αμ’από πού να ξεκινήσει;
Σ:-Απ’τις γάτες
Λ:-Τόσο πολύ πεινάς ρε χοντρέ που τις γάτες στοχοποίησες;
Σ:- Ρε κεφάλα, άλλοι ειναι χοντροί εδώ (δειχνει την κοιλια του) κι αλλοι είναι χοντροι εδώ
(δειχνει το κεφαλι του) Εσυ όταν λες «την εσκισα την γάτα» αυτό εννοεις; Ή μηπως δεν την
εσκισες, να σε πω μια ιστορια να σε δωσω το καλό παραδειγμα;
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Λ:-Ε, πες με ρε μεγάλε! Φαινεσαι πως κατι εχεις στο κεφαλι σου. Μη με πεις καμια παπαριά
μόνο, αν με πεις θα λαλήσω και θα τηλεφωνάω στον Πάγκαλο αντι σε σενα και θα λεω
εκεινον καρντάς.
Η Στέλλα και ο «Σταρόβας» παιζουν με κινησεις το παρακατω λινκ ενώ αυτό παιζει

http://www.youtube.com/watch?v=urQR1crwdbg
(Σκηνή σε κυριλέ κέντρο ή σπίτι , με κηροπήγια κλπ , ο Σταρόβας έχει βγάλει την Στέλλα ή της έχει
μαγειρεψει, κοιτάζονται τρυφερα και, για να της κάνει φιγούρα κυριλέ, της λέει (σε πλέυ-μπακ) τα
διάφορα μπουρδο-Γαλλικά του λινκ, «ω λαλα , λε μετρό ντε Παρι , ζε τ’αιμ, σερσέ λα φαμ, …. κλπ) Της
δινει το χερι του να σηκωθούν για μπλουζ , ενώ χορευουν τρυφερα ακουγονται από το λινκ όλα εκεινα τα
«θελω μονο εμενα να θελεις/θελω να μην εισαι τεμπελης/θελω να μου λες τα ανειπωτα /θελω να μη μου
λειπει τιποτα…» Συνεχιζουν σε πεζό κι όχι τραγουδιστα «θελω ναμαι το μωρο σου το μονακριβο/θελω το
νυφικο μου ναναι πανακριβο/θελω όλη μερα να λειπω/θελω μαιζονετα με κηπο/θέλω να μου λες
ερωτόλογα/θέλω καταθέσεις κι ομόλογα/θέλω να εισαι καλος εραστής/θέλω ποτέ σου να μη
κουραστείς…» Ο Σταρόβας παρεμβαλει καμια Γαλλικούρα από την διαφημιση του καλοκαιριου που
περασε ταζοντας διαφορα καταναλωτικα «…τελεβιζιόν, αιρκοντισιόν..», «…σεζλόνγκ, γκαζόν,
πλονζόν…», «…μανζέ, γκουρμέ, φρουί ζελέ…». Μόλις όμως του λέει και το «Θέλω να μη μπαινεις
εμποδιο στα πλάνα μου/θελω να λατρευεις τη μάνα μου» επαναστατει και με ηχους ζεϊμπεκιάς ριχνει δυο
γυροβολιες ενώ με τις πενιές ακουγονται κι οι στιχοι «τι μαλακιες ειν’αυτές που θες για να γουσταρεις/δε
πα’να θέλεις οτι θες, τα «φρύδια» μου θα πάρεις». Της Στέλλας της ερχεται ταμπλάς και λιποθυμαει, ο
Σταρόβας αποχωρεί και (χτυπώντας τις παλάμες του στο στυλ «ξεμπερδέψαμε») λέει «αει σιχτίρ!
Κάργια!» και ξαφνικά η Στέλλα τινάζεται όρθια και τρεχει πίσω του φωνάζοντας «μωρό μου, αγάπη
μου» και κεινος με το ενα χερι την αγκαλιάζει και με το άλλο χέρι κάνει προς το κοινό τον γνωστό
χαιρετισμό (γνωστό απ’τη καλοκαιρινή διαφημιση με τον Γαλλικούρα) λέγοντας «Σακ βουαγιάζ». Την
πάει στο κοινό να κάτσει και εκείνη στο πάτωμα σκύβοντας από πάνω της τρυφερά να την αποχαιρετήσει
και επιστρέφει δίπλα στον Μιχάλη. ΥΓ: Ας μη ξεχασουμε να πούμε ότι στην αρχή που έκατσαν στο
τραπέζι ο Θωμάς κάθισε χωρις πρώτα να την βάλει εκεινη να καθίσει κι εκεινη παρέμενε όρθια
κοιτάζοντάς τον νευρικά μέχρι που κατάλαβε την παράλειψή του και σηκώθηκε να επανορθώσει)
Επιστρέφουμε στην σκηνη μεταξύ Λαζοπουλου και Σταρόβα:

Λ:- Αα! Κάτσε να δω μεγάλε αν σ’έπιασα σωστά. Εννοείς ότι για να μπεις στην κατανάλωση
με τα μπούνια ή σ’έχει πιάσει το βλήμα να μεγαλοπιάνεσαι ή καψουρεύτηκες γκόμενα με
βλήμα να μεγαλοπιάνεται.
Σ:- Φιλάρα ούτε για γκόμενα μιλάμε ούτε για βλήμα. Για την πρώην μέλλουσα γυναίκα μου
μιλάμε.
Λ:- Αα! Κι εγώ που νόμισα ότι μιλάμε για την μέλλουσα πρώην! Θα με τρελλάνεις; Για
ποιαν μιλάμε ; Την ξέρω;
Σ:- Την γυναίκα μου ρε δεν ξέρεις; Μας πάντρεψες κιόλας.
Λ:- Είχε η κουμπάρα μου τετιο κάλο; Όχι ότι εσύ πήγαινες πίσω.
Σ:- Εσύ δεν είχες κάλο;
Λ:- Αμ’ πώς δεν είχα. Αλλά τι με λές; Οτι είχε δίκιο ο Πάγκαλος να μας ξεχέζει;
Σ:- Σιγά μην είχε! Γι’αυτό τον πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά; Να μας λέει μισό δράμι
αλήθεια για να μας πουλήσει πακέτο εκατό κιλά μούσια. Και τι αλήθεια! Και στο καφενείο
να πας την ξέρουν. Και δωρεάν. Και την γυναίκα σου να ρωτήσεις την ξέρει. Αυτός στην
χρεώνει κιόλας.
Aπό δω και πέρα παρουσιαστές είναι μαζί ο «Λαζόπουλος» κι ο «Σταρόβας», αλλά χωρίς πλέον Σαλονικιά
προφορά.

Λ:- Τοχουμε δει τετοιο χάλι ξανά;
Σ:- Οι γνώμες των ειδικών διίστανται.
Λ:- Τοχουμε δεν το’χουμε δει , το σιγουρο είναι ότι το’χουμε ξανατραγουδησει.
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http://www.youtube.com/watch?v=v8OB_OLphk8

Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις,
όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα ,
παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα
κι εσύ μιλάς σαν πτώμα.
Ο λαός , ο λαός στα πεζοδρόμια
κουλούρια ζητάει και λαχεία,
κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία,
αιτήσεις για την Γερμανία.
Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες,
εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες,
η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί
την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί.
Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει,
στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί,
στέκεις στο περίπτερο διαβάζεις
φυλλάδες με μιάμιση δραχμή.
Όχι, όχι αυτό δεν είναι τραγούδι,
είν’ η τρύπια στέγη μιας παράγκας,
είν’ η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας
κι ο χαφιές που μας ακολουθεί.
(αφού ο Θωμάς τραγουδήσει την «Παράγκα» με τον Μιχάλη πάει και κάθεται στο πάτωμα μαζί με τα άλλα
παιδιά, και τον αφήνει μπροστά στην σκηνή να συνεχίσει μόνος του το σώου το εμπνεόμενο από Λάκη, Ράδιο
Αρβύλα, Ελληνοφρένεια, και από κυριολεξίες επίσης)
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Μιχάλης:-Το πανώ «Με τόσα δακρυγόνα και τόσα χημικά/λεφτά για τα βιβλία δεν έχουν
τώρα πια» που ακούτε…
(όντως ακούγεται από τα μεγάφωνα του PC)
…ο κόσμος στην γειτονιά μας το’χε ακούσει ήδη από τον Σεπτέμβρη όταν η πορεία μας
περνούσε κάτω απ’τα παράθυρά τους κατευθνομενη προς την Βουλή…
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Μιχάλης:-Οι μαθητές που είδαμε ήταν από το 7ο λύκειο απέναντι από το άλσος Παγκρατίου .
Μερικούς από μας μάς βλέπετε και στις φωτογραφίες. Ας συνοδεύσουμε την πορεία και από
την εδώ σκηνή μας με το να συνοδεύσουμε την σκηνή μας με κάτι από την πλατεία
Συντάγματος:
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http://www.youtube.com/watch?v=BHiKKuoddME&feature=share
Όμορφη πόλη άσχημα καίγεσαι
Στίχοι: Γιώργος Σαρρής Μουσική: Γιώργος Σαρρής Πρώτη εκτέλεση: Γιώργος Σαρρής
Ραγίζουνε οι δρόμοι απόψε από θυμό
φωνές τρελά πουλιά γυρεύουν ουρανό
Ματάδες με πολιτικά στις άκρες κόβουν την κίνηση
Κολλάει η ανάσα στο βραχνό μου το λαιμό
βρωμάει το πρόσωπό μου μαλόξ & νερό
κοιτάει μ' απορία το βράδυ & ψάχνει εξήγηση
Σταδίου χαμηλά ακούω τρελά ουρλιαχτά
ληγμένα δακρυγόνα στα Εξάρχεια
το χέρι μου γερά μη χαθούμε είναι ζόρι σου λέω
Το νου σου στα στενά γίνεται ντου ξαφνικό
ρίχνουνε κρότου λάμψης για εκφοβισμό
το στόμα μου στεγνό αγωνία & καπνό αναπνέω
Όμορφη πόλη που άσχημα καίγεσαι ξανά
φεύγει η ζωή & πάει χαράμι
μα αυτό το κάτι που εδώ μέσα με πονά
με αίμα το έγραψες στο τζάμι
Όμορφη πόλη που άσχημα καίγεσαι & κλαις
οι οθόνες ψέμματα σου τάζουν
είναι ο παράδεισος μακρυά ότι κι αν λες
γι' αυτούς που από μακρυά κοιτάζουν
Σφυρίζουνε οι πέτρες η βιτρίνα κομμάτια
τρεχάλα πάνω κάτω μην τρίβεις τα μάτια
σκουπίδια που καπνίζουνε παντού γκρεμισμένα παρτέρια
Γερά την αλυσίδα κρατήστε μη σπάσει
αιμόφυρτη Ελλάδα το παιχνίδι έχεις χάσει
η νύχτα ένας κρότος χειροπέδες φοράει στ' αστέρια
Καμμένα λεωφορεία πανικός κι ασφυξία
μια νύχτα του 70' ζωντανεύει η Ιστορια
η Αθήνα μια τρελή που τρέχει πίσω στο χρόνο
Τελειώσανε τα λόγια & τα ψέμματα
κάποιος ριγμένος μεσ' την άσφαλτο στα αίματα
Τι τον χτυπάτε ρε; Ένα πεσμένο παιδί είναι μόνο!
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Μιχάλης:- Aς παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Οι κάμερες της ασφάλειας βρήκαν τον
αρχηγό των κουκουλοφόρων:

Εδώ τον βλέπουμε σε στρατιωτική ετοιμότητα
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Το’δωσε το σύνθημα
και ξεχύνονται οι από πίσω του
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Μπαίνει κι ο ίδιος, ένας εναντίον όλων
(έτσι δεν το κατέκτησε το αρχηγηλίκι;)
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Τους απωθεί και τους μαντρώνει σε μια στοά
Τζάμπα τα’χει τα γαλόνια;
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Δυο που διέφυγαν πάει να τους φέρει πίσω
έτσι ώστε οι περαστικοί να περπατάνε ξένοιαστοι
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Μα δεν είναι μόνο αυτό: Εντοπίστηκαν και οι αρχηγοί του κινήματος «δεν πληρώνω». Ήταν
χαμηλοσυνταξιούχοι αποφασισμενοι μέχρι θανάτου να ρίξουν έξω τα έσοδα της χώρας:

Μιχάλης: (αφού πρώτα διαβάσει φωναχτά το πλακάτ):-Συνωμότες μπλογκερς που καλύπτονται
από την ανωνυμία διέδωσαν ανεύθυνα αυτή την εικονα με τιτλο «Αθάνατη Ελλάδα» χωρίς
να σκέφτονται πόσο θα απογειώσει τα σπρεντ , πόσο θα εξαγριώσει τις αγορές και πόσο θα
απομακρύνει τους επενδυτές.
Συνελήφθη και άλλος παππούς επικίνδυνος για την φερεγγυότητα της Ελλάδας στους
επενδυτές : Κρητικός παππούς με μαντήλα, κρητική βράκα και μποτες στεκόταν στην
Αμαλίας μπροστα στον Άγνωστο Στρατιώτη και κρατούσε πανό που εγραφε:
«Δείξτε μου ένα υπουργό που δεν είναι ψεύτης να μου δείξει έναν υπουργό δεν είναι
κλέφτης»
Ευγενικά τα ΜΑΤ του υπέδειξαν οτι εκθέτει την χωρα διεθνως κανοντας τον Ντάου Τζόουνς
να ανεβοκατεβαίνει από την ωρα που το ελικοπτερο του Σκάυ εντόπισε το πανό του. Τελικά
τον συνελαβαν για αντισταση κατά της αρχής όταν, αντι να απαντήσει, ανοιξε το σακακι
του να τους δείξει το πουκάμισό του που έγραφε:
Οπλίστε τα πιστόλια σας
καμ’ντε το κλείστρο απάνω
κι αν θέλετε σκοποβολή
τον Ντάου μου σας βάνω
Μιχάλης:(συνεχίζει):-Αγαπητό μας κοινό δεν χρειάζεται να’ναι κανείς μάγος για να
καταλάβει ότι προσεύχεστε να’ρθει και κανα διάλειμμα τουλάχιστον , αν όχι και για να’ρθει
το τέλος, συμμεριζόμαστε τα αισθήματά σας γεμάτοι αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη, αλλά
αφού αισθανόμαστε τόσο σπιτικά μαζί σας μαζί σας …ρίχνει μια ματιά γύρω και προσθέτει …
«κυριολεκτικά σπιτικά…Μα ποιοι είμαστε; Μέχρι και ντελίβερυ τέχνης κατ’οίκον
κάνουμε για σας»… δεν μπορούμε να σας αφιερώσουμε και το παλιό καλό στιχάκι των
15

Μπητλς που ακούγαμε από τους γονείς μας «τέτοιο όμορφο κοινό που είστε θα θέλαμε να
σας πάρουμε σπίτι μαζί μας» (το λέει και τραγουδιστά) “with such a lovely audience we’d
love to take you home with us, we’d love to take you home”…, οκεϋ , κοντά νιωθουμε , δεν
λέω, αλλά “let’s have a break together” (το λέει στη μελωδία του “let’s spend the night together”
των Rolling Stones…)
Tα τρια κορίτσια που είναι καθιστά στο πάτωμα και υποδύονται το κοινό σηκώνονται και πάνε δίπλα
στον Μιχάλη:

Στέλλα:-Όπως έχουμε ακούσει από τους γονείς μας, κι όπως είπε κι η Σούζυ, στο απέναντι
πάρκο υπήρχε ένα υπαίθριο θέατρο, το λεγόμενο «ελεύθερο θέατρο», του οποίου τα σκηνικά
τα έφτιαχνε ο Μποστ που εμείς τον προλάβαμε μόνο μέσα από τα σκίτσα με εκείνα τα
αμίμητα σχόλια που έμειναν για πάντα.
Κωνσταντίνα: -Tα σάουντρακ στις ιστορίες που έπαιζε εκείνο το θέατρο τα έγραφε ο
Λουκιανός Κηλαηδόνης, γνωστός και σαν «Λούκυ, ο 8ος υπέροχος» που όλοι γνωρίσαμε και
που όλοι του ευχόμαστε καλή ανάρρωση μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την καρδιά του,
την τόσο μεγάλη και τόσο ζεστή, που και τα παιδιά μας θα την γνωρίσουν αφού τα υπέροχα
τραγούδια μένουν για πάντα.
Αγγελική:- Και ήταν μέσα από ένα τέτοιο τραγούδι του που όλοι μας είχαμε
συνειδητοποιήσει τι ακριβώς μένει για πάντα από κάθε τέτοιο θερινό υπαίθριο θέατρο και
κάθε του παράσταση:
(τα τρία κορίτσια γυρίζουν και ξανακάθονται στο πάτωμα σαν κοινό
αλλά τώρα σαν κοινό που τραγουδάει μαζί με το βίντεο)
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Άλσος by day
Ελλάς by night
http://www.youtube.com/watch?v=rDNQN8gJpbU
Στίχοι: Λουκιανός Κηλαηδόνης Τα θερινά τα σινεμά Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια
ώρα με την ώρα βιαστικά
νιάτα που περνούν
που δε θα ξαναρθούν
κι εκείνο που βλέπω
να μένει τελικά
Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι
μες τα θερινά τα σινεμά
νύχτες που περνούν
που δε θα ξαναρθούν
μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά
Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια
κάποιος μας τα κλέβει μυστικά
χρόνια που περνούν
που δε θα ξαναρθούν
κι εκείνο που βλέπω να μένει τελικά
Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι
μες τα θερινά τα σινεμά
νύχτες που περνούν
που δε θα ξαναρθούν
μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά
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Μιχάλης: -Αλλά ποιος θα το περιμενε, Αλσωτήρες και Αλσωτηριώτισσες, ότι τραγουδια
που πριν 40 χρόνια είχαν στίχους με τραγικές μεταφορές και παρομοιώσεις για την Ελλάδα
θα γινόταν κυριολεξίες στις μερες μας; Ούτε κι ο Τουρνάς ο ίδιος όταν το’γραψε στην
δεκαετία του ’70 σαν απάντηση στο “Staircase to heaven” που άκουγαν όσοι από τους γονείς
μας ήταν ροκάδες στα νιάτα τους δεν θα φανταζόταν ότι το «ροκ το Ελληνικό» που’χε
γραψει τοτε και το τραγούδαγε με τον Μητροπάνο θα ήταν σήμερα πιο επίκαιρο και απ’ότι
ήταν τότε που γράφτηκε
Το ροκ το ελληνικό
Στίχοι: Τουρνάς Κώστας
http://www.youtube.com/watch?v=Ape1Nip_v74

Σαν σταυρωμένος και τριγύρω σου Ρωμαίοι
Χασκογελάνε και μιλούν για μοιρασιά
εσύ διψάς όπως διψούν μιλιούνια νέοι
Κι αυτοί να παίζουν τη ζωή σου στα χαρτιά
Σαν σταυρωμένος σε μια πίστα να κρεμιέσαι
Με καρφωμένα χέρια αέρηδες χτυπάς
Μόνο η καρδιά σου αντέχει κι απ' αυτή κρατιέσαι
Και μια ανάσταση ελπίζεις και ζητάς
Το Ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο
που το χορεύεις σταυρωμένος στο κενό
Το Ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο
δική μας σκάλα για δικό μας ουρανό
Σαν σταυρωμένος σε σταυρό που δεν τον βλέπουν
Παραπατάς, τρεκλίζεις κι όλα με ρυθμό
Κι έχεις φρουρούς κι αφεντικά να επιβλέπουν
Πως αν διψάσεις ξύδι θα 'χεις για νερό
Το Ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο
που το χορεύεις σταυρωμένος στο κενό
Το Ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο
κι εμένα η μοίρα μου να σου το τραγουδώ

.
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Μιχάλης: -Λυπημένοι; Σαν συνταγή που δούλευε για να διώχνει την ψυχοπλάκωση ας
θυμηθούμε την παλιά καλή συνταγή της καλής παλιάς γενιάς: Όλοι μας θα είχαμε κάποτε
κάποιο μαθηματικό που όταν του παραπονιόμασταν ότι μια άσκηση μας φαινόταν δύσκολη
εκείνος μας απαντούσε «Ε, τότε να σας βάλω και μια δυσκολότερη για να σας φανεί η
προηγούμενη εύκολη». Ας την δοκιμάσουμε κι εδώ αυτή την θεραπεία μ’άλλο ένα τραγούδι.
Την μελωδία την ξέρετε όλοι, οι στίχοι είναι στους υπότιτλους.
Τραγουδάει με τον Σαββόπουλο και με τά άλλα παιδιά που κάθονται στο πάτωμα..
http://www.youtube.com/watch?v=OJyh_dHQz8w

Μη, μην το πεις
οι παλιοί μας φίλοι
μην το πεις
για πάντα φύγαν.
Μη, το μαθα πια
τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια
για πάντα φύγαν.
Πέρασαν οι μέρες που μας πλήγωσαν.
Γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.
Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει
τη δική σου μελαγχολία
κι έρχεται η στιγμή για ν' αποφασίσεις
με ποιους θα πας και ποιους θ' αφήσεις.
Πέρασαν για πάντα
οι παλιές ιδέες, οι παλιές αγάπες
οι κραυγές.
Γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.
Όμορφη είναι αυτή η στιγμή, να το ξαναπώ
όμορφη να σας μιλήσω
βλέπω πυρκαγιές
πάνω από λιμάνια πάνω από σταθμούς
κι είμαι μαζί σας.
Στην επόμενη στροφή τα παιδιά δεν τραγουδάνε, τραγουδάει μόνο ο Μιχάλης/Λαζόπουλος

Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται
όταν τα γεφύρια πίσω μας θα κόβονται
εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω
τις μέρες τις παλιές.
Μιχάλης:-Μάλλον εννοούσατε κάτι όταν εδώ σταματήσατε και τραγούδησα μόνος μου με
το πλέυμπακ. Ε;
Aγγελική(ακόμα καθιστή ως κοινό):-Και βέβαια. Δεν υποδυόσουνα την προηγούμενη

γενιά; Άρα εσύ θα μας πεις για τις μέρες τις παλιές; Σωστά;
Mιχάλης:-Α! Νόμισα ότι διαφωνούσατε με την μέθοδο χρήσης ενός ακόμη πιο θλιμμένου
τραγουδιού για θεραπεία από ένα λιγότερο θλιμμένο.
Ο Θωμάς, ο Παναγιώτης κι ο Πάνος πετάγονται από το πάτωμα και πλησιάζουν τον Μιχάλη.

Παναγιώτης:- Και βέβαια διαφωνούμε… Πάνος:-…και έχουμε καλύτερο τρόπο …Τζώννυ:…πολύ γνωστό στη γενιά μας …Θωμάς (με στόμφο):-Την χρήση εργαλείων-για-όλες-τιςεποχές για την εποχή μας, …ούτως ειπείν (αυτό με ακόμα περισσότερο στόμφο). …

19

Μιχάλης:-…Εργαλεία εννοείς ανέκδοτα συναφούς θέματος αντί θλιμμένα τραγούδια
συναφούς θέματος;
Τζώννυ (φεύγοντας από το λαπ τοπ όπου ήταν με την Σούζυ και πλησιάζοντας): -Όπως στον παλιό
καλό καιρό, τός παλιό όσο τον καιρό που γράφονταν οι αρχαίες τραγωδίες, που για να μη
πάνε σπίτι ψυχοπλακωμένοι οι θεατές μετά από κάθε τραγική τριλογία, έπρεπε να υπάρχει
και μια σύντομη κωμωδια συναφούς θέματος, για παράδειγμα μετά την τριλογία
«Προμηθεύς πυρφόρος», «Προμηθεύς δεσμώτης» , «Προμηθεύς λυόμενος» υπήρχε η
κωμωδία “«Προμηθεύς κατά λάθος εμπρηστής» ή κάπως ετσι, θα το κοιτάξω στην
Βικιπαίδεια…στο Αισχύλος …
Σούζυ:-Αγαπητό κοινό, όπως σίγουρα θα μαντέψατε, κάμποσα απ’όσα βλέπετε, όχι όλα,
είναι ήδη απλοί αυτοσχεδιασμοί, δεν εννοώ ακριβώς τον Τζώννυ που σίγουρα δεν
αυτοσχεδιάζει αφού απλώς παίζει στην θέση του Ηλία τον οποίο καθυστέρησε ένα
δοκιμαστικό τεστ για προφίσιενσυ και εξ ορισμού δεν μπορείς να αυτοσχεδιάσεις εκ μέρους
άλλου, τέλος πάντων...
Άντζελα:-Τι ευγενικός τρόπος να μας θυμίσετε ότι δεν χειροκροτήσαμε στο σημείο που ήταν
σωστό σαν τέλος, εννοώ είτε στο τέλος των θερινών σινεμά είτε στο τέλος του Ελληνικού
ροκ…
Σούζυ:-Τι ευγενικός τρόπος να μας θυμίσετε ότι τα έργα όταν παρουσιάζονται πρέπει να
ξέρουν πού είναι το τέλος και να μην πηγαίνουν ψάχνοντας να το βρουν…
(τα αγόρια ξαναπάνε και κάθονται στο πάτωμα, ο Τζώννυ ξανακάθεται δίπλα στη Σούζυ)

Aλέκος:-Σούζυ, εξηγήστε σε παρακαλώ και στην Άντζελα την φιλοσοφία της ομάδας σας
για τις προβες όπως μου την εξηγήσατε τις προάλλες.
Σούζυ:-Άρα δε θα βαρεθείτε αν τα ξανακούσετε. Πολύ ωραία! Αλλά, κύριε Αλέκο ρωτήστε
μας σας παρακαλώ και τι σερωτησεις που λέγατε ότι θα αναβάλλετε για μια άλλη φορά στο
μέλλον. Ιδού το μέλλον, ιδού και η φορά.
Άντζελα:-Μη διακόπτετε την πρόβα σας για μένα. Ας μαντέψω τι θα μου λέγατε και αν κάτι
μου διαφύγει ή το μαντέψω λάθος πείτε το μου και το συζητάμε στο τέλος. Αλλά
απολογούμαι που όχι απλώς σας διέκοψα αλλά και που παρέλειψα τα πιο βαθειά μου
συγχαρητήρια, είχα απλώς τόσο βαθειά μαγευτεί από αυτό που έβλεπα που παρασύρθηκα για
υπέρ το δέον μακρύ χρονικό διάστημα σε μια σιωπηλή του απόλαυση. Είμαι σίγουρη πως αν
ήμασταν σε μέρος με ευρύ κοινό θα είχατε πολλές φορές μέχρι τούδε διακοπεί από πολύπολύ ενθουσιώδη χειροκροτήματα.
Aλέκος:-Η Άντζελα εξέφρασε και εμένα, και θέλω να προσθέσω ότι όταν οι θεατές είναι
τόσο λιγότεροι από τους ηθοποιούς τότε η ένταση του χειροκροτήματος είναι πιο
αποκαρδιωτική από ενθαρρυνική, άρα…
Ξαφνικά αρχίζουν όλα τα παιδιά να χειροκροτούν και ακούγεται όντως μαζικό.

Μιχάλης:-Βεβαίως χειροκροτήσαμε όχι το λογύδριό σας αλλά τους εαυτούς μας εκ μέρους
του ευρέως υποθετικού κοινού που εξουσιοδοτήσατε να μας χειροκροτήσει εκ μέρους σας.
Σας ευχαριστούμε για την καθυστερημένη, εν τούτοις θερμή και ομόφωνη, ανταπόκρισή σας,
είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές παλιών καλών αποφθεγμάτων και παροιμιών, όπως «ποτέ
δεν είναι αργά», «κάλλιο αργά παρά ποτέ», «το χειροκρότημα είναι η τροφη του καλλιτέχνη»
κλπ κλπ.
Άντζελα:-Να επαναλάβουμε, εν πλήρει χορώ αυτήν τη φορά;
Μιχάλης:-Βεβαίως!
Αρχίζουν όλοι στο δωμάτιο να χειροκροτούν και όντως ακούγεται θερμότερα.

Μιχάλης:-Κυρία Άντζελα, αν έχετε την ευχαρίστηση, προχωρείτε στην εικασία που θα
κάνατε μαντεύοντας τι θα σας έλεγε Σούζυ για τις πρόβες μας; Είμαστε όλοι μας όλο αυτιά.
Άντζελα:-Απλώς εννοώ οτι συνειδητοποιώ πως το σλόγκαν σας «η πρόβα είναι το έργο» το
εννοείτε κυριολεκτικά. Αν βάζετε την λέξη «πρόβα» και στον τίτλο έργων σας τότε
δικαιούστε να μιλάτε και επί σκηνής για μερικά από τα πράγματα που συζητάτε στις πρόβες
σας αν θεωρήσετε ότι κάνουν καλό και στον θεατή να τα ακούσει κι όχι μόνο στον
ναρκισσισμό του καλλιτέχνη. Ή, επίσης, μπορεί και να κρατάτε σελίδες με τα λόγια σας ο
καθένας αν θεωρείτε ότι ο πυρήνας τους περνάει στον θεατή καλύτερα άμα τον διαβάζετε
παρά όταν τον αποστηθίζετε, λόγου χάριν αν περιέχει μια μακρά ομιλία ή
ανάλυση…Αλήθεια: Μήπως πλησιάζουμε κάποιες σελίδες που ακόμα δεν έχετε προβάρει
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πλήρως ή και καθόλου και που μόνο τις εχετε ξεφυλλίσει. Ίσως σελίδες που σας μοίρασαν η
Σούζυ κι ο Τζώννυ μόλις πριν έρθετε εδώ;
Σούζυ:-Κυρία Άντζελα είτε διαβάζετε την σκέψη του άλλου τουλάχιστον όσο καλά όσο την
διάβαζε ο κύριος Αλέκος όταν άκουσε την φιλοσοφία μας, είτε η μέθοδός μας απλώ ςξαναανακαλύπτει κάποιο είδος τροχού όπως συχνά μας λέει ο Τζώννυ ότι είναι πιθανόν.΄Αλλα
ας τα αφήσω όλα αυτά…Ναι, όντως πλησιάζουμε κάποιος σελίδες σαν κι αυτές που είπατε,
σωστά μαντέψατε…
Μιχάλης:-Εντάξει Σούζυ, εν ολίγοις και οι δυο προσλαμβάνονται σαν μάγοι που διαβάζουν
την σκέψη του άλλου…Εννοώ σαν σύμβουλοι. Κύριε Αλέκο, άκουσα κάπου σε όσα λέγατε
ότι είχατε αναβάλει κάποιες ερωτήσεις που είχατε για όλους μας; Η ήταν μόνο για την Σούζυ
και τον Τζώννυ;
Σούζυ:-Για όλους μας ήταν Μιχάλη, αλλά με διέκοψες σε κάτι που θα πρόσθετα στην κυρία
Άντζελα. Άρα κυρία Άντζελα όπως βλέπετε τα πάντα είναι πιθανά μέρος μια πρόβας, αυτό
που είπατε, αυτό που λέμε αυτή την στιγμή κι αυτό που εσείς τώρα θα πείτε.Δεν το εννοώ
σαν να μαγνητοφωνούσαμε όσα λέμε και να τα ξαναπαίζαμε μηχανικά χωρίς να τα
σκεφτούμε ή χωρίς καν να τα ακούσουμε, όπως και τα η-μέιλ που λαμβάνονται και
προωθούνται από διεύθυνση σε διεύθυνση χωρίς, πολλές φορές, να διαβάζονται σε καμια
απ’αυτές. Εννοώ οτι μετά θα ξανασκεφτούμε όσα τώρα συζητήσαμε και αν βρούμε σε αυτά
κάτι που μπορεί να δουλέψει για καλό σκοπό στο κοινό μπορεί να το βάλουμε σε διαλόγους
για την σκηνή ακόμη και αν κάνουμε επιλογές για το, ούτως-ειπείν, θέμα του πόσα μέτρα
φιλμ θα συμπεριλάβουμε για ανέβασμα. Ή μπορεί να συμπεριληφθεί στα γραπτές επιλογές
για ανρτηση που μπορούν κάλλιστα να είναι πολύ πιο εκτεταμένες.Τώρα, θα μου πείτε, γιατί
το λέμε αυτό «πρόβα» κι όχι «βιβλίο»; Διότι είναι σε μορφή διαλόγου, και εννοώ διαλόγου το
συνήθους, προφορικού, τύπου που είναι. πιο ζωντανός και ζωηρός, ακόμα κι αν είναι μόνο
σε γραπτή μορφή. Εν ολίγοις…
Άντζελα:-…εν ολίγοις όπως άλλοι θα θεωρούσανε ότι οι επί σκηνής βερσιόν των
περισσότερων βιβλίων αποτελούν τρέιλερ των βιβλίων, εσείς θεωρείτε ένα έργο σαν τρέιλερ
της πρόβας τους.
Σούζυ:-Τα έργα σαν τρέιλερ για τις πρόβες τους! Τι σλόγκαν! Μιχάλη προσέλαβες ΤΗΝ
τέλεια σύμβουλο για μας
Μιχάλης:-Ευχαριστώ Σούζυ.
Σούζυ:- Ευχαριστώ κυρία Άντζελα.
Angela:-Aλέκο θα ρώταγες κάτι;
Aλέκος:-Μόνο μια ερώτηση σχετικά με τη φόρμα Λαζόπουλου που χρησιμοποιείτε.
Μιχάλης:- Βλέπετε χρησιμοποιούμε διάφορες φόρμες, όλες δανεικές με πολλές ευχαριστίες
και πλήρεις και λεπτομερείς αναφορές. Και αν κάποιες αναφορές δεν ταιριάζουν στην
φόρμα διαλόγου τις αναφέρουμε κάπου αλλού όταν αναρτούμε τις πρόβες. Α! Όπως λένε «θα
πρέπει όλοι να προσπαθούμε να ζούμε με όσα διαθέτουμε ακόμη κι αν χρειαστεί να
δανειζόμαστε ε για να το καταφέρνουμε. Δεν είναι καν οξύμωρο, το πιο αστείο του νόημα
βρίσκεται στο σημείο όπου είναι κυριολεξία. Σκεφτείτε το.
Aλέκος:-Χαχαχα! Απίθανη ρήση απ’όπου κι αν τη δανείστηκες! Αλά είχα κατά νου κάτι ού
απλούστερο: ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί τους, πολλοί, και γέροι και
νέοι, θα θεωρούσαν ότι αν τα παρα-σχετίζετε τα μηνύματά σα με τον Λάκη, δεν προσφέρετε
σε αυτά καλή υπηρεσία διότι πολλοί βρίσκουν φάουλ πολλές απόψεις του. Εντάξει,
καταλαβαίνω ότι ίσως αδιαφορείτε για τις γνώμες όσων τις σχηματίζουν με τρόπους που δεν
βασίζονται στη σκέψη, και δεν ξερουν ούτε τι λέτε εσείς, ούτε ο Λάκης, ούτε αν , όπου
συμφωνείτε, είστε και οι δυο λάθος ή και οι δυο σωστοί, ούτε ποιος απ’τους δυο έχει δίκιο
όπου διαφωνείτε. Όκεϋ, πάντως εγώ έπρεπε να ρωτήσω για να δω αν η επιλογή σας είναι
συνειδητή σας απόφαση. Τζώννυ (έχει επιστρέψει ξανά στο λαπ τοπ αλλά τώρα σηκώνεται):Αυτό θέλω να το απαντήσω εγώ: Υπάρχουν αρκετοί στο σχολείο, ή και μέσα στην ομάδα
μας, που έχουν ρωτήσει τριπλάσιες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα. Π.χ. βάλ’τε και την ερώτηση
«Να του είμαστε ευγνώμονες του Λάκη για το φόρματ που έχει έτοιμο προς χρήση και για
άλλους ή δεν χρειάζεται ευγνωμοσύνη αν χρησιμοποιούμε μόνο το κονσεπτ αλλά με
διαφορετικούς τρόπους;»Επίσης «Γιατί δεν κάνει περισσότερη κριτική στους νέους;» κλπ.
Προσωπικά του είμαι πολύ ευγνώμων και για την έμπνευση που προσφέρει σε επίδοξους
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κωμικούς σαν εμάς και για την ψυχολογική στήριξη προς όλη την Ελλάδα και για την
καλλιέργεια όσου πολιτικού ΙQ και υπόβαθρου συνεισέφερε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
πιστεύω ότι θα’πρεπε βαθμιαία να βαθύνει και το δικό του επίπεδο και του κοινού του σε
συγκεκριμένες όψεις της αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο του οποίου την αγάπη κατέκτησε
επαξίως.Πριν μερικές μέρες, όλοι εμείς που μας βλέπετε είχαμε μακρά συζήτηση για αυτά τα
θέματα, περπατώντας στο δρόμο…
Μιχάλης:-ΣΤΟΠ! Τα υπόλοιπα θα τα πω εγώ.
Kωνσταντίνα:-Μιχάλη σε προειδοποίησα. Κύριε Αλέκο μην τον παρεξηγήσετε, παίρνει
κάποια φάρμακα αλλά είναι η ώρα που έχει αρχίσει και περνάει η επήρειά τους. Έλα
Μιχαλάκη μας, έέλα Μικούλη! Ώρα να φύύγουμε! Βάλε τον ωραίο και ζεστούλη
ζουρλομανδύα σου, θα κρυώώώσεις!
Μιχάλης:-Εκεί που περπατούσαμε συναντάμε έναν καθηγητή μας. Τον ρωτήσαμε για τα
διλήμματά μας και τι μας απαντά;: «Μερικοί από σας κατηγορούν τον Λάκη ότι παρακολακεύει τα αυτιά σας; Μα μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που τον κατηγορείτε είναι μαθητές
που έγιναν θηρία με καθηγητές σας όταν άσκησαν και την παραμικρή κριτική ενάντίον σας!
Άρα είτε δεν είστε σε τίποτε σοβαροί είτε πάσχετε από διχασμό προσωπικότητος».
Λοιπόν Κωνσταντίνα; Για ποιό πράγμα ανησυχούσες; Πήγε τίποτα στραβά;
Kωνσταντίνα:-Πολύ την εξετίμησα την σύνεσή σου Μιχάλη. Σου είμαστε όλοι ευγνώμονες
που δεν επαναλαμβάνεις τα λάθη σου.Ήμουν έτοιμη να σηκώσω τα χέρια να παραιτηθώ και
να ηρεμήσω παρακολουθώντας την επερχόμενη καταστροφή και τουλάχιστον να την
απολαύσω αν αυτό ήταν ακόμα δυνατόν. Αλλά ό-όχι! Μόνο τραγικό θα ήταν.
Μιχάλης:-Πάμε ξανά στη σκηνή. Τζώννυ. Το νιώθω ότι δεν τελείωσες αλλά ας τελειώσουμε
αυτό που’χαμε ξεκινήσει. Για την ώρα παίζεις ακόμα τον Ηλία που ακόμα απουσιάζει.
Όλα τα αγόρια σηκώνονται και πλησιάζουν τον Μιχάλη.

Άντζελα:-Δηλαδή ο Τζώννυ μπορεί να παίξει οποιονδήποτε απουσιάζει ή μόνο τον Ηλία;
Μιχάλης:-Μην κρίνετε από το σιωπηλοφανές του στυλ κυρία Άντζελα. Ξέρει όλους τους
ρόλους απ’έξω γιατί κυρίως αυτός τους γράφει όλους. Εντάξει, κάνουμε μετατροπές κι εμείς
στους δικούς μας ρόλους και βάζουμε αλλαγές σε συγκεκριμένα κομμάτια αλλά ο πυρήνας
στη κάθε πρόβας μας προέρχεται απ’τον Τζώννυ.
Kωνσταντίνα:-Και σύμβουλός μας στις μετατροπές είναι η Σούζυ, κυρία Άντζελα, κι ας
έιναι πολύ μικρότερη όλων μας.Ή τουλάχιστον είναι σύμβουλός μας σε μερικές από τις πιο
καίριες μετατροπές.
Mιχάλης:-Πού ήμασταν; Α! Να’το: -Αα! Νόμισα ότι διαφωνούσατε με την μέθοδο χρήσης
ενός ακόμη πιο θλιμμένου τραγουδιού για θεραπεία από ένα λιγότερο θλιμμένο.
Παναγιώτης:- Και βέβαια διαφωνούμε… Πάνος:-…και έχουμε καλύτερο τρόπο …Τζώννυ:…πολύ γνωστό στη γενιά μας …Θωμάς (με στόμφο):-Την χρήση εργαλείων-για-όλες-τιςεποχές για την εποχή μας, …ούτως ειπείν (αυτό με ακόμα περισσότερο στόμφο). …
Μιχάλης:-…Εργαλεία εννοείς ανέκδοτα συναφούς θέματος αντί θλιμμένα τραγούδια
συναφούς θέματος;
Τζώννυ -Όπως στον παλιό καλό καιρό, τόσο παλιό όσο τον καιρό που γράφονταν οι αρχαίες
τραγωδίες, που για να μη πάνε σπίτι ψυχοπλακωμένοι οι θεατές μετά από κάθε τραγική
τριλογία, έπρπε να υπάρχει και μια σύντομη κωμωδια συναφούς θέματος, για παράδειγμα
μετά την τριλογία «Προμηθεύς πυρφόρος», «Προμηθεύς δεσμώτης» , «Προμηθεύς
λυόμενος» υπήρχε η κωμωδία «Προμηθεύς κατά λάθος εμπρηστής» ή κάπως ετσι
Παναγιώτης:-Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται τηλεοπτικός διαγωνισμός ανάμεσα σε
νικητές διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει σε λάϊβ μετάδοση και μέσα σε πέντε λεφτά οι
διαγωνιζόμενοι να πλύνουν ένα πουκάμισο , να φάνε μια φραντζόλα ψωμί και να πηδήξουν
μια κοπέλλα. Πάει πρώτος ο Γερμανός και πρίν ξεκινήσει λέει «Εμείς στη Γερμανία έχουμε
μια παροιμία: Πρώτα η δουλειά, μετά το φαϊ , μετά η διασκέδαση» Πλένει το πουκάμισο και
τέρμα. Πάει ο Άγγλος και λέει «Εμείς στην Αγγλία έχουμε άλλη παροιμία. Πρώτα ένα καλό
γεύμα, μετά η δουλειά και μετά η διασκέδαση» Τρώει τη φραντζόλα , δατ’ς ωλλ. Πάει ο
Γάλλος αρχίζει τις παπαρολογίες «Εμείς στη Γαλλία πρώτα γαμάμε, μετά ...» Τέλος πάντων
επί πέντε λεφτά λέει μαλακίες και δεν κάνει τίποτε απ’όλα. Πάει ο Έλληνας και λέει στην
κοπέλλα: «Γονάτισε να το κανουμε στο σκυλίσιο και πλένε και το πουκάμισο εσύ να τρώω τη
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φραντζόλα εγώ» Ερχονται οι άλλοι ύστερα και ρωτάνε «Μεγάλε πώς σου κατέβηκε η ιδέα;»
«Εμείς στην Ελλάδα έχουμε άλλη παροιμία: Αν δεν πηδήξεις τον εργαζόμενο δεν τρώς ψωμί»
Mιχάλης:-Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ρώτημα πού κολλάει αυτό με τα τρέχοντα νέα…
Πάνος:-Ενας οδοκαθαριστης πεφτει νωρις να κοιμηθει γιατι πιανει δουλεια στις 4 π.μ. αλλά
ξαφνικα τον ξυπνανε κατι σαξοφωνιές. Τρεχει στο διαμερισμα απ’όπου προερχονται και
κατσαδιαζει τον καινουργιο νοικαρη «Σας παρακαλω κυριε, ολη η πολυκατοικια ξερει το
ωράριό μου και το σεβεται ..» «Με συγχωρειτε κυριε, τελευταια προβα είναι, αυριο δινω
συναυλια στο Ηρωδειο». Ντρεπεται ο οδοκαθαριστης μη τον πουν και αμουσο, φευγει Την
άλλη μερα πάλι τα ιδια «Μα μου ειπατε..» «Ναι, με συγχωρειτε κύριε , τελευταια προβα
είναι, ανεβληθη η συναυλια γιατι εβρεξε, δεν ειδατε;» Ντρεπεται ο οδοκαθαριστης μη του
πουν ότι δεν ηξερε ότι το Ηρωδειο είναι υπαιθριο φευγει παλι. Την τριτη μερα ριχνει παλι τις
σαξοφωνιες του ο καινουργιος, καμμια αντιδραση όμως από τον οδοκαθαριστη. Σκεφτεται ο
σαξοφω(ο;)νιάς «Ουουφ, θα μετακομισε φαινεται Ας παω στο διαμέρισμά του να δω αν
οντως εφυγε» Παει , βλεπει την πορτα μισανοιχτη, μπαινει να δει και αν ηδη πηρε τα έπιπλά
του αλλά πεφτει πανω στον οδοκαθαριστη που μαλακιζεται «Ώω, με συγχωρειτε κύριε..»
«Δεν τρεχει τιποτα φίλε, τελευταια προβα είναι, αυριο σε γαμάω»…
Mιχάλης:-Με τα κινήματα αγανακτισμένων σε όλο τον κόσμο…Οκεϋ, μην εξηγείς…
Τζώννυ:-Μια αεροσυνοδός περπαταει εν πτησει αναμεσα στα καθισματα ενός αεροπλανου
και ρωταει αν οι επιβατες θελουν κατι και ενας παπαγαλος διπλα σε καποιον επιβατη της λεει
«Πιασε έναν καφε μωρη μαλακω» Κατακκοκινη εκεινη λεει στον επιβατη «Ακουσατε κυριε
τι μου ειπε;» «Καλα σου ειπε μωρη μαλακω πιασε έναν καφε» Παει στο παρασκευαστηριο
κατά-αναστατωμενη και μη πιστευοντας στ’αυτια της , γυρναει πισω με την ελπιδα ότι ειχε
παρακουσει , της λεει ο παπαγαλος «Πού ειν’ο καφες μωρη μαλάκω;» «Κυριε τον ακουσατε
τι μου ειπε πάλι;» Σαν παπαγάλος του παπαγαλου ο άλλος λεει «Καλά σου λεει μωρη
μαλάκω. Πού ειν’ο καφες;» Παει με κλαμματα και τα λεει στο πιλοτο στον θαλαμο
πλοήγησης, γινεται τουρκος αυτός απ’την τσαντιλα γενικα συν από την τσαντιλα που θεωρει
ότι του θιξανε το αντριλικι που προσβαλλαν δικια του αεροσυνοδο, παει αγριος στον επιβατη
και του λεει «Μαζεψ’τον παπαγάλο σου για τι θα σας πεταξω εξω και τους δυο» «Θα μας
κλασεις τα’αρχιδια» απανταει ο παπαγαλος, «Θα μας κλασεις τα’αρχιδια» επαναλαμβανει κι
ο επιβατης, ανοιγει λοιπον ο πιλοτος μια πορτα και τους ριχνει και τους δυο στο κενο. Λεει ο
παπαγαλος (που τελικα δεν ανηκε καν στον επιβατη) «Ξερεις εσυ να πετας;» «Όχι» « «Τότε
τι τσαμπουκαλευεσαι ρε μαλακα; Αφου δεν σε παιρνει»…
Mιχάλης:-Τώρα αυτό πού κολλάει; Α! Α! Μη μου πεις! Το’χω-το’χω! Εννοείς ότι η
καμπάνια να πειστουμε όλοι ότι μόνο κάποιους τους παιρνει να πουλανε μαγκιά κι οι άλλοι
αν απλως καν διανοηθούν να το κανουν απλως θα καταστραφούν, και ότι είμαστε σαν αυτόν
τον μαλάκα παπαγάλο παπαγάλου που θαυμαζει τη μαγκιά του παπαγάλου και την μιμείται
σαν ηλίθιος και την πατάει… Μπήκα… εε , καλά! Μαλακία μαγκιά ήταν. Α! Θωμά να
παρεμβάλλω ένα ανέκδοτο που μόλις μου’ρθε ή έχεις δει ανάμεσα στο δικό σου και του
Τζώννυ καμιά σύνδεση που δεν πρέπει να σπάσει;
Θωμάς:-Κανένα πρόβλημα, λέγε.
Mιχάλης:-Μια φορά κι εναν καιρο ηταν ένα αντικομφορμιστικο χελιδόνι που όταν το
φθινοπωρο τα άλλα εφυγαν για τις θερμες χωρες αυτό αποφασισε να παραμεινει εκει που
ηταν. Συντομα καταλαβε το λαθος του και ειπε να ξεκινησει μονο του για τον Νοτο. Το κρυο
ομως δημιουργησε παγο στα φτερα του και δεν μπορουσε να τα κινει ελευθερα και μη
μπορωντας να πεταξει επεσε σε μια αυλη που κοντα ειχε ενα σταβλο. Περασε από κει μια
γελαδα και του ερριξε μια κουραδα Το χελιδόνι νομισε πως ηρθε το τελος του Αλλά κατω
απ’την κοπριά ζεσταθηκαν τα φτερα του κι ο παγος έλιωσε χαρουμενο που μπορουσε να τα
κινει αρχισε να τιτιβιζει Το άκουσε μια γατα, πλησιασε, τοβγαλε απ’την κοπρια και τοφαγε.
Ηθικο διδαγμα:1ον Οποιος σε χεζει δεν θελει κατ’αναγκη το κακο σου 2ον Όποιος σε βγαζει
απ’τα σκατα δεν θελει κατ’ανάγκη το καλο σου 3ον και κυριοτερον: Αν νιωθεις μια γλυκεια
θαλπωρη κάτω από ένα ογκο από σκατά κράτα το στομα σου κλειστο…Αυτό κάποτε, όταν
πατέρας μου ήτανε στην ηλικία μας, ήταν πόστερ στα Αγγλικά, με τίτλο «Ιστορία με ηθικό
δίδαγμα». Αλλά φαίνεται πως το δίδαγμα αυτό διαρκεί για πάντα. Ευχαριστώ Θωμά. Λέγε:
Θωμάς:-Ένας σκελετός στο πρώτο νεκροταφείο, βαριέται μέχρι θανάτου , δεν περνάει η
ώρα, τι-να-κάνει, τι-να-κάνει για να περάσει λιγάκι η αιωνιότητα, σκέφτεται να κάνει καμιά
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φάρσα για να τρομάξει κάναν ζωντανό μέχρι θανάτου. Θυμάται μια αντικαπνιστική
διαφήμιση που σ’ένα πόστερ ένα χέρι σκελετού άναβε σε κάποιον καπνιστή τσιγάρο,
σκέφτεται «φαντάσου να μην ήταν μόνο χέρι στο πόστερ αλλά ολόκληρος σκελετός,
όπως εγώ, και να μην ήταν πόστερ αλλά σκελετός λάιβ όπως εγώ, ε δεν θα σκεφτόταν ο
άλλος «ωχ αμάν έτσι θα γίνω κι εγώ» ; Ε, δεν θα τον τρόμαζε μέχρι θανάτου αν σκεφτόταν
ότι θα γίνει έτσι σαν και μένα;» Φεύγει μετά τα μεσάνυχτα απ’το Πρώτο να πάει στην
Πλάκα να την πέσει σε κάναν ξενύχτη, βρίσκει έναν μόνον του που μόλις έχει βγει από
ταβέρνα , έχει φάει , έχει πιεί, έχει λύσει την γραβάτα και περπατάει αργά καπνίζοντας, ο
τέλειος στόχος. Πετάει το ένα τσιγάρο ανάβει καπάκι άλλο. Πάει από πίσω ο σκελετός,
παίρνει την γόπα, ρουφάει μια τζούρα, τον πλησιάζει, του χτυπάει τον ώμο με το κοκκαλένιο
το χέρι, γυρνάει ο άλλος κι ο σκελετός του φυσάει τον καπνό στα μούτρα. Τον κοιτάει ο
άλλος καλά-καλά από πάνω ως κάτω και του λέει: «Εσύ ρε μαλάκα τι καπνίζεις; Δε βλέπεις
πώς έχεις γίνει;»…
Mιχάλης:-Και όσον αφορά την σχέση με τα τρέχοντα μήπως εννοείς …
Θωμάς:- Και βέβαια αυτό εννοώ. Δεν διατρεχουμε κανένα κίνδυνο να γίνουμε ποτέ σαν α
γκόλντεν ζόμπι. Αρα τι προσπαθούν να μας τρομαξουν ότι θα γίνουμε ποτέ σαν αυτά; Λες
να τα ζηλέψαμε; Δεν βλέπουν πώς έχουν γίνει; …Τζώννυ, το επόμενο που θα’λεγε ο Ηλίας
πες το εσυ. Αγγλικά δόξα τω Θεώ ξέρεις.
Τζώννυ:-Ασ’τα δεν πειραζει. Θα πω λίγο τα λόγια το σε έμμετρο αγγλικό να φανεί οτι μπορεί
να μελοποιηθεί, θα πω την μετάφραση να φανεί ότι ταιριαζει με τα ζομπυ που εξήγησες και
μετά παίζουμε το λινκ με το ελληνικό να φανει ποια μελωδία εννοούμε, και όταν φανεί ο
Ηλίας θα φανεί και γιατί αυτός και όχι άλλος ταίριαζε να το τραγουδήσει
Mιχάλης:-Μπάστα λα φάτσα που λεν κι οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
Τζώννυ:-Α! Μην ξεχάσω: Με τον Ηλία αυτό που παραφράσαμε δεν ήταν το αρχικό που
έχει έναν αιώνα ιστορία αλλά μια ενδιάμεση οικολογική παράφραση που’χε ήδη γράψει ο
πατέρας της Σούζυ για εφαρμογή στην Αμερική. Στην ουσία, λίγο-πολύ αντικαταστήσαμε την
λέξη «γη» με την λέξη «ζωή». Κοινώς μόνο την μη έμμετρη μετάφραση κάναμε, άπαξ και
είδαμε οτι ταιριάζει με τα τρεχοντα.
Aλέκος:-Τζώννυ είναι οι φωτοτυπίες που είχατε υπό μάλης όταν τρέχατε στο σουβλατζίδικο;
Τζώννυ:-Ακριβώς. Μαζί με κάτι άλλες όμως.
Aλέκος:-Α! Εννοείς τα ανέκδοτα, που υποθέτω πως προκάλεσαν δισταγμούς, αναβολές ,
διακοπή κλπ;
Mιχάλης:-Δεν έχετε δει ακόμα τίποτε κύριε Αλέκο…
Aλέκος:-Τέλος πάντων, δεν μας πασσάρατε κι εμάς κανα αντίτυπο με τα Αγγλόφωνα να
κοιτάμε με την Άντζελα μήπως με το αυτί δεν τα πιάνουμε καλά;
Τζώννυ:-Βεβαιότατα, ιδού….(τους δίνει από ένα αντίτυπο που του δίνουν η Στέλλα και ο
Πάνος)… Άλλη φορά ίσως να τα βάλουμε σαν υπότιτλους στο λινκ, θα ρωτήσουμε τον
Συλβέστερ αν γίνεται. Ή τον Δημήτρη και τον Νίκο που δεν έχουν ακόμα πανελλήνιες, ώστε
αν είναι χρονοβόρο τότε να μη ζορίσουμε τον Συλβέστερ. Τα λόγια λοιπόν λένε πράγματα
που είναι απόλυτα διεθνή ως προς την εφαρμοσιμότητά τους τώρα με την παγκοσμιοποίηση,
παρ’όλο που στο λινκ θα νομίσει κανείς, μόνο εκ πρώτης όψεως βέβαια, ότι αφορούν μόνο
την Ελλάδα. Να τι λένε: Σε περίπτωση που θα υπάρξουν αρκετές ακόμα γενιές/ιστορικοί,
ξύνοντας τα σοφά τους κεφάλια θα σκέφτονται ποιά έθνη/είχαν ανθρώπους ελεύθερους σαν
πουλιά για να σώσουν μερικές από τις χάρες της ζωής/που τώρα τις ατιμάζει ένα μάτσο από
κατακάθια/σκουπίδια που κλάνουν/Πού να βρω και στην Ευρώπη και στην Αμερική μερικά
αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες/που θα μπορούσαν τώρα να κάτσουν να σκεφτούν
πώς να δικάσουν για εσχάτη προδοσία/εκείνους που ζουν σαν να’ναι φτιαγμένοι από τα πίξελ
στις οθόνες των υπολογιστών/και σκοτώνουν σαν απλώς να σχίζουν φωτογραφίες/ Δεν σε
κάνει κακό ανθρωπο ή κάθαρμα/δεν σε κάνει να παραβαίνεις την Βίβλο/αν αφιερώσεις λίγο
χρόνο να σκεφτείς τι τους πρέπει/τι είδους νόμοι υπάρχουν που να μπορούν και που πρέπει
να τους ακουμπήσουν/δεν σε καθιστά σκληρό άνθρωπο/αν ως δέουσα τιμωρία τους/τους
δώσουν οθόνες και ρεύμα/και ζήσουν ισόβια μόνο με αυτά/είναι μια διαφορά που ούτε καν
θα την παρατηρήσουν/στις καρδιές τους και στα κορμιά τους/Δεν είναι περίεργο το ότι αυτοί
που τη ζωή τη γαμάν και τη φουντάρουν/ζουν σαν να μην είχε γι’αυτούς καμιά χάρη για να
την αγαπήσουν/άρα μην απορείτε και μη χάσκετε γύρω τους σαν χάχες/φουντάρετε τα
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καθάρματα,τους μαλάκες, τους σκατοκέφαλους,τους σκατόκαρδους, που γαμάν τη μάνα
τους/Η ζωή ανήκει σ’αυτούς που τη χρειάζονται/εσύ αν δεν την χρειάζεσαι απλώς στρίβε,
αραίωνε/ασ’τη κάτω την ζωή μας, την χρησιμοποιούμε/ζήσε σε οθόνη αν το προτιμάς /ασ’τη
ζωή ήσυχη, μην ασχολείσαι μ’αυτήν και μη δίνεις ένα πούτσο/πάρ’τε κάμποσες οθόνες και
διαλέξτε ο ένας τον άλλο να παίζετε μόνοι σας τα παιχνίδια σας, εμάς δεν μας χρειάζεστε.
Λοιπόν:Αν σας σιγοτραγουδήσω απλώς τα πρώτα στιχάκια αμέσως θα καταλάβετε ποιο
τραγούδι είναι, αν δεν το καταλάβατε ήδη :
(Μουρμουρίζει τραγουδιστά χωρίς υπόκρουση)

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,
Ήδη καταλαβατε ποιο είναι. Λοιπόν: Ακουτε τώρα μελωδία και ελληνικά λόγια αλλά πότε
να κοιτάτε τις φωτογραφιες στο βιντεο για να τις σκεφτεστε πότε στην εδώ Βουλή πότε σε
άλλες χώρες, πότε να θυμάστε τι έλεγε η μετάφραση που σας διάβασα και πότε να κοιτάτε,
όσοι θέλετε να σιγοτραγουδάτε σαν σε καραόκε, την φωτυτυπία να βλέπετε οτι όντως
τραγουδιέται.
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.
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Σούζυ:-Με άλλη παράφραση, το’χε βάλει για τους αγανακτισμενους στο Σύνταγμα ο
Λαζόπουλος τότε που φέρνανε τον Παπαδήμο. Το θυμάστε;
(Παίζει λίγο από το εξής…)
http://www.youtube.com/watch?v=NyTPhhty6Ys&feature=related

…και ξαφνικά της κάνει νόημα ο Tζώvννυ να το βάλει στο pause)

Τζώννυ:-Η βασική μας ομοιότητα της εκδοχής μας με την εκδοχή του Λαζόπουλου είναι
βέβαια ότι και οι δυο εκδοχές έχουν την ίδια ουσιαστική διαφορά από την αρχική που είναι
εκατό χρονών. Τότε γράφτηκε μετά τήν έξωση του βασιλιά, και την αντιμετώπηση μιας
δωδεκαετούς κρίσης μετά από πτώχευση, γι’αυτό και αγκαλιάστηκε πλατειά σαν κάτι
θριαμβευτικό και πραγματικό, ενώ τώρα δεν υπάρχει τετελεσμένο, είναι για
αυτοενθάρρυνση μέσω ιστορικού προηγούμενου, άρα δεν πρόκειται και να διαδοθεί πλατειά
όσο αν ήταν λαϊκό, ούτε και δικαιούται. Και μην ξεχνάμε. Όλα τα λαϊκά στο φιλμ
«Ρεμπέτικο» ήταν μεν σε στυλ εποχής αλλά ήταν από Γκάτσο-Ξαρχάκο, αυτό ήταν το μόνο
που ήταν παλιό. Κοινώς πολύ καλά λένε ότι «Πρώτα γίνεται γεγονός ένα γεγονός και μετά
αποθανατίζεται».
Mιχάλης:-Βλέπεις, μόνο τον Ομπάμα αποθανατίσανε με Νόμπελ Ειρήνης εκ των προτέρων
μπας και φιλοτιμηθεί να κάνει κάτι για την Ειρήνη κι όχι εκ των υστέρων για κάτι που είχε
ήδη κάνει.
(κάνει πάλι νόημα ο Tζώvννυ στη Σούζυ και βάζει και το υπόλοιπο. Κατά τη διάρκειά του χτυπάει
κουδούνι κι έρχεται κι ο Ηλίας, γιγαντόσωμος κι εύρωστος, του ανοίγει η Σούζυ, χαρετάει με
χειραψία την Λένα, με υπόκλιση και χαμόγελο τους αγνώστους στον ίδιο Άντζελα και Αλέκο,
κουνώντας από μακριά το χέρι του στα κορίτσια κλείνοντας μάτι στα αγόρια. Ξαφνικά, και πριν
τελειωσει το τραγούδι, ο Τζώννυ πιάνει τον Ηλία απ’ το ΄χέρι, του δίνει μια φωτυτυπία και τον πάει
δίπλα στον Μιχάλη, ο Μιχάλης κάνει νόημα σε όλους να σηκωθούν και να πάνε δίπλα τους , όταν
τελειώσει το τραγούδι στήνονται να διαβάσουν από την φωτοτυπία του ο καθένας)

Αγγελική:-Οι αρχαίοι Έλληνες από τη θεατρική σκηνή κάνανε και παιδεία και πολιτική
ανάλυση, και κοινωνική κριτική, μετά όμως από το γνώθι σαυτόν και από την αυτοκριτική
Θωμάς:-Εμείς κάποια αυτοκριτική, περί υπερκατανάλωσης, ήδη την κάναμε…
Στέλλα:-…και αν παρακάτω χρειαστεί και δεν την κάνουμε μη μας χαϊδέψετε τ’αυτιά, να
μας το πείτε να δούμε μήπως έχετε δίκιο..ακόμα κι αν μας έρθει ταμπλάς και λιποθυμήσουμε
Μιχάλης:-…μέχρι τότε όμως θα ακούσουν και οι απέναντι την κριτική μας
Κωνσταντίνα:-Πώς να τους την κάνουμε; Π.χ. έτσι;
http://www.youtube.com/watch?v=mbwpHppvnWA

(διαλέγουμε απ’την Γαρμπή το κομμάτι όπου τραγουδάει

το στίχο «πες το μ’ενα φιλί»)

Κωνσταντίνα:-Λοιπόν; Να τους το πούμε μ’ένα φιλί σαν την Γαρμπή;
Ηλίας:-Να τους το πούμε σαν τον Μητσιά μ’ένα γιουκαλίλι; που πανάθεμά με κι αν ξέρω τι
είναι αυτό: Το γκουγκλ μου το’βγαλε!
Αγγελική:- Ή να τους το πούμε μ’ένα τραγούδι;
(μόλις ακουστεί λίγο το «Του άντρα του πολλά
βαρύ» πάμε στα παρακάτω τύπου «δεν μου γαμιέσαι πρωί πρωί» κλπ που λέει ο Πάγκαλος)
http://www.youtube.com/watch?v=fHbr5ykrbes&feature=related

Πάνος:-Να τους το πούμε με τραγούδι παραδοσιακό;
http://www.youtube.com/watch?v=F3t_R7FvNR4&feature=related ,

Παναγιώτης: -Ή και με μποέμικο;
http://www.youtube.com/watch?v=UlVjJ6ES65M&feature=related

Πάνος:-Να τους το πούμε σαν άγαμοι θύται;
http://www.youtube.com/watch?v=5-vZuhxm_8Q&feature=related

Σ’αυτό αρχίζουν να χορεύουν και μόλις πάει να το βγάλει ο Τζώννυ του φωνάζουν «ασ’το, ασ’το» και
το ξαναβάζει μέχρι που σταματάνε να χορεύουν

Μιχάλης:-Να τους το πούμε αγανακτισμένα;
Ηλίας:-ΟΚ,αλλά χωρίς οπτική επίδειξη γιαουρτωμένου.Δείχναν οι τραγικοί αίμα επι σκηνης;
Παναγιώτης:-Το πιλάφι τρώγεται με γιαούρτι και με τραγούδι γιαουρτά. Το σιχτίρ πιλάφ με
και το σιχτίρ γιαούρτ μήπως τρώγονται με κλασσική μουσική με τίτλο «όπως σου’ρθε να σου
φύγει»; (Ξεκινάμε την Κάρμινα Μπουράνα με τους 2-3 πρώτους καταζητούμενους του επόμενου
λινκ. http://www.youtube.com/watch?v=IYalWdsMAzY , αλλά τη συνδυαζουμε με τις εικονες (αλλά όχι τον ήχο)
του προηγούμενου λινκ)
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Ηλίας:-Και πού σερβίρεται το σιχτίρ πιλάφ; Στην πλατεία σιχτίρ;
http://www.youtube.com/watch?v=wQFWlFoIknA
http://www.youtube.com/watch?v=iZjwwUK0nBw
http://www.youtube.com/watch?v=EcXv7ozSQPQ

Τα παιζουν (από λίγο το καθένα)αλλά με υπόκρουση την Κάρμινα Μπουράνα του προηγούμενου )

Αγγελική:-Είπαμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες από τη θεατρική σκηνή κάνανε και παιδεία και
πολιτική ανάλυση, και κοινωνική κριτική, μετά όμως από το γνώθι σαυτόν και από την
αυτοκριτική. Εμείς που το θέατρο το συνδυάσαμε και με κάτι νύχτες με φεγγάρι , όπως τις
λέει Κηλαηδόνης…
Στέλλα: -…και μάλιστα μ’αγιόκλημα και γιασεμιά αρχικά του απέναντί μας άλσους, πριν
τραγουδηθούν και σαν κάθε θερινού σινεμά…
Ηλίας:…Όσοι από μας βιώνουμε τα πράγματα πιο ρομαντικά ας φανταστούμε πώς θα’ταν να
ξανανοίγαμε το υπαίθριο θέατρο εκείνο για να βοηθάμε την αγωγή του πολίτη με αυτό:
Αγγελική:
Ανοίξαν ένα θέατρο μακρύ 50 μέτρα
που ήταν όλο υπαίθριο και όχι από πέτρα
Στέλλα:
οι άλλοι μέσα στη Βουλή κρυφτήκανε μ’ελπίδες
και κοίταγαν την κίνηση απ’τις εφημερίδες
Ηλίας:
έτσι που μέναν στη Βουλή σαν αποχαυνωμένοι
για πότε τον εφάγανε μυστήριο τους μένει
Πάνος:
αντί μολότωφ κράταγαν τα φωτεινά δαυλιά τους
και στ’άλλο χέρι κράταγαν τα φοβερά καυλιά τους
Θωμάς:
κι ενώ επεριμένανε να τους κρεμάσουν όλους
οι Αχαιοί ακράτητοι τους ξέσκιζαν τους κώλους
Κωνσταντίνα:
και φυλακή ζητάγανε μόνοι τους να τους χώνουν (η Κωνσταντίνα σταματάει κι ο Μιχάλης
εκτοξεύεται στο πλευρό της Της χαμογελαει )

Μιχάλης:
όσοι ήθελαν τον κώλο τους κάπως να τον γλιτώνουν (χαμογελάει στην Κωνσταντίνα σαν να του’χε πει
«ευχαριστώ» κι αυτός να της έλεγε «Παρακαλώ!
Τίποτε» και γυρνάει στην θέση του)

Στέλλα:
κι έτσι τα κλεψιμέϊκα βοηθάγαν να βρεθούνε
να πάρουν μια γερή ποινή για να προστατευθούνε
Παναγιώτης:
κι ήρθε το τέλος εποχής κι εμάς με τις υγειές μας
και να φυλάμ’τον κώλο μας από τις λαμογιές μας
Σούζυ:-Αγαπητό κοινό, και βέβαια ξέρουμε τι αναρωτιέστε όλοι. Αν αυτή η παράφραση της
αρχικής παράφρασης σε πορνό που είχε κανει η ανώνυμη λαϊκή μούσα πριν δεκαετίες
μπορεί να τραγουδηθεί στη μελωδία του «Κάρμινα Μπουράνα» με την οποία τα ΠΑΣΟΚ
πολιόρκησε το κάστρο της Δεξιάς και οι αγανακτισμενοι πολιόρκησαν το κάστρο του
ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε όπως μας ήρθε να μας φύγει, και να αποσπαστεί και η χρήση του
τραγουδιού αυτού από το ΠΑΣΟΚ όπως η κόρη του Μάνου Λοϊζου απέσπασε από αυτό την
χρηση του ήλιου του πατέρα της κι όπως η Ιουλίττα Ηλιοπούλου απέσπασε από τη ΝΔ την
προεκλογική χρήση της βράβευσης του Ελύτη με Νομπελ και όπως, ελπίζουμε από μονο του
θα ντραπεί πλεον το ΠΑΣΟΚ , και θα αποσπασει από τον εαυτό του την προεκλογικη χρηση
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του Σικελιανού για να μη νομιζει η νεα γενια ότι Πνευματικό Εμβατήριο το έγραψε σαν
«Ύμνο του ΠΑΣΟΚ» όπως ο Καρατζαφέρης έγραψε για την ΝΔ του Μητσοτάκη το «χέριχέρι με τον Καρατζαφέρη». Αυτό το τραγούδι το’χαμε πρωτακούσει στο «Εξκάλιμπερ» στην
ξενοιαστη παιδικη μας ηλικία τότε που οι έγνοιες μας μπορούσαν να αφήνονται στον βασιλιά
Αρθούρο, τον Λανσελοτο, τον Γκάλλαχαντ και τον Ρομπεν των Δασών. Ας το θυμηθούμε
λιγο: http://www.youtube.com/watch?v=Db40S82sqic (παιζει λιγο)
Ας το ξανακουσουμε και ας φανταστουμε τους εκτελεστές να λένε τους στίχους για την
άλωση της βουλής αντι να λένε τα λατινικά που λένε: Γίνεται;
http://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw&feature=related
Παίζει λίγο και σταματάει αλλά τα κορίτσια της κάνουν νόημα να συνεχίσει λίγο ακόμα, μετά της κάνουν νόημα
ότι είναι έτοιμες

Σούζυ:-Oκεϋ τελικό κρας τεστ. Δουλεύει; Το μόνο που χρειάζεται είναι να’ναι και τα δυο
τραγουδια σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο:
Όλα τα παρακάτω, κορίτσια κι αγόρια, τα τραγουδανε σε μελωδία «Κάρμινα Μπουράνα» σαν τραγουδίστριες
και τραγουδιστές κλασσικής ορχήστρας, που εκτελούν σοβαρότατη δουλειά , και αγέλα στοι κι αλύγιστοι
τραγουδάνε, γυρνώντας όλοι ταυτόχρονα σελίδα σε φακέλους και με απολύτως ίδια στάση και κίνηση )

Ανοίξαν ένα θέατρο μακρύ 50 μέτρα
που ήταν όλο υπαίθριο και όχι από πέτρα
οι άλλοι μέσα στη Βουλή κρυφτήκανε μ’ελπίδες
και κοίταγαν την κίνηση απ’τις εφημερίδες
έτσι που μέναν στη Βουλή σαν αποχαυνωμένοι
για πότε τον εφάγανε μυστήριο τους μένει
αντι μολότωφ κράταγαν τα φωτεινά δαυλιά τους
και στ’άλλο χέρι κράταγαν τα φοβερά καυλιά τους
κι ενώ επεριμένανε να τους κρεμάσουν όλους
οι Αχαιοί ακράτητοι τους ξέσκιζαν τους κώλους
και φυλακή ζητάγανε μόνοι τους να τους χώνουν
όσοι ήθελαν τον κώλο τους κάπως να τον γλιτώνουν
κι έτσι τα κλεψιμέϊκα βοηθάγαν να βρεθούνε
να πάρουν μια γερή ποινή για να προστατευθούνε
κι ήρθε το τέλος εποχής κι εμάς με τις υγειές μας
και να φυλάμ’τον κώλο μας από τις λαμογιές μας
Μιχάλης:-Take five! Πέντε λεπτά διάλειμμα αυτοθαυμασμού.
Τζώννυ:-Παιδιά, έχω χάσει επεισόδια απ’την προηγούμενη πρόβα μέχρι τώρα; Έπαθα! Μα
ας τα πιάσουμε απ’την αρχή: Μιχάλη τι φοβερή η αρχή στο στυλ «Όλοι με γνωρίσατε, ο
Λαζόπουλος είμαι», ενώ διαφέρετε μέρα με την νύχτα, και ξαφνικά προσθέτεις, μείον τάδε
χρόνια και μείον τάδε κιλά. Στέλλα κατά λάθος έκατσε ο Θωμάς και αυτοσχεδίασες τώρα να
τον κοιτάξεις έτσι που τον κοίταξες για να σηκωθει να σε καθίσει πριν ξανακάτσει; Ή
το’χατε στήσει; Όπως και να’χει το’να καλυτερο από τ’άλλο!..Hλία περι γιαουρτιού…Ρέστα!
Μιχάλης:-Τους υπότιτλους στον Λουκάνικο ως αρχηγό των κουκουλοφόρων εσύ τους
έβαλες; Πολύ ωραίοι!
Τζώννυ:-Ε, τελείως σε στυλ Ελληνοφρένειας ήταν. Τα’χουμε εμπεδώσει αυτά όλοι.
Αλλά αυτό που ήταν άπαιχτο ήταν το ύφος που βρήκαν τα κορίτσια για να γλιτώσουν την
αμηχανία του να λένε λόγια σόκιν. Βοήθησε και το ότι Ηλίας που έχει το πιο ύφος
νταλικιέρη απ’όλους είπε τα πιο ρομαντικά λόγια…
Μιχάλης:-…Άσε πια εκείνο το γιουκαλίλι. Μυστήριο μας μένει κι όλους εμάς τι ήταν…
Τζώννυ:-Και μετά το οξύμωρο φαινόμενο Ηλία όλες οι ασυμφωνίες εμφάνισης και
λεξιλογίου ήταν δυνατόν να γίνουν. Κάτι μου θυμίζουν αλλά δεν μπορώ να το εντοπίσω
Μιχάλης:- Και μένα κάτι μου θυμίζουν.
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Αγγελική:-Θα φορέσουμε ξαφνικά και τουαλέτες και φράκα και θα βρούμε και αναλόγια να
διαβάζουμε, και κααλά, τα σόκιν σαν από παρτιτούρες…
Τζώννυ:-Εσένα σου κατεβαίνουν αυτά ή σ’όλα τα κορίτσια μαζί;
Αγγελική:-Σε μια κατεβαινουν. Αλλά όχι σ’εμένα
Τζώννυ:-Δηλαδή;
Αγγελική:-Στην Σούζυ
Τζώννυ:-Γουάτ; Κι εσένα από πού σου’ρθανε ρε Σούζυ;
Σούζυ:-Από τα λινκ του Λόρυ προφανώς.
Τζώννυ:-Πώώώ-πω! Αυτό ήταν! Εμένα ούτε μου’ρθαν ούτε εντόπισα τι μου θύμιζαν, εσένα
και σου’ρθαν και εντόπισες από πού!
Ηλίας:-Ρε παιδιά, επειδή μερικοί από μας πριν την συγχώνευση των σχολείων μας δεν
ήμασταν στο σχολείο που ήταν μέχρι πέρσι ο Λόρυ δεν μας τα δείχνετε και μας αυτά τα λινκ;
Τζώννυ:-Άλλο που δεν θέλουμε. Το λινκ γι’αυτό όπου κάνει τον μιστερ Μπην που
αντέγραφε σε διαγώνισμα θα σας στείλω με η-μέιλ όσους ήσασταν στ’άλλο σχολείο, πάμε
εδώ τώρα να δούμε μαζί τα δυο που εννοεί η Σούζυ. Το πρώτο είναι απ’την αίθουσα τελετών
πρόπερσι στη γιορτή πριν κλείσουμε για Χριστούγεννα, το πήρε στο κινητό η αδελφή του
Μιχάλη, το δικό της γέλιο είναι αυτό που ακούγεται. Ντυμένος Αϊ Βασίλης ο Λόρυ
παριστάνει την βασίλισα της νύχτας στον «Μαγεμένο Αυλό» του Μότσαρτ.
http://www.youtube.com/watch?v=80bYaZcYP8s&feature=relmfu

Ταλεντάρα ε! Στο δεύτερο Η ταλεντάρα που έχει ο Λόρυ και σε κάτι άλλο!!!
http://www.youtube.com/watch?v=e_pgsiwruRM

Μιχάλης:-Το’χω, το’χω! Το εντόπισα τι μου θύμιζε η ιδέα της Σούζυ.
Κωνσταντίνα:-Άρα ότι και στον Τζώννυ; Τον Λόρυ; Πάλι καλά , εγώ νόμισα πως θα’ταν
καμιά τσόντα.
Μιχάλης:-Στον Τζώννυ εσείς θυμίσατε τον Λόρυ. Σ’εμένα ο Λόρυς θύμισε κάτι άλλο.
Κωνσταντίνα:-Άρα τελικά ήταν τσόντα. Αφού δεν λες τι ήταν καρφώθηκες. Στειλ’το μου
στο κινητό να δω αν είναι αναμεταδόσιμο ευρύτερα εδώ. Αν και για να θυμίζει Μπετόβεν
θα’ταν τόσο σπέσιαλ που θα το’χεις στο κινητό. Α! Αυτό εννοούσες όταν φώναζες «Το’χω,
το’χω!». ΟΚ, μη μου το στέλνεις, βα’λτο μου κατ’ευθείαν.
Μιχάλης:-Ύστερα μας λέτε γιατί δεν σας την πέφτουμε. Αιμομμίχτες θα γίνουμε; Αν
καθόμαστε στα ιδια θρανία απ’το νηπιαγωγείο και μας ξέρετε καλύτερα απ’ότι οι αδελφές
μας τότε πώς να σας δούμε σαν γυναίκες; Πάρ’το κινητό και δες την τσόντα. Ακούς εκεί να
με βγάλει και τσοντάκια και αδελφή ταυτόχρονα. Πού- σου γαμώτο, πάλι καρφώθηκα, από
αδελφός έγινα και αδελφή. Ομοφυλόφιλος αιμομίχτης.
Αλέκος:-Εκείνο με την 5η του Μπετόβεν είναι; Που’χε παίξει κι ο Λαζόπουλος;
Κωνσταντίνα:-Ναι! Το ξέρετε κι εσείς;
Αλέκος:-Το μόνο μου πρόβλημα είναι οτι δεν το έχω ολόκληρο, αν μπορούσε ο Μιχάλης να
μου την στείλει θα με υποχρέωνε.
Μιχάλης:-Χαρά μου να σας βοηθήσω. Θα τη στείλω στον Τζώννυ και σας βρίσκει.
Αλέκος:-Ευχαριστώ
Ηλίας:-Παιδιά, τώρα με τα γιαούρτια βγαίνει κανας συνδυασμός με τον Πάγκαλο και το
«Πότε Βούδας πότε Κούδας»; Εννοώ εκεί με τα γιαούρτια αν ειχε φάει και κανα αυγό, πώς
θα ταιριάζαμε κανα «άλλο ο γιαουρτομάτης κι άλλο ο αυγουλομάτης». Μα είναι όντως άλλο;
Παναγιώτης:-Προβληματίζεται η νεολαία σήμερα! Ηλία, δεν στο’χα ότι έχεις και τέτοιες
ανησυχίες…
Μιχάλης:-Ηλία, τον Τζώννυ να ρωτήσεις για τα φώτα του. Κάτι τέτοια εκείνος τα ψάχνει.
Εσένα μόνο τα ερεθίσματα από Τσέχωφ και πάνω αγγίζουν τις κεραίες σου. Από σένα τον
είχε εμπνευστεί τον τίτλο «Η αρκούδα»; Ωχ-ωχ-ωχ: Ο Τζώννυ αυτοσυγκεντρώνεται,
το’χει, τοχει!
Τζώννυ:-Με αλλαγή στόχου κάτι βγάζω. Αν αντί Πάγκαλο σημαδέψουμε Τζοχατζόπουλο.
τότε να πως μπορεί να πάει: «Μία νύχτα στο Κουκάκι του την φέρανε του Άκη/Ένα κι ένα
κάνουν δυο/πέστε του τού Άκι αντίο/δυο κι ένα κάνουν τρία τον γραπώσαν τα θηρία/Τώρα
που’γινε σαν μούμια θα του στείλουμε λουκούμια/να χτυπάει την κεφαλή του στο
μακρόστενο κελλί του». Α! Ακούστε φοβερή έκφραση που άκουσα από τον θείο της Σούζυ,
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τον Αντώνη, για τον Τζοχατζόπουλο: Είχε ύφος σαν τον Ελ Σιντ πάνω στ’άλογο. Εννοούσε
στο τέλος που ήταν νεκρός ο Ελ Σιντ κι απλώς ήταν στερεωμένος στη σέλλα.
Ηλίας:-Ωραίο, όντως. Αλλά τα σκεφτόμαστε αυτά αργότερα. Μιχάλη δεν σημαίνεις τέρμα
διαλείμματος αυτοθαυμασμού; Ακόμη δεν φτάσαμε σε εκείνο που είχαμε συμφωνήσει για
φινάλε αρχικά, και μάλλον δεν θα ξερει και το κοινό μας πού να χειροκροτήσει….Τι με
κοιτάτε όλοι έτσι;
Μιχάλης:-Έχεις χάσει επεισόδια, το’χαμε συζητήσει όταν έκανες πρόβα προφίσιενσυ.Πάμε
Κωνσταντίνα:-Τέρμα το διάλειμμα κιόλας;! Και δεν σε ευχαρίστησα ακόμη που με έσωσες
εκει που’χα κρύο ιδρώτα και διακτινίστηκες δίπλα μου; Αυτό σηκώνει φιλί. Στο χρωστάω
Μιχάλης:-Που είπα τη λέξη «κώλος» όταν έπρεπε να την πεις όχι τραγουδιστά και σαν
μέλος χορωδίας; Καλά, όλες τις αγγαρείες σε μας τους τσοντάκηδες αδελφές τις βάζετε.
«Κώλος-κώλος-κώλος» . Σου χρέωσα τρία φιλιά ακόμα στον λογαριασμο σου. Πάμε
Όσα ήδη είδαμε ότι κάνουμε εμπνέουν πάρα πολύ και τους ξένους, αν δείτε σχόλια ξένων
ήδη ζητάνε να τους στείλουμε σκύλους σαν τον Λουκάνικο, τον αρχηγό που είδαμε, να τους
οργανώσουν , γράφουν τραγούδια για αυτόν και λήμματα στην Βικιπαιδεια και την
ξενόγλωσση Wikipedia http://www.youtube.com/watch?v=2FtPu4jEyf4 Ψαξτε τον και σαν Sausage
dog και σαν Riot dog αν νομίζετε πως σας κανω πλάκα. Αλλά και από την Ισπανία, την
αφυπνίστρια και αλληλέγγυα αλογόμυγά μας έχουμε ανταπόκριση. Ιδού:
http://www.youtube.com/watch?v=_HPb46aK7hM

Ξαφνικά Αλέκος βγάζει ένα μπλοκάκι και αρχίζιε να σημειώνει κάποιοα πράγματα Suddenly

Μιχάλης:-Θα ήταν μεγάλη μου τιμή κύριε Αλέκο να δω πρόσωπο της ηλικίας σας να κρατάει
σημειώσεις αλλά επειδή ξέρω ότι απλώς λέω μαλακιούλες ς για να το πάω αλλού άρα είτε
γράφετε δικά σας για να μη χαραμίζετε χρόνο, είτε είστε ποιητής και σας ήρθε μια
ομοιοκαταληξία και δεν θέλετε να την ξεχάσετε, όχι βέβαια για ποίημα που σας ενέπνευσα
εγώ, εκτός κι αν είναι ξέχεσμα όσων μόλις είπα. Δεν έχω την αδιακρισία να ρωτήσω ποιες
είναι οι λέξεις που ομοιοκαταληκτούσαν αλλά θέλω απλώς να ρωτήσω αν σωστά μάντεψα
ότι στιχάκι γράψατε. Πείτε μου, έχει σημασία για τη μούρη που πουλάω, δεν νομίζετε;
Αλέκος:-Mιχάλη! Μια χαρά μέχρι εδώ. Θέλεις να μαντέψεις και τίποτε ακόμα;
Μιχάλης:-Γράψατε υπενθύμιση στον εαυτό σας μου πει για το σοβαρό μέρος της
αλληλεγγύης Ισπανίας προς Ελλάδα, δηλαδή το τραγούδι για τον Χριστούλα που έγραψαν
Ισπανοί και δεν έγραψαν Έλληνες κι ας άκουγαν τον Πρετεντέρη να λέει μαλακίες τύπου
«να κάνει όσες αυτοκτονίες θέλει αλλά να τις κάνει σπίτι του, τι δουλειά έχει να αυτοκτονεί
δημοσίως;». Δεν θέλατε λοιπόν να με διακόψετε την ώρα της πλάκας περί αλληλεγγύης για
να μη προσβάλετε ούτε εκείνον ούτε εμένα.
Αλέκος:-Πάλι μέσα έπεσες Μιχάλη. Διάνα! Ο τρόπος που κι εσύ διαβάζεις την σκέψη του
άλλου, δεν εννοώ με τηλεπάθεια, με απλώς διαυγή σκέψη εννοώ, δεν έχει τίποτε να μάθει
από εμάς τους μεγαλύτερους. Μυαλό ρολόι. Να, έλα δες , έχω σημειώσει αφ’ενός δυο λέξεις
σε ομοιοκαταληξία και αφ’ετέρου μια εκφραση του Καβάφη, αλλά όντως με τον Χριστούλα
κατά νου
Μιχάλης:-Αφου δεν είναι κανα προσωπικό μυστικό, δεν μας τα διαβάζετε όσα είπατε; Έχω
κι εγώ κάτι κατά νου.
Αλέκος:-Μετά χαράς. 1. Numbers, pampers 2. Σαν έτοιμος από καιρό.
Μιχάλης:-…Χμμ… Για μισό λεφτο να σκεφτει λιγάκι το μεγάλο λαγωνικό. Στοιχειώδες
Γουάτσον, στοιχειωδες. Το θα’λεγες για «Στα πολύ μεγαλα νάμπερς χρησιμοποιούνται
πάμπερς»; Και «Σαν έτοιμος από καιρό ο Δημήτρης Χριστούλας εκείνο το πρωινό…» Σούζυ
για βάλε στο γκουγκλ «ναμπερς παμπερς» και «Σαν έτοιμος από καιρό ο Χριστούλας» και
πες μου αν παρατηρείς τιποτε ασυνήθιστο, ενώ θα ξαναγεμιζω την πίπα μου.
Σούζυ:-(Ουρλιάζοντας) :-…Τιποτε ασυνήθιστο; Διάναααα!!! Καλέ μου
Χολμς…Χαχαχαχαχα! Χαχαχαχαχα! Μιχάλη είσαι το κάτι άλλο! Holy sh… I mean holy
Holmes!
Μιχάλης:- (Καταρρέοντας στο πάτωμα) :-Τέσσερα ποτήρια νερό. Γρήγορα! Σούζυ, Αγγελική,
Kωνσταντίνα, Στέλλα
Kωνσταντίνα:- Στο σπίτι σου δυο-δυο τα πίνεις τα νερά; Κι αν είχες τρεις αδελφες θα
τα’πινες τρια τρια; Μόνο την κυρια Λένα δεν εστειλες για νερο αφού δεν ζήτησες και 5ο. Την
κυρία Άντζελα δεν την μετράω αφού πρώτη φορά την βλέπεις σήμερα.
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Μιχάλης:-(από το πάτωμα):-Βλέπετε κυρία Λένα πώς είναι τα κορίτσια σήμερα; Νιώθω σαν
να γενήθηκα χωρίς συμμαθήτριες στην τάξη. Απέραντη μοναξιά. Και ατελείωτη.
Λένα:- Χαχαχα. Κατάλαβα τι συνεπάγεται αυτό. Ο μονος λόγος που δεν στο έφερα ήδη είναι
ότι φοβόμουνα μη χασω κανα επεισόδιο από την παράστασή σου σου αυτή την στιγμη. …
Μιχάλης:-Μην πατε. Πλάκα έκανα. Σούζυ τι διάνα έκανα;
Σούζυ:-Και τα δυο που μου’πες κι έβαλα στο γκουγκ οδήγησαν στον ίδιο μπλόγκερ. Άρα…
Mihalis:-Άρα…Oκεϋ, τα υπόλοιπα εννοούνται. Αυτό που ακόμα δεν καταλαβαίνείναι γιαιτ
γέλασες δυο φορές απανωτά. Το πρωτο γέλιο ήταν που χάρηκες εσυ ή ίδια, το δευτερο μου
το αφιερωνες ή γελούσες μαζί μου; Και για ποιο πράγμα;
Σούζυ:-Απλώς φαντάσου εμένα να σ’ακούω να με ρωτάς αν παρατηρω τιποτε ασύνηθες κι
εγω εκεινη την στιγμη να βλέπω και τα δυο που μου’χες πει να οδηγούν στον ίδιο μπλόγκερ.
«Πες μου Σούζυ …(τον παριστανει)…παρατηρεις τιποτε ασύνηθες;» Χαχαχαχαχα! Άρα ντήαρ
Σέρλοκ; … Ο Μιχάλης σηκώνεται από το πάτωμα …
Μιχάλης:-Ο εξπέρ του αποκαλυπτικού δελτίου αποκαλύπτει με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, ή
μάλλον τρία: 1ον: Το πραγματικό όνομα, για την ώρα αποκαλύπτουμε μόνο το μικρό, το
επίθετο άλλη φορά, (ψιθυρίζονας φωναχτά: whispering loudy: «Ξεχασα να σε ρωτήσω Σούζυ, ποιό
ήταν το όνομα του μπλόγκερ» «Ορφέας»«Ευχαριστώ») το πραγματικό όνομα λοιπόν του μπλόγκερ
Ορφέα είναι Αλέκος. 2η σημερινή αποκάλυψη: Ο κύριος Αλέκος που όλοι ξέραμε, ο
άνθρωπος της διπλανής πόρτας, είναι ο μπλόγκερ Ορφέας. 3η σημερινή αποκάλυψη: Ο
μπλόγκερ Ορφέας είναι πάνω-κάτω ……(τον κοιτάει λίγο)…..70 χρονών. («Κύριε Αλέκο
συμφωνείτε ότι έτσι ακούγεται πιο λάρτζ, εννοώ λάρτζερ θαν λάιφ, γιου νο’ρ’α μην λαρτζερ θαν λάιφ,
έϊντσ’ια; Αν έλεγα ότι ο κύριος Αλέκος είναι 70 χρονών όλα τα παιδιά θα μου’λεγαν «Και τι μας το λες;
Στραβοί είμαστε;»)…Επίσης είναι γύρω στα 80 κιλά (αυτό το λέει χωρίς καν να κοιτάξει) Το

έγκυρο δελτίο μας δεν θα ονομάσει ακόμη αποκάλυψη, πριν την διασταυρώσει, την είδηση
εντοπισμού ενός τοίχου από όπου πάρθηκε ένα γκράφιτυ κοντά σε σχολείο που και στο
παρελθόν απασχόλησε όχι μόνο το δελτίο μας αλλά και το Αλ Τσαντίρι Νιους με τις
καταλήψεις του, εννοούμε φυσικά, όπως όλοι οι Παγκρατιώτες καταλάβατε, το γκράφιτυ
«του οχταώρου οι πεσόντες αναπαύονται με τσόντες» αλλά θα δηλώσουμε με σιγουριά ότι
κάτι συναφές ανακαλύφτηκε στο μπλογκ του εβδομηντάχρονου «Στα πολύ μεγαλα νάμπερς
χρησιμοποιούνται πάμπερς».
Λένα:- Αγαπητέ κύριε Ορφέα, εννοώ Ντήαρ Αλέκος Χολμς , τι έχετε να πείτε στο
αποκαλυπτικό δελτίο μας πέραν του ότι βρέθηκε ο Αλέκος της επόμενης γενιάς, και το
όνομα αυτού Μιχάλης Χολμς, και ότι σ’αυτόν θα αποκαλύψεις τα μυστικά σου πώς μας
μαντεύεις όλους και μας διαβάζεις σαν βουλωμενα γράμματα, και ότι εκεί θα πιάσει τόπο το
know-how σου, και ότι, αν και νεότερος, όλο και θα σου μάθει κι αυτός δυο-τρία κολπα που
δεν θα τα’ξερες, και ότι δεν είναι η τύχη του πρωτάρη αλλά η πραγμάτωση του «εξπέρ
συνάντησε εξπέρ»;
Αλέκος:-Έχω να πω ότι ο σμώλλ μπράδερ είναι πιο επικίνδυνος από τον μπιγκ μπράδερ
Μιχάλης:-Ε όχι και μικρός σας αδελφός κύριε Αλέκο! Έχω 50 χρόνια μέχρι τα 68 που θα
είναι σήμερα ένας σμωλλ μπράδερ σας. Στα 65 της μ’εκανε η μάνα μας, και σας στα 12; Τί
άλλο θα μας πείτε;
Αλέκος:-Αυτό:
Σηκώνεται όρθιος και χειροκροτεί. Κάνουν όλοι το ίδιο

Μιχάλης: (Σηκωνεται και υποκλίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις) -Ευχαριστώ, ευχαριστώ, το
χειροκρότημα είναι τροφή του καλλιτέχνη και ως γνωστόν κανείς καλλιτέχνης ποτέ δεν
διαμαρτυρήθηκε για βαρυστομαχιά. Φύγαμε. Ωώπ: Μισό λεφτό. Σωστά μαντεύω κύριε
Αλέκο ότι από ώρα θέλετε κατι να ρωτήσετε;
Αλέκος:-Σωστά.
Μιχάλης:-Ρωτήστε το
Αλέκος:-Ο Λόρυ γύρισε στην πατρίδα του; Αν δεν είχε γυρίσει θα ήταν εδώ αυτή τη στιγμή
Τζώννυ:Γύρισε γιατί οι γονείς του δεν βρίσκανε πια πουθενά δουλειά.
Αλέκος:-Ο Λόρυ ποτέ δεν θα χαθεί…
Τζώννυ:-…ούτε ποτέ θα χαθούμε μεταξύ μας
Μιχάλης:-Αλλά κύριε Αλέκο μη μας απογοητεύσετε με καμια απογοήτευση τύπου «Κρίμα
να φεύγουν παιδιά σαν τον Λόρυ από την Ελλάδα…» γιατί θα σας πούμε να μαντέψετε πόσοι
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από μας εδώ μέσα είμαστε Αλβανοί
Αλέκος:-Όχι Μιχάλη, αντιθέτως θα σας αναφέρω την τέλεια ατάκα έναντίον αυτής της
απογοητευτικής και ανόητης, και κατά βαθος ρατσιστικής νοοτροπίας. Την άκουσα πριν
καμια εικοσαριά χρόνια από την κόρη μου που μάλιστα την είχε δει σε περιοδικό λάιφ-στάιλ,
για του στραβού το δίκιο να πούμε λοιπόν ότι κι από κει μπορείς κατι να μαθεις. Λοιπόν:
Όταν ήμουν νέος υπήρχε ένα φιλμ αντιρατσιστικό, το «Μάντεψε ποιος θα’ρθει το βράδυ»
όπου καποιοι γονεις έχουν πολλες αντιρρήσεις στο να παντρευτεί η κόρη τους έναν μαύρο
παρ’όλο που είναι χειρούργος εγκεφάλου και καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαντ, αλλά στο
τέλος οι γονείς ενδίδουν. Κάποιος λοιπόν στο λάιφσταιλ περιοδικό έγραφε: «Είπες το
«Μάντεψε ποιος θα’ρθει το βράδυ»; Εννοείς το περίφημο αντιρατσιστικό επιχείρημα που
λέει ότι αν είσαι χειρούργος εγκεφάλου και καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαντ και
υποψήφιος για νόμπελ τότε δεν χρειάζεται να έχεις κανένα κομπλεξ κατωτερότητος μποστά
στον μέσο λευκό;». Βαλ’τε όπου μέσο λευκό τον μέσο Έλληνα και θα δειτε τι εννοώ για τον
Λόρυ.
Μιχάλης:-Τα σέβη μας κύριε Αλέκο. Και σε σας, και στην κόρη σας και στο περιοδικό.
Προσλαμβάνεστε.
Αλέκος:-Ως προσλαμβάνουσες παραστάσεις; Δεκτή η πρόσληψη. Λοιπόν: Τέρμα το
διάλειμμά σας. Σωστά;
Μιχάλης:-Σωστά. Πάμε
Σούζυ:-Καθ’οδόν προς το φινάλε θα θέλαμε να δώσουμε τις ευχαριστίες μας, στα σοβαρά
όμως πλέον, στους Ισπανούς αγανακτισμένους για την αλληλεγγύη που μας έδειξαν με το
τραγούδι για τον Χριστούλα και να δώσουμε στους θεατές ή ακροατές ή αναγνώστες μας
στο ιντερνετ την παράκληση αν, είτε οι ιδιοι είτε κάποιοι γνωστοί τους, γράψουν, ή έχουν
ήδη γράψει, κάποιο τραγούδι τέτοιων ευχαριστιών να μας το στείλουν να το
συμπεριλάβουμε στην πρόβα μας. Άρα πριν το φινάλε ας ακούσουμε ξανά το τραγούδι, που
όλοι οι Έλληνες έχουμε ήδη ακούσει και ξανακούσει, αλλά πριν το ακούσουμε ας
διαβάσουμε τα λόγια του για να μη μας μείνουν απαρατήρητα κάποια μερη τους όταν θα
αφεθούμε να παρασυρθούμε από την μαγεία της μελωδίας του τραγουδιού και της Ισπανικής
γλώσσας που ακούγεται σαν ποίηση ακόμα και όταν είναι η πρόζα ενός απλού δελτίου
ειδήσεων. Αλλά από την μαγεία της σκηνοθεσίας του βίντεο, ας αφεθούμε να παρασυρθούμε
εδώ και τώρα μιμούμενοι την φόρμα της στην ανάγνωση της μετάφρασης των στίχων, την
φόρμα δηλαδή συζήτησης όπως στα πηγαδάκια στις πλατείες…
Μιχάλης (που ενώ τω μεταξυ ειχε κατσει στο λαπτοπ δίπλα σε Σουζυ και Τζώννυ και τώρα
σηκώνεται ):-Πριν και από τα λόγια του «τραγουδιού για τον Δημήτρη» όπως το αποκαλού
στην Ισπανία ας δούμε, έστω περιληπτικά, πώς μίλησαν για τον Δημήτρη Έλληνες μπλόγκερ
όπως π.χ. ο Ορφέας, που είχε γράψει «Σαν έτοιμος από καιρό, εκείνο το πρωί πλήρωσε το
νοίκι στην σπιτονοικοκυρά του πριν την ώρα του, κι επίσης τα κοινόχρηστα , λέγοντάς της
ότι θα έλειπε λίγο καιρό για εξετάσεις στο νοσοκομείο κι εκείνη του ευχήθηκε καλά
αποτελέσματα. Άρα διέθετε και λεφτά και διαύγεια. Κι άλλωστε δεν θα ήταν από τους
πρώτους που θα έψαχναν στα σκουπίδια για φαγητό, συνταξιούχος φαρμακοποιός ήταν.
Επίσης, το σημείωμα αυτοκτονίας στην τσέπη του είχε σωστή ορθογραφία και καλά
γράμματα, γραμμένα με σταθερό χέρι, άρα διέθετε και ψυχραιμία. Άρα όντως σαν έτοιμος
από καιρό ξεκίνησε εκείνο το πρωί για να πάει κάτω από κείνο το δέντρο της πλατείας
απ’όπου θα αποχωρούσε σε φορείο σκεπασμένος και χειροκροτούμενος. Έχοντας αυτά κατά
νου, ας ξαναφερουμε στην μνήμη μας όσα έγραφε στο σημείωμα που άφησε στην τσέπη του
σακκακιού του μαζι με την ταυτότητά του.
Τζώννυ (που ενώ τω μεταξυ έχει σηκωθεί κι εχει πάει δίπλα στο Μιχάλη) :-Λίγο πολύ λέει: Δεν
βλέπω καμιά δυναμική αντίδραση από την Ελληνική νεολαία. Υπό μια έννοια οι νέοι λένε ότι
η προηγούμενη γενιά τους άφησε προβλήματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνοι και των
οποίων την ευθύνη αρνούνται να αναλάβουν προτιμώντας να απαιτήσουν χαρακίρι από τους
πραγματικά υπεύθυνους. Αν τυχόν απαιτούν χαρακίρι από έναν αντιπρόσωπο της
προηγούμενης γενιάς , να’το, ας έχουν το δικό μου. Αν τυχόν απαιτούν χαρακίρι από τους
ενεργά υπεύθυνους τότε είναι είτε ηλίθιοι είτε δειλοί που ζητούν άλλοθι για να αναβάλοον
την ενεργή τους αντίδραση. Για να’χει μια δυναμική αντίδραση αποτελέσματα πρέπει πρώτα
να γίνει από δυνατούς και νέους ανθρώπους. Και μετά θα ενωθούν κι άλλοι. Και φυσικά θα
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υπάρξουν και απώλειες. Αλλά μπορεί οι απώλειες που θα’ρθουν πρώτες να’αναι από
ανθρώπους που θα ενωθούν δεύτεροι. Όντας ένας από αυτούς που θα έρχονταν να ενωθούν
δεύτεροι δέχομαι να είμαι μια πρώτη απώλεια. Αλλά δεν θα έχει νόημα να με μιμηθέι κανείς
σε μια αυτοκτονία που είναι απλώς συμβολική. Η επόμενη τέτοια απώλεια δεν θα πρέπει να
είναι αυτοκτονική.
(Εν τω μεταξυκι η Σούζυ έχει σηκωθεί κι εχει πάει δίπλα στο Μιχάλη και στον Τζώννυ. Και τα παιδιά
επίσης έχουν σηκωθεί και εχουν παει δίπλα τους. Όλοι τους κρατάνε και φωτυτπίες που
προηγουμένως είχαν αφήσει στο πάτωμα. Δίνουν και στον Μιχάλη, τον Τζώννυ και την Σούζυ)

Σούζυ:-Ας προσθέσουμε κι ότι στην κηδεία του η κόρη του, που είναι δημοσιογράφος, έκανε
έναν μικρό επικήδειο που τελείωνε παραφράζοντας έναν από τους Επιτάφιους του Ρίτσου. Ο
αρχικός Επιτάφιος έλεγε σε έναν νεκρό διαδηλωτή εκ μέρους της μητέρας του «…παιδί μου
εσύ κοιμήσου/κι εγώ τραβώ στ’αδέλφια σου και παίρνω την φωνή σου» η κόρη του έλεγε
«…πατέρα εσύ κοιμήσου/κι εγώ τραβώ στ’αδέλφια μου και παίρνω την φωνή σου».
(Διαβάζουν τους παρακάτω στίχους πότε ο ένας πότε ο άλλος, όπω ςκαι στο βίντεο που ακολουθέι
τραγουδάνε οι Ισπανοί πότε ο ένας πότε ο άλλος σαν σε πηγαδάκι. Πρώτη και τελευταια στροφή τις
λέει ο Ηλίας)

Τα περιστέρια βρήκαν καταφύγιο.
Μια πινελιά από φως βιολετί
Πέταξε το ελληνικό πρωινό.
Ήρεμο το τζιτζίκι
ζαλίστηκε κάτω από το τραπεζομάντιλο
όπου φύλαγε ένα φτωχό πρωινό γεύμα.
Το δέντρο είδε το συντριβάνι
και φύτρωσε φως μέσα από το μέλι.
Οκτώ το πρωί και οι θεοί λείπουν
Ο Δημήτρης είναι δυνατός
ένας γέροντας που από ένα χαρτί
είναι φωνή που απευθύνεται στον κόσμο χωρίς να φωνάζει.
Η μοίρα μας ωθεί προς το τέλος
και σπάζει όλα τα τα απαγορευτικά παρκαρίσματος.
Ο πυροβολισμός δεν είναι θόρυβος αλλά εκκλησία
που χάνεται σε μια ομίχλη από γυαλί.
Ο Δημήτρης ψάχνει το δέντρο
το μέρος είναι η πλατεία Συντάγματος
μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων.
Πιάνει το πιστόλι,
μια κίνηση συνηθισμένη
που δεν τραβάει την προσοχή των περαστικών.
«Δεν θέλω την ελεημοσύνη σας
Σήμερα φεύγω, δεν θα δώσω άλλη μάχη
Δεν θα ψάξω για φαΐ στα σκουπίδια»
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Οι ουρανοί έκλεισαν
και η γη έκλαψε
ήταν Απρίλιος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Η μοίρα μας ωθεί προς το τέλος
και σπάζει όλα τα απαγορευτικά παρκαρίσματος.
Ο πυροβολισμός δεν είναι θόρυβος αλλά εκκλησία
που χάνεται σε μια ομίχλη από γυαλί.
Η μοίρα μας ωθεί προς το τέλος
και σπάζει όλα τα τα απαγορευτικά παρκαρίσματος.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Gerry Rice
Εξομολογήθηκε ότι παραλίγο να κλάψει.

Ωδή
στον Δημήτρη Χριστούλα
από Ισπανία
http://eagainst.com/articles/ωδή-στον-δημήτρη-χριστούλα-από-ισπανί/
Αλέκος:-Παιδια μου φαινεται οτι κανατε μια πολύ ολοκληρωμενη δουλειά…
Σούζυ:-…Σόρρυ, αφαιρεθηκα …Λοιπόν, πολλά από τα πράγματα που είπαμε, ιδίως στα
αμεσως προηγηθέντα, είχαν και αυτοκριτική της νεολαίας , έστω από άλλους
γεροντότερους, τόσο για τους Έλληνες ειδικά όσο και για όλους τους Ευρωπαίους, έστω
μέσω αυτοκριτικής Ελλήνων. Τα είδωλά μας που έπαιζαν στο «ελεύθερο θέατρο», στο
πάρκο απέναντι όταν ήταν νεοι οι γονείς μας και οι καθηγητές μας, όταν ο καθρέφτης προς το
κοινό τους περιείχε κατι ιδιαίτερα έντονο, έβαζαν να ακουγεται κατά τη αποχώρηση του
κοινού ένα τραγουδι που’λεγε «μην ξεχασεις να μας ξεχασεις, μην ξεχασεις να μη μας
θυμηθείς», άλλωστε δεν λένε ότι κοτζάμ Αϊνσταϊν είχε πει ότι μόρφωση ειναι όσα σου
μένουν όταν ξεχασεις όσα έμαθες ; Ας θυμηθούμε λοιπόν και μεις να ξεχασουμε μπας και
μας μεινει κατι , και αφου καναμε την εκδίκηση της γυφτιας προς την κλασσική μουσική
κρατωντας μια τσόντα σαν να κραταγαμε παρτιτούρες και σαν να φοράγαμε σμοκιν ας
δώσουμε και στους σμοκινάδες την ευκαιρια να μας την φερουν και αυτοι με το ίδιο
νόμισμα. Αν δεν μας την φερουν , ουδεμια ευθύνην φερουμε μετα την απομάκρυνση κλπ κλπ
(Φωναχτά) Βαλ Κιλμερ όταν ήταν παλληκαρι σαν τα κρυα τα νερα. Παιδια πάμε όλοι απ’την μεριά
του κοινού, αλλά να θυμαστε οτι τωρα το σμοκιν το φοράμε ως κοινο, όχι ως σκηνή, εντάξει;
http://www.youtube.com/watch?v=jLXR5WsHTWY
Πάνε και καθονται στο πάτωμα αλλά τσιτωμενοι σαν ξυλάγγουρα και στο τελος σηκώνονται και χειροκροτουν
με πολύ απαλά παλαμακια σε στυλ standing ovation κλπ. Ξαφνικά η Σούζυ τρεχει και παταει κατι που ειχε
ετοιμο και επιστρέφει στους άλλους, και με το τραγουδι που ακολουθει γινεται παρτυ πότε με χορευτικές
φιγούρες τυπου ροκ πότε χασαποσερβικου ποτε και τα δυο (άλλοι το’να κι άλλοι τ’άλλο) διοτι η μουσική
ταιριαζει και με τα δυο. Απ’την δευτερη στροφή του τραγουδιου και μετά τραγουδανε μαζι με το βιντεο κι όλοι
μαζι , πολύ φωναχτά

http://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o

Μου 'πανε μην μπλέξεις τα σκυλιά με τους ροκάδες
μα έτσι και δεν δούλευα θα τρώγαμε παπάδες
έπιασα λοιπόν δουλειά σε μαγαζί...
Κι όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και φεύγαν
έπαιζα τα σόλα που γι' αυτά με αποφεύγαν
κι οι μπράβοι στέκαν και κοιτάζαν σα χαζοί...
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Έκανα αποστείρωση χρονάκια δεκαδύο
μέσα σ' ένα γυάλινο οξυζενέ ωδείο
κόσμος ξεχασμένος, πιάνο κλασσικό.
Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα ως τώρα
μόνο της καρδιάς μου με συνέπαιρνε η φόρα
μα δεν έπαθα και τίποτα κακό...
Νοσταλγός του Rock 'N Roll...
Νοσταλγός του Rock 'N Roll...
Και μια δόση ιδιότροπη στη συνταγή...
Θέλει άνεμο, Rock 'N Roll...
Ανατολικό, Rock 'N Roll...
Μα στη Δύση να το φέρνουν οι ρυθμοί...
Τώρα μες στο studio σαν είμαι βυθισμένος
στον καινούριο ήχο τριγυρνώ απελπισμένος
έχοντας μια σχέση επαγγελματική...
Aλλα μου αρέσουν να τ' ακούω κι άλλα όχι
μα το ηλεκτρόφωνο προσμένει σε μια κόχη
και με φέρνει πίσω σε μια πόλη μαγική...
Νοσταλγός του Rock 'N Roll...
Νοσταλγός του Rock 'N Roll...
Στης λεπτής ισορροπίας το σκοινί...
Στη Μεσόγειο, Rock 'N Roll...
Στυλ υπόγειο, Rock 'N Roll...
Μα μονάχα με δυο στάσεις διαδρομή...
Άντζελα:-Παιδιά μήπως έχετε τελειώσει;
Τζώννυ:-Εδώ και αρκετή ώρα.
Μιχάλης:-Κι όχι μόνο μια φορά . Πολλές φορές.
Άντζελα:-Μα ο λόγος που εμείς, κι όχι μόνο εγώ, υποθέτω, δεν χειροκροτήσαμε , θερμότατα,
ήταν ότι όλα τα θεωρούσαμε μέρος της παράστασης.
Τζώννυ:-Ε, τότε να τα ανεβάσουμε όλα, στο ίντερνετ εννοώ όχι στην σκηνή, αλλά με τίτλο
«Πρόβα Ελληνικής σχολικής γιορτής» αντί «Υστερόγραφο σε γιορτή του Πολυτεχνείου»
όπως θα τα αποκαλούμε στη γιορή του σχολείου. Έτσι κι αλλιώς δεν θα προλαβουν να
παιχτούν, το πολύ-πολύ χρόνο μέχρι τον Μητροπάνο ελπίζουμε να’χουμε, έχει κι άλλη
γιορτή πριν από μας, κι επίσης εμείς είμαστε απλώς μια πρόσθεση πάνω στην ήδη δεύτερη
κανονική γιορτή αφού συστεγαζόμαστε και με άλλο σχολείο. Α! Κι είπαμε να βάλουμε και
κάνα φινάλε χαρούμενο για να μην κόψουν φλέβες οι θεατές, με το ροκ το Ελληνικό του
Μητροπάνου. Να χορεύεται ή ροκ κανονικό ή χασαποσέρβικο, κι όχι σαν βαρύ κι ασήκωτο
ζεϊμπέκικο. Ευτυχώς έχουμε φίλο ροκά, τον Βασίλη, που όχι μόνο πρότεινε τον νοσταλγό
του ροκ για την περίσταση αλλά μπορούν και να τον παιξουν με το συγκρότημα που εχουν
φτιάξει αν βρούμε κανα τροπο να το συνδεσουμε με την γιορτή.
Αλέκος:-Άρα δεν θα πείτε την δική σας Κάρμινα Μπουράνα;
Τζώννυ:-Μας την πέφτετε που δεν θα την πούμε ή που θα την λέγαμε;
Αλέκος:-Έχω και κριτική και έπαινο και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Κι έχω και μια
σύντομη ερώτηση.
Τζώννυ:-Ε, σήμερα αυτήν πείτε.
Αλέκος:-Για ξαναπές γιατί προβάρετε και αυτά που δεν θα παίξετε;
Τζώννυ:-Αφ’ενός γιατί τα απολαμβάνουμε αφ’ετέρου επειδή μαθαίνουμε και ξεκαθαρίζουμε
πολλά στην πορεία, αφού το πόσο έτοιμα είναι αυτά που δεν παίζονται καθορίζει και το
πόσο καλά θα παιχτούν αυτά που θα παιχτούν. Άλλωστε για να γυριστούν δυο ώρες ταινία
δεν χρειάζεται να τραβηχούν πέντε ώρες; Στο μοντάζ θα γίνουν δυο. Άσε πια για να γινει ένα
βιβλίο ταινία. Από 600 σελίδες βιβλίου διαλέγονται πάνω από 100 να γυριστούν;
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Αλέκος:-Όταν παιχτουν θα μας ενημερώσετε πόσα παίχτηκαν;
Τζώννυ:-Έγινε. Θα στείλουμε η-μέιλ στην κυρία Λένα και σας το προωθεί.
Μιχάλης:-Συνεχίζουμε; Πάμε.
Αλέκος:-Δεν πάτε πουθενά αν δεν σταθείτε πρώτα απέναντί μας να σας χειροκροτήσουμε
κανονικά εδώ και τώρα πριν εξαφανιστείτε ξαφνικά λέγοντας ότι δεν καταλάβαμε πότε ήταν
το τέλος και δεν σας χειροκροτησαμε. Άλλωστε έτσι καπελλώνετε και τους άλλους.
Κωνσταντίνα, ακόμα και να μου πεις ότι δεν θέλετε χειροκρότημα εγώ δεν θα σας πιστέψω.
Κωνσταντίνα:-Μα δεν είπε ο Μιχάλης τόσες φορές ότι το χειροκρότημα είναι η τροφή του
καλλιτέχνη; Μοιάζουμε με τιποτε αυτιστικά που μιλάνε μόνο με τον εαυτό τους τους;
Στέλλα:-Άλλά τι σημαίνει να κάτσουμε απέναντι να μας χειροκροτήσετε ; Αφού σε πολλά
μερη της πρόβας παίζατε κι εσείς.
Πάνος:- Προτείνω να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή στη μέση του δωματίου και να
πηδάμε μια στην μια πλευρά μια στην άλλη, απ’την μια να χειροκροταμε τους αλλους και
απ’την άλλη να χειροκροτανε οι άλλοι εμάς.
Παναγιώτης:- Πάνο, πολύ μου άρεσε αυτό που είπες. Το χειροκροτώ.
Αγγελική:- Εσύ θα πας απέναντι για να χειροκροτήσεις τον Πάνο ή θα παει ο Πάνος
απέναντι κι εσυ θα τον χειροκροτησεις από δω;
Μιχάλης:-Ηλία δίσκο θα βγάλουμε σήμερα ή αναποδογυρισένο καπέλο για τα τελη επετείας
που λέει ο σύνδρομος;
Αλέκος:-Μιχάλη, βάλε μια τάξη εσύ που σ’ακούνε. Δεν είχες πει «Πάμε» για να συνεχισετε ;
Μιχάλης:-Αυτό ακριβώς κάνουμε. Αυτό ήταν ήδη προβαρισμένο κατά το πλείστον, δεν ήταν
αυτοσχεδιασμός.
Αλέκος:-Γουάτ;
Άντζελα:-Και πώς θα δέσετε τον «Νοσταλγό του ροκ» με γιορτη 17 Νοέμβρη σε καιρό
κρισης;
Θωμάς:-Η 17 Ν σας προβληματίζει ή η κρίση;
Άντζελα:-Ας πούμε η κριση.
Θωμάς (με παχια λ ):-Μιχάλη να την απαντησουνε την μαντάμ τα καρντάσια;
Μιχάλης:-Κατι θα’χεις εσυ στο μυαλό σου. Ξεκινα και θα μου’ρθει και μένα
Θωμάς:- «Μου 'πανε μην μπλέξεις τα σκυλιά με τους ροκάδες/μα έτσι και δεν δούλευα θα
τρώγαμε παπάδες/έπιασα λοιπόν δουλειά σε μαγαζί/Κι όταν οι αγρότες εκτονώνονταν και
φεύγαν/έπαιζα τα σόλα που γι' αυτά με αποφεύγαν/κι οι μπράβοι στέκαν και κοιτάζαν σα
χαζοί» Είχε τον καιρο του τραγοδιου η Ελλάδα αρκετό κοινό ροκάδικο να γεμιζει κάθε τοσο
σταδια και να συχναζει σε στέκια ροκ να μπορούν να βιοπορισουν κι οι ροκαδες μουσικοί;
Για τον βιοπορισμό οι ροκάδες παίζανε σε σκυλάδικα, και μένανε ξημερώματα μετά το σώου
να παίξουνε ο ένας προς τον άλλο κάνα ροκάδικο να εκτονωθούν κι αυτοί. Κι ετσι βγηκαν τα
ροκ που χορευονται και σε χασαποσερβικο.
Άντζελα:-Δηλαδή;
Μιχάλης:-Από δηλαδή σε δηλαδή θα σε παει η μαντάμ Σαλονικιέ. Ασε να της τα κάνω εγώ
λιανά.
Θωμάς:-Γκουντ λακ μεγαλε, αλλά μην το λιανισεις και πολύ το σκυλάδικο. Θα και
ξεφτιλιστει το κόνσεπτ.
Μιχάλης:-Όταν ήμασταν μικροί και κάναμε κοπάνες πέντε-πέντε να παμε
μπουρδελότσαρκα…
Άντζελα:-…Εμεις στα θηλέων δεν καναμε…
Θωμάς:-Δηλαδή;
Άντζελα:-Τι δηλαδή; …
Αλέκος:-Κοπάνες δεν κάνατε ή μπουρδελότσαρκα;
Άντζελα:-Αλέκο! Σοβαρέψου!
Μιχάλης:-Σοβαρέψου κύριε Αλέκο. Τελος παντων Όταν ήσασταν μικρές και δεν κανατε
κοπάνες αλλά πηγαινατε πέντε-πέντε για πορτοκαλάδα τι παραγγέλνατε;
Άντζελα:-Πορτοκαλάδα, τι άλλο;
Μιχάλης:-Ρε Σαλονικιέ. Η κοπέλλα χρειαζεται την βοήθεια του κοινού. Βόηθα λίγο
Θωμάς:-Πόσα καλαμακια ζητάγατε από το γκαρσόνι;
Άντζελα:-Πέντε.
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Μιχάλης:-Έλα γεια σου! Σαλονικιέ έχεις ταλέντο για δάσκαλος. Μια πορτοκαλάδα πεντε
καλαμακια. Δεν βοηθαει στην κρίση; Καταλαβες τωρα τι σε ελεγε ο Σαλονικός για τα
σκυλάδικα και τους ροκάδες;
Άντζελα:-Δηλαδή;
Μιχάλης:-Και μένα από δηλαδή σε δηλαδή θα με παει Σαλονικιέ. Βαλε ξανά ένα χέρι. Με
την πεις όμως εκεινα που’λεγε ο συνδρομος για την παραβολή με τον Χριστό και τα πέντε
ψαράκια για πέντε χιλιάδες κόσμο γιατί πολλοί καλοι χορταίνουν γιατί θα την μπλεξεις.
Αφού ούτε μεχρι πέντε καλαμάκια δεν μπορεί να μετρησει πού να μετρησει πέντε χιλιάδες
μπουκιές τοσες δα.
Θωμάς:-Να σε το πω κοπελα μου απλά να το καταλάβεις. Όταν σας φερνανε ουίσκια άμα
γιόρταζε κανενας σπιτι σου τι σε ελεγε η μαμα σου; Να τα πιείτε στα πάρτυ που πηγαινες ή
να τα φυλάξετε να τα πάτε σε κανενος αλλουνού τη γιορτη αμα πηγαίνατε επίσκεψη;
Άντζελα:-Να τα φυλάξουμε για! Αα! Κατάλαβα.
Θωμάς:- Δηλαδή; Πρόσεξε τι λές, σε κάνω τεστ τωρα.
Άντζελα:-Τωρα στην κριση θα’χουμε ένα ουισκυ όλοι μαζι και θα το γυρνάμε από σπίτι σε
σπιτι σαν γραβάτα. Την τρώμε την γραβάτα; Όχι. Την πίνουμε; Όχι. Το ουίσκυ γιατί να το
πίνουμε ; Θα το φοράμε. Την δανειζομαστε την γραβατα αμα χρειαστει; Την δανειζόμαστε.
Ε, θα δανειζόμαστε και το ουίσκυ. Σάμπως θα χαλάσει αμα δεν το ανοιγουμε; Έθιμο θαναι,
σαν την γραβάτα στις επισκέψεις.
Θωμάς:- Δέκα. Με τόνο. Εϊ-πλάς. Θα πας ψηλά εσυ.
Η Άντζελα βαραει γοργά μικρά παλαμακια σε στυλ «τι καλα! Πέρασα. Και με δεκα!»

Μιχάλης:-Εγώ πάντως Σαλονικιέ σε το ειπα απ’την αρχή. Το’χεις για δάσκαλος. Έχεις
μεταδοτικότητα.
Θωμάς:- Πάντως ακόμα μου’χει μεινει η απορία; Ήταν ουίσκια όλα εκεινα που πηγαινανε
από σπιτι σε σπίτι; Πού ξερουμε οτι δε τα’χε ανοιξει καποιος προηγουμενος και δεν ειχε
βαλει τουβλο; Και ποιος θα’ξερε να κατηγορήσει τον προηγουμενο γνωστό κι όχι τον
προπροηγουμενο άγνωστο ή το προ-προ-προ κλπ αν έβρισκε τούβλο; Από μικρός αυτό
αναρωτιόμουνα.
Μιχάλης:-Α! Γι’αυτο το’χες ριξει στο διάβασμα! Θυμάσαι τότε που μ’έφερες δωρο βιβλίο;
Θωμάς:-Τι με θύμισες τώρα!
Μιχάλης:-Ξέρεις τι με ειχε πει η μανα μου;
Θωμάς:-Να μη τα’ανοιξεις για να το πας δωρο κι αλλού σαν τα ουίσκια;
Μιχάλης:-Μάγος είσαι; Με κουφανες! Ναι αυτό μου’πε.
Θωμάς:-Εμ τι λες; Μόνο εσύ κι ο κύρ Αλέκος μπορείτε να διαβάζετε βουλωμενα γράμματα;
Κυρ Αλέκο να σε πω τι σκεφτόσουνα πριν πέντε λεφτά;
Αλέκος:-Πες με
Θωμάς:-Αν ειχαμε προβαρει και την κυρία Άντζελα ή αν τωρα τα βγάζαμε και οι τρεις . Να
σε πω και κατι άλλο;
Αλέκος:-Να με πεις «πέσε και παίρνε» Κάμψεις εννοω. Διάνα έκανες με το ένα. Το άλλο που
θα μου πεις ποιο είναι;
Μιχάλης:-Θα σε πω εγω αλλά σε λίγο. Μισό λεφτο. Παιδια πώς θα τα’λεγε ο Ασμπέργκερ
αυτά που’πε η κυρά Άντζελα μετα το φροντιστήριο απ’το Σαλονικιό;
Παναγιώτης: Βήμα 1: Το να παιζεις μουσική σε λιγους που τους αρέσει αρκετα για να
περιμενουν ως τα ξημερωματα να την ακουσουν ειναι διασκεδαση.
Ηλίας: Βήμα 2: Το να την παίζεις τζάμπα στον ελεύθερο χρονο σου δεν είναι πρόβλημα
Πάνος:Βήμα 3: Το να μην είναι η μουσική καν ο βιοπορισμός σου γίνεται, αρκει να’χεις τα
όργανά σου.
Μιχάλης: Βήμα 4: Αμα εχεις σύνδρομο Ασμπεργκερ δεν χρειαζεται καν να παιζεις σε κοινό,
αρκει να κανεις μονο πρόβες.
Θωμάς:Βήμα 5: Ούτε βιοπορισμό χρειαζεσαι, αλλά και ούτε καν να ζεις. Ή τουλάχιστον να
τρως.
Μιχάλης: Σαμπως φάγαμε πριν ερθουμε; Απλως κάναμε πως στενοχωρηθηκαμε που χασαμε
τα σουβλακια ενω δεν ξερουμε καν αν το γκαρσονι θα μας αφηνε να κανουμε τόση ωρα
προβα με παραγγελία ένα σουβλάκι και δεκα χαρτοπετσετες. Τι νομιζετε θα μα έλεγε;
Στέλλα:-Αφού ειστε εννιά τι την θέλετε την δέκατη χαρτοπετσετα.
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Κωνσταντινα:-Γιατι δεν πατε καπου να σας χειροκροτησουν αφου το χειροκρότημα είναι η
τροφη του καλλιτεχνη;
Αγγελική: -Να λεγατε τουλαχιστον κανα καλαμπουρι που να’φερνε πελατεια θα σας τα
κερναγαμε τα σουβλάκια. Αλλά εσεις παρα-ειστε κουλτουριάρηδες.
Μιχάλης:-Σαμπως ήπιαμε πριν ερθουμε; Εκεινα τα τεσσερα νερα κόκκαλα βγάλανε. Τιμη
μου βεβαια γιατι απλως όλες ανησυχησατε να μην χασετε καμια ατακα μου και γι’αυτό δε
φευγατε. Το να κρεμονται από τα χείλια του είναι το αναψυκτικό του καλλιτεχνη.
Λένα:-Παιδια…
Μιχάλης:-Μην στενοχωριεστε κυρια Λένα, το ξερω οτι το ψυγειο ήταν γεματο αναψυκτκά
που ξεχασαμε να ανοιξουμε. Στην αφθονια η Ελλάδα πηγαινοφερνε ουίσκια που δεν
ανοιγαν. Στην κριση θα αφηνει κλειστα στο ψυγειο αναψυκτικα μεχρι να λήξουν. Θα τρωμε
το χειροκρότημα και θα πινουμε την προσοχή όσων κρέμονται από τα χείλια μας, άρα για να
επιβιώσουμε θα γίνουμε καλλιτεχνες κατ’οικον. Κάθε μερα παρτυ θα’χουμε.
Κωνσταντινα:-Σταμάτα Μιχάλη. Συνεχίζω εγω. Πρόχειρο διαγώνισμα: Αγγελική λέγε:
Μπορούμε να ανεβασουμε την παράσταση με λεφτά;
Αγγελική:-Όχι γιατι όλα είναι δανεικά. Μπορούμε βεβαια να δωσουμε ποσοστα σε όλους
που βαζουμε λινκς τους και δεν αρκουνται , οι ιδιοι ή οι εταιριες τους, στο ότι τους κανουμε
και διαδοση. Αλλά αν δωσουμε από 200% στον καθενα τοτε και 5000 νοματαίοι να μας την
πεσουν τους τα δινουμε αν έχουμε εισπράξει μηδεν. 200% του μηδενός ισον μηδεν, νεξτ
πληηζ. Ουτε ο Χριστος με τα πεντε ψαρακια δεν χορτασε τοσο πολλους και μάλιστα , εν
προκειμένω, απληστους.Θα αξιζε όμως να στερησουμε από τον εαυτο μας ή το κοινό μας όλη
αυτή την πλάκα και την δημιουργια και την ενημερωση και την ενεση αϊ-κιου..και…και…
απλως και μονο διοτι για να παρουμε καποια αμοιβη πρεπει να βαλουμε νεα τραγουδια για
να υπαρξουν εργασιακες θεσεις για νεους μουσικους κλπ κλπ;
Κωνσταντινα:- Στέλλα εσυ τι λες;
Στέλλα:-Μεχρι να βαλουνε ταμειακές μηχανες σε όσους παιζουν κασετόφωνο-κρεμασμενοστο-λαιμό στην ηλεκτρικο μπορούμε να ζητάμε εθελοντικές προσφορες σε στυλ «ότι
προαιρεισθε» αν λεμε και αριθμο λογαριασμου καλλιτεχνων ή εταιριων που πηραμε λινκς
τους , μηπως και καποιος που προαιρειται τα προαιρειται για κεινους και όχι για μας αν
εκεινοι είναι που του αρεσαν κατά βαθος.
Κωνσταντινα:- Και δεν μου λες Στέλλα, την χαρά της πρωτοτυπίας μπορούμε τουλαχιστον
να την απολαύσουμε;
Στέλλα:-Ποιας πρωτοτυπίας; Της επανανακάλυψης του τροχου; Και άλλωστε ανακάλυψη
έκανε ο Κολόμβος. Οι νεαροι ερευνητες κανουν ευρηματα. Ετσι δεν λενε οι συμβουλοι
διατριβων στους φοιτητες τους;
Κωνσταντινα:- Εστω την χαρα του ευρηματος της έκφρασης «Πρόβα σχολικής γιορτης»
Στέλλα:-Εε, καλά τωρα. Το «πρόβα ορχήστρας» ήταν τίτλος ταινιας του Φελλινι. Όποιος το
χρησιμοποιει χωρις αναφορα, εστω συμβολική για να μη χαλαει την πλοκή, ή κλέφτης είναι
ή αγράμματος.
Κωνσταντινα:- Αγγελική από όλους τους σκηνοθέτες που εχεις ακούσει με ποιον νομιζεις
πως θα απολάμβανες να δουλευεις;
Αγγελική:-Με τον Φελλινι που όταν πηγε να συνεργαστεί με τον Μπεργκμαν εκεινος
κατεθεσε ένα σεναριο 200 σελιδες έτοιμο ως την τελευταια λεπτομερεια ενώ ο Φελλινι
εγραψε μιση σελιδα και ειπε ότι τα’άλλα θα τα’λεγε σκηνη-σκηνη στους ηθοποιούς γιατί στο
γύρισμα του’ρχονται .
Κωνσταντινα:-Εσενα Στέλλα;
Στέλλα:-Ο Μπεργκμαν για τον ακριβώς αντιστροφο λογο. Εσένα;
Κωνσταντινα:-Εμένα; Ο Βισκόντι, επειδη πατησε τις φωνες σε εκεινον που ξεχασε να βαλει
πετσετακια σε ένα συρταρι κομοδινου και όταν απολογηθηκε λεγοντας ότι στο πλανο δεν
ανοιγει το συρταρι ο Βισκόντι ειπε «αυτο δεν παυει να επηρεαζει την ατμοσφαιρα» Χαχαχα!
Ακους εκει, εμενα ποιος θα μ’άρεζε. Με ξερεις να’χω παρε δωσε με μουρλους;
Αλέκος:-Κωνσταντίνα ποιος ηθοιοιός επαιζε ρόλο ανθρωπου που ειχε σύνδρομο
Ασμπέργκερ;
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Κωνσταντινα:-Ο Μπεζος, σαν γιατρός του χωριού στο «Κλινική περίπτωση», μετάφραση
του «Ντοκ Μαρτιν» , γιατρου σε αγγλικο ή σκωτσεζικο σήριαλ. Δειτε και την αγγλικη
Βικιπαιδεια, αναφερει και τον Μπεζο.
Μιχάλης:-Τζώννυ αν σου πούνε τα κοριτσια οτι αγαπανε πολύ κάποιο ειδος μεγάλου
καταπιεστή εδώ μεσα θα το θεωρήσεις πρωτοτυπία ή όχι;
Τζώννυ:- Είναι απλως διπλή αντιστροφη του «Θάνατος στους ελευθερωτες» στο «Φάντασμα
της Ελευθεριας» του Μπουνουελ.
Μιχάλης:-Παιδιά ποιόν χαιρετισμό δινουμε εμεις οι Ελληνες στον σύντροφο Ασμπεργκερ,
σόρρυ εννοω στον σύνδρομο Ασμπεργκερ, και μην ακουσω λογοπαιγνια ουτε με χαμπεργκερ
και τζηζμπεργκερ ουτε με αςς και ασσχολ. Μισό λεφτό. Κύριε Αλεκο είχα μαντέψει σωστά
την ερώτησή σας; Να ρωτήσετε ποιος ήταν ο σύνδρομος δεν θέλατε ; Τωρα θα απαντηθει
και ολογράφως, αν και ήδη το βρήκατε. Για περισσότερα στον ίδιο άντρας-με-άντρα. Πάμε.
Όλοι μαζί μουτζώνοντας κατα την μεριά του Τζώννυ

Όρτσε Μαυρογυαλούρο!!!
Τζώννυ (αργά και λέξη-λέξη) :-Τι-θα-πει-Μαυρογυαλούρο;
Μιχάλης:-Τουλάχιστον αυτό που ειπες το θεωρείς πρωτότυπο ή θα πας πεις ότι αποτελει
αναφορά στο ανεκδοτο με τον Αλέξη και την Σελήνη της Λάμψης του Φώσκολου «Σελήνη
παμε στο πατάρι να μου παρες μια πίπα» «Αλέξη-τι-θα-πει-πατάρι;»
Τζώννυ:-Αναφορά ήταν όταν υπαινιχθηκε το ανεκδοτο αυτό μια δημοσιαγράφος στην δικη
της 17 Νοέμβρη. Τωρα δεν αποτελει καν αναφορά αλλά αναφορά σε αναφορά.
Μιχάλης:-Τι-ειχε-πει-η-δημοσιογράφος;
Τζώννυ:-Όταν ειπώθηκε στον Χριστόδουλο Ξηρό ότι θα του κατασχεθούν λεφτά για την
ληστεία των ΕΛΤΑ είπε «Ο ερωτας , ο βηχας και τα λεφτα δεν κρύβονται. Αν ψαξετε θα
καταλαβετε ότι μόνο τ’αρχιδια μου θα πάρετε να τα κανετε καπνοσακκούλα» Και η
δημοσιογράφος τοτε ειπε, αργά και λέξη-λέξη, όπως η Σελήνη, «τι-θα-πει-καπνοσακκούλα;»
Πανδαιμόνιο χειροκροτηματων

Τζώννυ:-Βεβαια από άλλη κατεύθυνση φλέβας αλληλοεπηρεασμών κι αυτό αναφορα είναι ,
γιατι κι ο Χριστοδουλος το πήρε από Καραϊσκακη, από τον οποίο άλλωστε ξεκινησε και το
«θα μου κλάσεις τ’αρχιδια».
Όλοι μαζί (και οι μεγάλοι)μουτζώνοντας κατα την μεριά του Τζώννυ

Όρτσε Μαυρογυαλούρο!!!
Μιχάλης:-Δεν θα αποκαλύψω αν το προβαραμε όλοι ή μόνο ο Θωμάς κι η Σούζυ αλλά ξερω
ότι κατι θέλουν να προσθέσουν.
Θωμάς:-Αφού τελικα και για σύντομη κωμωδια συναφους θέματος στο τέλος, που’λεγαν κι
οι αρχαίοι τραγωδοί, και πάλι ο μικρός Αισχύλος που βλέπετε πηγε και κανονισε, εννοώ με
τον Βασίλη και τους ροκάδες, εμεινε σε μας κανα ανέκδοτο, σαν εκεινα που ειχαμε βαλει, να
βαλουμε κι εδώ για να τον ευχαριστησουμε για το πόσο μας εχει κανει κι αρχίδια κι ωοθήκες
καπνοσακκούλες σε βαθμό που να θέλουμε να κόψουμε και το κάπνισμα πριν καλά-καλα το
αρχίσουμε; Ρωτησαμε την Σούζυ για τα φωτα της και μας ειπε ένα , αλλά το αποκάλεσε
αναφορά ως παραφραση γνωστού ανέκδοτου, άλλη σπαζαρχίδω κι αυτη. Μις Ασμπεργκερ
καν’τε φινάλε.
Σούζυ: Όταν σε παράσταση του Τζώννυ ανέβηκε ο Πάπας που ήταν στο κοινο και ζητησε να
τον φωναξουν από τα παρασκηνια να τον συγχαρει δημοσιως και ήρθε ο Τζώνυ και κάποιος
ρωτησε τον διπλανο του πώς τον λέγανε αυτόν κει πάνω τι απαντησε ο διπλανός;
Όλοι μαζί (και οι μεγάλοι) αλλοι λενε το ένα, άλλοι τ’άλλο, η Σούζυ δεν προλαβαινει τιποτε…

Εννοείς διπλα στον Τζώννυ; Δεν ξερω, Βενέδικτο, Φραγκίσκο, Ιωάννη, πάντως
Πάπας είναι, βαλ’τον στην Βικιπαίδεια και θα τον βρεις…..
Ξαφνικά αρχιζουν και χτυπανε κινητά των παιδιων.

Αμάν!…Θα σαλταρανε οι γονεις μας…Εξαφανιζόμαστε…Μάρτυρας εσεις κυρία Λένα για
το πού ήμασταν…Τι φταίει η κυρία Λένα να τ’ακουσει για μας;
Αλέκος, Αντζελα, Λένα:
Πειτε τους να με πάρουν εδώ και τωρα...Να συγχαρούμε τουλάχιστον αυτούς…Αφού εσείς
δε μας κάθεστε…(όλοι μαζί:) ΜΠΡΑΒΟΟ!!!
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Το λινκ που στείλανε τα παιδιά για προώθηση προς Αλέκο και Άντζελα που ήθελαν να δουν
τι απ’όλα αυτά παίχτηκε τελικά ήταν το εξής:
http://www.youtube.com/watch?v=V1dW06uE8LE

Τέλος πράξης Α
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Πρόβα Ελληνικής σχολικής γιορτής
Πράξη Β
Η Λένα κι ο Αλέκος κάθονται στο λίβινγκ ρουμ όπως στην πράξη Α, αλλά με οθόνη ήδη αναρτημένη…

Λένα:-Πολύ χαίρομαι που οι εκλογές αύριο σε ξαναφέρανε στην Αθήνα. Η Σούζυ κι ο
Τζώννυ ξετρελλαθήκανε απ’την χαρά τους. Έχεις χαιρετίσματα από τον Μιχάλη και από την
υπόλοιπη μαφία….
Aλέκος:-Αμοιβαίο το ξετρέλαμμα και τα χαιρετίσματα…
Λένα:- Η Άντζελα δεν είπε απλώς χαιρετίσματα, όπου να’ναι έρχεται, τα παιδιά θα’ρθουν
λίγο αργότερα, τους τα μπουρδούκλωσα λίγο στο τάιμινγκ επίτηδες, να προλάβουμε να τα
κουτσομπολέψουμε και ερήμην λιγάκι, δεν εννοώ τίποτε σοβαρό, απλώς λίγο μαμαδίστικο
κουτσομπολιό που θέλω να ακούσω και την γνώμη σας.
Χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει η Λένα, μπαίνει η Άντζελα, όπως στην πράξη Α…

Άντζελα:-Γειά σου Λένα, γειά σου Αλέκο, την έχουμε ξαναζήσει αυτή την σκηνή; Τα παιδιά
τα παραπλανησαμε για την ώρα συνάντησης για να προλάβουμε λίγο μητρικό κουτσομπολιό
περί αυτών, υποθέτω; Λένα μη μου ξαναπείς ότι διαβάζω την σκέψη, ούτε εσύ Αλέκο να μου
πεις για μάγους και ότι διαβάζω βουλωμένα γράμματα, απλώς οι μαμάδες είναι σαν βιβλία
ανοιχτά μπροστά στα άλλες μαμάδες,έχω κάνει κι αν έχω κάνει μαμαδίστικο κουτσομπολιό
με άλλες μαμάδες κι εγώ…
Aλέκος:-Και στους μπαμπάδες, ή τουλάχιστον στους παππούδες, ανοιχτά βιβλία είναι οι
μαμάδες. Γεια σου Άντζελα. Χαίρομα που παρ’όλο που δεν είμαστε πια στην ίδια πόλη τα
ξαναλέμε τόσο σύντομα…εννοώ τόσο σχετικώς σύντομα.
Λένα:-Tέλος πάντων, όσον αφορά την σύσκεψή μας ως σύσκεψη μάγων, δεν χρειάζεται να
συζητήσουμε τις εκλογές στο στάδιο πλέον αυτό, τι να μαντεψουμε ο ένας απ’τον άλλο αφού
ήδη ξέρουμε ο ένας τι ψηφίζει ο άλλος, τι να τον επηρεάσουμε ή να επεηραστουμε απ’αυτόν
αφού οσο επηρεάσαμε-επηρεάσαμε κι όσο επηρεαστήκαμε-επηρεαστήκαμε , περισσότερη
κουβέντα να κάναμε μόνο αν ήμασταν προπατζήδες και είχαμε πελάτες που βάζανε
στοιχήματα μα δόξα τω Θεω τέτοιο πράγμα δεν είμαστε. Τέλος, αν θελατε να πατε καπου να
επηρεάσετε άλλους δεν θα ήσασταν τώρα εδώ, άρα δεν σας αποπροσανατολίζω που σας
προτείνω λίγο μαμαδίστικο κουτσομπολιό, σωστά;
Aλέκος:-Σωστά
Άντζελα:-Σωστά
Λένα:- Ίσως η καλύτερη αρχή για το κουτσομπολιό είναι μέσω ερωτήσεων που ίσωςακόμα
έχετε από εκείνη την νύχτα, ΑΝ βέβαια θεωρείτε ότι καλυφτήκατε στα μη προσωπικά που
ρώτησε τα παιδιά ο Αλέκος μέσω η-μέιλ, γιατι εκείνο το βραδυ ήταν πολύ αργλα και φύγατε,
και που στα έστειλα και σένα Άντζελα και μετά σας απάντησα εκ μέρους τους.
Επαναλαμβάνω εν τάχει, και αν εκκρεμεί κάτι, τότε παρατάω το κουτσομπολιό και πάμε εκεί.
Εννοώ τις ερωτήσεις αν έχουν κάτι να απαντήσουν σε όσους Αμερικανούς ή Γερμανούς λένε
ότι το να ζητάει Ελλάδα πολεμικές αποζημιώσεις ή η εξόφληση του κατοχικού δανείου είναι
σαν να ζητάμε αποζημιώσεις από τον Ξέρξη και αν έχουν κάτι να απαντήσουν σε όσους λένε
ότι ο Παναγούλης παρα-ήταν ειρηνιστής, ή αν ήταν κορόιδο αφού εν ονόματι του ανέβηκαν
οι Πάγκαλοι με τα άλλα τρωκτικά, ή απλώς ανιστόρητος αφού οι τυραννοκτόνοι που
θαυμαζε και μιμηθηκε σκότωσαν τον τύραννο για λόγους σαν ερωτικής βεντέτας κι όχι σαν
αυτούς που νόμιζε.
Αλέκος:-Λένα, μην αγχωνεσαι ότι μας κανεις να ριχνουμε το επιπεδο, εγω αφ’ενος ειχα
καλυφθει αφ’ετερου τα ξαναρωτάω τα παιδια καποια στιγμη σήμερα, ας βιαστούμε σε όσα θα
πούμε ερήμην τους. Δεν είναι κουτσομπολιο αυτό που θα ρωτήσω για κεινο το βραδυ.
Ξεκινάω: Ο Μιχάλη εχει χασει την μαμά του, σωστά;
Λένα:-Ναι, κι αν ρωτησω, σαν τα παιδια, πώς το μαντεψες θα μου πεις από το πόσα ποτηρια
νερό παραγγειλε και από το γιατι δεν μ’έστειλε και μένα… Και από κάτι ακόμα στο βλέμμα
του, αν κρίνω από το δικο σου βλέμμα; Είχες χάσει κι εσύ την μαμά σου;
Άντζελα:-Τον πατέρα του έχασε ο Αλέκος, Λένα, αλλά φυσικά δεν το μάντεψα. Απ’τον
μεγάλο μου αδελφό το θυμάμαι που ήταν συμμαθητής με τον μικρό αδελφο του Αλέκου…
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Aλέκος:-Σωστά μεν όλα, αλλά τώρα, όπως είπαμε, ας επικεντρωθούμε στα πράγματα που
χρειάζονται την απουσία των παιδιών. Είχες αρχίσει να λες την άλλη φορά ότι η Σούζυ κι ο
Τζώνυ μεγάλωσαν τόσο κοντά που όταν πέθανε η μαμά του Τζώννυ…κι εκεί είχε ακουστεί
το κλειδί στην πόρτα…καλά θυμάμαι;…και σταμάτησες. Λοιπόν τι θα μας έλεγες ότι ειχε
συμβεί τότε;
Λένα:- Κάτσε να ξεκινήσω από λίγο νωρίτερα…ή μάλλον όχι, πάω κατ’ευθείαν στα τωρινά.
Τα παλιά θα σας τα πει ο ίδιος ο Τζώννυ αν απλώς τον ρωτήσετε πώς ήρθε στην Ελλάδα για
τα καλά και πότε ήρθε για πρώτη φορά και τι κάνουν στη Γερμανία οι δυο μπαμπάδες που
αφήσαμε εκεί μέχρι ο δικος μας, εννοώ ο Βασίλης, να μας έρθει εδώ.Λοιπόν από πού να
ξεκινήσω, ακόμη και για τα τωρινά;
Άντζελα:-Γιατί δεν ξεκινάς από το αν, απ’όσο ξέρεις, το πρώτο φιλί έχει ήδη δοθεί μεταξύ
τους. Το θέμα μας είναι τι είδους αγάπη τους κάνει όσο δεμένους τους ειδαμε., σωστά; Αν
και οι δυο, κι όχι μονο ο ένας, είναι τρελλά ερωτευμένος με τον άλλο ή αν απλώς νιώθουν
αδελφός με αδελφή ή αν και τα δυο αυτά τους κάνουν δυστυχείς λες και θα ήταν αιμομίχτες
αν προχωρούσαν ή το ότι είναι και τόσο σαν αδέλφια τους εμποδίζιε να βλέπουν ο ένας τον
άλλο ερωτικά.
Aλέκος:-Εγώ όμως νιώθω σαν να’χει βάλει η Σούζυ μια προθεσμία στον εαυτό της, να
τσεκάρει αν τα αισθήματά της θα διαρκέσουν μέχρι να διαβεί τα 15 της, και μεχρι να το
τσεκάρει να μη το παραδέχεται ούτε να το εξομολογείται ούτε καν στον εαυτό της τον ίδιο.
Εννοώ ότι το συζητάει μεν με τον εαυτό της αλλά μόνο σαν ερώτηση ή αμφιβολία. Ίσως θα
το εξέφραζε προς τον Τζώννυ στη μορφή κριτικής για να τον κάνει να τελειοποιεί τον εαυτό
του μεχρι να του δώσει σαφέστερα μηνύματα πρόσκλησης, όπως κάνει η Κωνσταντίνα στον
Μιχάλη, εννοώ αν η Σουζυ μπορεί να βρει στον Τζώννυ λάθη…Α: Για πρωτο φιλί ρωτούσε
Άντζελα κι εγώ διέκοψα…
Λένα:-Ναι, υπήρξε ένα πρώτο φιλί, αλλά μετα βίας βοηθάει στο θέμα μας.Για δε την
Κωνσταντίνα και τον Μιχάλη είχα κι εγω παρομοια εντύπωση με σένα Αλέκο, αλλά μπορεί
να κανουμε κι οι δυο λάθος, η Κωνσταντίνα έχει ήδη δεσμό. Πάμε στο επίμαχο πρώτο φιλί
λοιπόν: Πριν λίγο καιρό ένας καθηγητής τους είπε, σαν μερος της αυτοκριτικής που πρέπει
να κάνουν οι Έλληνες ότι όταν θέλουν να κάνουν κατι καλό για τα κοινά, μαζεύονται κάπου,
παίζουν λίγο Θεοδωράκη στα μεγάφωνα για να δώσουν κουράγιο στον εαυτό τους και
κουράγιο ο ένας στον άλλο και μετά φεύγουν διότι για τα κοινωνικά θέματα και την πολιτική
δεν έχουν μάθει οτιδήποτε πιο συστηματικό, μόνο τραγούδι. Και ποιος φταίει γι’αυτό; Ο
Θεοδωράκης και η μουσική του…
Aλέκος:-Πραγματικά απορώ τι σόι πρώτο φιλί ήταν ένα φιλί που χρειαζότανε τέτιο ειδος
εισαγωγής…
Λένα:- Χαχα! Δεν εχεις κι άδικο σ’αυτό. Λοιπόν ο Τζώννυ πρώτα απάντησε στον καθηγητή
τα γνωστά που έχουμε όλοι ακούσει ότι δηλαδή σκοπός της πολιτιστικής επανάστασης του
Θεοδωράκη ήταν να πάρει την υψηλότερη ποίησης που είχε η Ελλάδα, να την βάλεις σε
τραγούδια στη φόρμα των λαϊκών τραγουδιών και να την διασπείρει σε γήπεδα, σινεμά κι
αλάνες και να δώσει και στα φτωχότερα μέρη του κοινού ένα είδος μόρφωση που ούτε καν
τα πανεπισήμια δεν έδιναν στους φοιτητές τους που συνήθως προέρχονταν από πιο εύπορες
τάξεις. Μα ύστερα πρόσθεσε κι ότι αυτή την πολιτιστική επανάσταση ο Θεοδωράκη την
συνέλαβε, την υποσχέθηκε, και όσα υποσχέθηκε τα παρέδωσε. Κι όσα παρέδωσε είχαν και
αποτέλεσμα, γι’αυτό οι Έλληνες έχουν μαζικά τόση οικειότητα με τραγούδια τέτοια τύπου.
Για το ότι δεν ξερουν και για άλλα πράγματα δεν φταίει ο Θεοδωράκης αλλά όσοι
διανοούμενοι δεν συνεισέφεραν στην μαζική παιδεία αντίστοιχα πράγματα σε άλλα θέματα,
είτε διότι δεν παρέδωσαν όσα υποσχέθηκαν είτε διότι δεν τα υποσχέθηκαν καν. Κατέληξε
λέγοντας κι ότι το να κατηγορούμε τον παρόντα σε αυτή την προσπαθεια για το αποτέλεσμα
της απουσίας των άλλων είναι σαν να παίρνει ένας καθηγητής απουσίες και να φωνάζει
στους παρόντες για αυτούς που λείπουν.
Aλέκος:-Οξυδερκέστατη παρατήρηση. Εννοώ το μερος πριν την αναλογία με την αίθουσα.
Θα ήμουν πολύ ευτυχής να την είχα κανει εγω ο ίδιος αλλά είμαι ευτυχέστερος που την έκανε
ένας νεαρός, και είμαι ακόμη ευτυχέστερος που ο εν λόγω νεαρός είναι τόσο νέος και που
είναι ο Τζώννυ. θα τον συζητήσω. Από καιρο θέλω να συζητηθεί δημόσια το θέμα του ότι σε
οικονομική, πολιτιστική και ηθική κρίση ή παρακμή, το πιο εύκολο σημείο από το οποίο να
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ξεκινήσει αντίδραση είναι το πολιτιστικό γιατί δεν θέλει έξοδα…έξοδα εις χρήμα εννοώ…και
αν ηπαρακμάζουσα κοινωνία διαθέτει ταλέντα εννοώ…Α!Τι λέγαμε;
Άντζελα:-Άρα το πρώτο φιλί ήταν ένα συγχαρητήριο φιλί ή απλώς μιλάω για το φιλί που
θα’χα δώσει στον Τζώννυ εγώ η ιδια;
Λένα:-Σωστά. Στο διαλειμμα η απάντηση συζητήθηκε στην αυλή, ιδίως η αναλογια με τις
απουσίες, την ακουσε η Αγγελική, ρώτησε, και την είπε ολόκληρη στη Σούζυ, το μεσημερι
ο Τζώννυ ειχε τελειωσει μια ώρα νωρίτερα, κι όταν ήρθε η Σούζυ πήγε σαν υπνωτισμένη
κατ’ευθείαν κατά πάνω του, και του’δωσε ένα φιλί στο μάγουλο, σαν να ήταν αυτονόητο το
γιατί. Δεν το εισήγε με κάποια εξήγηση, π.χ. σαν «αυτό που ειπες σήμερα αξίζει όχι χειραψία
αλλά φιλί» αλλά λίγο αργότερα το πρόσθεσε κι αυτό, με «αξιζε αντι αξιζει» αλλά δεν ήταν
αυτή η καθυστέρηση για προλαβει να περασει απ’το μυαλο του Τζώννυ κάποια ιδέα; Εννοώ
ιδέα, εστω υποσυνειδητη, μιας ερωτικής εξομολόγησης και μετα να αποκατασταθούν όλα σε
επίπεδο συνήθους καθημερινότητας, με το να πει τον λόγο που θα τον φιλούσε και οποιοσδήποτε άλλος.Εντάξει ίσως αυτό κι η ίδια υποσυνειδητα να τοκανε αλλά στο βαθμό που δεν...
Aλέκος:-… αλλά στο βαθμό που δεν το’κανε υποσυνειδητα, είναι φτιαγμένη για όλους τους
ρόλους της κάθε προβας, κι όχι μονο για τον χειρισμό του λαπ τοπ και τον ρόλο του ντι-τζεϋ,
όπως επίσης και του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη, και είναι κι ώριμη για πάλκο όσο
όλα μαζι τα παιδια, στον δε βαθμό που το’κανε υποσυνείδητα είναι τόσο παιδι όσο όλα τους
και τόσο ευάλωτη όσο ο Μιχάλης κι όσο όλα τους στη ηλικία τους. Και όλες οι λέξεις μου
για τη σκηνοθεσία της κλπ λέγονται υπο την αρίστη-αρίστη των εννοιών τους κι όχι υπό την
έννοια της υποκρισιας, χειραγώγησης κλπ . Στην πραγματικότητα τα κάνει όλα με τρόπο που
να θέλεις να τους φιλήσεις έναν-έναν όλους στη σκηνή, με τροπο που να θέλεις να τους
τραγουδας το “Sweet little sixteen” σαν εθνικό ύμνο της εφηβείας τους. Με τρόπο που με
κάνει να δακρύζω, και μου θυμίζει την κόρη μου στην ηλικία τους πριν πολλά χρόνια και τον
εγγονό μου τώρα...Άντζελα;
Άντζελα:-Στο «Γεννήθηκα Ελληνίδα» λέει η Μελίνα οτι όταν ήταν κοριτσάκι έβλεπε από το
πεζοδρόμιο μια παρέλαση κι όταν πέρασαν οι ναυτικοί δόκιμοι κι είδε τον σημαιοφόρο τους
η καρδιά της αρχισε να χτυπάει πολύ διαφορετικά και του’ριξε ένα τετοιο βλέμμα που κι
αυτός, που την ειδε, την κοίταξε σαν να της έλεγε «Εντάξει, θα σε περιμένω να μεγαλώσεις»
Λένα:-…YESS!! Και μετά από πολύ καιρό όντως τον συνάντησε, είχε γινει ήρωας πολέμου
αιχμαλωτίζοντας κοτζάμ Ιταλικό υποβρύχιο μόνος του σε ψαρόβαρκα, και μετα της εκτισε
για εκπληξη ένα σπιτάκι από κορμους δεντρων σε ένα δάσος και εκει την δίδαξε άγριο ερωτα
όπως μόνο ναυτικοί που τον έχουν σπουδάσει σε όλα τα λιμανια της υφηλίου έχουν τη φήμη
οτι μπορούν να το κανουν…
Άντζελα:-…και ύστερα αρρώστησε από μεγαλοκαρδία, ουτε ειρωνεία της τύχης να’τανε,
αρρώστεια με τετοιο όνομα σε άνθρωπο τόσο μεγαλόκαρδο, κι όταν πεθανε έγραψε την
προηγούμενη νυχτα από την κηδεία ο Θεοδωράκης τους στιχους και τη μουσική ενός
τραγουδιου που τραγουδησε αντι επικήδειου κι ήταν το γνωστό σε όλους μας από
Μπιθικώτση «…για σένανε οι κοπελλιές κεντουσανε κρυφά/κεντουσανε τον ήλιο τους
κεντούσαν το φεγαρι/κεντούσαν την αγάπη τους της βαζανε πανιά…»
Λένα:-Άρα πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε;Κάτσε να συνοψίσω μόνη μου τι νομίζω πως μου
είπατε: Μου λετε ότι η Σούζυ λέει στον Τζώννυ «Περίμενέ με» κι ότι υπό μίαν έννοια κι
εκείνος το ίδιο της λέει, αν και υποτιθεται ότι ο λογος αναμονης είναι η διαφορα ηλικιας .
Όμως σε άλλα πράγματα είναι εκείνη μεγαλυτερη…Το γνωστο θεμα με την ωριμοτητα
αγοριων έναντι κοριτσιων στην εφηβεια…Εν ολιγοις κι οι δυο χρειαζονται από ένα
«περίμενε»
Άντζελα:-Ακριβώς.
Aλέκος:-Άρα τα παρατσούκλια «Ασπεργκερ» και «σύνδρομος» για τον Τζώννυ είναι για το
ότι δεν εχει σχέση με την Σούζυ ενώ η ίδια πιθανότατα θα την επιθυμούσε μια τέτοια εξέλιξη
Λένα:-Βεβαίως, αλλά αφου είπατε με τον Μιχάλη ότι θα τον ρωτησεις τον Τζώννυ «αντραςμε-άντρα» βρες μια ευκαιρια γιατί αν το παραλείψεις θα’ναι σαν να παραδεχόμαστε φωναχτά
την ύπαρξη του μαμαδιστικου κουτσομπολιού που κάνουμε αυτή την στιγμη
Aλέκος:- Βεβαίως. Βεβαίως …θα βρούμε πολλές τέτοιες ευκαριες. Και ίσως από σήμερα, να
πούμε όσα λέγονται και δημοσίως, μα ίσως κι όχι. .Τωρα θέλω κατι άλλο να συζητησουμε
πριν ερθουν. Κι Άντζελα θα συμφωνει, ειμαι σίγουρος. Τι ήταν εκεινο που τόσο πολύ
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αναστατωνε την Κωνσταντίνα ότι θα εξέθετε τον Μιχάλη ως μουρλό και που αν το’λεγε θα
ρισκαριζε να εκθεσει και την ατμόσφαιρα όλης της προβας και να τα χαλάσει όλα κλπ;
Λένα:-Είχα κι εγώ την ίδια απορία και τους ρώτησα. Ιδού τα καθέκαστα. Η Κωνσταντίνα
νομιζε ότι Μιχάλης ήθελε να πει το εξής σόκιν που θα ήταν καταστροφή ακόμη και σαν
προετοιμασία για τα σόκιν ανέκδοτα που όντως είπαν. Εδώ εννοώ, δεν τα είπαν και στο
σχολειο στη επέτειο της 17Ν! –Α! Είμαστε ελεύθεροι να γελάσουμε, σπίτι είμαστε τωρα, δεν
είμαστε στην σκηνή τους–Δυο φίλες περπατούν στο δρόμο και συζητούν για το ποιά περιοχή
του σώματός τους είναι πιο ευαίσθητη ερωτικά. «Η ρώγα» «Όχι, ο λωβός του αυτιού»...«Ο
λωβός του αυτιού» «Όχι, η ρώγα», στο τέλος καταλήγουν στο οτι δεν έχουν κάνει κάνα
μεγάλο γκάλοπ αφού ξέρουν μόνο η μιά την άλλη και η καθεμιά τον εαυτό της, άρα καλύτερα
να ρωτήσουν κάναν άντρα ώστε νάχει δεί κι άλλες γυναίκες μα νάναι και γέρος αφ’ενός γιά
νάχει δεί πολλές, αφ’ετέρου γιά να μη τους την πέσει, βρίσκουν λοιπόν ένα παπού με
μπαστουνάκι να περπατάει στο δρόμο και τον ρωτάνε «παπού, τι είναι πιο ευαίσθητο; Η
ρώγα ή ο λωβός του αυτιού;» κι αυτός μ’ένα αναστεναγμό απαντάει «Ααχ, κοπέλλα μου,
έχεις φάει κλωτσιά στ’αρχίδια;». …Ο τρόπος που το ανεκδοτο αυτό πλησίασε τόσο κοντά
στη σκηνή ήταν ολόκληρη ιστορια. Τότε που περπατούσαν στον δρόμο και συζητούσαν τα
υπερ και τα κατά του Λαζόπουλου, αμέσως μετά την συνάντησή τους με τον καθηγητη τους
που σαν απάντησή τους στα διλήμματά τους τούς είπε απλώς τα παράπονα που ο ιδιος ειχε
από αυτούς, πέτυχαν στον δρομο έναν απόφοιτο, τρία χρόνια μεγαλύτερο, φοιτητή τώρα,
που όλοι τον θυμόντουσαν γιατί σε όλες τις επίσημες γιορτες όταν μοιραζονταν βραβεία ήταν
«πρώτη μούρη», όπως του το έθεσε ο Πάνος. Πιάσανε κουβεντα, κι ας μη γνωριζονταν, και
όταν του ανεφεραν την συζητηση που μόλις ειχε γινει με τον καθηγητή ο φοιτητής τους είπε
ότι ήξερε το τέλειο ανέκδοτο για γέρους που μόνο τα δικά τους προβλήματα σκέφτονται, και
τους είπε το ανέκδοτο που ειπαμε . Όλοι γελάσανε μα αργότερα τα κορίτσια σχολίασαν ότι
έκανε καμάκι σε όποιαν τυχόν τσίμπαγε στο στυλ αυτό. Ο Μιχάλης επανέλαβε την ιστορία,
μαζί και το συμπέρασμα, στο σχολείο σε ένα διαλειμμα και ένας συμμαθητής τους του είπε
οτι ο Μιχάλης ήταν που καμάκωνε σε όποιαν τυχόν θα τσίμπαγε στο στυλ αυτό αλλά δεν
ειχε μεχρι τέλους τα κότσια να είναι ο εαυτός του και έτσι το διηγήθηκε περί τρίτου. Ο
Μιχάλης αφοπλίστηκε και είπε ότι δεν ήξερε πώς θα ήταν ο ίδιος στην ηλικία του φοιτητή
αλλά αν στην ηλικία τους ανέφεραν τετοια πράγματα με ύφος σαν να’ταν το καθημερινό
ψωμοτύρι τους θα φαινόταν είτε σαν ψώνια ειτε σαν παπαγάλοι, πράγμα που ήταν τόσο
ειλικρινές που μου φαίνεται ότι ήταν πιο ελκυστικό από το να το παίξει άντρακλας, ή
τουλάχιστον ετσι νομίζω πώς το πήρε η Κωνσταντίνα, δεν νομίζω ότι μονο προστατευτικά
ένιωσε γι’αυτόν όταν προσπάθησε να τον προστατεύσει από την επανάληψη αυτού του
λάθους, νομίζω ότι έδειξε ερωτική εκτίμηση του συναισθηματικού του IQ, που λένε, αλλά
μπορεί να κάνω λάθος έτσι κι αλλιώς ή ίδια έχει σχέση όπως είπαμε, κι έτσι κι αλλιώς ο
Μιχάλης δεν είναι κάνας τυπος που να θυμίζει ορφανό που γυρνάει να ελκύσει μητρικές
μορφές ούτε κι η Κωνσταντίνα έχει κάνα μητρικό στυλ.
Aλέκος:-Ο άλλος νεαρός δεν είχε ποτέ ξανατσακωθεί για τίποτα μέχρι τότε με το Μιχάλη;
Λένα:-Βεβαίως και είχε. Ήταν πολύ καλός ηθοποιός σε σχολικές εκδηλώσεις αλλά όταν ο
Μιχάλης του’πε αν θέλει να’ρχεται στις πρόβες απάντησε ότι θεωρει χάσιμο χρόνου τις
πρόβες μετά την λήξη μαθημάτων κι ότι αυτό που θα θεωρούσε κέρδος θα ήταν να γλιτώνει
ώρες μαθημάτων χωρίς απουσία, άρα αν είχαν κάναν τρόπο να πείσουν κάνα καθηγητή να
του δίνει τέτοιες άδειες τότε ναι, ήταν διαθέσιμος. Κι ο Μιχάλης του’χε απαντήσει ότι αυτή
λογική ήταν σαν του ποντικού στον «ισοβίτη» του Αρκά: «Α; Ένα ποντίκι! Θα το ταϊζω θα το
πλένω, θα το χτενίζω…» «Εντάξει, εγώ θα σε αφήσω να μου τα κάνεις όλα αυτά. Εσύ τι θα
μου δώσεις για αντάλλαγμα;». Το άλλο παιδί του’πε «Όλοι ξέρουμε ότι η αμοιβή της
μαλακίας είναι η μαλακία η ίδια. Κι αν εννοείς ότι αμοιβή στις πρόβες σας είναι η ίδια η
πλάκα που’χουν οι πρόβες, σου λέω ότι εγώ είμαι επαγγελματίας»«Του κώλου επαγγελματίας
είσαι. Επαγγελματίας μαλάκας μήπως εννοείς; Βρήκες σπόνσορα να σε πληρώνει να
μαλακίζεσαι;» , άρα ναι, είχαν ξανατσακωθεί.
Άντζελα:- Και τι συμπέρασμα έβγαλε η ομάδα απ’όλα αυτά;
Λένα:-Ο Ηλίας που ήξερε το άλλο παιδί λυπήθηκε πολύ και η Αγγελική, η Στέλλα, ο Θωμάς
κι ο Παναγιώτης είπαν ότι το μονο που αξίζει να θυμόμαστε απ’όλα αυτά ήταν ότι τα
κουσούρια νοοτροπίας που εντοπίζουν στην ενήλικη κοινωνία όταν την κριτικάρουν
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ξεκινάνε ήδη από τη ηλικία τους, και δεν αρκει σαν απάντηση η πρόσθετη κατηγορια «αυτοί
μας δίνουνε το κακο παραδειγμα» γιατί αυτό εχουν δικαιωμα να το επικαλούνται όχι όσοι το
παίρνουνε το κακό παραδειγμα, αλλιώς μαλακιζονται ομαδικά λεγοντας ο ένας στον άλλο
«να μη μας το δινατε σαν παραδειγμα προς μιμηση αλλά προς αποφυγη» «εσεις να
παιρνατε σαν προς αποφυγην κι όχι σαν προς μίμηση. Τέλος παντων είπαν οτι όλη αυτή η
ιστορια για προβες χωρις απουσίες κλπ, σε μεγαλύτερη ηλικια δεν θα διεφερε από απατες,
ρουσφετια, κλίκες κλπ . Κι όλοι συμφώνησαν οτι ενας σκοπός μια ομαδας σαν τη δικη τους
θα’πρεπε να’ναι και το να επηρεάζει την νοοτροπία των συνομηλίκων θεατων τους πριν τις
τετοιες μαλακιες τις πάρουν για δεδομενες και θεμιτές. Αλλά κι όλοι συνειδητοποίησαν ότι
πριν από μια ηλικία είναι δυσκολο να καταλαβεις όλον αυτό τον μηχανισμο ανακύκλωσης
των ελλαττωμάτων και οτι μετα από μια ηλικία είναι πολύ αργά γιατι όλοι τα έχουν θεσει σε
ενεργεια και ότι κατά την περίοδο μετάβασης ρισκάρει κανείς, με τις πρόβες και τα
εξωσχολικά , βιβλία, φιλμ, κλπ, να μη διαβασει αρκετα για τα φροντιστηρια οια να μπει στις
πανελλήνιες. Αλλά τουλάχιστον για ένα πραγμα ήταν όλοι σίγουροι. Για το ότι η επένδυση
ελπίδας επηρεασμού νοοτροπιων, είτε απέβαινε επιτυχώς ειτε αποτύγχανε, δεν ήταν κανα
σχεδιο με μακροπροθεσμες αναβολες καλων ή κακών ή ουδετερων αποτελεσματων αφου σε
ένα-δυο χρόνια κι οι ιδιοι κι ολοι οι συμμαθητες θεατες τους δεν θα’ταν απλώς στη γυάλα
της μικροκοινωνιας μεγεθους σχολειου αλλά θα’ταν είτε φοιτητες, είτε εργαζόμενοι ,ειτε
ανεργοι, ειτε φανταροι, δηλαδη μερη της κανονικης κοινωνιας στην οποια είμαστε όλοι μεσα,
ή τέλος πάντων της «κανονικης» , με εισαγωγικά, κοινωνιας αν σαν πιο κανονική
θεωρησουμε την κοινωνια πριν την κρίση…A! Υπήρχε κι ένας ξένος μαθητής που ήταν
καλός ηθοποιός αλλά ήθελε άλλα είδη αμοιβής ή αποζημιώσεις για να πάει για πρόβα και
μίλησε για αυτές στον Τζώννυ και σ’έναν καθηγητή αφού κι ο Τζώννυ ξένος θεωρείται , και
στο κάτω-κάτω είναι ξένος, άλλο αν ξέρει τόσα για την Ελλάδα και την αγαπάει τόσο που οι
Έλληνες που τον ξέρουν τον αγαπάνε τόσο που δεν το παρατηρούν καν ότι από πατέρα είναι
Αμερικάνος και η μητέρα του είναι Αμερικάνα Γερμανικής καταγωγής, κι οτι ο ίδιος
συνδυάζει και τις καλυτερες αρετές και των Αμερικανών και των Γερμανών. Τέλος πάντων
δεν τον πολυσυμπάθησε ο ταλαντούχος ξένος ηθοποιός που λέγαμε παρ’όλο που ο Τζώννυ
δεν έχει κανένα κούμπωμα σε καμιά εθνικότητα, αντιστρόφως του κάνει πολλή εντύπωση το
ότι οι δυο μαθητές που περισσότερο από κάθε άλλον Αθηναίο μαθητή που ξέρει έψαξαν και
έμαθαν για το τι ήταν ο Παναγούλης και τι ήταν ο Μίσσιος ήταν δυο Αλβανοί, ο Δημήτρης
κι ο Αλέξανδρος. Στο νησί που ήξερε πριν έρθει στην Αθήνα όλοι ενδιαφέρονταν όσο ο
Δημήτρης κι ο Αλέξανδρος, αλλά εδώ οι δυο τους ξεχώριζαν πολύ. Δεν το’χει εξηγήσει
ακόμα, λέει ότι δεν θέλει να το αναγάγει σε απλό πρωτευουσιάνικο ξερολισμό και
δοκησισοφία, ή σε κάνα ψώνιο τύπου «αν κάποιος είναι εκ γενετής Έλληνας τότε ξέρει εκ
γενετής τα πάντα για ανθρώπους σα τον Παναγούλη και τον Μίσσιο». Τέλος πάντων, ρώτα
τον..Θα’ρθει η κουβέντα κι από μόνη της…
Aλέκος:-Στάσου. . Μισό λεφτό, εκεινο με τις αποζημιώσεις δεν κατάλαβα Εννοείς ότι ήθελε
χάρες σε βαθμούς; Να μη γράφει καλά σε διαγωνίσματα και να παίρνει βαθμούς αδίκως
υψηλούς; Ακούω καλά; Να τα παρω; Ακούω καλά; Να τα παρω;
Λένα:-Ακριβώς. Καλά ακούς. Αλλά…
(ακούγοντας προσεκτικά για ήχους έξω απ’την πόρτα)

…Αλλά βρες μια ευκαιρία και ρώτα τον τι εγινε με κείνον τον μαθητή, μου φαινεται οτι εδώ
σταμάτησε το ασανσέρ…ρώτα τον και για ένα καθηγητή με παρατσούκλι Μακ Κένζι, φάδερ
Μακ Κένζυ, όχι μη ρωτάς, θα απορήσουν πού τον άκουσες…αλλά όχι, ρώτα, Γιατί να μη
σου’χω πει γι’αυτόν; Ρώτα τους…
Χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει η Λένα, μπαίνουν τα παιδιά, όπως στην πράξη Α…

Τζώννυ:-Την έχουμε ξαναζήσειτην αυτή τη σκηνή; Μάλλον καλά λένε ότι η ιστορία
επαναλαμβάνεται…
Σούζυ:-Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί σαν φάρσα, όπως επίσης λένε…Μαμά γιατί
δεν μας τηλεφώνησες όταν εφτασαν η κυρία Άντζελα κι ο κύριος Μιχάλης; Κι εμείς δεν
θέλουμε να χάνουμε κουβέντα απ’όσα λέτε, ιδίως αν είναι για τις εκλογές αύριο…Εκτός κι
αν έχετε μυστικά οπότε με συγχωρείτε που ρώτησα, ή έχετε συνέδριο μάγων που διαβάζουν
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την σκέψη και θέλετε να μάθετε τι άλλα κοινά λένε στο σχολείο ότι έχει ο Τζώννυ με τον
Μπέζο στο σύνδρομο Ασμπέργκερ; Ή κάποιο μαμαδίστικο κουτσομπολιό
περί…παραδείγματος χάριν γιατί ο Μιχάλης είπε στον κύριο Αλέκο για περισσότερα να
ρωτήσει τον ίδιο τον Τζώννυ.
Αλέκος:-Μα, Σούζυ μου γλυκειά, ο Μιχάλης μου’πε να τον ρωτήσω άντρας-με-άντρα. Την
μαμά σου θα ρώταγα; Γιατί; Μήπως δεν βρω την ευκαιρία; Δεν υπάρχουν τα η-μέιλ; Δεν λέω
στον εγγονό μου να μου μάθει σκάυπ;
Σούζυ:-Συγγνώμη.
Αλέκος:-Μα δεν χρειάζονται συγγνώμες! Σε παρακαλώ!
Άντζελα:-Σούζυ, να σου πω και ποια θα’ταν η αμέσως επόμενη ερώτηση στην κουβέντα
μας. Αν ο Ηλίας έχει παίξει στην κωμωδία του Τσέχωφ «Η Αρκούδα» την οποία ανέφερε ο
Μιχάλης…
Αλέκος:-Με τον Παναγιώτη σ’εκείνον τον φοβερό ρόλο υπηρέτη ίσως;...
Σούζυ:-(καταρρέοντας σε μια καρέκλα):-Άρα ήταν συνέδριο μάγων. Τι άλλο μαντεύατε και
μετά διασταυρώνατε με την μαμά; Αν η Κωνσταντίνα κι ο Μιχάλης έχουν πιο πολλά κοινά
απ’ότι ο Μιχάλης με τις αδελφές του ή μήπως αρχίσατε και τα μήπως έχουν πιο πολλά κοινά
απ’ότι η Κωνσταντίνα με το αγόρι της ή απ’ότι εγώ με τον Τζώννυ που είναι για μένα πιο
πολύ κι από αν ήταν ο αδελφός που ποτέ δεν μου φτιάξατε εσύ κι ο μπαμπάς ; Ή φτάσατε
κιόλας να συζητησετε αν ο Μιχάλης έχασε την μαμά του μικρός ή κι ο Τζώννυ επίσης;
Αλέκος:-Μα γιατί πηδάς σε τέτοια συμπεράσματα; Νομίζεις ότι είμαστε σαν τους μάγους
στον Χάρρυ Πόττερ? Λένα, σε τι ηλικία πρωτοδιάβασε Χάρρυ Πόττερ η μικρή;
Σούζυ:-Παναγίτσα μου! Διαβάζετε και παλιές σκέψεις; Ακόμα και ξεχασμένες; (Σχεδόν
κλαίγοντας) Τον διάβασα μαζί με το πρώτο μου βιβλίο για να μάθω την αλφαβήτα. Και μαμά
φώναζε: «Ακόμα δεν ξύπνησες καλά-καλά και με την τσίμπλα στο μάτι Χάρρυ Πόττερ;
Θέλεις να καταντήσεις ο σπασίκλας του χωριού όταν μεγαλώσεις;» Εγώ δεν το θυμάμαι,
εκείνη μου το’πε, αλλά εσείς ακόμη και αυτό διαβάσατε;
Όλοι γελάνε:

Λένα:-Με τέτοιο σώου σπαστικότητας σήμερα, πραγματικά δεν υπήρξα προφήτης; Τισπασίκλω-τι-σπαστικιά; Σιγά τη διαφορά.
Αλέκος:-Εγώ πάντα ανησυχούσα για τις παρενέργειες που θα είχε στο μέλλον η ανάμειξη
στοιχείων ακαδημαϊκής ατμόσφαιρας με ατμόσφαιρα βου-ντου στα έργα του Χάρρυ Πόττερ,
τα παιδιά δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι αυτό γίνεται χάριν παιδιάς.
Τζώννυ:-Ένα σχήμα λογου που είπε η μαμά σου για πλάκα ότι η κυρία Άντζελα κι ο κύριος
Αλέκος διαβάζουν την σκέψη κι εσύ το πήρες έτσι που κάνεις λες και σου έκαναν ορό
αληθείας;
Άντζελα:-Εμείς απλώς σε ρωτήσαμε για τον Ηλία και τον Παναγιώτη σχετικά με την
κωμωδια του Τσέχωφ.
Σούζυ:-Α, ερώτηση ήταν; Όχι δήλωση;
Άντζελα:-Δήλωση; Βασισμένη σε τι δεδομένα; Χώρια που ανέφερε, έστω απλώς σαν τίτλο,
το έργο ο Μιχάλης στον Ηλία, εγώ έτυχε και ήξερα το έργο και απλώς σκέφτηκα ότι ο Ηλίας
θα’ταν τέλειος για τον ρόλο του πρωταγωνιστή.
Αλέκος:-Παρομοίως κι εγώ που είπα για τον Παναγιώτη. Φοβερά θα τον έπαιζε εκείνον τον
καταπληκτικό υπηρέτη.
Τζώννυ:-Και προφανώς ο κύριος Σαρηγιαννίδης που όντως τους ανέθεσε τους ρόλους είχε
τους ίδιους λόγους να το κάνει όπως η κυρία Άντζελα κι ο κύριος Αλέκος που το έργο το’χαν
ήδη δει ή το’χαν ήδη διαβάσει.
Σούζυ:-Ώωωχ! Θεούλη μου τι θέαμα, τι άθλιο σώου, τι ρεσιτάλ και τι φαινόμενο
ανασφάλειας, τι νούμερο έγινα…Κι άλλωστε αν συμπεράνουν ότι ο Μιχάλης έχει χάσει
μικρός την μαμά του μπορεί απλώς να θυμούνται πόσα ποτήρια νερό ανέφερε η
Κωνσταντίνα, ή εμένα που το ανέφερα , μόνο εγω το ανέφερα τελικά, όπως και για την δική
σου μαμά Τζώννυ…
Τζώννυ:-Και λοιπόν; Μυστικό το’χω;
Σούζυ:-Ας πείσουμε τους εαυτούς μας ότι όλα αυτά δεν έγιναν ποτέ, πάμε πίσω στην πόρτα
να ξαναπαίξουμε την σκηνή, αν κι αυτή η μέθοδος αλλάζει μόνο τις σκηνικές πραγματικότητες, όχι τις πραγματικές.Η ιστορία δεν ξαναγράφεται έτσι εύκολα. Πού ήμασταν;
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Πάνε προς την πόρτα και ερχονται σαν να πρωτομπαίνουν

Τζώννυ:- Την έχουμε ξαναζήσειτην αυτή τη σκηνή; Μάλλον καλά λένε ότι η ιστορία
επαναλαμβάνεται…
(δεν μπορει να συγκρατησει το χαμόγελο που του’ρχεται)
Σούζυ(Δήθεν ψιθυριστά) :-Μπαα! Σώπα καλέ! Δυο φορές σε πέντε λεπτά.
Τζώννυ(Δήθεν ψιθυριστά):- Και με την αρχική τρίτωσε το κακό.
Σούζυ (Μιλώντας κανονικά, όχι δήθεν ψιθυριστά) :-Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί σαν

φάρσα, όπως επίσης λένε…Χαχαχαχαχα!
Τζώννυ: (Δήθεν ψιθυριστά):- Αμ’έτσι που τα’κανες πιο ιστορία γίνεται, πιο φάρσα δεν γίνεται.
Άρα δεν θα επαναληφθεί ως φάρσα, μη φοβάσαι. Χαχαχαχαχα!
Σούζυ:- Χαχαχαχαχα!
Όλοι:-Χαχαχαχαχα! Χαχαχαχαχα!
Αλέκος:-Πόσo χαιρομαι που σας ξαναβλέπω, παιδιά! Άλλωστε η χαρά δεν κρύβεται. Και
ποσο χαίρομαι που βλεπω ανοιχτή οθόνη. Σιγουρα δεν είναι τυχαιο. Κατι θα’χετε κατά νου
να μας παιξετε…
Άντζελα:- Οι τοιχοι αυτού του δωματιου σίγουρα ακόμα θυμούνται το είδος κραδασμών της
προηγούμενης συνάντησής μας. Φανταζομαι ότι κι όλα τα δωμάτια όπου συναντιέστε εσείς
κι οι φίλοι σας σιγουρα τα ίδια θα νιώθουν, για μήνες. Θα τραντάζονται από κεφι και γέλιο
και θα νιωθουν όχι σαν φτιαγμένοι από υλικά οικοδομής αλλά σαν ζωντανοί και φτιαγμένοι
από σάρκα και οστά…
Σούζυ:- Είστε γεννημενη ποιήτρια κυρία Άντζελα…ακόμη κι αν γράφετε μονο νεα και
παρουσιάσεις βιβλίων. Θα σας ήμουν υπόχρεη αν, κάποια στιγμή, μου γράφατε μια λίστα
βιβλίων που θα θέλατε να’χετε διαβάσει στην ηλικία μου αν είχατε την τωρινή σας πείρα.
Άντζελα:-Μετά χαράς. Η εμπιστοσύνη σου τιμά εμένα και η ωριμότητα της ερώτησής σου
τιμά εσένα και τους γονείς σου και τους δασκάλους σου…
Αλέκος:-Σούζυ, η μαμά σου μας είπε να σας ρωτησουμε, δεν θυμαμαι για ποιο λογο, για ένα
καθηγητη σας με παρατσουκλι Φάδερ Μακ Κένζι. Πρώτα-πρώτα, μήπως μπορείτε να μου
πείτε, εσύ ή ο Τζώννυ, γιατι το όνομά του κάτι μου θυμίζει; Ίσως κάνα τραγουδι;
Σούζυ (τραγουδιστά) :-…Father McKenzie , writing the words of a sermon that no one will
hear, no one comes near…
Αλέκος:-Αα-ναι! Η περίφημη Έληνορ Ρίγκμπυ των Μπητλς. Τι μου θυμισες τώρα!
Υποθεσεις πριν από 40 χρόνια! Θα επιστρεψω να σας ρωτησω γιατι του’χετε βγαλει τέτοιο
παρατσουκλι – α! Και για το Ασμπέργκερ κατι που δεν ειχα καταλάβει – αλλά πρώτα-πρώτα
να σας ρωτησω πώς και ήρθατε στην Ελλάδα σε μια στιγμη που τόσοι και τόσοι φευγουν για
εξω αν εχουν τη επιλογη όπως την ειχατε εσείς.
Σούζυ (μετά από παύση):- …Τζώννυ, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι;
Τζώννυ:- Αν συμφωνείς να διαβάσεις εσύ τα λόγια του Γιάννη….ναι.
Πάνε στον λαπ τοπ και τον προβολέα, η οθόνη ήταν ήδη αναρτημένη.

Σούζυ (στον συνήθη της τόνο ενός επί σκηνής ντι-τζεϋ):-Θα σας δειξουμε μερικές φωτογραφίες από ένα
χωριό που λέγεται Γλώσσα κι απ’το σχολείο του που είναι πέντε λεφτά με αμάξι απ’το εκκλησάκι που
παντρεύτηκαν η Μερρυλ Στρηπ κι ο Πηρς Μπρόσναν στο «Μάμμα μια!», αλλα μη νομίσετε ότι αγαπήσαμε το
χωριό και το σχολείο του λόγω του φιλμ, αγαπήσαμε το φιλμ λόγω του χωριού και λόγω του σχολείου του .
To ξέραμε από δέκα χρόνια πριν το φιλμ υπάρξει, στο νηπιαγωγείο πηγαίναμε όταν γνωρίσαμε το χωριό.
Περί του τι κάνει ο πίνακας του Μπλέικ «Το ποτάμι της ζωής» εκεί που θα τον δειτε δεν χρειάζεται να’στε
μάγοι από στόρυ του Χάρρυ Πόττερ για να το καταλάβετε … αλλά, αν χρειαστεί, εσείς ειδικά είστε κι απ’αυτό
ούτως ή άλλως … Μετά τις φωτογραφίες θα σας διαβάσουμε μερικούς στίχους που περιγράφουν τη ζωή
σ’αυτό το χωριό, στίχους από μια πρόβα ενός έργου που ποτέ δεν παίχτηκε αλλά που σε εμάς δίδαξε γιατί οι
πρόβες ακόμα και έργων που ποτέ δεν παίζονται είναι και οι ίδιες από μόνες τους μαγικά επεισόδια. Θα
διαβάσω τους στίχους που θα έλεγε ο Γιάννης που θα έπαιζε έναν αξιωματικό της αεροπορίας που ζούσε
στην Γλώσσα , και ήταν ο πατέρας του, ο Τζώννυ θα διαβάσει τους στίχους που θα έλεγε ένας φιλόλογος που
διδάσκει εκεί ,…
Τζώννυ:-… κι ο κύριος Αλέκος θα τραγουδήσει μαζί μας σε στυλ καραόκε μερικούς στιχους που τραγουδάνε
οι δυο αυτοι χαρακτηρες μαζί με τον ρεπόρτερ Χατζηνικολάου που κάνοντας αστυνομικό δελτίο για μερικές
περιπλοκες που αυτν τη στιγμή δεν μας αφορούν…

Aλέκος:-..Εννοείτε..
Σούζυ:-…Ναι εννοούμε ότι θα παιξετε τον Νίκο Χατζηνικολάου. Φύγαμε.
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Γιατί η Γλώσσα ονομάστηκε* “Μπαλκόνι του Αιγαίου”

Η Γλώσσα απ’το λιμάνι της στο Λουτράκι, και το λιμάνι από την Γλώσσα

*Πάνω από έναν αιώνα πριν, από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη που την έβλεπε από την
Σκιάθο,απέναντι, η οποία θα φαινότανε στον ορίζοντα των τριών επομένων φωτογραφιών αν οι μέρες
δεν είχαν τόσο ήλιο ή τόση ομίχλη (αλλά φαίνεται αργότερα στην φωτογραφία κάτω από εκείνην με το
(κάπως διπλό) ουράνιο τόξο)
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Κοτάζοντας από Γλωσσιώτικο μπαλκόνι
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Σούζυ ως Γιάννης:
Στην Καλλιθέα με δυο δουλειές εβγαζα τ’αντερα μου
Μα ουτε που φτουραγανε καθολου τα λεφτα μου
Και τότε μουρθε ένα τσαφ ολόκληρη ιστορία
πως οποιος στην Αθηνα ζει ποτε δεν θαχει μία
Πολλες εκει βρισκεις δουλειές για να πληρωνεις χρεη
Μα απ’την πολλη σου τη δουλεια δεν εισαι σαν τον μπεη
Σαν τον γκασμα εισαι ολημερις το βραδυ ζαπινγκ μονο
Και σκεφτεσαι τα νιατα σου που φευγουνε με πονο
Και που να δεις πρασινο ή μπλέ; Κολιάτσου ή Κουκάκι;
Οι Βαρκιζες κι οι Κηφισιες ειναι για Μποδοσακη.
Στη Γλώσσα στο μπαλκονι σου σαν βγεις οταν βραδιασει
Ενα εικοσάρι φραπεδιά σε έκανε Ωνάση.
Ετσι έβγαλα συμπερασμα πως οι πρωτευουσιανοι
ειναι οι Γλωσσιώτες , στην Αθην’ οποιος θα μεινει χανει.
Τζώννυ:
Στη Γλώσσα ένας φίλος μου έκανε τουρισμό
κι έβγαλε άλμπουμ ολόκληρο κι αυτο χοντρό-χοντρό.
Φωτογραφία που έβγαλε να βλέπεις και να μενεις
ήτανε μια που τράβηξε απ’της Φανερωμένης.
Έδειχνε ένα συννεφο που πέρναγε μπροστά του
έτρεχε άσπρο φωτεινό και πήγαινε πιο κάτω
σαν κουνελάκι ζωντανο πούψαχνε την φωλιά του.
Νεφέλες μου εθύμισε απ’τον Αριστοφάνη
όπου σε χώρα μαγική ζούσαν κι είχαν σεργιάνι
πουλιά που ήταν ελεύθερα κανείς να μην τα πιάνει.
Ζούσαν πάνω απ’τα σύννεφα κι απ’την αδρεναλίνη
όπου δεν τάφτανε η βουή του κόσμου κι η τοξίνη.
Παράθυρα με Κοσκωτά , Τράγκα , Κακαουνάκη
δεν τάραζαν την ομορφιά , την ζωή και την αγάπη.
Αυτό μου ήρθε σαν φλασιά κι είδα πως εκει πανω
σε δυο λεπτά θα πήγαινα απ’το σπίτι στη δουλειά μου.
Θα ακουγα και θάλεγα ωραίες καλημέρες
μα στην Αθήνα αχρηστες οι ώρες και οι μέρες
θα έφευγαν στο στρίμωγμα και στα λεωφορεία
στην μπέμπελη που θάβγαζα μες στην ορθοστασία.
Καλά το λέγαν μερικοί που λέν’ πως στην Αθήνα
βρίσκεις δουλειές ναχεις λεφτα μα είσαι καραντίνα
σαν σκλάβοι με δυό-τρείς δουλειές ολοι εκει καταφέρνουν
να βρουν όσα δεν χρειάζονται όσοι εκεί δεν μένουν
Σούζυ ως Γιάννης:
Καλά, καλά το πιάσαμε ποιητή και κουλτουριάρη
πως φαύλος κύκλος απειλεί στις πόλεις να σε πάρει.
Μα εξήγα μου πώς έπεισες την σύζυγο για τόσα
εγώ δεν είχα πρόβλημα παντρεύτηκα στην Γλώσσα
Τζώννυ:
Αυτό ήταν το πιο εύκολο, λέω «γυναίκα, πάμε;»
και μόλις Γλώσσα άκουσε λέει «Αμήν ξεκινάμε»
Σούζυ:-Ο Χατζηνικολάου που τους επαιρνε συνέντευξη φωνάζει: «Ζήλεψαααα! Αυτοί εχουν
χρόνο δικό τους-κατάδικό τους γαμω την καταδίκη μου. Θέλω το βράδυ να ψαρεύω , να
κανω πυροφάνι, θελω ξιφίες στη σκάρα κι οχι διαξιφισμούς στα τηλεοπτικά παράθυρα.
Τζώννυ:-Ακουγεται ξαφνικά πολυ δυνατά (σαν υπόκρουση έκλαμψης στο εσωτερικό του
μυαλού του Χατζηνικολάου, αντιστοιχη του τσαφ και της φλασιάς των προηγουμενων δυο
Αθηναίων ) ο στίχος του Πάριου «Πάάμε , πάμε να φύγουμε απο δω και μη ρωτας που
πάμε. Πάάμε!»
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Σούζυ:-Ο Χατζηνικολάου σηκώνεται όρθιος (μεχρι τωρα ήταν γονατιστος πισω απ’το
τραπεζάκι για να φαινεται το κεφαλ ι του μεσα στην οθονη-κιβωτιο) και βλέπουμε οτι γυρω
απο το κεφάλι του ειναι η τηλεόραση στην οποία έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε.
Τζώννυ:-Προσπαθεί να απαλλαγεί τραβώντας την σαν πουλόβερ μα δεν βγαίνει κι αντι
αυτού της δινει κεφαλιά από μεσα προς τα μπρος τουλάχιστον να ξεπροβαλλει προς τα
μπρός το κεφαλι του κι ας την φοράει μετά κολλάρο, ακούγεται συγχρονισμένα ήχος τζαμιού
να σπαει και ξεπροβαλλει το κεφαλι του (η όψη του κουτιου που χρησιμοποιήθηκε ήταν απο
πλαστικό) Μετα ενώνεται με τους άλλους δυο πρωην Αθηναίους και μαζί τραγουδανε:
(ακούγεται υποκρουση του «Βενζινάδικου» αλλά στη σκηνη εμφανίζονται άλλα λογια στο καραόκε)

Σούζυ, Τζώννυ, Αλέκος:
Να μπορουσα στα συννεφα ναχα ενα βενζινάδικο
Και δικο μου να ενιωθα ναχα χρονο κατάδικο
Τα μυαλα μου στη θεση τους κι οχι σαν σε τρελλάδικο.
Τα παρακατω μόνος του ο «Χατζηνικολαου»
(δηλαδή η Σούζυ κι ο Τζώννυ δεν τραγουδανε και μενει μονος του ο Αλέκος)

Θελω τη ζωη μου και όχι το γυαλι
σπάω την Τι-Βι
για να ξαναχαρω
όλα μου τα ονειρα να ζησουνε ξανα
παιρνω τα βουνα
πάνω απ’τα σύννεφα
Τζώννυ:-Εδώ, κύριε Αλέκο, ο Χατζηνικολάου κατόρθωνε να βγαλει την ΤιΒι που του’χε
μεινει κολλάρο και την κλώτσαγε εκτός σκηνής
Η Άντζελα και ενώνονται στο τραγούδι με τους επόμενους στίχους του καραόκε:

Σούζυ, Τζώννυ, Αλέκος, Άντζελα, Λένα:
Να λησμονήσω μπορεί στην πολη παλι να πάω,
γραμματια ναχω ξανα και ποτε να μη ξοφλάω,
νοικια , κοινοχρηστα, δανεια και τρεχα βρες για παρκαρισμα
λες και σε μουτζωσε ο Θεος και ναχεις στενο μαρκαρισμα.

Ααααααααααααααααααααααααααα
Στο τέλος όλοι χειροκροτανε εαυτούς αλλήλους και φυσικά τον συνθετη Μπρεγκοβιτς και όλους
τους μουσικους

Τζώννυ:-Κύριε Αλέκο εδώ χορεύανε κιόλας και ειχε κι αλληλομούντζες Γιαννη κι ενός
άλλου Μιχαλη για να μη βασκαθουν αλλά α ειχε βγει γιατι δεν ήταν προφανές οτι οι
μουντζες ήταν για να μη βασκαθουν. Μα υπήρχε αυτομούντζα του Χατζηνικολάου που
ετρωγε τετοιο λουκι σαν μουντζωμενος απ’τον Θεο και ύστερα απλώς του κανανε οι άλλοι
δυο χειραψίες με στρακες στον αέρα για το καλώς ήρθε
Αλέκος:-Είναι μόνο δική μου η εντύπωση οτι την καταβρίσκουμε;
Άντζελα:-Μπα, ιδέα σου!
Αλέκος:-Παιδιά, να’στε καλά!
Άντζελα:-Εις υγείαν!...Λένα, ασ’την κουζίνα και κάτσε κάτω, σαν σχήμα λόγου το’πα, δε
πίνω ποτέ. Αλέκος:-Ούτε κι εγώ, αλλά όχι σαν σχήμα λόγου, σαν συνταγή γιατρού. Παλιά,
το κατέβαζα με την νταμιτζάνα…Αντ’εβιβα! Να πεθάνει ο Χάρος!
Τζώννυ:-Ποια ήταν η επομενη ερώτηση κύριε Αλέκο; Για το πώς ξεκίνησε το δικο μου
παρατσουκλι Ασμπεργκερ, σύνδρομος Μπέζος, Ντοκ Μαρτινκλπ; Προσωπικά θα ήθελα να
ήταν λόγω του έρωτά μου για την Γλώσσα που είναι σαν τον έρωτα του Μπεζου και τον
Ντοκ Μαρτιν , καθενος τους με το χωριο τους και με όλους εκει και με τον τρόπο που ζούσαν
Αλέκος:-Τζώννυ ναι μεν αυτό θα ρωταγα αλλά τώρα μου’ρθε άλλη ερώτηση.Όχι γιατί
ηρθατε από Γερμανία στην Ελλάδα την ώρα που τόσοι άλλοι κανουν το αντίστροφο, που
κάπως το κατάλαβα με αυτό που τραγουδήσαμε, αλλά γιατί ηρθατε από Γλώσσα Αθήνα
την ώρα που πολλοί θα έκαναν το αντίστροφο αν είχαν ή αν ήξεραν μια Γλώσσα για να πάνε.
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Άντζελα: -Τζώννυ και Σούζυ , ή Σούζυ και Τζώννυ, σε εκείνον τον πίνακα του Μπλέικ, «το
ποτάμι της ζωής», που μας δείξατε στην ίδια σελίδα με την θέα από εκείνο το υπέροχο
Γλωσσιώτικο μπαλκόνι μια μέρα χιονισμένη, μας λέγατε μεταξύ άλλων πραγμάτων που δεν
παρατηρήσαμε ακόμα, κι ότι μεγαλώσατε σαν αδελφός με αδελφή, μερικές φορές
περπατώντας και πιάνοντας από ένα χέρι της μαμάς του Τζώννυ ο καθένας , μερικές φορές
από ένα χέρι της Λένας ο καθένας; Με συγχωρείς Αλέκο σε διέκοψα…
Σούζυ:-…Συνονόματες ήτανε. Χέλεν την λέγανε την μαμά του Τζώννυ…
Αλέκος:-…Πιο σιγά, δεν σας προλαβαίνω. Τώρα πάμε αλλού. Ένα-ένα. Μισό λεφτό να
ρωτήσω κάτι πράγματα κάπως πιο στοιχειώδη κι απ’αυτό που ρώτησε η Άντζελα κι απ’αυτό
που ρωταγα εγώ. Εκεί που νομιζα πως ήσασταν άρτι αφιχθέντες εκ Γερμανίας, μου
προκύπτετε Γλωσσιώτες. Εντάξει, ξερω ότι είχαν υπηρετήσει εκεί η Λένα κι ο Βασίλης αλλά
εσείς από διακοπες καλοκαιριάτικες δεν μπορεί να μάθατε τόσα για το μέρος. Εκτός κι αν
το σχολείο λειτουργεί και τα καλοκαίρια ή γίνονται πολιτιστικες εκδηλώσεις. Τα παραπάνω
μάλλον θα τα’γραψε, σε συνεργασία με Γλωσσιώτες, καθηγητής μη Γλωσσιώτης που
πέρναγε αλλά έμεινε στην Γλώσσα για καιρό ή για πάντα. Και είτε διδαξε πώς να κανουν
θέατρο, είτε έμαθε εκείνος από κάποια εκει θεατρική παράδοση είτε αλληλοεπηρεάστηκαν.
Σωστά;
Σούζυ:-Σωστά.
Τζώννυ:-Ο ίδιος επηρεάστηκε μεν αλλά αυτό που δίδαξε ήταν πρόβες, όχι έργα, έτσι μαθαμε
κι εμεις.
Σούζυ:-Έργα κανονικά έφτιαχνε μονο για εθνικές εορτές όπως όλοι οι καθηγητές, και
κυρίως για 17 Νοέμβρη, εκει αφιερώθηκε. Και πολιτιστικές εκδηλωσεις όντως γίνονται το
καλοκαίρι, εκ παραδόσεως. Σωστά μαντέψατε.
Τζώννυ:-Και όντως λειτουργεί καλοκαιρια το σχολείο, ή έστω η αυλή του. Οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις στην αυλή του γίνονται. Καποιες γίνονται και στο λιμάνι αλλά και παλι οι
προβες τους στο σχολέιο, στην αυλή εκεινη γίνονται. Αυτή που φωτογραφίες της ήδη
είδατε...
Σούζυ:-…Από διπλανό μπαλκόνι. Σε διαφορες εποχές και διαφορες ωρες, όπως παρατήρησε
η κυρία Άντζελα.
Αλέκος:- Έχετε καμια κωμωδια Γλωσσιώτικη- Γλωσσιώτικη; Απ’αυτές που παίζονται εκεί
καλοκαίρι.
Σούζυ:-Τζώννυ τα ΝτιΒιΝτι τα’χει παρει ο Μιχάλης να τα αντιγραψει. Αλλά αν κάνω εγώ
και τον Δημήτρη και τον Κώστα στο ένα σκετς, τότε αναλαμβάνεις εσυ να κανεις και την
Όλγα και τον άλλο Γιάννη στο άλλο σκετς;
Τζώννυ:-Η ιστορια με την Κωνσταντίνα και τον Μιχάλη επαναλαμβάνεται αλλά
κυριολεκτικά σαν φάρσα. Τι να κάνω; Δέχομαι. Εν ονόματι της τεχνης και της ψυχαγωγίας
των προσεκκλημενων μας που μας έκαναν σήμερα την τιμή…
Σούζυ:-Εντάξει κύριε Αλέκο έχουμε τέτοια κωμωδία που λέτε. Λοιπόν: Σκετς από καμια
εικοσαριά τετοια απανωτά σε σπονδυλωτό έργο που έγραψε η Αγγέλα, Γλωσσιώτισσα που
δεν είναι εκπαιδευτικός. Ο Δημήτρης παίζει νεκροθάφτη που πάει για ρουσφέτι στον
κοινοτάρχη που τον παίζει ο Κώστας. Μόλις έκανε μια ανακομιδή οστών, φοράει γαλότσες,
κρατάει αξίνα και φτυάρι που τα αφήνει πάνω στο γραφείο του Κώστα κι εκείνος βγάζει
απ’το συρτάρι του γραφείου ένα μπουκάλι μπλε οινόπνευμα προληπτικώς να το’χει μπροστά
του: Δημήτρης:-Καλημέρα δήμαρχε, πλησιάζουν οι εκλογές και ξέρεις ότι έχω μεγάλο σόι
και πολλές ψήφοι και ξέρεις οτι με πλησιάζουν κι άλλοι (δειχνει στις κερκίδες τον κανονικό
κοινοτάρχη τον οποίο μέσω μποντυ-λάνγκουατζ μιμειται διακριτικά ο Κώστας) Κώστας:-Μα έχεις
παράπονο από μενα; Δεν σε διορισα νεκροθάφτη. Δεν είναι καλή δουλειά; Δημήτρης:-Δόξα
τω Θεώ, πεθαίνει ο κόσμος, δε λέω. Μισό λεφτό, μ’έχει ταράξει η γαλότσα. Κατι θα μπήκε…
(Την βγάζει και βλέπουμε μια μασέλα να του δαγκωνει το δαχτυλο που ξεπροβαλλει από τρυπια
κάλτσα. Την αφαιρεί αναστενάζοντας ανακουφισμένος και την τοποθετει στο γραφείο μπροστά στον
Κώστα που πανικόβλητος ραντιζεται ολόκληρος με το μπλε οινόπνευμα)…Δήμαρχε πώς κάνεις

ετσι; Από δω δεν είσαι κι εσυ; Τους συγχωριανούς σου σιχαίνεσαι; Του συγχωρεμένου του
μπάρμπα μου του Γιωργή είναι η μασέλα. Τόσα τσίπουρα δεν είχατε πεί μαζί στο καφενείο
μεχρι πριν τρία χρόνια που πέθανε; Κώστας:-Τέλος πάντων πες μου τι θέλεις Δημήτρης:Καλή η δουλειά που μου βρήκες αλλά από τότε που την ξεκίνησα δεν μου κάνει κούκου.
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Κώστας:-Κι εγώ τι μπορω να κάνω γι’αυτό; Δημήτρης:-Φέτος στο αγροτικό ιατρείο έχουμε
γιατρίνα, όχι γιατρό. Να πας εσύ και να μου πάρεις από κείνα τα χαπάκια. Δεν σε ψήφισα;
Δεν έχω μεγάλο σόι και πολλές ψήφοι; Δεν με πλησιάσαν κι άλλοι; Κώστας:- (σηκώνεται και
παει στο κετρο του δωματίου) :-Εγώ; Η τοπική αρχή; Να παω στο γιατρό του χωριού για τέτοια
χαπακια; Δημήτρης:- (πέφτοντας στα γόνατα, αρπάζοντας τον Κώστα απ’το παντελόνι και
κλαιγοντας σπαρακτικά): -Δήμαρχεεεε! Θα γίνω κερατάααας! Βοήθειαααα.Κώστας:-Καλά,
μην κάνεις έτσι, σου βρήκα λύση. Οι παππούδες μας δεν πίνανε αμυγδαλοζούμι για να’ναι
ντούροι; Θα πω στη θεία μου να μου φτιάξει. Αλλά μετά τη Σαρακοστή, εντάξει; Δημήτρης:Δήμαρχε μ’έσωσες. Όλο μου το σόι θα σε ψηφίσει…(χειροκροτήματα από τους μεγάλους που
όλο και πιο πολύ ξεκαρδίζονταν χωρίς να διακόψουν για να μη χάσουν την παραμικρή λεπτομερεια)

…Τζώννυ σειρά σου με σκετς στο έργο «Γλώσσα και τεχνολογια» της Ανθούλας που είναι
Γλωσσιώτισσα νηπιαγωγός που ζει στην Αθήνα και στην Γλώσσα πάει τα καλοκαίρια, και
έγραφε εργα απ 13 χρονών στο γυμνάσιο και σαν φοιτητρια έγραφε εργα που έπαιζαν τα
νήπια καλοκαίρι. Ο Δημήτρης, η Όλγα, ο Γιάννης που θα δούμε, από νήπια ειχαν παιξει
έργα της, ο Κώστας ήταν λίγο μεγαλύτερος και δεν τον ειχε προλαβει νήπιο. Σημειωτέον η
συγγραφη τους και οι προβες τους γινόταν ως εξης: Απογευμα προς βραδακι στα σκαλακια
της εξώπορτας του σχολειου καθιστη η Ανθούλα γράφει στο γόνατο, στο φως του στύλου της
ΔΕΗ εξω απ’την αυλή γιατι τα παιδια βιαζονται μετα να πανε καπου και δεν εχουν χρόνο να
τρέξουν στο σπίτι του Μαντου, του γυμνασιάρχη, να πάρουν τα κλειδια, κάθε σελίδα που
τελειωνει τους την δινει, την διαβαζουν κρατωντας την όλοι μαζι όσοι παίζουν στην σκηνή,
να ξεκαρδιστούνε πρωτα μονοι τους για να μη τους ερχονται σε λίγο γέλια στην προβα, αλλά
ήδη στην πρωτη αναγνωση αρχίζουν και βαζουν, ο καθένας τους, χειρονομιες , μποντυ
λάνγκουατζ, εκφράσεις προσωπου κλπ, ανάμεσα τους τρεχει ο γιος της Ανθούλας, 304
χρονων, μαζί με άλλους τόσο μικρους πιτσιρικάδες της γειτονιας, η Ανθούλα, σκυμένη,
γραφει ακομα, σκηνη τελειωνει, αρχίζουν την πρόβα, με το που τους βλέπει ότι είναι σε καλο
δρομο ξανασκυβει και γραφει επομενη σκηνη ενώ εκεινοι προβαρουν την προηγουμενη κι
εκεινη τους επιτηρει με το αυτι, ενώ ο γιος της τής τραβαει το μολυβι για να φυγουν γιατι
πηγαν σπίτι τους τα άλλα παιδακια, σε μια βδομαδα όλα θα παιχτουν δημοσιως, μετα την
παράσταση τρεχουν τα παιδια στις καλοκαιρινες δουλειές τους στην παραλία, γκαρσόνια ή
ντι-τζέυ, την ώρα που παιρνουν παραγγελια οι μη Γλωσσιώτες πελάτες ρωτάνε με απορία
«μα εσυ δεν εισαι ηθοποιός;» μη ξέροντας ότι με πληρωμη κανουν μονο το γκαρσονιλίκι, όχι
το ηθοποιιλίκι Ο Δημήτρης ήταν φοιτητής. Ο Κώστας πτυχιούχος…(γυρνώντας προςΤζώννυ,
λεει κοφτά: «Τζώννυ:» )
Τζώννυ:-Η Όλγα που έχει αποφοιτήσει απ’το σχολειο ένα-δυο μηνες πριν την παράσταση
στην αυλή και περιμενει αποτέσματα πανελληνιων, και που πριν την παράσταση, και αμεσως
μετα, δουλευει στην ταβέρνα του πατέρα της, υποδυεται στο έργο της Ανθούλας την γιαγια
που έφαγε όλη την σύνταξή της για να πάρει κινητό και επειδη ο παππούς σύζυγός της είναι
πολύ σπαγγος παει να του το πει σιγά-σιγά και με τρόπο. Τον παππού υποδυεται ο Γιάννης
που θέλει δυο χρόνια ακομα για να αποφοιτησει. Γιάννης:-Να παρεις κινητό; Να το κάνεις
τι; Όλγα:-Αμα παου στου σταύλο να ταϊσ’ του μ’λάρ θα τ’ακούσ’ το τ’λεφων’ αμα χτυπησ’;
Δεν θα τ’ακουσ’. Αμα πάου στουν κήπου να ταϊσ’ τα κ΄νελια θα τ’ακούσ’; Δεν θα τ’ακουσ’
Αμα πάου στου κουτέτσ’ να ταϊσ’ τσι κότες, θα τ’ακούσ’; Γιάννης:-Ινταξ’, ιντάξ’, του
κατάλαβα αλλά…Όλγα:-Απ’ούλο το χωριό ιμείς θα είμαστ’ που θα μείνουμ’ πίσω απ’τουν
κοσμο; Γιάννης:-Εινι δυσκ’λα τα κινητά. Θέλ’ν μαθηματα Όλγα:-Θα ρουτήσ’ την Μάχη
που’μασταν συμμαθητριες στου δημοτικό να μι καν’ ιδιαιτερα ο Αργύρης ου γιοσ’τς που εινι
φυσικος. Δεν θα καν’ καλη τιμη στην συμμαθήρια τ’ς μανας τ’; Γιάννης:-Έλα ρε γυναικα.
Τωρα στα γεράματα μάθε γέρο γράμματα; Όλγα:-Γέρου να πεις τον εαυτό σ’. Ιμένα ακόμα
βράζ’ το αιματάκι μ’. Γιάννης:-Αμα βραζ’ ακόμα τοτε γιατί κοιμοαμστ’ χωρια; Όλγα:-Γιατι
ρουχαλίζ’ς. Γιάννης:-Κι νεους ρουχάλ’ζα αλλά μι έλ’γες ότι σε νανουριζ’ του ρουχαλητό μ’.
Όλγα:-Ιντάξ, πάει στου διάλ’ του ρουχαλητο σ’ . Εμ το κλανιδι στουν ύπνο σ’, εκεινο πού το
βαζεις; Γιάννης:-Νέος δεν εκλανα στον υπνο μου; Κι αν έκλανα γιατι δεν μου τόλεγες;
Όλγα:-Εσυ γιατι δεν με ρωταγες πού ειχα μάθει και κράταγα την ανασα μου για τοση ωρα
μακροβουτια τότε που βουταγα για χταποδια. Γιάννης:-Ελα ρε γυναικα! Τι άλλο θα μου
ιπεις;! Ότι εχουμε φαει τοσα χταπόδια στα καρβουνα επειδη νεος εκλανα στον υπνο μου;…

58

Αλέκος:- Από πού το ξεκίνησε και πού το πήγε! Άντζελα, εσύ θα το φανταζόσουνα ότι
υπήρχε έργο που ξεκίναγε με αναζητηση τρόπου ανακοίνωσης αγοράς κινητού σε τσιγκουνη
συζυγο και θα κατέληγε με τον συσχετισμό χταποδιών στα κάρβουνα με νεανικές
πορδοπαρενεργειες καλοκαιρινού ύπνου; Εγώ προσωπικά δεν θα το φανταζόμουνα.
Άντζελα:-Σούζυ, φανταζομαι ότι αυτό ηταν το τοξικότερο κείμενο του οποιου την
τοξικότητα βρήκες τρόπο να ξεφορτωθείς εσύ και να την φορτώσεις στον Τζώννυ.
Καταλαβαινω καλύτερα γιατί η Κωνσταντινα σε θεωρει δασκάλα της. Δεν ξέρω αν κι ο
Τζώννυ θεωρεί τον Μιχάλη δάσκαλο σε αυτό…
Σούζυ:-…Ξέρετε όμως οτι τον θεώρησε παραδειγμα προς μίμηση, και αυτό εμενα μου ήταν
αρκετό.
Αλέκος:-Λένα, πριν συνεχίσουμε με το Τζώννυ σε όσα αφήσαμε στη μέση, πες μου κάτι:
τους πρόλαβες εσυ όλους αυτούς τους μαθητες και ως καθηγήτρια ή μόνο στα
καλοκαιριάτικα πολιτιστικά τους τους γνώρισες;
Λένα:-Πρόλαβα μόνο τον Κώστα, τους άλλους τους ήξερα μόνο ως μαθητες δημοτικού ή
νηπιαγωγείου, αλλά όλωνών ανεξαιρέτως ειχα ως μαθητές τα μεγάλα τους αδέλφια και
φυσικά ξέρω τους γονείς τους. Α! Και είχα μαθήτρια στο Λύκειο την Ανθούλα. Που όπως
είπε η Σούζυ από τα γυμνάσιο έγραφε θεατρικά. Επίσης είχα αλληλογραφια με τον
συνάδελφο που έμεινε για χρόνια εκει όπως μαντεψες. Έντεκα χρόνια έμεινε και κράταγε
τετοια λεπτομερή αρχεία για όλα που ο Τάσος, συνάδελφος που κράταγε φωτογραφικά
αρχεία , τον ειχε βγάλει «Ντ’Αρτανιάν της μνήμης». Και μας τα’στελνε κιόλας, ηλεκτρονικά.
Με τα περι Χατζηνικολάου κλπ πήρατε μια γευση για το πώς εβλεπε, τη Γλώσσα, θα σας
διαβάσω και κάτι που δειχνει το πώς έβλεπε η Γλώσσα αυτόν αλλά περισσότερο για να δείτε
πιο σφαιρικά τι παιδια ήταν αυτά για τα οποία μόνο ρόλους ακούσατε. Τέλος παντων θα σας
πω άλλη φορά για ένα σάιτ με όνομα «ΓλώσσαΣκόπελοςμπλουζ» που έφτιαξε και από το
οποίο μαθαινει κανεις πολλά και για την Γλωσσιώτικη νοοτροπία και για του ιδιου και γιατί
ταιριαξαν. Πάμε σ’αυτό που σας ειπα. (Πάει προς το λαπ τοπ) Αα! Μπράβο Σούζυ, όλα μας τα
ετοίμασες;! Γράμμα του λοιπόν σε μένα που δειχνει τι ευγενικά και γενναιόδωρα παιδια ήταν.
Η χρονιά που λέμε είναι όταν η Όλγα που παρεστησε ο Τζώνυ ήταν Γ λυκειου: «…Λοιπόν
Λένα, εκει που μουρμούραγα στην φυσική γενικής παιδείας της Γ «Τι τους βαλανε
διδακτέα ύλη τους λαμπτήρες. Καλά δεν είχαν χρόνια το μπιγκ μπάνγκ και τα κουάρκ;»
(τους ειχε γραψει κι από το ΣΕΡΝ ο Γλωσσιωτης, ο Απόστολος, αλλά χαμπαρι) εκει που
μονολογουσα μεγαλοφώνως λοιπιόν μου λένε, πρώτα η Βαγγελίτσα της Νεκταρίας που
πήγαινε, και μπηκε φιλόλογος και η ιδια και η Ζαφειρούλα της Μαρίας επίσης) «Τότε κύριε,
αφού κανείς από μας δεν πήρε την φυσική σαν επιλογή στις πανελλήνιες, αντί να κάνουμε
λαμπτήρες να κάνουμε πρόβες για κανα θεατρικό στις ώρες αυτές», «Να το παίξουμε Ιούνιο
αφού εμείς τ’απόγευμα έχουμε φροντιστήρια και δεν έχουμε καιρό για πρόβες όπως έχουν οι
άλλοι», «Να μη μας μείνει κι απωθημένο που πέρσι που κάναμε το «της αγάπης μαχαιριά»
διακόπηκε η παράσταση λόγω βροχής». Πήρα την Ανθούλα τηλέφωνο στην Αθήνα, με
ρώτησε ποια παιδιά ήτανε Γ΄ Λυκείου, δεν εννοούσε ποιοι θα παίζανε απλώς ποια τάξη
ήτανε, με ένα δυο ονόματα κατάλαβε (τους θυμότανε από τα καλοκαιρινά θέατρα που, θα τα
θυμασαι, έκανε μαζί τους όταν εκείνοι ήταν στα νήπια κι εκείνη σπούδαζε νηπιαγωγός και τα
καλοκαίρια κάνανε μαζί γιορτούλες). Σε λίγες μέρες μας έδωσε η Ματούλα απ’το περίπτερο
το κείμενο που της έστειλε η Ανθούλα, «Τόπο στα γερατειά», με σκηνική οδηγία μόνο το ότι
μια συγκεκριμένη απ’τις γιαγιάδες έπρεπε να την αναλάβει αγόρι, και την ανέλαβε ο Μήτσος
της Ματούλας που είχε διαπρέψει σε κάθε είδος ρόλου που ανέλαβε. Στους άλλους ρόλους
έπαιζαν οι Άννα, Ζαφειρούλα Βαγγελίτσα, Όλγα και αντρικό ρόλο είχε μόνο ο Βαλάντης
(έτσι παίχτηκε τον Ιούνιο. Στα Λοΐζεια που ξαναπαίχτηκε (ανάμεσα σε άλλα της Ανθούλας
που έδεναν μαζί του) επειδή Ζαφειρούλα και Βαλάντης δούλευαν τους αντικατέστησαν η
Νίνα της Ματούλας κι ο Μήτσος της επόμενης χρονιάς , αδελφός του Σταμάτη, ηθοποιάρες
κι οι δυο). Απ’την Ανθούλα είχαμε το ελεύθερο για κάθε αυτοσχεδιασμό, κι η Όλγα έβαλε το
«Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόϊ» της Μάρθας Καραγιάννη αφ’ενός σαν πλέϋ
μπακ στο ρόλο της ως έξαλλης γιαγιάς αντίπαλου δέους στην έξαλλη γιαγιά που ήταν ο
Μήτσος (οι άλλες ήτανε συντηρητικές κόρες και νύφες τους και ο άντρας μιας απ’αυτές
ήταν μήλον της έριδος μεταξύ των γιαγιάδων, οι νεαρές δεν ξέρανε καν ότι κερατώνονταν,
εκείνος δε ως γυναικάρες θεωρούσε τις γιαγιάδες) αφ’ετέρου σαν υπόκρουση για χορευτική
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αποχώρηση όλων αντί υπόκλισης. Μουχαν πει ότι θέλανε να κανονίσω μετά το θεατρικό να
πάρουν το μικρόφωνο να ευχαριστήσουν την Ανθούλα, τους είπα«ωραία,θα την έχω
ευχαριστήσει εγώ ήδη πριν το θεατρικό,κάντε το κι εσείς μετά»… μισό λεφτο όμως να σας
διαβασω πρωτα και έναν αστερίσκο που’χε βαλει ο Γιαννης πριν λιγο για να μου εξηγησει τι
ήταν εκείνο με το σήριαλ «της αγάπης μαχαιριά» και τι ειχαν κανει με αυτό ένα χρόνο πριν,
μεσα σε δυο μονο ωρες, φυσικης και πάλι, συν μια ώρα συν μια ώρα , πριν την παράσταση
για να τα πούνε και φορώντας τα δέοντα Κρητικά: Πριν ξεκινησουν , έψαξαν για λίγο στον
αέρα τι θα παρωδήσουν, κατέληξαν στο «της αγάπης μαχαιριά» που ήταν τότε επιτυχία,
αυτόματα σηκώθηκε απ’το θρανίο η Όλγα (μάλλον επειδή ως κόρη Κρητικού είχε πάει
πολλές φορές Κρήτη κι ήξερε) κι έγινε το εξής σενάριο: Ο Μήτσος κι η Ζαφειρούλα
φιλιόντουσαν στην γωνία, τους είδε η μια γιαγιά , η Άννα, «Ρε ! Με την κόρη του φονιά;»,
ξαφνικά ξεπρόβαλε η Βαγγελίτσα σαν ή άλλη γιαγιά «Ρε , με τον γιο του φονιά;», άρχισαν να
πλησιάζονται οι δυο γιαγιάδες σαν σε γουέστερν «κάνε κατά μπάντα» «εσύ κάνε» κλπ οι
άλλοι ξανάρχισαν να φιλιούνται, ξαφνικά ήρθε κλαίγοντας η Εμμανουέλλα «Γιαγιά
σκότωσαν τον Άκο» (; Τέλος πάντων , τον άντρα της)Την κοιτάει η Βαγγελίτσα βλέπει και
τους άλλους να ξαναφιλιούνται: «Ρε, εδώ χαμουρεύονται μπροστά μου και συ μου λες για τον
Άκο; Χέστηκα για τον Άκο!» Χεζόμαστε όλοι στα γέλια, σταματάνε κι ο Μήτσος με την
Ζαφειρούλα για να γελάσουν, «χαμουρευτείτε εσείς, χαμουρευετείτε» λέει η Όλγα και
χέζεται κι αυτή στα γέλια,…με τα πολλά φτάνουν ξαφνικά και , επίτηδες τελείως
ξεκάρφωτα, στην λύση , λένε οι γιαγιάδες «σμίξανε τα σόγια» κι αρχίζουν όλοι να χορεύουν
πεντοζάλη , που θα τους τον μάθαινε η Όλγα. Έκπληξη μεγάλη ήταν ο Κυριάκος που εκεί
που τον είχανε για ύπνο μείνανε όταν τον είδαν ντυμένο Κρητικό να χορεύει. Κάποτε είχαν
μείνει με εκθέσεις του φιλολογίνες και κάποτε εγώ με τα βιβλία που δανείστηκε απ’την
βιβλιοθήκη (π.χ την ζωή της Λαμπέτη για τον ίδιο και την μαμά του όπως μουπε. Μέχρι τότε
την ήξερα την μαμά του μόνο με το ότι Ιούνιο μουλεγε να τον βαθμολογήσω επιεικώς στην
φυσική που «ο Κυριάκος δεν την παίρνει»). Στις δυο ωρες φυσικης για προβα, ο
υποφαινόμενος, καθιστός στην έδρα, ήταν απλώς θεατής, όπως την μια φορά θεατές ήταν κι
η Βασούλα και η Κέλλυ, που φοιτήτριες πια και ερχόμενες για Απόκριες, ήρθαν για
καλημέρα και τους είπαμε να μείνουν να δουν το σώου. Τελικά εκεί που τοπαιζαν στην
πλατεία την Κυριακή της Αποκριάς σταμάτησαν τα μεγάφωνα λόγω βροχής (την μεθεπόμενη
ήρθε η κεραμίδα με τον Μάντο). Πάμε λοιπόν εκει που ήμασταν... Μουχαν πει ότι θέλανε να
κανονίσω μετά το θεατρικό να πάρουν το μικρόφωνο να ευχαριστήσουν την Ανθούλα, τους
είπα«ωραία,θα την έχω ευχαριστήσει εγώ ήδη πριν το θεατρικό,κάντε το κι εσείς
μετά»…Αλλά το πήγαιναν αλλού: Μόλις τέλειωσε το θεατρικό να τι χαρτί βγάλανε και
διάβασαν, ή μάλλον τέσσερα χαρτιά που τους είπα υστερα να μου τα δωσουν να τα κανω
κορνιζα: Όλγα: «Σήμερα έκλεισε ένας κύκλος της ζωής μας. Το σχολείο για μας τελείωσε για
πάντα και αν κάποιος μας ρωτούσε τι δεν θα ξεχνούσαμε απο τη ζωή μας σ’αυτό το σχολείο
σίγουρα όλοι θα μιλούσαμε για τον φυσικό μας που χρειάστηκε να ξενιτευτεί και που για
μας είναι κάτι παραπάνω από καθηγητής και μπορεί πολλές φορές με την συμπεριφορά μας
να δείχναμε ανόητοι ή να τον κάναμε να νιώσει άσχημα, αλλά σίγουρα όλες μας οι πράξεις
χαρακτηρίζονταν από αγάπη και σεβασμό. Είναι δύσκολο να γράψεις κάτι για έναν άνθρωπο
που τα λόγια γι’αυτόν είναι περιττά. Μια εικόνα ίσον με 1000 λέξεις δεν λένε;» (εδώ ο
προτζεκτορας προβαλε ξαφνικά μια φωτογραφια με την Όλγα και εμένα από την πενταήμερη
στην Ρόδο) Ζαφειρούλα: «Θα λέγαμε πως είναι η προσωποποίηση της ευτυχίας! Πάντα
χαμογελαστός, πάντα με ένα ανέκδοτο στο στόμα, πάντα με μια σακούλα γεμάτη χαρτιά,
στυλό, μαρκαδόρους, διαγωνίσματα...Μες στην τάξη πάντα σε εγρήγορση να προλάβει να
μας δώσει κάθε γνώση που κατέχει, άσχετα βέβαια αν εμείς δεν είχαμε μυαλό για φυσική!
Και να! Τον βλέπεις ξαφνικά να σου λέει μ’ένα χαμόγελο στα χείλη: «Σταμάτα βρε βλάκα,
εδώ είναι το μάθημα!»...Μπορεί η φυσική να μην ήταν το αγαπημένο μας μάθημα αλλά
σίγουρα ο φυσικός που την δίδασκε με τον τρόπο αυτόν ήταν, είναι και θα είναι ο
αγαπημένος μας καθηγητής!» Εμμανουέλλα: «Δείξατε πολλή υπομονή μαζί μας και σας
ευχαριστούμε. Σημαδέψατε τα σχολικά μας χρόνια με τον καλύτερο τρόπο και γι’αυτό σας
αγαπάμε. Μπορεί την φυσική να την ξεχάσουμε, αλλά το πιο σπουδαίο μάθημα απ’όλα, ένα
μάθημα που εσείς μας το διδάξατε: «να ζεις τη ζωή με χαρά» είναι σίγουρο πως δεν θα το
ξεχάσουμε ποτέ και αυτό είναι που σας κάνει μοναδικό! Θα ήταν κουραστικό να πούμε κάτι
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παραπάνω για εσάς, γιατί πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται...Οι αναμνήσεις που μοιραζόμαστε
μαζί σας, κάθε λεπτό που ζήσαμε μαζί σας στην τάξη, κάθε γέλιο, κάθε φοβερή ατάκα, η
5-ήμερη, όλα αυτά μαρτυρούν πόσο όμορφα ήταν αυτά τα χρόνια!!!» Βαγγελίτσα:
«Πραγματικά θα θέλαμε να γυρίζαμε πίσω ως φοιτητές πλέον και να σας βλέπαμε εδώ, να
μπορούσαμε να ξαναθυμηθούμε τα παλιά, να γελάσουμε, πράγμα όμως αδύνατον αφού
αποφασίσατε να φύγετε! Παρ’όλα αυτά καθώς λένε η απόσταση δεν στέκεται εμπόδιο στις
σχέσεις όταν αυτές είναι δυνατές! Ελπίζουμε εκεί που θα πάτε να σας αγαπήσουν οι
καινούργιοι σας μαθητές, τόσο όσο σας αγαπήσαμε κι εμείς! Να είστε καλά και να μας
θυμάστε πού και πού...Σας ευχαριστούμε για όλα!!!» Έμεινα εμβρόντητος στην κερκίδα,
κατέβηκα κι είπα μια απάντηση και γύρισα στην κερκίδα όπου εν τω μεταξύ είχαν πάει οι
προλαλήσασες και τους είπα να μου δώσουν τα χαρτιά τους να τα κάνω κορνίζα και δίνοντάς
τα μου μού είπαν «τα είδατε αυτά που έπαιζε εν τω μεταξύ η οθόνη;», μα έτσι χαμένα που τα
είχα πώς να κοίταγα και οθόνη, εδώ απ’την έκπληξη δεν έβλεπα καλά-καλά τις ομιλούσες,
ύστερα κατάλαβα ότι θα εννοούσαν φωτογραφίες από την 5-ήμερη στην Ρόδο, όπως π.χ. με
την Όλγα (το συμπεραίνω απ’το ότι η Όλγα ήταν που είπε «δεν λένε πως μια εικόνα ίσον
χίλιες λέξεις;») Επίσης ο Γιώργος (της σπιτονοικοκυράς μας της Ντίνας) πριν φύγουμε μου
είπε «Κύριε έχω στο κινητό μου το τραγούδι που είχανε βάλει για σας τα παιδιά τότε στην
οθόνη, πολύ συγκινητικό» θεωρώντας πως το άκουγα , μα πώς να τ’ακούω αφού άκουγα το
τραγούδι όσων έλεγαν, τουπα να μου το στείλει με η-μέϊλ αν γινόταν, γινόταν να το στείλει,
μα δεν γινόταν να καταφέρω να το κατεβάσω-ανοίξω κλπ ακόμα δεν ξέρω ποιο είναι. Α! δεν
είπα κι ότι η Μαρία με την Ντίνα κλαίγανε στην κερκίδα καθώς ακούγανε τα παιδιά να τα
λένε αυτά που είδαμε. Επίσης δεν σου είπα τι απάντησα. Περίπου τα εξής: «Εγώ τώρα τι να
πω; Αφού έχω μείνει άφωνος. Όταν είχα έλθει κι έλεγα στους φίλους μου στην Αθήνα πώς
είναι η εκπαίδευση μου’λεγαν «Εκεί είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η «εκπαίδευση». Τι σημαίνει
αυτό; Δυο πράγματα: Τα Γλωσσόπουλα και το ότι ο Μάντος λειτουργεί το σχολείο με πυξίδα
αυτό που λέει «πρώτα αυτά που μένουν, ο χορός, το τραγούδι, η αγάπη μεταξύ συμμαθητων,
κι ύστερα, για όποιον θέλει να στρωθεί, οι σχολές». Κι ότι αυτά τα δύο εμπνέουν τους
καθηγητές να κάνουν όχι μόνο αυτά που σπούδασαν αλλά κι άλλα, που αφού δεν τα
σπούδασαν σημαίνει ότι τα κάνουν όχι από βιοπορισμό αλλά από μεράκι. Για μένα που
φεύγω σημαίνει κι ότι σαν φάρο από δω και μπρος θαχω το σχολείο αυτό και αν καταφέρω
και τ’άλλα παιδιά να γίνουν λιγάκι Γλωσσόπουλα τότε θαχουν γίνει ευτυχισμένα. Δεν λέω
άλλα γιατί για άφωνος πολλά είπα». Εντάξει Αλέκο, συνεχίστε αυτά που λέγατε με τον
Τζώννυ.
Αλέκος:-Κι εγω αφωνος εχω μεινει. Με μικρούς και με μεγάλους και με την σχέση τους. Αν
θυμαται οΤζώννυ ας συνεχίσε και θα μου’ρθει και μένα σιγά-σιγά η συνεχεια. Πάντως με
τετοια που άκουσε ο φίλος σας φαντάζομαι τι κινητροποίηση θα έπαθε, εδώ εγώ , που δεν
είμαι εκπαιδευτκος, κοντεψα να πω «καθηγητής θα’πρεπε να’χω γινει, ούτε πολιτικος
μηχανικός, ουτε ξεναγός» Αλλά επανήλθα. Τουλάχιστον το ξεναγιλικι δεν το αλλαζω με
τιποτε. Άλλα και τις σπουδες στο Πολυτεχνειο. Οι θετικες επιστημες μ’έμαθαν να σκέφτομαι.
Τελεία και παυλα. Κι αν ημουνα στην ταξη του δεν θα χαριζα τις ωρες φυσικης στις
μέλλουσες φιλολογίνες.
Λένα:- Κι εκεινος αμα σ’έβλεπε ναχεις όρεξη για φυσική θα καθοτανε σαν ιδιαιτεράς σου
χωρις ρολόι και λεφτα για οσες ώρες ήθελες. Μεγαλύτερη του ανταμοιβη θεωρουσε μια φορα
που ενας μπαμπας, που τα παιδια του απειχαν εξι χρόνια, όταν αποφοίτησε και το δευτερο,
του πηγε σπίτι έναν τενεκε λαδι από τις ελιες του λέγοτας «χρόνια θελω να στο φερω Γιαννη
για όσα προσφερεις στα παιδια μας, αλλά φοβομουνα μη με παρεξηγησεις ότι θελω να βάλεις
βαθμους στον μικρο» «Λες και τους εχει αναγκη. Και υποτροφια και βραβειο πρωτιας δεν
πηρε με το σπαθί του ; Ευχαριστω για την τιμη. Επίσης δεν ξεχνω που όταν διωξαμε απ’το
εθελοντικό σεμιναριο σχετικότητας τα παιδια για να αρχισουν να διαβαζουν για τις εξετασεις
εσυ εκατσες μόνος σου μεχρι τέρμα για αποδειχθει και το Ε=mc2 και μόνο μετα την
αποδειξη έφυγες.Με μολύβι και χαρτί ερχόσουν. Μεγίστη τιμη το ενδιαφέρον σου». ο
Θανασης ήταν συνταξιούχος του ΟΤΕ. Και στον Βασίλη ειχε δωσει ένα φοβερο βιβλιο, το
«Άκου λευκέ» με κειμενα Ινδιανων. Και βοηθούσε στη διδασκαλια χορού στο νηπιαγωγείο.
Αλέκος:-Παω πάσο. Αν δεν είναι Βαρβακειόπαις ο Γιάννης, σαν τον Βασίλη και μενα, τότε
τον κανουμε τιμης ενεκεν.
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Λένα:-Είναι Βαρβακειόπαις. Επίσης, άλλος Βαρβακειόπαις, αλλά περαστικός, που ειδαν τα
παιδια ήταν ο Παπαστεφανου, του νεου κύματος. Ισως τα πούμε άλλη φορα. Τζώννυ, εγώ
τελείωσα.
Τζώννυ:-Κύριε Αλέκο με ρωτήσατε τις μας εφερε από την Γερμανια στην Γλώσσα και τι από
την Γλώσσα στην Αθήνα και τι μας κρατάει στην Ελλάδα και ίσως αναρωτιεστε και τι
κρατάει, εμενα προσωπικα, μακρια απ’τον πατέρα μου και τι κρατάει τον κυριο Βασίλη
μακρια απ’την οικογένειά του. Θα ξεκινήσω από τις πιο σύντομες απαντησεις και θα
τελειωσω με την πιο εκτενή.Όπως όλοι όσοι μενουν στην Ελλάδα επειδη το μπορούν και
επειδη την αγαπουν, έτσι κι εγω το ιδιο κανω , χωρις να κατηγορω κανεναν που κανει το
αντιθετο εκτος αν εκεινος και φευγει από την χωρα του για αλλού και κατηγορει εκεινους
που αφηνουν τη δικη τους χωρα για θα ερθουν εδώ. Αυτό που εφερε και μενα και την Σούζυ
στην Αθήνα ήταν η συνειδητοποίηση, μετά από μια ηλικια και μετά από μερικά γεγονότα,
όπως η δολοφονία του Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, του τι εκανε τους γονείς της
Σούζυ να αφησουν έναν επίγειο Παράδεισο σαν την Γλώσσα και να πανε να βρούνε τους
δικούς μου γονεις στην Γερμανια που ζούσαν σε ένα τετιο χωριό που όμως δεν το’χαν βρει
ετοιμο, και από μεγάλη τύχη, αλλά που το δημιουργουσαν οι ιδιοι μαζι με αλλους όπως και
αλλού στη Γερμανια και αλλού στον κόσμο άλλοι δημιουργουσαν ανάλογα πιλοτικά χωριά,
—πιθανόν και το χωριό Κούστεντορφ του Κουστουριτσα στην Σερβία να’ναι κατι τετοιο μα
δεν το’χουμε ψάξει ακομα— και κάθε τοσο κανανε συναντήσεις για να ανταλλάσσουν
εμπειρίες, ερωτήσεις, απαντησεις…Θυμηθήκαμε λοιπον που μικροί είχαμε ακούσει την κυρία
Λένα και τον κύριο Βασιλη να εξηγουν σε κάποιον επισκέπτη ότι το να λένε σαν λύση
«παρτε μεταθεσεις στα χωριά αντί στις πολεις και συνεισφέρετε στην πολιτιστική ζωή εκει»
δεν αποτελει λύση στα αδιέξοδα που μας περιμενουν αφου δεν είναι αλλαγή του οικονομικου
συστήματος αφου οι μισθοί των, π.χ. καθηγητων όπως οι ιδιοι, πληρωνονται από την Αθήνα.
Όκεϋ, προσφερουν στα παιδιά: αυτό ακριβώς για τα οποίο τα παιδια ευχαρίστησαν το κύριο
Γιάννη. Την όμορφη σχολική ηλικία. Και προσφερουν και στους ενήλικους τις χαρές, τις
τιμές και τις πολιτιστικές ανταλλαγες που μόλις ανέφερε η κυρία Λένα μεταξυ καθηγητη και
γονιού. Αλλά η συνεργασία των γονιών μας στην Γερμανία προσπαθούσε είναι πιο ριζική
από το να ριξει απλώς μαύρη πέτρα πισω στις πόλεις και στο συστημα. Και τα δευτερο που
μας έκανε εντυπωση όταν, συζητώντας, το συνειδητοποιησαμε ήταν ότι οι γονεις μας ενώ τα
πιλοτικά χωριά πήγαιναν πολύ καλά, και τα αγαπούσαν και τους αγαπούσαν κι εκεινα, με το
που αρχισε να χοντραίνει η κριση αρχισαν να σκεφτονται πώς να ολοκληρωσουν τις ευθύνες
που ειχαν αναλάβει εκει και να ξαναγυρισουν εκει που κανεις δεν ειχε ιδεα από πού να
γλιτωσει και ή από πού να ξεκινησει καν. Κι έτσι, όπου να’ναι θα’ρθει ο κυριος Βασίλης
εδώ και θα παει ο πατέρας μου στην Αμερική. Σκεφτόμασταν κι εμεις λοιπόν ότι το τοσο
όμορφο και παραδεισιακό κλίμα έπρεπε να το φερουν στην πόλη όσοι το εζησαν σε χωριά
αφ’ενος τόσο που να μην αγνοούν παντελως την ύπαρξή του και αφ’ετερου τόσο που επισης
να μην είναι τοσο αχόρταγοι για αυτό που απλως να καθονται εκει να το απολαμβανουν
ακομη κι αν από αλλου καταγονταν χωρις να θελουν να το διαδώσουν εκει απ’όπου ειχαν
ξεφυγει. Πως λοιπόν εμεις να μην ερθουμε στην Αθήνα, όπου το να συναντηθουν οι
ανθρωποι να συζητησουν όπως συναντιούνται στα χωριά κάθε μερα στην πλατεια, γινεται
μονο μια στις τοσες και μονο αν είναι π.χ.κηδεια κοινού γνωστού σαν του Αλέξη, και πρεπει,
εθιμοτυπικά, να ερθουν και τα ΜΑΤ με δακρυγόνα μηπως και φανουν κουκουλοφόροι με
πέτρες και μολότωφ, και πρεπει, εθιμοτυπικά να’ρθουν και οι κουκουλοφόροι με πετρες
μήπως και φανούν τα ΜΑΤ με τα δακρυγόνα, και το αντίστοιχο θα γινει αν κανουμε
απογευματινη παράσταση για μαθητες αντι για γονεις, άλλοι θα’ρθουν για το καμακι κι αλλοι
για το μηπως ψεμματα τους ειπαν οι κόρες και ήρθαν για αγαπητικους, παρομοιως για το
τσιγαρλικι, παρομοίως για τα σπασιματα ή, αντιστρόφως, για τα ΜΑΤ. Και οκεϋ πες πως
ήμασταν αχόταγοι και ριχναμε μαυρη πετρα βλέποντας π.χ. παλια Γλωσσιωτικη κατάληψη:
«Σας ανακοινωνουμε ότι θα καταλαβουμε δυο μερες τα κτιριο. Δεν θα θέλαμε να το πάρετε
προσωπικά γιατί δεν έχουμε παραπονα από το σχολειο, αλλά δεν μπορούμε και να μη
κανουμε μια συμβολική κινηση αλληλεγγύης στους μαθητες αλλού. Αν το πάρετε προσωπικά
η απόφασή μας δεν θα αλλάξει. Στους γονεις μας που ανησυχουν ότι θα πληρωνουν φθορες
κλπ λεμε ότι, αντιθετως, θα το βαψουμε το σχολειο αν ο σχολικός σύλλογος μας πληρωσει
τις μπογιες. Αν δεν το’χετε παρει προσωπικα ανάβετέ μας το καλοριφερ το βραδυ γιατί θα
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χιονισει. Αλλά και να μην το αναψετε εμεις με σληπιν μπαγκ θα’ρθουμε». Και χιόνισε και
καλοριφερ άναψε και όλη νυχτα ακουγονταν κασετοφωνα και βαφτηκε το σχολειο. Αφου
δεν ήμασταν Γλωσσιώτες, το να λεγαμε «εδώ θα μεινω» θα’ταν λυση; Ο κυριος Βασίλης αν
δεν τελειωνε , όχι αποτομα και ανευθυνα βεβαια, την σχέση του με τα πιλοτικά χωριά δεν
θα’λεγε ότι είναι Ελληνας που τα καπηλευεται για να την γλιτωσει από την Ελληνική
πτωχευση; Άσε που τα προβλήματα καταλήψεων σε στυλ Αθήνας θα’ρχονταν και στην
Γλώσσα ούτως ή άλλως. Τα παρακατω τραγελαφικά δεν είναι απ’το μυαλο μου. Εγιναν.
Φερανε τα αιτηματα της καταληψης στον Μάντο και στον κύριο Γιάννη έτοιμα από
εκτυπωτή. «Τι μας τα δινετε αυτά; Τι εννοούν;» «Εμεις θα σας πούμε; Από το ιντερνετ τα
κατεβασαμε. Και ούτε καν μας ειχατε ενημερωσει εσεις οι καθηγητες για αυτά» «Εμεις θα
σας ενημερωσουμε για τα αιτήματα της δικης σας καταληψης;» ….«Τέλος πάντων, μπορείτε
να μας πειτε κάποια συγκεκριμενη βελτίωση για εδώ;» «Ο οδηγος που παιρνει στο
δρομολόγιο και τα παιδια που μενουν στο λιμανι να περιμενει πεντε λεπτα παραπανω γιατι
στο εξαωρο πολλοι το χανουν και κατεβαινουν με τα ποδια» «Έγινε» Στο τέλος βρηκε το
μπελα του ο μαθητής που προτεινε το συγκεκριμενο διοτι «Διοτι πριν απ’αυτό μπορούσαμε
να χανουμε και πεντε-δεκα λεπτα μαθημα τρεχοντας ξαφνικά και φωναζοντας ότι θα μας
φυγει το λεωφορειο, ενώ τωρα παει κι αυτό». Κοινώς η πρόοδος μπορεί να αργεί αλλά
τελικα ερχεται. Απωλεια κεκτημενου τελείως σαν σε Αθηναϊκή κατάληψη «Διεκδικούμε
φτηνότερες τυρόπιτες και καπνισμα σε όλη την αυλή και όχι σε μια γωνια της». Αργει και η
προοδος της ανακαλυψης του μποϋκοταζ που θα’φερνε σάντουιτς απ’το σπιτι για να
φτηνυνουν οι τυρόπιτες. Αν δεν μπορεις να σκεφτεις καν αυτό, θελεις να πεισεις ότι μπορεις
να σκεφτεις άλλα για την εποχή που δεν δουλευουν καν αυτά που καποτε δουλευαν; Σας
εξηγησα κυριε Αλεκο γιατί ήρθαμε στηνΑθήνα;
Αλέκος:-Ναι αλλά δεν μου εξηγησες γιατι ειπες ότι θα ξεκιναγες από τα σύντομα. Εκτός κι
εννοούσες ότι αυτά ήταν όντως σύντομα σε συγκριση με τα επόμενα…
Τζώννυ:-…Ακριβώς.
Αλέκος:-Τα επόμενα είναι το πώς εσύ, ο συγκεκριμένος Τζώννυ, προέκυψες Γλωσσιώτης.
Με ποια συγκεκριμένα βήματα. Πριν το πεις με συγκεκριμένα και πολλά, μπορείς να πεις τι
σε έφερε από τη Γερμανία στην Γλώσσα με δυο κουβέντες εστω και μη συγκεκριμενες;
Τζώννυ:-Και με μια κουβέντα μπορώ. Με μια λέξη. Πολύ συγκεκριμένη: Η μάνα μου
Αλέκος:-Για καποιο λόγο, μη συγκεκριμενο, έτσι αποτομα που το’πες, ανατρίχιασα.
Διαισθανομαι οτι στο τέλος θα κανω όχι ενός λεπτου σιγά αλλά πολλών. Ωρών εννοώ. Λέγε:
Τζώννυ:-Η μάνα μου. Αλλά, αφου δεν είχε επισκεφτει η ιδια την Γλώσσα, δεν με εφερε. Με
έστειλε. Η Σούζυ είχε πάει καλοκαίρι στην Γλώσσα με τους γονείς της για να ξαναδεί το
μέρος που’χε γεννηθεί και μεγαλώσει μέχρι να πάει νηπιαγωγείο και δυό μέρες μετά μου
τηλεφώνησε να πάω αμέσως κοντά τους. Δεν ήταν ούτε επειδή της έλειπα ούτε από μοναξιά
αλλά επειδη δεν άντεχε να νιωθει οτι χάνω αυτά που ένιωθε οτι ζούσε με τις παρέες που
έκανε εκεί, και μου ειπε θα μου έκανε και την μεταφράστρια κι ότι την επόμενη φορά θα
μίλαγα Ελληνικά ούτως ή άλλως, και ζήτησε να μιλήσει με την μαμα μου για να την πείσει
και μετα μίλησαν οι μαμάδες μας μεταξύ τους, και μετα ηδική μου κατι κοιταγε στο ίντερνετ
και υστερα οι γονεις μου με στειλανε και στο αεροδρόμιο της Αθήνας με περίμεναν η Σούζυ
με την μαμά της και από κει φτάσαμε μαζι στην Γλώσσα. Από κει και περα εκτός από καποια
χρονιά που μόνο Χριστούγεννα πηγαμε εκει η Σούζυ κι εγω με την κυρία Λένα, πηγαιναμε
κάθε χρονο στο χωριό Έλιος εκει δίπλα, σε 10 λεπτών αποσταση, από Ανοιξη ως
Φθινόπωρο, , με ένα σχολειο από την Δανία που εκει εκανε μαθηματα, με δασκαλους και
ψυχολόγους, τους εξι μηνες κάθε χρονιάς. Εν ολίγοις η μανα μου είχε θεωρησει ότι εκει
ήταν το καλυτερο μερος να με στείλει να μεγαλώσω όπως ονειρευόταν οτι τα παιδια έπρεπε
να μεγαλώνουν. Αντι άλλων ας σας πω τι νομιζω ότι την εκανε να παρει τετοια αποφαση,
εννοώ ας σας τι της πρωτοείπα για το πρωτο μου καλοκαιρι εκει όταν γυρισα κοντα της. Τον
Σεπτέμβρη που θέλανε τα Ελιοτάκια και τα Γλωσσόπουλα να αποχαιρετήσουνε τα Δανεζακια
κάνανε ένα δίωρο σώου χωρίς λόγια μόνο με μπουζούκια, βουβά σκέτς, ακροβατικά, και
τέλος με εικαστικά, δηλαδή έκθεση ζωγραφικής κοινή με μας τους ξένους. Όλα αυτά στην
αυλή του δημοτικού σχολείου Έλιους, γυμνάσιο δεν είχε, πήγαιναν στην Γλώσσα τα παιδιά.
Ξεκίναγε ως εξής το σώου, μετά το άνοιγμα με τον Γιάννη που θα πήγαινε Β λυκείου, και
φίλους του με μπουζούκι που παίξανε το μάλλον όχι και τόσο εύκολο «τσιφτετέλι του
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Τσιτσάνη» — ρώτησα αργότερα , ήταν αυτό που έπαιζε ο Τσιτσάνης στη «Στέλλα» — ένα
κοριτσάκι προσπαθούσε να βάλει μπάλα του μπάσκετ στο καλάθι και δεν τα κατάφερνε ,
ούτε καν έφτανε την μπάλα αρκετά ψηλά και απογοητευμένο έφευγε. Σε ένα παγκάκι η
Χρύσα , που επίσης θα πήγαινε Β λυκείου, διάβαζε Athens News και ο Αλέκος, που θα
πήγαινε Α Λυκείου, ντυμένος φρικιό, με ένα FUCK στη μια κωλότσεπη και ένα ΟFF στην
άλλη ερχότανε και απ’ότι αρχικά νομίζαμε οι θεατές έκανε τον λαθραναγνώστη αλλά για να
κάνει καμάκι. Η Χρύσα όμως έκανε κέφι και άρχιζε να του χαμογελάει αλλά ο Αλέκος σε
λίγο εκδηλωνότανε: την εφημερίδα ήθελε και παρίστανε το καμάκι για να την διαβάσει και
όχι αντιστρόφως, σε ένα σημείο την άρπαζε και το’βαζε στα πόδια αλλά κοιτώντας πίσω του
μη τον κυνηγάει η Χρύσα στουκάριζε στην μπασκέτα κι έπεφτε ξερός. Ξαφνικά
εμφανίστηκαν κάτι αγγελάκια με φορείο, ήταν ακόμα κοριτσάκια του δημοτικού, και τον
πήραν για παράδεισο. Συνέχιζαν τα σκέτς, ο Αντώνης πότε ήταν γκαρσόνι που σέρβιρε
καβάλα σε μονόροδο ποδήλατο, πότε ρεμπέτης με μπεγλέρια και μπουζούκια, κι αυτός όπως
κι ο Αλέκος ήταν μπουζουκτσήδες με τον Γιάννη, όλοι μαθητές του Σύρου που όταν κάποτε
είχε μαζέψει τους μαθητές του όλων των ηλικιών στο νησί έκανε συναυλία στο Δημοτικό
του Έλιους με 30-40 άτομα, που ήταν από παιδάκια δημοτικού μέχρι μεγάλοι 20-22 ετών
που παίζανε όλο και πιο κλιμακούμενης δυσκολίας κομμάτια, η Μαριλένα έκανε νούμερα με
φωτιές, η Χρύσα, ή μάλλον μόνο η σκιά της, έκανε κινήσεις απόγνωσης, με ποια υπόκρουση
κλασσικής μουσικής δεν θυμάμαι, παγιδευμένη στα τετραγωνικά ενός μεγάλου μπερντέ που
φωτιζόταν από πίσω, ήταν τελείως σαν ξωτικό, και έτσι ξαναήταν σαν ξωτικό έμαθα σε
απαγγελία ποιήματος του Χικμέτ που κάποτε διάβασε σε γιορτή της 17 Νοέμβρη αργότερα, ή
ίδια βέβαια κι όχι απλώς η σκιά της σε μπερντέ, σε κάποια στιγμή γινόταν ένα ακροβατικό
και κάναν μια πυραμίδα κάτω απ’την μπασκέτα, και ξαφνικά εμφανιζόταν με τη μπάλα πάλι
το κοριτσάκι που δεν μπορούσε να βάλει καλαθιά στην αρχή, στο σκέτς που δεν ξέραμε πού
κόλλαγε, πάταγε στα παιδιά της πυραμίδας και έβαζε καλαθιά, και μετά έπεφτε, έρχονταν
πάλι τα αγγελάκια με το φορείο, τους έλεγε «καλά είμαι» , ζήταγαν τα αγγελάκια συγγνώμη
κι έφευγαν. Αυτά τα είδανε και η Σούζυ κι οι γονείς της , και κάθε χρόνο καθώς μεγάλωνα
τα καταλάβαινα από όλο και πιο πολλές πλευρές, π.χ. ο αποχαιρετισμός γινότανε κι επειδή
είχαν δημιουργηθεί πολλά ειδύλλια και, επειδή πολλά απ’αυτά ήταν ερήμην γλωσσικής
συννεννόησης, γινόταν σε παντομίμα. Α! Επί χρόνια αυτό νόμιζα ότι είχε συμβεί, ότι το
πέσιμο απ’την πυραμιδα ήταν μέρος της πλοκής, αλλά αργότερα εκεί που το καλοκαίρι στην
Γλώσσα έλεγαν τα παιδιά μέχρι μετά τα μεσάνυχτα τα πιο μεγάλα, μέσα στην σιγαλιά και στα
τριζόνια, ιστορίες καθισμένα στις κερκίδες της αυλής του γυμνασίου, είπα να πω κι εγώ μια
ιστορία από τότε με τα μπουζούκια, τα ακροβατικά και τα σκετς, κι εκεί που έλεγα στο τέλος
για τα αγγελάκια μου λέει η Βασούλα που μόλις είχε δώσει πανελλήνιες «Το κοριτσάκι με
την μπάλα ποιο ήταν;» «Σώώπα! Εσύ ήσουν;» «Ναι, αλλά το πέσιμο δεν έγινε επίτηδες.
Πραγματικά έπεσα. Τα αγγελάκια, που ήταν οι ξαδέλφες μου οι δίδυμες που τις ξέρεις
ήρθαν πραγματικά να δουν αν είμαι καλά. Γι’αυτό ενώ σε κανένα σκέτς δεν μιλήσαμε,
σ’αυτό είπα «καλά είμαι» και ζήτησαν συγγνώμη κι έφυγαν» «πώω-πω , αυτό θα πει ο
τέλειος αυτοσχεδιασμός, να μη τον καταλαβαίνεις παρά χρόνια ολόκληρα μετά, και μόνο αν
από σύμπτωση βρεθούν οι συντελεστές και δώσουν επεξηγήσεις» . Και τι φοβερό αίσθημα να
βλέπεις το κοριτσάκι εκείνο αφ’ενός κουκλάρα και αφ’ετέρου να την έχεις ακούσει πριν λίγο
να συζητάει όχι ως Βασούλα αλλά ως Βάσω για θέματα πανελληνίων με ολοκληρώματα και
με χημεία θετικής κατεύθυνσης χωρίς να ξέρεις ότι ήταν το κοριτσάκι με την μπάλα, και
ναναι και μεσ’στην καλή χαρά ανάμεσα σε παλιούς συμμαθητές και συμμαθήτριες. Δίπλα κι
ο Σταμάτης απ’το τμήμα θετικής κατεύθυνσης, και παραδίπλα η σημαιοφόρος της χρονιάς
τους , η Κέλλυ. Και να λέει ατάκα της Βασούλας ο Σταμάτης που δεν είχε αντέξει να μη
ρωτήσει στον καθηγητή τους την κλασσική ερώτηση παιδιών της Β λυκείου όταν μαθαίνουνε
οργανική χημεία, «Δηλαδή κύριε αν κλάσω σε αναπτήρα αναμένο θα μεγαλώσει η φλόγα;»
και η Βασούλα τον αποστόμωσε λέγοντας «Γιατί ρωτάς; Θέλεις να γίνεις Φώσ-κωλος;».
Λένα: -Παρέμβαση: Ο Αντωνης με το μονοροδο και το μπουζουκι, όταν είχε πει το
υπουργείο επί Αρσένη ότι μπορούν στο Λύκειο να ζητούν επανεξέταση για βελτίωση
βαθμολογίας, πήγε να επανεξεταστεί ιστορία , του έβαλε η Βούλα η μαμά της Σοφίας και
του Αντρέα, ερώτηση για το πολίτευμα στην αρχαία Αθήνα, κι εκείνος έγραψε «Επειδή το
πολίτευμα στην Αρχαία Αθήνα ήταν δημοκρατικό , όλοι είχανε ότι πολίτευμα θέλανε. Οι
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δημοκράτες δημοκρατία, οι αριστοκράτες αριστοκρατία και οι ολιγάρχες ολιγαρχία. Κατόπιν
χρονοβόρων ερευνών και βιοχημικών μελετών οι Αθηναίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
είχαν ανακαλύψει την αλφαβητική γραφή». Τά’γραψε αυτά κι έφυγε . Την άλλη μέρα εκεί
που μας τα διάβαζε η Βούλα αφήνοντας κι εμάς εμβρόντητους εμφανίστηκε ο Αντώνης με
ένα μπουζούκι. «Πέρασα;» «Εσύ τι λες;» «Όχι βέβαια» «Κι εγώ αυτό λέω , όχι βέβαια»
«Καλά, δεν είχα διαβάσει, για πλάκα τά’γραψα αυτά, μου άρεζαν και κάποιες λέξεις κι είπα
να τις χρησιμοποιήσω , αλλά μπας και σε περίπτωση που περάσω δεν είμαι προετοιμασμένος
να το γιορτάσω έκατσα κι έβγαλα στο μπουζούκι την εισαγωγή του Χιώτη στο «βασίλεψες
αστέρι μου» του Θεοδωράκη, που ήταν και δύσκολη. Να σας την παίξω να μην πάει
χαμένη;», μας την έπαιξε, τον συγχαρήκαμε, πήγε στο Καρπενήσι που είχε κλίμα ξηρότερο
γιατί είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έγινε μποντυμπιλντεράς, μηχανόβιος, έσπασε
το πόδι του με το μηχανάκι και κυκλοφορούσε με μηχανάκι και πάλι αλλά με το πόδι στο
γύψο τεντωμένο μπροστά και την πατερίτσα σαν το δόρυ των ιπποτών τη στρογγυλής
τραπέζης σε ώρα τουρνουά, μπήκε , επί ΠΑΣΟΚ που δεν χρειαζόταν να πιάσεις βάση αν
υπήρχαν κενά στις σχολές, στη σχολή εμποροπλοιάρχων μαζί με τον Αλέξανδρο, τον FUCK
OFF που ειπε ο Τζώννυ, α! Κι αυτος μπουζουξής, από μικρος, και με τον Βυρωνα, δύτη από
παιδί και γιο δύτη επαγγελματία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αυτοί που λένε ότι ο λόγος
που φουντάρουν τα καράβια μας είναι ότι οι σχολές παίρνουν παιδιά που δεν πιάνουν την
βάση , εννοούν τέτοιους μαθητές. Εκείνοι δε που ρίχνουν τα καράβια σε ξέρες επίτηδες , «για
λόγους ασφάλισης στον Άγιο Λαμόγιο», που λένε, πιο πιθανό μου φαίνεται να είχαν μπει
περνώντας την βάση και να στράβωσαν στην πορεία παρά να ήταν τόσο σπαθιά σαν τον
Αντώνη, τον Βύρωνα ή τον Αλέξη . Α! Επίσης ο Βύρωνας κι ο Αλέκος μας έκαναν μια φορά
το εξής: στην Β Λυκείου είχανε φιλόλογο έναν καθηγητή που έλεγε ότι μόλις συμπληρώνει
ωράριο φεύγει και δεν τον βλέπανε διατεθειμένο να τους κάνει πρόβες για κάποιο θέατρο την
28η Οκτωβρίου που είχε αναλάβει και στην οποία κάποια παιδιά θέλανε σώνει και καλά
θεατρικό . Του είπανε ότι έχουν πείρα και θα κάνουν μόνοι τους πρόβες για να μην τον
κουράσουν κι εκείνος συμφώνησε. Ήρθε η γιορτή, ήτανε σαν κρεμάλα βαρεμάρας όλα πριν
το θεατρικό τους—που είχε τίτλο «Η Δίκη» — αλλά μόλις άρχισαν να παίζουνε αρχίσαμε
όλοι να κοιταζόμαστε πάλι, όχι όμως απ’την βαρεμάρα αλλά σαν για να πούμε «Ώπα!
Απογειώθηκε τελικά το θέμα» .Έπαιζαν απίθανα, αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι η δίκη ήταν
δίκη ενός κλεφτοκοτά και δεν είχε καμιά σχέση με την επέτειο. Την 25η Μαρτίου ήρθε ο
Βύρωνας και μας είπε «Έχετε κανένα έργο; Αν δεν έχετε, τότε να παίξουμε και την β΄ πράξη
της δίκης του κλεφτοκοτά». Μπορεί φαρσέρ που μας σκάρωσαν τέτοια απάτη να γίνουν
ποτέ απατεώνες τύπου λαμόγιου; Τζώννυ με συγχωρείς που σε διεκοψα. Συνεχισε.
Τζώννυ:-Φοβερή η παρέμβασή σας κυρία Λένα, το ξερετε καλά ότι ποτέ δεν την χορταινω
αυτη την ιστορία. Και τέλεια τόνωση για τους καλεσμενους μας πριν την βουτιά τωρα.
Λοιπόν: Θυμάστε που είπε η Σούζυ για τον μικρο της Ανθούλας που έτρεχε με τα αλλα
μικρά ανάμεσα στους ηθοποιους την ώρα της προβας; Αυτό γινεται σχεδόν και στην ώρα της
κανονικης παράστασης, δεν εννοώ βεβαια οτι ανεβαινουν και στην σκηνή, αν και γινεται και
αυτο καμια φορά, αλλά ότι τρέχουν γυρω της και καμια φορά, σταματανε και κοιτανε είτε
γιατι κατι τους εκανε εντυπωση, ειτε γιατί είδαν να παιζουν τα μεγαλα τους αδελφια είτε ιαιτ
σε κατι νιωσανε ότι κι αυτοι σε λιγο θα μεγαλωσουν και θα κανουν κατι αναλογο ή
νιωσανε «πότε θα μεγαλώσω να κανω κατι αναλογο;» κλπ. Καθώς λοιπόν έλεγα για τα
Δανεζάκια στην μαμα μου ειπα και για τα μικρά που τρέχανε ετσι γύρω-γύρω απ’την σκηνη
στην αυλή. Θα πρέπει κατι εκει να της άρεσε πολύ, σκεφτηκα, γιατι τα ματια της βουρκωσαν
λίγο και με αγκάλιασε και με φιλησε…
Ο Τζώννυ σταματαει, τα μάτιατου βουρκώνουν λίγο, τα σκουπίζει ελαφρά και συνεχιζει.

Ύστερα ήρθε ο μπαμπας μου, και η μαμά μου, για να ελαφρυνει λιγάκι μπροστά μου αυτά
που ειχε νιωσει με την σκηνή αυτή, του την διηγήθηκε η ιδια, όχι βουρκώνοντας αλλά
γελώντας. Όμως τοτε βουρκωσαν τα ματια του μπαμπά μου…
Ο Τζώννυ ξανασταματαει, τα μάτια του βουρκώνουν λίγο, τα ξανασκουπίζει ελαφρά και συνεχιζει.

Τέλος παντω καταλαβαινετε γιατι στις κερκιδες του σχολειου στην Γλώσσα νιώθω υπο μιαν
εννοια παρούσα την μαμά μου… παρουσα για μένα κι επίσης παρούσα για τον εαυτό της,
εννοώ ότι αυτές τις σκηνες τις φανταστηκε η ίδια όσο ζούσε ακόμη…Λοιπόν: τους ρωτησα
γιατι αυτή η σκηνη τους κανει και βουρκώνουν ή γιατί δεν κανει και μενα να βουρκώνω και
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μου απαντήσανε και οι δυο ότι η σκηνη τους θύμισε ένα βιβλιο που ειχαν πρόσφατα
διαβασει, επέμεινα να μου πουν την σκηνη του βιβλιου και λιγο ο ένας , λίγο ο άλλος, μου
είπαν — όχι ομως βουρκώνοντας όσο πριν — μια σκηνή που αργοτερα διαβασα σε ένα
αποσπασμα από το βιβλίο του Μάμφορντ «Η πόλη στην ιστορία» που ο κύριος Βασίλης ειχε
καποτε αναρτήσει στις προσπάθειές του να βοηθησει τον σκοπό και το όνειρο των γονιών
μου. Έλεγε ότι η ευθεία για δρόμος ήταν σχετικά πρόσφατη εξέλιξη και ότι στις μεσαιωνικές
πόλεις, που το Πάσχα όλες οι πόλεις κανανε αναπαραστασεις των Παθών στις οποίες λιγο
πολύ παιζανε όλοι καποιον ρόλο, μπορούσε κανείς, βλέποντας μπρος και βλέποντας πίσω σε
μια μη ευθεία οδό, να δει σε χρονική σειρά όλους τους ρόλους που είχε παιξει στο παρελθόν
και όλους τους ρόλους που θα έπαιζε στο μέλλον , ενώ σε μια ευθεία οδό θα έβλεπε απλώς
τις πλατες των ανθρωπων της σειρας μπροστά του του και τις φατσες των ανθρωπων της
σειρας πίσω του. Άρα κάθε χρόνο ο καθενας θα ειχε, σε προοπτική, μια ακόμα σύνοψη και
της δικής του ζωής του και όλης της ανθρωπινης ζωής. Ίσως πρέπει να επανέλθουμε
αργοτερα σ’αυτό…
Αλέκος:-Το στίγμα που δίνει η μαμα σου Τζώννυ είναι ένα από τα πιο ισχυρα σοκ που’χω
νιωσει στην ζωή μου…ίσως επειδή ειχα χασει τον πατερα μου…Για να παρουμε το στίγμα
της πριν αρρωστησει μπορεις να μου πεις ποιο ήταν το αγαπημενο της μυθιστορημα και ποιο
το αγαπημενο της τραγούδι;
Τζώννυ:- Το αγαπημενο της μυθιστορημα ήταν το «Αμάντα, το κορίτσι της γης» του Τομ
Ρόμπινς και το αγαπημενο της τραγούδι ήταν το “Honeymoon song” των Μπητλς που τη
μουσική του την δανειστήκανε από τον Θεοδωράκη.
Άντζελα:-Ναι μεν όλοι το ξέρουμε στην Ελλάδα ότι εχει υπάρξει τετοιο τραγουδι και
ξερουμε ότι η μελωδια του είναι η (λέει τραγουδιστα) «αν θυμηθεις στ’όνειρό μου…», και
ξερουμε κι όλα του τα λογια (ξανα τραγουδιστα) «στην αγκαλια μου κι αποψε σαν άστρο
κοιμήσου..» αλλά πες μας τι στιχους βάλανε σε αυτό οι Μπητλς και το ονομάσανε «τραγουδι
του μήνα του μέλιτος»
Αλέκος:-Κι εγω αυτο θα’λεγα…
Σούζυ:-Ο στιχουργός λεγόταν Γουίλλιαμ Σάνσομ, οι στιχοι λένε «ποτε δεν φανταζόμουν οτι
μπροστα μας βρίσκονταν μια τέτοια μερα, εχω τον ήλιο στην καρδια μου κι η καρδια μου
είναι στον ήλιο, οι ουρανοι είναι όσο φωτεινοι όσο τα ματια σου, ο ορίζοντας είναι ανοιχτός,
ταβανι μας είναι η αγαπη, τα αισθηματα τρέχουν από δω κι απο κει ελεύθερα σαν τον αέρα.
Για παντα, συνεχώς και για παντα, για πάντα δίπλα-δίπλα, ποιος το φανταζόταν ότι εμεις οι
δυο θα ήμασταν όσο ελεύθεροι όσο φανταστήκαμε, ελεύθερη είναι η φαντασία μας, εμείς οι
δο είμαστε δεμένοι, δεμενένοι ο ένας στον άλλο από την αγάπη», και το τραγούδι το’χω
παντα ετοιμο, στα Αγαπημενα, να’το:
Honeymoon song.
http://www.youtube.com/watch?v=yzy2J1MLvOQ&feature=related

I never knew that a day like today lay before us
I've got the sun in my heart and my heart's in the sun
The skys are as bright as your eyes the horizon is open
Love is the ceiling feeling are reeling free as the air
Forever on and forever
Forever on side by side
Whoever knew that we two could be free as we fancied
Fancy is free but are we who are bound to each other by love
To each other by love
Whoever knew that we two could be free as we fancied
Fancy is free but we are who are bound to each other by love
To each other by love
To each other by love
To each other by love
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Αλέκος:-Τζώννυ έχεις ποτέ σκεφτει να κανεις ένα φιλμ μικρού μήκους για τον τρόπο που η
μαμα σου σε έστειλε στο νησί; Θα αγγιξει πολύ βαθεια ανθρώπους που κάτι τους εκανε
καποτε να νιωσουν ετσι.
Τζώννυ:- Ναι αλλά αφου μονο αυτους θα αφορουσε, η επομενη ερώτηση θα ήταν αν υπηρχε
τρόπος να μιλαει και σε εκεινους που το κατι που τους κανει να νιωθουν ετσι για τα παιδια
τους λεγεται κριση, δηλαδή να μιλαει σε όλους αφου όλοι ετσι νιωθουν πια , αφού σε τετοια
θεση βρισκεται η μια γενια ως προς την επομενη. Όμως τέτοιο φιλμ μικρού μηκους ήδη
υπαρχει, άρα απλως χρειαζεται να το διαδιδουμε. Εχει βραβευτει σαν πρωτο στο ειδος του
και μαλιστα τογραψε 14-αρης πιτσιρικάς, το βραβειο όμως ηταν πλήρες βραβειο ενηλίκων.
Αλέκος:-Ποιο φιλμ εννοεις;
Τζώννυ:-Αυτό:Α: Στο τέλος, μετα την προβολή ονοματων κλπ υπάρχει μια ακομα σκηνη,
άρα ας το δούμε μεχρι τέρμα-τέρμα πριν ξαναμιλήσουμε.
http://www.youtube.com/watch?v=onbqTN8Qptg

Άντζελα:-Τζώννυ, τι ξερεις για το «Ταξίδι στα Κύθηρα»;
Τζώννυ:-Ξερω ότι ένας Γαλλικός ιδιωματισμος για το ότι κάποιοι είναι πολύ ερωτευμένοι
είναι ότι βρίσκονται σε ταξίδι στα Κύθηρα.
Αλέκος:-Μπορείτε να παιξετε την τελευταία σκηνή του;
Τζώννυ:-Πάντα έτοιμη την εχω. Προφανως για τους γονεις μου, και για τοσους άλλους στην
θεση τους, σίγουρα, ήταν η αγαπημενη τους σκηνή: http://www.youtube.com/watch?v=cnBejfpIntk
Τζώννυ:-Ο καλύτερος τρόπος να κλεισουμε το θέμα αυτό, είναι μια αγάπη της Σούζυ, και
δική μου βεβαια, ο Νίκος. Σούζυ ξεκίνα εσύ.
Σούζυ:-Ο Νίκος ξεκίνησε ναύτης και, νέος, γύρισε όλο τον κόσμο μετά γυρισε κι εγινε
αγρότης, επισης τσομπάνος, και μετά μελισουργός, και πούλαγε μονος του το μέλι του
γυρνωναστ με τ’αμαξι του σε όλη την Ελλάδα ξεκινώντας από Γλώσσα, επίσης εγινε
μπλόγκερ και οι ιστορίες του, τα ανέκδοτά του, οι φωτογραφίες του από διαφορες σκηνες ή
από τη φυση κανανε σε λιφους μηνε στο μπλογκ του «Νίκος ο μελισσάς» να διαβαζεταοι
από 6000 κόσμο, ύστερα το γυρισε σε «Νίκος ο αμπελουργός» γιατί εγινε αμπελουργός
μελισσάς». Για τον εαυτό του έλεγε: «Έγινα μελισσάς για να γυρνάω σ’όλη την Ελλάδα να
πουλάω μέλι ώστε ν’ακούω στα καφενεία ιστορίες κι από άλλους γέρους κι όχι μόνο τους
Γλωσσιώτες. Τώρα που τις σπούδασα τις κόρες μου και ξένοιασα είμαι σαν τον «σκύλο του
παπά» που λένε, που, αφού είναι χορτάτος από τις προσφορές που έχει και του δίνει ο παπάς,
όλο γυρνάει και λιάζεται πότε στην μια αυλή πότε στην άλλη».
Τζώννυ:-Διαβαζω από γράμμα που μας προώθησε η κυρία Λένα όταν το έλαβε από τον
κύριο Γιάννη, τον Ντ’Αρτανιάν της μνημες που έλεγε: «…Μια φορά όλο λέγαμε ότι η
Ευρώπη δεν ακολουθήσει την Αμερική στον πόλεμο στο Ιράκ , θα αντιδράσει κλπ. Ο Νίκος
μας έλεγε επιχειρήματα σαν το εξής «σιγά μη διαφωνήσει η Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ότι οι
Ευρωπαίοι είναι απόγονοι ανθρώπων που είχαν για ηγέτες ιεροεξεταστές , πειρατές και
δουλεμπόρους; Όσον αφορά αυτούς που έκαναν την Γαλλική επανάσταση δεν άφησαν
απογόνους. Σκοτώθηκαν όλοι στην εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Ρωσία. Οι τωρινοί
Γάλλοι είναι απόγονοι όσων για κάποιο κουσούρι τους δεν τους έπαιρνε ο στρατός και
έμειναν ζωντανοί και πηδάγανε τις χήρες και τις αρραβωνιαστικιές όσων πήγαν με τον
Ναπολέοντα. Άρα τι περιμένετε από τους Ευρωπαίους;». Κατά σύμπτωση, λες κι ήταν βαλτές
οι εφημερίδες, λίγες μέρες μετά την κουβέντα αυτή έγραψαν ότι ένας προπροπροπάπος του
Μπλαίρ ήταν πειρατής και ένας προπροπροπάπος της γυναίκας του Μπλαίρ ήταν
δουλέμπορος, ή αντιστρόφως κι όταν ξαναείδα τον Νίκο στον δρόμο του είπα ότι έκανε
διάνα. Μου είπε: «Θυμάσαι που όταν οι Αθηναίοι εξοστράκισαν τον Αριστείδη τον δίκαιο
εκείνος πλησίασε μετά την ψηφοφορία έναν άγνωστό του και τούπε «Ρε πατριώτη, να σε
ρωτήσω κάτι; Τον μαύρισες ή τον άφησες;» «Τον μαύρισα» «Τον ήξερες;» «Όχι» «Τότε
γιατί τον μαύρισες;» «Απλώς επειδή ακούω κάθε μέρα «ο Αριστείδης ο δίκαιος» κι «ο
Αριστείδης ο δίκαιος» και μου την σπάει να ακούω για κάποιο να τον λένε όλη μέρα δίκαιο».
Αυτουνού του Έλληνα είμαστε απόγονοι όλοι μας. Τον Σωκράτη και τον Κολοκοτρώνη τους
κανονίσαμε από μόνοι μας. Μόνο ο Αθανάσιος Διάκος την γλίτωσε από μας επειδή μας
πρόλαβαν οι Τούρκοι. Γιατί με τέτοιο χαρακτήρα που είχε, αν ζούσε, όλο και κάτι καλό
θαχε κάνει και γι’αυτό θα τον σουβλίζαμε. Όσοι Έλληνες θέλουνε να κάνουν κάποιο καλό
στην Ελλάδα πρέπει να λένε ο ένας στον άλλο «καλή σούβλα», ούτε καν «καλό βόλι»»…
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Σούζυ:-Να ο Νίκος στο δάσος του με τις μέλισσές του

Τζώννυ:-Τα είπα στον Χρήστο…Α! τον μπαμπά του Κώστα που ήταν μηχανικός στα
καράβια εννοει εδώ ο Ντ’Αρτανιαν… κι ο Χρήστος είπε «Στα καράβια, που έτυχε να είμαστε
μαζί κάμποσες φορές, τον Νίκο τον φώναζαν «κελαηδόνι» επειδή συνέχεια «κελάηδαγε»
τέτοιες θεωρίες»… Μια φορά, από κουβέντα που ξεκίνησε από την κοινωνική ζωή των
μελισσών που μου περιέγραφε και απο το είδος θεσμών που υπήρχαν στις κυψέλες (που
χρυσό τον έκανα να έρθει να τα πει και στην τάξη στα παιδιά αλλά από σεμνότητα μούλεγε,
«πες τα εσύ, εγώ δεν είμαι καθηγητής») φτάσαμε στο θέμα της δημοκρατίας στην αρχαία
Ελλάδα, εγώ αντλώντας από ένα βιβλίο (που πολύ χάρηκα όταν αργότερα το είδα στο
αυτοκίνητο στο οποίο σουλεγε «εκεί που κάθεσαι πριν από λίγο καθόταν η προβατίνα»,
δηλαδή τοπαιρνε μαζί του για διάβασμα, ενώ αν τοχε στην βιβλιοθήκη θα σήμαινε ότι δεν το
διάβαζε) , ο Νίκος αντλώντας από ένα βιβλίο που εντόπισε μέσω του γκουγκλ και
παρήγγειλε. Μούπε ένα καταπληκτικό στοιχείο που, προσωπικά, δεν το ήξερα, από εκείνον
τόμαθα: «Τον καιρό που αναπτύχθηκε η Αθηναϊκή δημοκρατία η ασπίδα είχε πλέον
διάμετρο πάνω από ένα μέτρο, δηλαδή ο καθένας προστάτευε αφ’ενός τον εαυτό του
αφ’ετέρου τα ακάλυπτα μέρη των διπλανών του συμπολεμιστών, οι οποίοι διαλέγονταν να
είναι κάθε τάξης και εισοδήματος. Φαντάσου πόσο σε δένει με τους άλλους το ότι στην ώρα
της μάχης η επιβίωσή σου εξαρτάται από τον σύντροφό σου κι αντιστρόφως και φαντάσου
πόσο αυτό το δέσιμο σας κάνει ίσους ανεξάρτητα από τα άλλα στοιχεία»…Λοιπόν: Ο Νίκος
είχε πάει στον Βόλο,αφ’ενός για να κάνει εξετάσεις γλαυκώματος αφ’ετέρου για να αγοράσει
κοτοπουλάκια, και επίσης είχε αναγγείλει στους φίλους του , εντός 15 ημερών, «ραμαζάνι»
όπου θα έψηναν ένα αρνί και με κρασί θα ξενύχταγαν στο καλύβι του στο δάσος για να
ακούσουν, ξημέρωμα, τα αηδόνια. Έπαθε ένα γελοίο ατυχημα, πέφτοντας προς τα πισω
χτύπησε το κεφάλι του στο κράσπεδο, εμεινε σαραντα μέρες φυτό απ’τον λαιμό και κάτω και
πεθανε. Και μονο απ’την Αθήνα, οι φίλοι που ήμασταν στο καράβι για την κηδεια του,
ήμασταν πάνω από πενηντα…
Aλέκος:-Τουλάχιστον πενηνταένας ήταν. Ήμουν κι εγω στο καράβι
Σούζυ:-Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Αυτό είπε κι ο Χερνάν.
Aλέκος:-Ποιός είναι ο Χερνάν;
Σούζυ:-Θα δειτε σε λιγο
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Τζώννυ:-Στο νυχτέριο απ’έξω απ’το σπίτι άκουγες και ερωτήσεις στο στυλ «μα δεν ήταν
άθεος ο Νίκος;», «δεν είναι άθεοι οι κομμουνιστές;» κι ακουγότανε απαντήσεις σαν «είναι
άθεοι οι κομμουνιστές; Αφού κι ο Χριστός κομμουνιστής δεν ήταν;» (και τολεγε ΠΑΣΟΚΟΣ
ή ΝΔιτης αυτό, όχι ΚΚΕς) και «μα κομμουνιστής ήταν ο Νίκος;», εν ολίγοις όσοι ρωτάγανε
ρωτούσαν από ανησυχία τύπου «θεούλη μας γι’αυτόν ακόμη και άθεος ναναι κάνε μια
εξαίρεση, εγγυόμαστε μεις». Ίσως να τα πήρε αυτά τ’αυτι του παπ’Αλέξη, ίσως ετσι κι
αλλιώς να κατέληγε ως ακολούθως, αλλά να πώς κατέληξε την άλλη μερα ο παπ’Αλέξης για
τον Νίκο: «...Ο Θεός δεν έχει ιδεολογία, δεν λέει «αυτός ήταν δικός μας ο άλλος όχι», όλοι
στην αγκαλιά του καταλήγουμε. Ο Νίκος κι εγώ ήμασταν σε αντίθετες παρατάξεις οπότε
εγώ πιστεύω ότι θα τον ξανασυναντήσω στην αγκαλιά του Θεού κι εκεί ενώπιόν του θα
συνεχίσουμε την κουβέντα κι ο Θεός θα μας κάνει χάζι και ποιος ξέρει , ίσως και τον
διαιτητή. Και σίγουρα θα του έχει απαντήσει και τις ερωτήσεις που δεν του απάντησα εγώ.
Η κουβέντα θα αρχίζει όπως άρχιζε κι εδώ «Και να είσαι και παπάς αν πεις παπαριές θα στο
πω εδώ και τώρα». Έτσι άρχιζε και κατέληγε στις ερωτήσεις του στις οποίες ήταν πάντα
ασυμβίβαστος και μόνο επιχειρήματα δεχόταν ως απαντήσεις και τίποτε άλλο. Άλλοι τον
θεωρούσαν σαρκαστή, εγώ ξέροντας και τον αυτοσαρκασμό του και το φωτεινό και χαρωπό
του βλέμμα τον θεωρούσα φιλόσοφο και χωρατατζή, βλέποντας τις ιστορίες που μας άφησε
σε διηγήσεις, σε τετράδια και σε ιστοσελίδες τον θεωρώ και «παραμυθά» με την έννοια όχι
του ψεύτη αλλά της παραμυθίας, δηλαδή του παρηγορητή. Στην τελευταία μας συζήτηση
πριν πάθει το ατύχημα μούπε «Ρε ασ’τα κινητά να λέμε ότι έχουμε κι εμείς παραδοσιακό
παπά. Άκουσα ότι έχεις και δυο κινητά. Έτσι που πας τι άλλο θα πάρεις; Κομπιούτερ;». Η
τελευταία μας επαφή ήταν απλώς διασταύρωση βλεμμάτων, που κατά σύμπτωση έβγαινα
από την εκκλησία γιατί δεν είχα σήμα στο κινητό. Έπεσα πάνω του και δεν θα ξεχάσω το και
πάλι φωτεινό και χαρωπό του βλέμμα κι ας μην είπαμε τίποτε, ίσως το πολύ-πολύ ναθελε να
μου πει με το βλέμμα «τι λέγαμε;» γιατί μάλλον κοίταξε και το κινητό μου». Όταν βγήκαμε
απ’την εκκλησία πολλοί έλεγαν για τον παπ’Αλέξη ή στον παπ’Αλέξη: «Μπράβο
παπά!»«Αυτό με το «κι αν είσαι και παπάς αν πεις παπαριές θα στο πω εδώ και τώρα» μας
έκανε να τον δούμε τον Νίκο λες και πετάχτηκε ζωντανός απ’το φέρετρο και στο’πε μπροστά
μας. Έτσι ακριβώς ήταν, τον αποθανάτισες». Άλλωστε σαν ζωντανός ήταν στο φέρετρο…
Aλέκος:-…Κι εγω συγχαρητηρια θα του’δινα. Θα του’βγαζα το καπελλο.
Τζώννυ:-Μισό λεφτο , θα δειτε. Τι λέγαμε; ‘Η μαλλον τι έλεγε ο Ντ’Αρτανιαν;
Α: …Θυμηθηκα ξαφνικά και μια ατακα του σε πρόποση σε ένα πολλάκις αναβληθέν
γλέντι:«Έτσι που το πήγαμε το γλέντι πίσω και πίσω ελπίζω να μη μας έχετε βγάλει όνομα
ότι είμαστε «πισωγλέντηδες» γιατί αυτό σημαίνει άλλο πράμα»…Κατσε να δω πού λέει για
τον Χερνάν ο Ντ’Αρτανιαν…Τέλος πάντων, μας έλεγε ότι παππούς απ’την Νικαραγουα
είναι, με εγγόνια σαν κι εσας, αλλά έχει και δισέγγονα απ’την δευτερη γυναίκα του την
Ναταλία, μπλογκερ και συνταξιούχος γιατρός της Βορειας Αμερικής, αλλά αν και η πρωτη
του γυναικα ήταν Αμερικανιδα αυτος δεν θελησε ποτε του να βγαλει πρασινη καρτα,
πηγαινοερχεται μεταξυ ΗΠΑ και Νικαραγουας, συναντηθηκε με τον Ντ’Αρτανιαν σε σχολια
καποιου αρθρου που ειχανε διαβασει στο ΖΝet αν το’χετε ακουστα, το Ζ του τιτλου το’χουν
παρει από το φιλμ Ζ του Γαβρά, ακουγοντας για την κηδεια του Νικου είχε πει ακριβώς το
ίδιο με σας « πεντηταενας ήταν στο καραβι, ήμουν κι εγω εκει. Και φτανοντας εγειρα το
καπελο μου στον Πάντρε Αλέξη μόλις τον ειδα». Άρα;
Άντζελα:- Άρα τα μεγάλα πνεύματα ξανασυναντώνται, όπως θα’λεγε η Σούζυ, και αναμεσα
σε Αλέκο και Χερναν και αναμεσα στον καθενα τους και τον Νικο, φαντασου στο ραμαζανι
να’σασταν και εσεις μεσα…
Aλέκος:-…Βρήκε ο γύφτος τη γενια του κι αναγάλλιασε η καρδια του…Τωρα τι να σας
πρωτορωτήσω; Για τον Πάντρε Αλέξη ή για καμια ανάρτηση του Νίκου.
Σούζυ:-Να μια:

Το δίκιο του κόρακα
Προχθές που είχα πάει στα μελίσσια και είχε ζέστη,
κουράστηκα και την άραξα στη σκιά του πεύκου να δροσερέψω.
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Έκαμα καφέ και τον απολάμβανα, ακούγοντας το βουητό των
εντόμων και τα κοτσύφια που έχουν φωλιές και είναι στο χαβά
τους.
Μάλιστα έκανα το αγαπημένο μου παιχνίδι να ξεχωρίζω τα
πουλιά από το κελάηδισμα τους. Κοτσύφια, καρδερίνες, τσόνια,
σπίνοι, γαλιάντρες κ.τ.λ.
Μού άρεσε τόσο πολύ στο δροσιό, που αποξεχάστηκα και ίσως
να με πήρε και λίγο ο ύπνος.
Όμως το παρακάτω έγινε πραγματικά,
Ή τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε.
Ένας κόρακας από αυτούς που έμαθα να μισώ και να μάχομαι
από μικρό παιδί γιατί μας έτρωγε τα κεράσια, καρύδια, σύκα,
κάστανα και το ψωμί μας ακόμα, με πλησίασε.
Και άρχισε να μου μιλάει.
Τώρα πως??
Δε ξέρω!!
Πάντως μου μίλαγε, είμαι σίγουρος.
Είδε πως το χέρι μου έψαχνε να βρει πέτρα να του ρίξω και με
αποπήρε.
-Άστη πέτρα κάτω να μιλήσουμε.
Μου είπε πως το γένος των κοράκων είναι πιο παλιό από τους
ανθρώπους, πως κλέβουν καρύδια και κάστανα, αλλά πως αυτοί
δεν το θεωρούν κλοπή.
-Είναι καρποί της γής και έχουμε και εμείς μερτικό.
-- Είναι και δική μας μάνα
--Στο κάτω κάτω τη συμφωνία να σπέρνουμε κάποια καρύδιακάστανα, τη τηρούμε.
Μου είπε ακόμα πως μέχρι τώρα η ζωή ήταν υποφερτή, υπήρχε
χώρος για όλους .
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--Εμείς σας κλέβαμε τα αυγά από τη φωλιά, τα φρούτα,
Εσείς μας τουφεκούσατε, παράπονο δεν έχουμε.
-- Τώρα όμως το παραξηλώσατε.
--Χτίσατε μεγάλα σπίτια, πελώρια με πισίνες, γκαζόν τζακούζι,
πέντε- έξι μπάνια.
--Αυτό δημιούργησε μεγάλες ανάγκες για νερό.
--Κάνατε γεωτρήσεις, με συνέπεια οι πηγές να στερέψουν.
--Και ξέρεις ανεγκέφαλε άνθρωπε, ( μου είπε)πως το νερό κυλά
στη γή, όπως το αίμα στο κορμί σου.
Με σύστημα φλέβες και αρτηρίες.
--Και σε κάποια σημεία υπερχειλίζει.
Είναι οι πηγές που τόσο τις έχουμε ανάγκη όλοι.
-- Άνθρωποι, ζώα, πουλιά, έντομα, φυτά.
--Ρουφώντας το αίμα της γής με τις γεωτρήσεις σα πελώρια
κουνούπια, οι πηγές στερεύουν.
-- Με συνέπεια ο σκαντζόχοιρος, το κουνάβι, το φίδι, ο
ποντικός , τα πουλιά και έντομα του δάσους να διψούν.
-Όμως και πολλά δέντρα (πλατάνια, λεύκες, ιτιές)που ζουν σε
συνθήκες με υψηλή υγρασία, ξεραίνονται.
Και αντικαθίστανται από άλλα πιο ανθεκτικά στη ξηρασία.
Που καίγονται όμως εύκολα.
--Όμως τα πρώτα λόγο που δε καίγονται, λειτουργούν σαν
αντιπυρικές ζώνες.
--Εμείς (μου είπε) τη γη την έχουμε κληρονομιά από τους
παππούδες μας και τη χαιρόμαστε με όλα τα πλάσματα που
υπάρχουν.
-Όμως

τώρα τα δίκια μας τα καταπατάτε.
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Δε βρίσκουμε νερό να πιούμε.
Και τι να κάνουμε??
Να πάμε στα μάρκετ??.
Δεν έχουμε λεπτά!.
Να πλησιάσουμε στα σπίτια να πιούμε το βρομόνερο από τις
πισίνες??
Θα μας τουφεκίσετε!.
--Σκεφθήκαμε να πάμε στα δικαστήρια.
Όμως δεν έχουμε πιθανότητα να βρούμε το δίκιο του κόρακα.
Αυτά γίνανε να δίνουν δίκιο στους ανθρώπους.
Σε κάποιους τουλάχιστον.
Μου είπε πολλά. Είχε πολύ όρεξη για κουβέντα.
Μου είπε πως η φυλή του ζεί 300 χρόνια επειδή δεν έχει άγχος.
Γι’αυτό μου λέει όλα τα κοράκια είναι σοφά.
Εμάς θα έπρεπε να βάζετε να σας κυβερνάμε.
Όταν του επισήμανα πως είναι κλέφτης με κοίταξε με
περιφρόνηση
--Τώρα (μου λέει ) κάτι είπες.
Σούζυ:-Να κι άλλη μια:

Για Νεράϊδες ή
Τα βάσανα των τσοπάνηδων
Ότι θυμάμαι από την αφήγηση της
Γιαγιάς μου.
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ή ότι θυμάμαι χαίρομαι.
>Νεράιδες κάθε λογιών.
>Της θάλασσας, πανέμορφες, λίγο
άγριες, δυσπρόσιτες, εμφανίζονται
τις νύχτες με βαριά καταιγίδα, ακόμα
και με αστροφεγγιά, αλλά που δεν
ακούστηκε να κάνουν κακό σε
κανέναν.
>Κάνουν αυτό που θέλουν και
ύστερα χάνονται. Και τι θέλουν??
>Συνήθως να χορέψουν στην
αμμουδιά και πολύ σπάνια να
κάνουν έρωτα με κάποιο τσοπάνη.
>Μετά έχουμε τις νεράιδες των
πηγών και των ποταμών.
>Πιο αγαθά πλάσματα αυτά, πιο
ήμερα.
>Ερωτιάρες, χορευταρούδες και
τους αρέσει και το τραγούδι.
>Ο καθείς μπορεί να τις ακούσει τη
νύχτα με γλυκό καιρό να
τραγουδούν προ πάντων την άνοιξη
μαζί με τα αηδόνια και τα κοτσύφια.
>Ακόμα και να χορεύουν μπορεί να
τις πετύχεις στις ανοιχτωσιές και στα
αλώνια.
>Πολλοί τσοπάνηδες και ξομάχοι
παινεύονται πως κάποια νύχτα
κάποια νεράιδα τους ερωτεύτηκε
παράφορα.
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>Δεν ακούστηκε ποτέ να κάμουν
κακό σε θνητό.
>Αντίθετα χαρά μεγάλη είναι να τις
δείς να χορεύουν, να τις ακούσεις να
τραγουδούν ¨η ακόμα καλύτερο να
πλαγιάσεις μαζί τους.
>Όλα αυτά τα ξωτικά αντιπαθούν
τούς νοικοκυραίους..
>Είναι τόση η περιφρόνηση που
δείχνουν σ'αυτούς που ποτέ δεν
εμφανίστηκε καμιά τους σε
νοικοκύρη.
>Γι'αυτό και οι “νοικοκυραίοι” και
οι “σοβαροί άνθρωποι
”υποστηρίζουν με πάθος πως δεν
υπάρχουν και όλα είναι παραμύθια.
>Απ' τη ζήλεια τους το κάνουν
Και μετά έχουμε και τις νεράιδες
των πηγαδιών.
>Παράξενα, σκοτεινά πλάσματα,
πανέμορφες βέβαια που
μεταχειρίζονται την ομορφιά τους
μαζί με χιλιάδες άλλα κόλπα να
γελάσουν τσοπάνηδες και άλλους
ξομάχους ¨η διαβάτες της νύχτας.
>Χωρίς να νοιάζονται για το κακό
που προκαλούν τους σέρνουν στα
ανήλιαγα λημέρια τους.
>Κανένας δεν ξέρει τίποτε για την
τύχη αυτών των άτυχων.
74

>Λένε πως αφού τους γλεντήσουν
σαν τις αρχαίες γυναίκες της
Λήμνου, τους πνίγουν.
>Αν δεν μπορούν να σε πάρουν μαζί
τους, “δεν τούς είναι βολετό” , θα
σου πάρουν τη μιλιά ¨η τα μυαλά..
>Από αυτό και έχουμε τόσους
νεραϊδοπαρμένους “οπως τους λέει ο
λαός” στο τόπο μας.
>Ευτυχώς που αυτά τα σκοτεινά
πλάσματα είναι λίγα,και έτσι
γλυτώνουν αρκετοί άντρες,.
>Γιατί μάτια μου μόνο στους άντρες
κάνουν κακό.
>Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι
νοικοκυραίοι παρόλο που φωνάζουν
πως αυτά είναι μύθοι και να μη τους
πιστεύουμε γεμίσανε την ύπαιθρο με
φώτα νέον.
>Ξέρουμε δα πόσο τα ξωτικά μισούν
το ηλεκτρικό φώς.
>Ανέχονται το λύχνο, άντε και τη
λάμπα πετρελαίου μα δεν μπορούν
το ηλεκτρικό.
>Ιδιαίτερα το νεον.
>Μου κάνει φοβερή εντύπωση το
μίσος που έχουν οι “σοβαροί” και η
εξουσία στα πλάσματα αυτά”της
φαντασίας μας” όπως τα λένε..
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>Τα πολεμούν με κάθε τρόπο με
λύσσα παράλογη.
>Ευτυχώς που οι έφηβοι αρέσκονται
να σπάνε τις λάμπες φωτισμού
δοκιμάζοντας τις σφεντόνες τους.
>Και κάπως κρατιέται μια
ισορροπία.
>Καί έτσι και εμείς οι μη
νοικοκυραίοι βλέπουμε ακόμα από
καμιά καί αν είμαστε τυχεροί μπορεί
και να μας ερωτευτεί.
>Γιατί μάτια μου τί αξίζει η ζωή αν
δεν σε ερωτευθεί έστω και μια
νεράιδα??
Τζώννυ:-Δεν θυμάμαι πού είναι μια άλλη ιστορια που ειχε ακουσει απ’τη μαμά του που
πεθανε 95 χρονων και την ειχαμε προλαβει και που στα νιατα της ήταν απ’τις νύφες του
Κούνδουρου του που πηγε με το υπερωκεανειο στην Αμερική και παντρεύτηκε. Αλλά οταν
ειδε ότι ο αντρας δεν ειχε σκοπο να γυρισει στην Ελλάδα χωρισε , ηρθε , ξαναπαντρευτηκε
κι εκανε τον Νικο. Η ιστορία αυτή….μα πού είναι.. λεγόταν «Η παντελονού»…τέλος παντων
θα σας την πω με δικά μου λόγια, ουδεμία σύγκριση βεβαια :

Στην παλιά Γλώσσα μια νιόπαντρη γυναίκα ναυτικού ήταν τόσο όμορφη
που όλοι οι αντρες την μνημονευανε τοσο που πολλές γυναικες την
ζήλευαν και καποιες την ζήλεψαν τόσο πολύ που της στρώσανε την
εξης παγιδα: Άρχισαν να της λενε για καποιον ότι την εχει ερωτευτεί
τοσο που αν δεν παει να το συναντησει ένα βραδυ αυτος θα σκοτωθεί,
και τα ιδια λεγανε σε εκείνον για αυτήν. Καποτε πειστηκαν και οι δυο
και, όπως εκαναν τοτε οι γυναικες για να πανε όσο γινεται
απαρατηρητες σε μυστικο ραντεβου περπατωντας νυχτα, φορεσε
παντελονια. Αλλά αυτές που το’χανε καταστρώσει ειχαν συνεννοηθει να
κανουνε τους εραστές τσακωτούς και αρχισε η διαπομπευση της
μοιχαλίδας γυμνής στο γάιδαρο, ανάποδα. Βεβαίως το σημειο υψιστης
ντροπής θα ήταν όταν η πομπή θα περναγε κατω από το σπίτι της όπου
έμενε με τον πεθερό της. Ξαφνικά ο πεθερός κατέβηκε με μια
καραμπίνα, πυροβόλησε στον αερα, φώναξε στις διοργανωτριες
«Χαθείτε σκρόφες», πήρε μεσα την νυφη του και δεν της έκανε ποτέ
λογο για το θεμα , ούτε και κανεις ποτέ τολμουσε να πει τιποτε στον
άντρα της όταν γυρνουσε στη στερια διότι όλοι φοβότανε τον πεθερο.
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Αλέκος:-Η σιωπή σαν κριτική τελειοτητας είναι βαθυτατα θετική, σαν…
Άντζελα:-…σαν αναγνώριση ότι ο σχολιασμος μονο αφαιρει απο μια τελειοτητα, δεν
προσθετει τιποτε σε αυτήν
Τζώννυ:-Άρα κι εμεις σιωπούμε ενωπιον ενος τέλειου σχολίου…
Σούζυ:-…Για τον παπ’Αλέξη που θα ρωτούσατε σας βρήκα άλλο αρχείο του Ντ’Αρτανιάν:
Ο παπ’Αλέξης ήταν ένας νεαρός καλόγερος που στάλθηκε στην Γλώσσα απ’το μοναστήρι
του όταν πέθανε ο παπα-Παναής που ήταν Γλωσσιώτης. Έγινε καλόγερος αφού πρώτα πήγε
νομική για να κάνει την επιθυμία των γονιών του αλλά όταν τέλειωσε τους είπε «έκανα την
δική σας επιθυμία, τώρα θα κάνω την δική μου». Και έγινε καλόγερος. Όταν ήρθε στο χωριό,
από την πρώτη κιόλας χρονιά, τον περίμενε πολύ δύσκολο έργο. Μια γιαγιά αυτοκτόνησε.
Κρεμάστηκε.Η ομιλία του παπ’Αλέξη ήταν η εξής: Το αμάρτημα της αυτοκτονίας είναι ο
μεγαλύτερο όλων αφού καταστρέφει ένα δώρο του Θεού που άνθρωπος δεν μπορεί να
δημιουργήσει. Τοσο μεγάλο αμάρτημα θεωρείται που έχει μια ποινή που δεν έχει κανενα
άλλο αμάρτημα. Δεν προσφέρεται η νεκρώσιμη ακολουθία σε όποιους το διαπράττουν. Είναι
όμως και το αμάρτημα για το οποίο η ποινή αυτή δεν εφαμόζεται ποτέ, αφού η εκκλησία
συνειδητοποιεί ότι κάποιος που φτάνει στο σημείο εκείνο θα πρέπει να είχε οδηγηθεί εκεί
από παράγοντες ασύγκριτα πιο ισχυρούς από αυτούς που έλκουν ή ωθούν προς άλλα
αμαρτήματα. Άρα αν κάποιος αναρωτιέται γιατί έχουμε κηδεία σήμερα πρέπει και να
αναρωτηθεί αν έδωσε στην γυναίκα αυτή την ευκαρία να του πει τι παράγοντες την ωθούσαν.
Κανείς μας δεν έχει ιδέα γιατί το έκανε. Και αυτό κάτι μας λέει. Επίσης πρέπει σήμερα να
πούμε προς οποιονδήποτε βάλει ποτέ κάτι τέτιο στο μυαλό του πως αν δεν βρίσκει κάποιον
να πει τους τέτιους του παράγοντες, να μη κάνει το τελευταίο βήμα πριν έρθει στην Εκκλησία
να μιλήσει για αυτούς.
Πολύ λιγο αργότερα τον περίμενε έργο ίσως ακόμη πιο δύσκολο, αν είναι δυνατόν να
γίνονται συγκρίσεις δυσκολίας σε τέτοια πράγματα. Ο Νίκος της Α΄ Λυκείου, διετής αλλά
δημοφιλέστατος, αθληταράς, ρίπτης, ακροβάτης, και , λίγο-πολύ, Κούρκουλος του σχολείου,
σκοτώθηκε σε μια σούζα με το μηχανακι του με την οποία εκδήλωσε την χαρά του που ειχε
εκλεγει στις μαθητικες εκλογες, ήταν σούζα που ειχε κανει πολλές φορες στο ίδιο σημειο,
αλλά εκεινη τη μερα ειχε μια βιδα λασκα, γι’αυτό και δεν ειχε παρει πισω στην μηχανη ένα
άλλο Ελιώτη, τον αδελφό του Αντώνη, τον Αλέξη, που συνηθως επαιρνε μαζι του.
…Στην εκκλησία, μετά τον μαθηματικό του Νίκου, τον «Πάκ» που κατέληξε «…ήξερες Νίκο
ότι όσα λεπτά αργούσε ένας μαθητής στο μάθημα τόσες κάμψεις τον έβαζα να παίρνει, και
μας έστηνες όσο ήθελες γιατί άντεχες οσεσδήποτε κάμψεις σου έβαζα. Πόσες κάμψεις να σε
βάλω να πάρεις για το σημερινό στήσιμο που μας έκανες;», ο παπ’Αλέξης είπε: «Η αγάπη
του Θεού για τον καθένα από μας είναι άπειρη και δεν έχει και πολύ νόημα να λέμε αν το ένα
άπειρο είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο άπειρο. Παρ’όλα αυτά, εμείς τουλάχιστον που δεν
είμαστε άπειροι αλλά πεπερασμένοι, νιώθουμε ότι μερικές φορές η άπειρη αγάπη του Θεού
για μερικά πρόσωπα είναι μεγαλύτερη από την άπειρη αγάπη Του για άλλα πρόσωπα. Για
ποια πρόσωπα έχουμε αυτό το αίσθημα; Για τα πρόσωπα που εμείς οι άνθρωποι αγαπούμε
πολύ. Διότι σκεφτόμαστε: Δεν είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος κατ’εικόνα και καθ’ομοίωση του
Θεού; Επομένως, αν εμείς οι άνθρωποι αγαπούμε κάποιον περισσότερο απ’ότι αγαπούμε
άλλους, όπως όλοι αγαπούσαμε τον Νίκο, τότε νιώθουμε ότι είναι φυσικό, χωρίς να μας κάνει
να ζηλεύουμε, να νομίζουμε ότι η άπειρη αγάπη του Θεού για τον Νίκο είναι πολύ ειδική. Κι
επίσης μας βοηθάει, για να αντέξουμε τον χαμό του, να ξέρουμε πόσο πολύ ο Θεός τού
δείχνει την άπειρη αγάπη Του τώρα, αυτή την στιγμή, παρ’όλο που «στιγμή», «τώρα» , και
«χρόνος» , κι όλες αυτές οι πεπερασμένες λέξεις δεν μπορούν καθόλου να περιγράψουν την
σχέση αυτή. Ο Νίκος, στην αγκαλιά του Θεού τώρα, δεν έχει πρόβλημα, εμείς έχουμε
πρόβλημα, κι ο αδελφός του, κι ο πατέρας του, κι η μητέρα του έχουν πρόβλημα. Και η ,
εντάξει, τι άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω, η χήρα του…κι όχι μόνο μια, ήταν πολύ αγαπητός,
έχουν πρόβλημα. Είναι φριχτό πρόβλημα, ίσως μερικοί δεν θα μπορέσουν να το αντέξουν,
ίσως κάποιος δεν θα μπορέσει να το αντέξει όχι μόνο εκ μέρους του εαυτού του που θα
στερηθεί την παρουσία του Νίκου αλλά εκ μέρους του Νίκου που θα στερηθεί χρόνια ζωής
και ευτυχίας. Οι άλλοι σταυροί που θαναι κοντά στον δικό του δείχνουν ότι όλοι οι
παππούδες του έζησαν πάνω από τα ενενήντα. Και είναι πολύ σκληρό να ξέρει κάποιος
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ότι ήταν μόνο δεκαεπτά χρονών. Μα μπορούμε μόνο να παρηγορηθούμε για ένα πράγμα: Ότι
η άπειρη αγάπη του Θεού δίνει στον Νίκο άπειρη από την ευτυχία εκείνη που δίνει η αγάπη
που ο Νίκος θα έπαιρνε και θα έδινε στα τουλάχιστον ογδόντα χρόνια που είχε μπροστά του,
άρα την ευτυχία αυτή δεν την στερείται ο Νίκος. Θα προτείνω να τελειώσουμε αυτή την
κηδεία με το τέλος της μακράς και ειδικής κηδείας που η Εκκλησία μας επιφυλάσσει για τον
θάνατο νηπίων, δηλαδή τραγουδώντας το Χριστός Ανέστη»…. Τα μαύρα περιβραχιόνια που
έβαλαν στις καρέκλες των αιθουσών οι μαθητές δεν υπάρχουν πια αλλά το γκράφιτυ δίπλα
στην μπασκέτα που λέει «Ο Νίκος ζει μεσ’στις καρδιές μας» διαβάζεται ακόμα, 10 χρόνια
μετά…
Τζώννυ:-Σε μια πρόβα, για μια θεατροποίηση του Μίσσιου, για έναν που εκτελέστηκε νωρις
και που τον έπαιζε ο Φίλιππας, και που οι φίλοι του που την γλίτωσαν σκεφτονταν σε καθε
σταδιο της ζωής τους π.χ. «τωρα κι ο Φίλιππας θα γνωριζε κοπελλιά», «τωρα θα
παντρευονταν», «τωρα θα έκανε παιδια», «τωρα θα πηγαιναμε μαζι σε συναυλια στην
Μακρονησο», κλπ κλπ ο Γιάννης, εννοώ ο πρωτος Γιάννης που ειδαμε σήμερα, εκεινος που
διαβασε λογια του η Σούζυ, ξαφνικά είπε «εμεις ετσι έχουμε τον Νικο»…
Αλέκος:-Παιδια, συγχωρείστε με που ρωταω, αλλά όταν βλέπετε το η-μειλ του Ντ’Αρτανιαν
στην οθόνη σας , ή ακούτε τηλέφωνο και βλεπετε το νούμερό του στην αναγνωριση κλησης,
μήπως σκέφτεστε «Αγγελτηριο κηδειας θα’ναι» ή «Για ποιόν χτυπαει η καμπάνα;» κλπ;
Άγγελος κακών , που λενε;
Σούζυ:-Όχι, καμια φορα μας το’χουν ήδη αναγγείλει και μας στέλνει επικήδειο που έχει
γραψει ο ίδιος. Μαμά, έλα διάβασε εσύ σε παρακαλώ.
Λένα (αφου ανταλλαξουν θεσεις με τη Σούζυ) :
Την Πέμπτη χτύπησε η καμπάνα στην Γλώσσα για τον Διαμαντή Παλαιολόγο, τον
Γυμνασιάρχη-Λυκειάρχη, τον Μάντο όπως τον λέγαμε όλοι στο χωριό, ακόμα και πολλοί
μαθητές του Λυκείου ήδη πριν αποφοιτήσουν. Τα παιδιά του γυμνασίου και του δημοτικού
τον έλεγαν απλώς «κύριε» και πολλές μαθήτριες τον έλεγαν έτσι, «κύριε», ακόμα και όταν
ήταν πια παντρεμένες ή και μητέρες. Ακόμα κι εκείνες όμως «Μάντος!-Μάντος!» φώναζαν
μαζί με όλους τους συμμαθητές τους, όταν αγόρια και κορίτσια ντυμένα με τις
παραδοσιακές φορεσιές της Γλώσσας βγαλμένες απ’τα σεντούκια των γιαγιάδων τους,
υποκλίνονταν στα χειροκροτήματα των γονιών και παπούδων τους για μια ακόμα χορευτική
εκδήλωση που είχε χορογραφήσει ο Μάντος.
Την Παρασκευή που γινόταν η κηδεία, και η νεκροφόρα ερχόταν από την «Σωτηρία» της
Αθήνας στην Σκόπελο κι από κει στην Γλώσσα, η οικογένειά του και οι φίλοι του, δηλαδή
όλο το χωριό και όσοι από τους φίλους του πρόλαβαν να έρθουν, τον περίμεναν όχι στο σπίτι
του αλλά στο σχολείο του, αφού εκεί ήταν εκείνο το σπίτι του μέσα στο οποίο είχε κάνει
ολόκληρο το χωριό οικογένειά του. Τα τρία τελευταία χρόνια, όταν τρέχοντας έφευγε για
χημειοθεραπεία στην Αθήνα και τρέχοντας γυρνούσε την άλλη κιόλας μέρα, όταν τον άφηνε
το Δελφίνι στο Λουτράκι το πρωί, εκείνος εκεί, στο σχολείο, πήγαινε πρώτα. Στο σπίτι του
πήγαινε το μεσημέρι, όταν πήγαιναν και οι άλλοι συνάδελφοι. Η Χριστίνα, η γυναίκα του,
εκεί στο σχολείο ερχόταν να τον δει που γύρισε. Και , όπως το είπε μια μαθητριούλα του
γυμνασίου που διάβασε εκ μέρους της τάξης της τον τελευταίο και πιο συγκινητικό
επικήδειο, «…κύριε, εμείς που ήμασταν στην τάξη απέναντι από το γραφείο σας, όταν
ακούγαμε τα κλειδιά σας να ανοίγουν νιώθαμε μια σιγουριά…».
Τέλος πάντων, επιγραμματικά ας πούμε, ότι πολλοί Γλωσσιώτες έδιναν συλληπητήρια όχι
μόνο στους δικούς του, ή στους συναδέλφους του, αλλά κι ο ένας στον άλλο , δηλαδή σαν ο
καθένας να θεωρούσε ότι ο άλλος είχε χάσει ένα μέλος της οικογένειάς του, όπως κι ο ίδιος
ένιωθε πως είχε χάσει και δέχονταν τα συλλυπητήρια που κι ο άλλος επίσης του έδινε.
Μαθητές που τον είχαν καθηγητή τους πριν 15 χρόνια και δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια για
να έρθουν από την Αθήνα έστειλαν σε συμμαθήτρια της γενιάς τους στην Γλώσσα σε η-μέιλ
να διαβάσει και εκ μέρους της τάξης τους το εξής:
«Aγαπημένε μας κύριε, εμείς οι μαθητές σας, μέσα από αυτά τα λόγια εκφράζουμε την θλίψη
και τον πόνο μας για την μεγάλη απώλειά σας. Κάνοντας μία αναδρομή στην παιδική μας
ηλικία αυτό που ξεπροβάλει πρώτο στη μνήμη μας είναι η δική σας εικόνα. Εσείς μας
διδάξατε τα πρώτα βήματα στο χορό. Με ποιον όμως θα χορέψουμε τώρα Ταμζαρα, και ποιον
θα καμαρώνουμε στον Ζορμπά και την Ευδοκία; Είμαστε σίγουροι ότι σήμερα σας
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περιμένουν οι Άγγελοι να χορέψετε μαζί τους. Τι να πρωτοθυμηθούμε από εσάς ως δάσκαλο
στο σχολείο; Τα αστεία σας στην τάξη;Τις προσπάθειές σας να μας μεταδώσετε τις πολύτιμες
γνώσεις σας; Την αγωνία σας για την ανάπτυξη του χωριού και του σχολείου μας; Την
εμμονή σας για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας; Πάνω απ’όλα όμως αυτό που δεν θα
ξεχάσουμε ποτέ, είναι ότι όσα χρόνια και αν πέρασαν από τότε που ήμασταν στα θρανία κι
όσο μακρυά κι αν βρεθήκαμε απ’τον τόπο μας, πάντα ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την
πρόοδό μας και ήσασταν δίπλα μας στα προσωπικά μας προβλήματα σαν δεύτερος πατέρας.
Με τις συμβουλές, τις εμπειρίες, και τις προτροπές σας υπήρξατε για όλους εμάς δάσκαλος
στην ζωή μας. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΕ!!!!!!».
Δεν χρειάζονται άλλα για να δείξουμε πως τον Μάντο άλλοι τον ένιωθαν σαν δεύτερο
πατέρα, άλλοι σαν μεγάλο αδελφό τους, άλλοι σαν γιο τους , κι όλοι μαζί σαν κάποιον
συγχωριανό που είχε κάνει το σχολείο να είναι δεύτερη οικογένεια και δεύτερο σπίτι είτε για
τους ίδιους είτε για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους.
Τον επικήδειο της προέδρου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αδυνατώ να τον μεταφέρω ,
μπορώ μόνο να πω ότι ήταν τόσο φορτισμένος συναισθηματικά που έκλαιγε και η ίδια και
όσοι την άκουγαν να τον διαβάζει.
Ο πάτερ Αλέξιος που μίλησε πρώτος μετά την νεκρώσιμη ακολουθία εντόπισε το πώς
λειτουργούσε ο Μάντος με την πρώτη κιόλας φράση του: «Όταν ήρθα στην Γλώσσα βρήκα
ορθάνοιχτες τις πόρτες του σχολείου, όχι διότι ο Μάντος είχε καμιά ιδιαίτερη προσήλωση σε
θρησκευτικά θέματα αλλά διότι είχε ορθάνοιχτη καρδιά και απόλυτα ανοιχτό μυαλό και έτσι
ανοιχτοί ήθελε να είναι και οι μαθητές του σχολείου…».
Ακόμη και ο αποχαιρετισμός της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, που θα μπορούσε να είναι απλώς ένα
επίσημο και τυπικό έγγραφο, κατέληγε με τόνο τελείως προσωπικό, όπως κατέληγε και κάθε
άνθρωπος που είχε γνωρίσει από κοντά τον Μάντο και την προσφορά του.
Τον αποχαιρετισμό αυτόν τον διάβασε μια καθηγήτρια που από την Γλώσσα είχε πάει δίπλα,
στην Σκιάθο, κι έτσι πρόλαβε να έρθει. Πρόσθεσε κάτι που απηχεί όλους εμάς τους
καθηγητές που είχαμε διευθυντή τον Μάντο, ότι μας δίδαξε τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε
να είναι ένα σχολείο και τι να προσπαθούμε να υλοποιούμε αν βρίσκουμε διευθυντές με
τόση ανοιχτότητα και δημιουργικότητα όση ο ίδιος. Και τέλος πρόσθεσε το εξής, που με
ακόμη πιο ακριβή τρόπο απηχεί όλο το χωριό κι όλους όσους είχαμε ζήσει τον Μάντο. Του
αφιέρωσε τον στίχο από ένα τραγούδι που λένε οι σχολικές χορωδίες στις γιορτές της
επετείου του Πολυτεχνείου κάθε 17 Νοέμβρη. «Ποιο τραγούδι; Όλοι θα το μαντέψετε: Ο
λεβέντης…» Και μας θύμισε τους πρώτους στίχους: «Σαν τον αϊτό φτερούγαγε στην στράτα,
τον καμαρώνει η γειτονιά στα παραθύρια…»
Μερικοί καθηγητές δεν πρόλαβαν να έρθουν από άλλα μέρη είτε λόγω δρομολογίων είτε
διότι αυτός ο καιρός είναι καιρός σχολικών εκδρομών στις οποίες ήταν συνοδοί, είτε διότι
δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια επειδή το προσωπικό ήταν ελαττωμένο λόγω όσων έλειπαν
ως συνοδοί. Μερικοί μου έστειλαν σελίδες να διαβάσω αν θα δινόταν η ευκαιρία. Μια
καθηγήτρια, που παλιότερα έλεγε για το σχολείο στην Γλώσσα ότι δεν έμοιαζε με κανένα
σχολείο που είχε δει και έμοιαζε μόνο με σχολεία για τα οποία διάβαζε σε βιβλία, μου
έστειλε από Σκύρο τέσσερις σελίδες για περίπτωση που θα προλάβαινα να διαβάσω κάτι από
αυτές. Σε αυτές μου έκανε πολλή εντύπωση η επισήμανσή της «Ο λόγος που το σχολείο της
Γλώσσας έγινε σε όσους περάσαμε από κει σταθμός και φάρος ήταν ότι Μάντος ήξερε πώς
να κάνει τους άλλους να ανακαλύπτουν και να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους».
Προσωπικά, επειδή ήμασταν μαζί 11 χρόνια, όταν πήγα να γράψω κάτι η μια ανάμνηση
έφερνε την άλλη και δεν θα προλάβαινα το τελευταίο λεωφορείο που θα έπαιρνα για Βόλο
μαζί με έναν παλιό μαθητή μας, κι έτσι έβαλα τις 7 σελίδες στην τσέπη με σκοπό σε κάποιο
σημείο να διαλέξω με υπογράμμιση, και σε αυτές και στις 4 σελίδες της συναδέλφου, μόνο
μερικές παραγράφους για διάβασμα. Αλλά και οι αναμνήσεις που έρχονταν και σε μένα και
στον μαθητή συνεπιβάτη μου στο λεωφορείο πρόσθεταν υλικό αντί να αφαιρούν. Στην
Γλώσσα είπα στην Ντίνα και τον Χρήστο, τους παλιούς μου σπιτονοικοκύρηδες που με
φιλοξένησαν, «τι να πρωτοπώ απ’όσα μουρχονται στο μυαλό και απ’όσα μου έστειλαν;! Ο
Μάντος είναι ιστορία ατέλειωτη, μπορείς να μιλάς ώρες. Ψυχή του σχολείου και τι ψυχή!
Ψυχάρα! Αν το σχολείο είναι καράβι ο Μάντος είναι μηχανή που το σέρνει, και τι μηχανή
έχει το σχολείο αυτό!». «Καράβι χωρίς μηχανή μένει στο λιμάνι» είπε ο Χρήστος. Κι η Ντίνα
79

είπε «τα χαρτιά ούτε που θα χρειαστούν. Την ώρα εκείνη απλώς θα μιλήσεις από καρδιάς».
Έτσι κι έγινε τελικά. Με τις ομιλίες που άκουγα μέσα στην εκκλησία έρχονταν κι άλλα, όμως
αντί να προσθέσω αφαίρεσα, δεν άνοιξα καν τις σελίδες κι απλώς είπα τα εξής (δεν τα
γράφω κι όλα γιατί κάμποσα αναφέρθηκαν ήδη εδώ, αν ξαναειπωθεί κάτι ας μου συγχωρεθεί
η επανάληψη, κι αν παραλείψω πολλά ας μου συγχωρεθεί κι η παράλειψη. Κάποια, λίγα, θα
τα προσθέσω στο γραπτό για να μην παραλειφθούν κι ας μου διέφυγαν όχι μόνο την στιγμή
που τα έλεγα στην εκκλησία αλλά κι όταν τα έγραφα στις σελίδες που τελικά δεν διάβασα.)
…Για τον Μάντο από πού ν’άρχίσεις και πού να τελειώσεις; Άλλωστε για ανθρώπους των
οποίων μιλούν τα έργα, είναι περιττά τα λόγια, αφού όταν ζουν η παρουσία τους είναι και
μέσα σε όλα όσα δημιουργούν για να προσφέρουν και όταν πεθαίνουν η απουσία τους είναι
αισθητή σε όλους σαν ορφάνεμα, ορφάνεμα τόσο των δικών τους όσο και όλων όσων επίσης
είχαν γίνει οικογένεια μαζί τους. Και τόσοι στην Γλώσσα νιώθουν από χρόνια ότι ο Μάντος
είναι κομμάτι τους όπως είναι οι άνθρωποι της οικογένειάς τους! Οι πρόσφατοι μαθητές του
σχολείου τον θεωρούν σαν δεύτερο πατέρα τους και οι παλιότεροι , που είναι πιο κοντά του
σε ηλικία, τον θεωρούν σαν μεγάλο τους αδελφό. Και τον θεωρούν έτσι σε όλα τα θέματα κι
όχι μόνο σε όσα αφορούν το σχολείο όπου τώρα πλέον φοιτούν τα παιδιά τους όπως
φοιτούσαν κι οι ίδιοι. Όχι μόνο σε θέματα που αφορούν εκπαιδευτικά και πανελλήνιες
εξετάσεις, αλλά και σε θέματα διοικητικά ή πολιτιστικά του χωριού και σε θέματα που
αφορούν γιορτές ή άλλες χαρές στο χωριό ή σε θέματα που αφορούν λύπες ή συμφορές στα
οποία ο Μάντος έδινε πάντα το παρόν για να βάλει και την πείρα του, και τις γνώσεις του, και
το πάθος του και τον ενθουσιασμό του και τις ιδέες του και το μεράκι του και τις τεράστιες
και ακούραστες δυνάμεις του που του έδινε η τεράστια ενέργειά του και η τεράστια αγάπη
του για τα παιδιά και για το σχολείο και για το χωριό ή μάλλον και για τα τρία χωριά, δεν
έκανε ποτέ διακρίσεις ανάμεσα σε Γλώσσα και Λουτράκι και Έλιος, άλλωστε όλοι ξέρουν
ότι Ελιώτης ήταν. Για να δούμε πόσο μεγάλη ήταν τόσο η ενέργεια του Μάντου όσο και η
αγάπη που την κινούσε ας σκεφτούμε μόνο ότι στα τρία χρόνια που τόσο λιονταρίσια
πολέμησε τον καρκίνο ούτε στιγμή δεν έπαψε να σκέφτεται τα παιδιά και το σχολείο και το
χωριό, και υπέγραψε παραίτηση μόνο πριν είκοσι μέρες , όταν οι απανωτές λοιμώξεις του
έδωσαν μήνυμα ότι ίσως να μην πάρει και άλλη αναβολή και γι’αυτό πριν ξανακατέβει στην
Αθήνα έδειξε στον Χρήστο πού βρίσκονταν στον κομπιούτερ τα διάφορα αρχεία του
σχολείου, ή ότι κι αν ακόμα ζούσε δεν θα μπορούσε πλέον να λείπει μόνο δυο μέρες κάθε δυο
τρεις μήνες και δεν θαθελε να μένει το σχολείο ακέφαλο για δεκαήμερα και εικοσαήμερα.
Τρία χρόνια μαζί με την μάχη του σκεφτόταν όσο και πριν τα πάντα, από μερεμέτια και τι
ώρα θα ανοίξει το πρωί το καλοριφέρ για τα παιδιά μέχρι αν θα βρει καθηγητές για την
ενισχυτική για τις εξετάσεις, και ποιο μουσείο ή ποια λαογραφική έκθεση έβαλε κάτι
καινούργιο για τα παιδιά για να τα ξαναπάει αν αυτά που είχαν δει άλλαζαν. Τα παιδιά από
την Αθήνα που ταχουν όλα δίπλα τους δεν έχουν πάει ούτε στα μισά, ή ούτε στο ένα τρίτο
απ’όσα πήγαν τα παιδιά από δω , και γι’αυτό μου έχουν πει κορίτσια ότι όταν γίνονται
φοιτήτριες και δείχνουν άλμπουμ με φωτογραφίες στις φιλενάδες τους από άλλες πόλεις
απορούν κι εκείνες πότε πρόλαβαν και πήγανε σε τόσα πράγματα. Ότιδήποτε άκουγε και
θεωρούσε ότι θα δώσει ερέθισμα στα παιδιά ή ότι θα τους δώσει χαρά κοίταζε να πάει τα
παιδιά εκεί ή να φέρει εκείνο στην Γλώσσα , όπως έφερε και την ομάδα Παπαστεφάνου για
δυο μέρες και νύχτες ραδιοφώνου. Ακόμη και τότε που πήγαινε στην Αθήνα για
χημειοθεραπεία , αν η επόμενη ήταν μέρα μη εργάσιμη πήγαινε στην βουλή και στα μουσεία
και στις εκθέσεις και στο πλανητάριο για να δει πού να στείλει ή να φέρει ο ίδιος τα παιδιά.
Προτιμούσε να είναι κι ο ίδιος μαζί τους γιατί ή καρδιά του δεν ήταν μόνο λεονταρίσια αλλά
και παιδική και του άρεζε και να γελάει και να γλεντάει μαζί τους, άλλωστε ποτέ δεν έμενε
μόνο στην διοργάνωση, πάντα ήταν μέσα-μέσα στην συμμετοχή, όπως λόγου χάριν και στην
τράτα τις Απόκριες, μεταμφιεσμένος. Ακόμη και το ότι ήταν άρρωστος, στην τράτα το
κατάλαβε πριν τρία χρόνια. Έκανε αιμόπτυση στην τράτα, είπε να μην κακοβάλει και χαλάσει
την Καθαρά Δευτέρα, και την Τρίτη πήγε στον γιατρό που του είπε να φύγει αμέσως για
Αθήνα. Αλλά και στα Λοϊζεια δεν έμενε στην διοργάνωση, ο ίδιος έβαζε τις ιδέες για
χορογραφίες, κι ο ίδιος προπονούσε τους χορευτές. Ούτε καν έμενε μόνο στα χορογραφικά .
Το προπροηγούμενο καλοκαίρι μάλιστα δεν ήταν μόνο χορογράφος αλλά και χορευτής πάνω
στην σκηνή με τους άλλους, και μάλιστα σε χορούς που τύφλα ναχει η ενέργεια του Ζορμπά
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στις ταινίες. Ποιος θα φανταζόταν βλέποντάς τον να χορεύει εκεί, ή στην Γλίστρα αργότερα
το ίδιο βράδυ, ότι ήταν άρρωστος;!
Πριν γίνει διευθυντής, όταν απλώς δούλευε σαν μαθηματικός, και πάλι ακούραστος ήταν και
δίπλα στα παιδιά. Την πρώτη φορά των πανελλαδικών εξετάσεων νέου τύπου , τη μέρα που
θα γράφανε μαθηματικά τα παιδιά, τα έδιωξε νωρίς το προηγούμενο βράδυ που κάνανε
επανάληψη και τους είπε να πάνε να κοιμηθούν νωρίς για να έρθουν φρέσκα κι όχι
κουρασμένα για την τελική επανάληψη στις 5:30 το πρωί, και μετά να κάνουν ένα
διάλειμμα να χαλαρώσουν πριν το διαγώνισμα των 8:30. Διευθυντής έγινε πριν 10 χρόνια,
αλλά από καθηγητής ακόμα έλεγε ότι ήθελε να κάνει το σχολείο πρότυπο. Τότε δεν ξέραμε τι
εννοεί. Και το έκανε πρότυπο όχι μετά από πολυετή σειρά προσπαθειών, αλλά από την
πρώτη κιόλας βδομάδα που ανέλαβε: Ακούσαμε μια Κυριακή μεγάφωνα με μουσική και
μαθητικές κραυγές χαράς και χορού από μια αίθουσα που άρχισε προπονήσεις και
χορογραφίες ο Μάντος. Διακρίσεις σε χορευτικά το σχολείο πήρε πολλές. Θα αναφέρω μόνο
μια φορά στην Λάρισσα που με τον χορό και το κέφι των παιδιών και την χορογραφία, την
πλοκή, και τα σκηνικά που σκέφτηκε ο Μάντος σε αυτό που ονόμασε «ο Νικόλας ο
ψαρράς», και με την μουσική που έπαιξαν ο Θοδωρής κι ο Τάσος, η Γλώσσα πήρε το
δεύτερο βραβείο Θεσσαλίας και έγινε κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό για δυο λόγους:
Όποιος βλέπει το βίντεο απ’την εκδήλωση αυτή και ακούει τα συνοδευτικά παλαμάκια και
σφυρίγματα από κάτω νομίζει πως το κοινό είναι γεμάτο από μερακλωμένους Γλωσσιώτες.
Λάθος: Μόνο η Χριστίνα, η γυναίκα του Μάντου, είναι από την Γλώσσα , και εκ των
πραγμάτων δεν μπορεί να χτυπάει παλαμάκια γιατί τραβάει το βίντεο. Ο κόσμος είναι που
έχει μερακλωθεί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι πολλοί άνθρωποι έγραψαν γράμμα
στο σχολείο λέγοντας πράγματα όπως: «Εσείς έπρεπε να έχετε πάρει το πρώτο βραβείο» ή
«Ευχαριστούμε που μας κάνετε αισιόδοξους που τέτοια πράγματα υπάρχουν ακόμα» και
«μόνο με τέτοια σχολεία μπορούμε να διαφυλάξουμε τη λαογραφία μας και τις παραδόσεις
μας». Ας προσθέσουμε ότι μια φορά που ένα άρθρο της τοπικής εφημερίδας νοσταλγούσε τον
καιρό που μας επισκέπτονταν με συναυλίες ο Νταλάρας και η Κούκα κι έλεγε ότι στέρεψε
στο νησί ο πολιτισμός, ο Μάντος την άλλη κιόλας μέρα ακύρωσε το τέτοιο συμπέρασμα
λέγοντας ένα επιχείρημα-καταπέλτη: «ναι μεν σπουδαίοι οι καλλιτεχνες αυτοί, και τους
ευχαριστούμε για το ότι ήρθαν, αλλά πολιτισμός πρώτα σημαίνει το να βοηθάμε να
ανακαλύπτονται και να καλλιεργούνται τα ντόπια ταλέντα κι όχι το να φέρνουμε έτοιμα
πακέτα επί πληρωμή μέσω αναζήτησης κονδυλίων και δανεικών. Να αναρωτηθούν οι
γράφοντες το άρθρο με ποιον τρόπο κατόρθωσαν να αναγκάσουν σε ξενιτεμό τον Σύρο που
δίδαξε γενιές παιδιών μας τέλειο μπουζούκι και τον Πάτση (τον Γεννάδιο) που τα δίδασκε
θέατρο. Ταλέντα σαν αυτούς δεν χάθηκαν, τα δικά μας ταλέντα χάθηκαν όταν διώξαμε
αυτούς».
Ο Μάντος έκανε λοιπόν το σχολείο όχι μόνο πρότυπο αλλά και πρωτότυπο γιατί δεν έμοιαζε
με κανένα πρότυπο από αυτά που υπάρχουν στα βιβλία και στην τηλεόραση. Με τον Μάντο
τον ίδιο έμοιαζε το σχολείο, άρα δεν χρειαζότανε ο Μάντος να ψάξει κάτι να μιμηθεί. Ο
τρόπος που στις συνεδριάσεις μας έλεγε σε μια και μόνη φράση τι σχολείο εννοούσε ήταν ο
εξής: «Εγώ το σχολείο το θέλω μελίσσι. Να βουίζει όλη μέρα. Να τόχουν τα παιδια σαν
σπίτι τους. Ναρχονται και τ’απόγευμα πότε για ενισχυτική, πότε για πρόβες εκδηλώσεων, για
ζωφραφική, για αγιογραφία, για βυζαντινή μουσική, για μπουζούκι, για χορό, για ταε κβο
ντο, για ραντεβού, για μπάλλα, γι’αυτό τους ανάβω τους προβολείς να παίζουν και βράδυ, κι
αν μείνουν τα φώτα ανοιχτά , εντάξει θα ανέβει ο λογαριασμός αλλά θαχουμε και το κεφάλι
μας ήσυχο ότι τα ραντεβού θα μείνουν σε κόσμια επίπεδα…» Όλα τα σκεφτόταν δηλαδή. Κι
όσον αφορά τα ερεθίσματα σε ποιο σχολείο στην πόλη τα παιδιά έχουν τόσες επιλογές από
τέχνη και αθλήματα; Στην πόλη πρέπει ναχεις πατέρα εφοπλιστή για ναχεις απ’όλα αυτά που
το απόγευμα γίνονται στην Γλώσσα, και ναχεις και σωφερ ή, να γινουν σωφέρ οι γονείς σου
για να σε πηγαινοφέρνουν σε αυτά τα ειδικά απογευματινά μαθήματα. Με ποιόν τρόπο ο
Μάντος γινόταν σταθμός και φάρος κάνοντάς μας όλους να ανακαλύπτουμε και να δίνουμε
τον καλύτερο εαυτό μας, όπως το επεσήμανε η συνάδελφός μας από την Σκύρο; Με τον πιο
απλό και αυτονόητο τρόπο: Με το έμπρακτο παράδειγμά του ακούραστης εργατικότητας και
συνεχούς αγάπης προς τα παιδιά. Που αφ’ενός μας έφερνε έτσι κι εμάς στο φιλότιμο,
αφ’ετέρου μας έδειχνε πτυχές των παιδιών και δυνατότητες του σχολείου που δεν τις είχαμε
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σκεφτεί. Με το παράδειγμα κι όχι με διαταγές ή καν οδηγίες, και προσπαθώντας επίσης να
αναλαμβάνει ο ίδιος όσο γινόταν τις ρουτίνες για να είμαστε ελεύθεροι να προσφέρουμε πιο
ουσιαστικά πράγματα. Ούτε σαν διαταγές γραφειοκράτη τα έδινε αυτά ούτε σαν θεωρίες
κουλτουριάρη. Και με το να μας λέει κάθε τόσο να μαζευόμαστε σε ταβέρνες για καλύτερη
γνωριμία μεταξύ μας, για διασκέδαση, καλαμπούρι , τραγούδι , χορό, έδενε η ομάδα μας ,
ρίζωνε με διαμονή στην Γλώσσα αντί στην Σκόπελο, δενόμασταν και με τα παιδιά και τους
δικούς τους αφού ήμασταν μαζί πρωί-απόγευμα κι έτσι γινόμασταν κι εμείς οικογένεια με
τους μαθητές μας. Και το σχολείο, έτσι που το άφηνε ο Μάντος να λειτουργεί ελεύθερα κι
αγαπημένα, γινόταν τέτοιο που παιδιά που αποφοιτούσαν αλλά δεν είχαν φύγει ακόμα απ’το
χωριό έρχονταν για μήνες κάθε πρωί στα σκαλιά πιο νωρίς κι από όταν έρχονταν για μάθημα,
και αν έμπαιναν σε αίθουσα δάκρυζαν από τις αναμνήσεις.
…Στο σημείο αυτό τα ματια της Λένας βουρκώνουν και τα μάτια των παιδιών επίσης …
Όλα αυτά…
(Κάνει παύση)…
Όλα αυτά τάλεγε……
(Κάνει μεγαλύτερη παύση)…(Προσπαθεί να ξαναρχίσει αλλά η φωνή της τρέμει και μετά σπάει)…
Όλα αυτά… (Κλαίει με αναφυλλητά. Τα παιδιά απλώς δαγκώνουν τα χείλια τους λιγάκι, αλλά
πιθανότατα κι η Σούζυ κι ο Τζώννυ ειχαν προβλεψει ότι κι η δικη τους φωνή θα’σπαγε κάπου) …
Oκεϋ, συνεχίζω σε λιγάκι…(Φεύγει από το δωμάτιο)
Αλέκος:-Άντζελα, έχεις πετύχει πουθενα σε αυτά που μας στέλνει ο Βασίλης μια ανάρτηση
με μια ιστορία για ένα κυπαρίσι δίπλα σε μια εκκλησία στην πλατεία ενός χωριού; …
Άντζελα:-Aπό καποιον που ήταν διευθυντης του τμηματος νεοελληνικών σπουδων στο
πανεπιστημιο της Γιούτα;
Αλέκος:-Ναι.
Άντζελα:-Ναι , την πετυχα, αλλά δεν την έχω διαβασει ακόμα. Έχει σχέση;
Αλέκος:-Εκει, το κυπαρισι έχει μεγαλώσει τοσο που όταν ο ανεμος το κανει να γέρνει στη
μια πλευρά οι ριζες του πιεζουν από κατω τα πλακάκια του ιερού στην εκκλησία και πρέπει
το κυπαρισι να το κοψούν αλλά έχει γίνει τόσο έμψυχο για όλους που το κόψιμό του το
θεωρούν φόνο. Κάτω απ’αυτό έχουν κανει ραντεβουδάκια, καρναβάλια, γιορτές,
τσιμπούσια, τα γαμήλια γλεντια τα δικά τους ή συγγενών και φίλων τους…
…Τα μάτια του Αλέκου βουρκώνουν…
Δηλαδή γι’αυτούς είναι πια από σάρκα και οστά…
Άντζελα:-Όπως ακριβώς και οι τοίχοι στις αίθουσες του σχολείου είναι για τους μαθητές για
τους οποίους έλεγε η Λένα …(μέχρι να τελειωσει την φράση της η φωνή της εχει αρχίσει να
τρέμει και μετα να σπάει σαν της Λένας )…
Αλέκος:- Δεν θυμαμαι αν εκεινος ο καθηγητης από τη Γιούτα ήταν από την Γλώσσα ή από
την πρωτευουσα του νησιού αλλά θυμάμαι ότι το κυπαρισι για το οποίο κλαις είναι το
προηγούμενο κυπαρισι από το κυπαρισι που υπαρχει τωρα έξω από την εκκλησία για την
οποία ακούμε στη Γλώσσα… ( Το λεει σχεδον ψιθυριστα και εξουθενωμενος απο την προσπαθεια
να μην ακουσει και την δική του φωνή να τρέμει και να σπάει)…
Η Λένα επιστρέφει τελείως ήρεμη

Λένα:-Σωστά, εκείνο το κυπαρίσι είναι. Ο καθηγητής Βασίλης Κουκορίνης έγραψε επίσης
μια πραγματεία για το πώς στη δημοτική ποίηση αναφύονται βιώματα ή αισθήματα όσο
πρωτόγονα όσο ο ανιμισμός …Πού ήμασταν; …Α, ναι: και αν έμπαιναν σε αίθουσα
δάκρυζαν από τις αναμνήσεις . Όλα αυτά τάλεγε ο Μάντος με μια, σύντομη και πάλι, φράση:
«Πρώτα αυτά που μένουν» , και εξηγούσε «Σε όποιον είναι αποφασισμένος να στρωθεί να
διαβάσει θα του δίνετε ερεθίσματα να μπει σε σχολές. Αλλά το σχολείο δεν είναι
φροντιστήριο, ούτε η ζωή είναι μόνο σχολές. Πρώτα αυτά που μένουν. Τα τραγούδια, οι
χοροί, και η αγάπη με τους συμμαθητές που μαζί θα μεγαλώνουν μια ζωή σε χαρές και
γιορτές και γλέντια και σε λύπες και συμφορές. Αυτά μένουν». Έτσι αποφάσισε να
επαναφέρει και τις γυμνασιακές επιδείξεις Ιουνίου και οι οποίες, από μονοήμερες, έφτασαν
μέσα σε δυο-τρείς χρονιές να γίνουν ολόκληρη εβδομάδα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αφού
μερακλήδες καθηγητές και καθηγήτριες ανελάμβαναν με τους μαθητές πρωτοβουλίες και
δημιουργίες σε τομείς όπως αθλητισμός, θέατρο, χορός, συναυλίες , ζωγραφική, φωτογραφία,
κατασκευές, διαλέξεις…Συχνά μάλιστα η κάθε μια από τις μέρες αυτές διαρκούσε πέντε
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ώρες και οδηγούσε τελικά σε χορό όλου του χωριού στην αυλή του σχολείου. Κι όλα
ξεκίνησαν με την εξής απλή σκέψη του Μάντου «Συνάδελφοι, σε λίγο που θα γράψουν τα
παιδιά εξετάσεις, άλλα θα γράψουν καλά, άλλα όχι, άλλα θα έρθουν για Σεπτέμβρη, άλλα
ίσως και να μην περάσουν. Αν δεν τα πάνε καλά τι θαχουν να θυμούνται από τη χρονιά αυτή;
Μόνο για μαθήματα είναι το σχολείο; Πρώτα αυτά που μένουν όπως έχουμε πει. Κάποτε
είχαμε γυμναστικές επιδείξεις που καταργήθηκαν μετά την χούντα λόγω της χρήσης τους που
έκανε η χούντα. Αλλά γιατί να μη μπορούμε να τις κάνουμε με σκεπτικό διαφορετικό από
της χούντας; Ακούω προτάσεις…..Σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας και την βοήθειά σας.
Λήξη της συνεδρίασης , καλό μεσημέρι». Έτσι λοιπόν έγινε το σχολείο τέτοιο που τα παιδιά
έβλεπαν ΝτιΒιΝτι από εκδήλωση και δάκρυζαν. Και δεν δάκρυζαν μόνο κορίτσια ή τα μικρά
του γυμνασίου, αλλά και μαθητές της Γ Λυκείου που και άντρες ολόκληροι είναι και μάγκες
είναι, αν μη τι άλλο μάγκες λόγω εφηβείας. Μια φορά, πριν τέσσερα χρόνια νομίζω, τους
θυμάμαι που άρχισαν να κλαίνε και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων όταν ο φιλόλογος ο
Δημήτρης ο Μαυρομάτης, μετά από συναυλία με την χορωδία και μετά τα σόλο από
Δέσποινα και από Ζαφειρούλα τραγούδησε ο ίδιος με την κιθάρα του, σόλο, το «Ακόμα κι
αν φύγεις ως την άκρη του κόσμου θασαι πάντα δικός μου θαμαστε πάντα μαζί» και κόντεψε
να παρασυρθεί, ή και τελικά παρασύρθηκε, κι ο ίδιος από την συγκίνηση των μαθητών.
Προφανώς η συγκίνηση δεν οφειλόταν στο αρχικό νόημα των στίχων που λέγονται από μια
ερωτευμένη γυναίκα προς έναν άντρα αλλά στο ότι εκείνη την στιγμή και τα παιδιά κι ο
Δημήτρης κι όλοι μας νιώθαμε ότι το σχολείο το ίδιο είχε ζωντανέψει, είχε πάρει σάρκα και
οστά και είχε αποκτήσει φωνή και μας τραγουδούσε ότι ακόμα κι αν φύγουμε ως την άκρη
του κόσμου θάμαστε πάντα δικοί του θάμαστε πάντα μαζί του…Από τότε τόσοι και τόσοι
νιώσαμε, όπως είδαμε, έτσι ακριβώς αφού αυτό το σχολείο έγινε όχι μόνο ένας σταθμός
αλλά ο φάρος μας. Αλλά ποιος από μας μπορούσε τότε να φανταστεί πως τις επόμενες
Απόκριες θα αρρώσταινε ο στυλοβάτης που ήταν η ψυχή του σχολείου και ο ζωντανός μας
φάρος, και ότι τέσσερα χρόνια μετά, σήμερα, θα του τραγουδούσαμε εμείς εδώ την στιγμή
αυτή τον ίδιο στίχο που τότε νιώθαμε ότι μας τραγουδούσε το σχολείο, ότι δηλαδή λέγοντας
όλοι μας όσα λέμε τραγουδάμε στον Μάντο «Ακόμα κι αν φύγεις ως την άκρη του κόσμου
θασαι πάντα δικός μας θαμαστε πάντα μαζί» εννοώντας ότι όσο ζούμε θα είναι για πάντα
κομμάτι μας.
Αρχή του περασμένου καλοκαιριού η Γλώσσα γνώρισε κι ένα άλλο ορφάνεμα, όταν έχασε
και τον Νίκο τον Αγγελέτο που πέθανε, πριν την ώρα του, απ’το τίποτα , από ένα τελείως
ασήμαντο ατύχημα που τον οδήγησε σε χτύπημα σε ατυχέστατο σημείο που τον άφησε φυτό
40 μέρες πριν πεθάνει. Η Γλώσσα τον έκλαψε όπως έκλαψε και μαζί με τις οικογένειες των
παλληκαριών μεταξύ είκοσι και εικοσιπέντε χρόνων που πότε από ατυχήματα πότε από
καρκίνο χάθηκαν απανωτά τα τελευταία χρόνια. Ο Νίκος κι ο Μάντος διέφεραν μονό δυοτρία χρόνια, είχαν ευτυχήσει να δημιουργήσουν και θαυμάσιες οικογένειες και είχαν
προλάβει να προσφέρουν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, στο χωριό πράγματα που έκαναν
και τους δυο τόσο αγαπητούς που οι πάντες τους ένιωθαν δικούς τους, ανεξάρτητα από
συγγένειες ή από κομματικές επιλογές. Όταν ο Μάντος πήγε να δει τον Νίκο στο νοσοκομείο,
ο Νίκος είχε ανακτήσει την συνείδησή του και καταλάβαινε αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί
από τον λαιμό και κάτω. Όλοι όμως ακόμα ελπίζαμε . Ο Μάντος δακρυσμένος του είπε «Θα
πάμε να ποτίσουμε Νίκο;» όπως είχε πει ο Νίκος στην κόρη του «θα πάμε για καφέ Βάσω;».
Ο Νίκος δάκρυσε με το πότισμα που του θύμισε Μάντος . Τότε αυτά ήταν , κι από τους δυο,
δάκρυα ελπίδας. Τώρα, όπως θα σκέφτεται κι ο πάπ’ Αλέξης εδώ δίπλα μας , θα ποτίζουν οι
δυο τους μαζί στον Παράδεισο όπως και οι δυο τον φανταζόταν, σαν περιβόλι. Και μάλιστα
κάπου άκουσα ότι στην γλώσσα της Βίβλου παράδεισος σήμαινε περιβόλι. Όλοι εμείς από
δω που βρισκόμαστε τους λέμε «μαζί να ποτίζετε και να είστε αιώνια ευτυχισμένοι και μεις
θα σας θυμόμαστε για πάντα , δηλαδή μέχρι να έρθουμε κι εμείς να σας ξαναβρούμε από
κοντά»
Πριν δούμε μια φωτογραφία με τα παιδιά να λάμπουν από χαρά γύρω στον Μάντο μετά την
βράβευσή τους στην Λάρισσα ας δουμε μια φωτογραφία των δυό τους, του Νίκου και του
Μάντου, που είναι σαν να ετοιμάζεται Νίκος να καλωσορίσει τον Μάντο στον Παράδεισο.
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Αν καποιος σκεφτηκε ότι ή έκφραση «ΓλώσσαΣκόπελοσμπλουζ» δεν ήταν μόνο αναφορά
στο Διδυμότειχομπλουζ αλλά ήταν και αναφορά στον πρόωρο θάνατο του μικρού Νίκου, του
μεγάλου Νίκου και του Μάντου , τότε σχεδόν σωστά σκέφτηκε. Σχεδόν σωστά κι όχι
τελείως διότι τα μπλουζ αυτά αφ’ενός γράφτηκαν όσο ο Μάντος ζούσε, αφ’ετέρου πριν
γραφτούν υπήρξαν κι άλλα σπαραχτικά νέα: κι άλλοι θάνατοι παιδιών που μόλις είχαν
τελειώσει το σχολείο και, αμέσως μετά, τον στρατό. Πέθαναν ο Μήτσος, ακαριαία, από
σύγκρουση με άλλο μηχανάκι, ο Βαγγέλης από καρκίνο, ο Παναγής από λευχαιμία, ο
επόμενος στην ηλικία Μήτσος από πνίξιμο σε διαρκεια μέθης των δυτών (αν και πολύ
έμπειρος…ίσως πήγε από υπεραυτοπεποίθηση, έβαλε στη ζώνη του διπλά βαρίδια για να μην
τον παρασέρνουν τα ρεύματα που ήταν ισχυρά εκείνη τη μέρα , αλλά χωρίς να βάλει και
σχοινί για να τραβηχτεί πάνω) και μετά πέθανε κι ο πατέρας του που δεν συνερχόταν από τον
καϋμό του που δεν τον πρόλαβε από πάνω απ’την βάρκα και τον βρήκαν όρθιο στον βυθό.
Ντυμένοι γαμπροί, συνοδεύτηκαν από φίλους τους σε μηχανάκια που πατούσαν πυρετωδώς
τα κλάξον, και από ολόκληρο το χωριό που ξέσπαγε σε χειροκροτήματα σε κάθε καμπή της
διαδρομής του φέρετρου που σήκωναν οι φίλοι τους και ξανά, μετά, όταν κατέβαιναν στο
μνήμα. Ο Παναγής (που ο στρατός του έδωσε (αυτεπαγγέλτως) αναβολή για να μη τον
κουράρει όταν αρρώστησε) έβγαλε μια φορά μόνος του τα σωληνάκια της εντατικής του
Ευαγγελισμού όταν είδε ότι άρχισαν να τον βάζουν σε καταστολές και πήγε στην Γλώσσα.
Όταν του είπε ο γιατρός ότι μπορεί να επιδείνωσε τα πράγματα εκείνος του είπε «αφού σε
κάσα θα γυρίσω, είπα να πάω να δω τους φίλους μου όσο ακόμα γινόταν». Η Ηρώ, που
τώρα τέλειωνε νηπιαγωγός, έβλεπε για μήνες μετά την κηδεία του ένα όνειρο που όσο το
έβλεπε ένιωθε πολύ ωραία αλλά αλαφιαζόταν πολύ μόλις ξύπναγε: Έβλεπε ότι ο Παναγής
ερχόταν σιωπηλός και την κοιτούσε ενώ ακουγόταν η εξής στροφή από τραγούδι του
Χατζηγιάννη: «Και μετά δεν μιλάμε πολύ/γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή/Με το βλέμμα στους
περαστικούς/να’χα χίλιες σιωπές να μ’ακούς». Κάποτε κάτι τραγούδησε κι ο ίδιος, μια
παράφραση νομίζω αλλά δεν την θυμάμαι, και από τότε δεν ξαναήρθε το όνειρο. Κάτι
δηλαδή σαν το φαινόμενο Ορφέα και Ευρυδίκης (αλλά στο αντίστροφο, είχε πεθάνει ο
άντρας), παρ’όλο που δεν είχαν τίποτα μεταξύ τους παρά μόνο την αγάπη που ενώνει σε
διαλείμματα κάποια παιδιά που δεν είναι στην ίδια τάξη (η Ηρώ ήταν στην τάξη την ένα
χρόνο μεγαλύτερη από του Παναγή). Τα παιδιά που προηγήθηκαν από τον Παναγή και τον
Μήτσο τον δύτη, τα είχαμε αποχαιρετήσει λίγους μήνες πριν…
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Πριν έξι χρόνια ο Νίκος, 17 χρονών, σκοτώθηκε με μηχανάκι. Ακόμα δεν έχει σβήσει
τελείως απο τον τοίχο της αυλής του σχολείου το «Ο Νίκος ζεί μες στις καρδιές μας» που
είχαν γράψει τότε με σπρέϋ οι συμμαθητές του που είχαν βάλει και μαύρα σειρήτια στις
καρέκλες της αίθουσάς τους, και μόλις πριν λίγες μέρες έγινε η ανακομιδή του. Πριν
τέσσερα χρόνια σκοτώθηκε απο μηχανάκι ο Μήτσος, 20 χρονών, που αμέσως μετά το
σχολείο πήγε στρατό και μόλις απολύθηκε είχε αρραβωνιαστεί με την συμμαθήτριά του
Βάσω κι ετοιμάζονταν να παντρευτούν. Τη μέρα που σκοτώθηκε θα άρχιζαν οι
αποχαιρετιστήριες για το καλοκαίρι εκδηλώσεις του σχολείου και η Χριστίνα κι ο Κώστας
τις ανέβαλαν για ένα χρόνο λόγω του πένθους του σχολείου. Μόλις πριν δυό μήνες πέθανε,
27 χρονών, ο αδελφός της Ρόζας και της Όλγας , ο Βαγγέλης, μετά απο μάχη με τον καρκίνο
που βάστηξε πέντε χρόνια ενώ οι γιατροί δεν τούδιναν πάνω απο δύο χρόνια. Όπως είπε η
Ρόζα «αυτός έδινε θάρρος σε μας αντί εμείς σ’αυτόν». Έλεγε επίσης «Μαμά, εγώ έζησα τόσο
έντονα που σε πέντε χρόνια έζησα όσα δεν έζησες εσύ σε πενήντα. Δεν λέω πως θέλω να
πεθάνω, αλλά να ξέρεις οτι τουλάχιστον πάω χορτάτος». Αφού δεν είμαστε ποιητές, δεν θα
μας μαλλώσει η Ρόζα που απο τον τάφο του αντιγράψαμε και αφιερώνουμε σε όλους τους το
ποίημα που η ίδια έγραψε για τον Βαγγέλη*:
Κάθε μας βήμα κι εσύ μπροστά μας
Κάθε μας σκέψη, εσύ κοντά μας
Κάθε μας πόνος, η θύμησή σου
Κάθε μας γέλιο, η ανάμνησή σου
Έφυγες, χάθηκες πήρες μαζί σου
Και τη ζωή μας και τη ζωή σου
Χάθηκες, τέλειωσε για σένα ο χρόνος
Για μας συνέχεια μένει ο πόνος
Πόσες φορές όμως πεθαίνει
Αυτός που πίσω απομένει
Άφησες πίσω σου τις ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Και να που πάλι θα ΞΑΝΑΖΗΣΕΙΣ...

*Και αφού είμασταν μέχρι πριν ενάμισυ χρόνο καθηγητές της και την καμαρώνουμε και σαν
εκπαιδευτικοί, δεν θα μας μαλλώσει που, αν και ίσως δεν είναι του παρόντος να το πούμε, λέμε και οτι
για μιά ακόμη φορά καταλάβαμε πώς γίνεται και στην έκθεση, στις πανελλήνιες, έγραψε καλύτερα
ακόμη κι απο όσους μπήκαν στις φιλολογικές σχολές παρ’όλο που η ίδια εργάζεται αντί να σπουδάζει
(άλλη τέτοια φορά ήταν όταν βραβεύτηκε το κείμενό της στην Βουλή των Εφήβων)
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Υστερόγραφο 28/3/10: Είδα στην «Ελευθεροτυπία» της Παρασκευής 27/3/10, αλλά και μου
το στείλανε πολλοί συνάδελφοι , με την πρόσθεση ότι πολύ θαχε χαρεί ο Μάντος αν τοχε
προλάβει το νέο 9 μέρες νωρίτερα (με είχε ρωτήσει μάλιστα μια μέρα πριν πεθάνει αν είχα
δει τίποτε), το εξής:
Βραβείο στους 2 μαθητές - τιμή για το Λύκειο Γλώσσας Σκοπέλου
Του ΑΝΤΩΝΗ ΦΩΚΙΔΗ
Βραβείο από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο του διαγωνισμού Γαλλοφωνίας
απέσπασαν η μαθήτρια Γ' τάξης Μαρία Τσουκαλά και ο συμμαθητής της Γιώργος Μαντάς
του Λυκείου Γλώσσας Σκοπέλου, οι οποίοι με τη βοήθεια του PowerPoint και φωτογραφιών
ανέδειξαν τον προβληματισμό τους για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την
έκπτωση των ηθικών αξιών, γράφοντας κείμενα στη γαλλική γλώσσα.
Οι βραβευμένοι μαθητές της Γ' Λυκείου Μαρία Τσουκαλά και Γιώργος Μαντάς Στον
διαγωνισμό, με αφορμή τη γιορτή της Γαλλοφωνίας που ήταν στις 20 Μαρτίου και
διοργανώθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία και το υπουργείο Παιδείας, συμμετείχαν 5.000
μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων από όλη τη χώρα. Στους μαθητές δόθηκαν δέκα
γαλλικές λέξεις, από τις οποίες αξιοποίησαν τρεις, «καταστρέφω», «μέντορας», «ό,τι είναι να
έρθει, ας έρθει» και δημιούργησαν κείμενα και λεζάντες για το περιβάλλον και τις αξίες.
Η εργασία «Nous vivons a une planete magnifique, la terre, notre terre...» περιλαμβάνει μια
παρουσίαση σε PowerPoint, όπου οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους για το πώς θα
κάνουν τον κόσμο να αλλάξει, χρησιμοποιώντας ως μέσο έκφρασης τη γαλλική γλώσσα.
Το βραβείο των δύο μαθητών έλαβε η καθηγήτρια Γαλλικών στο σχολείο Κατερίνα
Παπαζήση, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Η
ίδια αναφέρθηκε στην ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία των μαθητών του Λυκείου Γλώσσας, οι
οποίοι παρά τις αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων, στις
οποίες θα συμμετάσχουν, βρήκαν τελικά τον χρόνο να ασχοληθούν με την πρωτότυπη αυτή
εργασία.
Η μαθήτρια Μαρία Τσουκαλά τόνισε πως «στόχος μας μέσα από αυτή την εργασία ήταν να
κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους, ώστε όλοι μας να προσπαθήσουμε για να γίνει ο κόσμος
καλύτερος. Δώσαμε έμφαση στις αξίες και το περιβάλλον. Από τις αξίες τονίσαμε ιδιαίτερα
τη σημασία της αλληλεγγύης, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της βοήθειας στον
συνάνθρωπο. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αξίες στη σημερινή εποχή έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο
βαθμό».
Ο μαθητής Γιώργος Μαντάς υπογράμμισε πως «του αρέσει η γαλλική γλώσσα, γιατί είναι
κάτι διαφορετικό και αρκετά διαδεδομένη. Ξεκίνησα να μαθαίνω τη γαλλική γλώσσα από την
Α' Τάξη Γυμνασίου και μου άρεσε πολύ. Ηταν μέσα στο πλαίσιο των γνώσεών μου να γράψω
τα κείμενα στη γαλλική γλώσσα και γι' αυτό δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα. Το μήνυμα που
θέλουμε να στείλουμε είναι η ανάγκη κινητοποίησης του ανθρώπου για τα σύγχρονα
προβλήματα. Σκοπός μας ήταν να επισημάνουμε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος,
να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Ηταν μια εξαιρετική εμπειρία και αξιοποιήσαμε
ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο μας, που βέβαια είναι λίγος, λόγω της προετοιμασίας για τις
πανελλαδικές εξετάσεις».
Εμείς ας συγχαρούμε, και εδώ, και τους μαθητές και την συνάδελφο Κατερίνα που ήταν
καθηγήτριά τους, και την προκάτοχό της Μαρία , που με τρία χρόνια Γαλλικά δημοσίου
σχολείου πήραν τέτοια βράβευση, κι επίσης ας συγχαρούμε και το σχολείο τους και τους γονείς
των παιδιών που τα παιδιά έγραψαν τόσο ωραία για τέτοιο, ειδικά, θέμα…
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ΥΓ καλοκαιριού: Μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Πολύ θα χαιρόταν ο
Μάντος τόσο με τα αποτελέσματα του Γιώργου και της Μαρίας όσο και με τα αποτελέσματα της
Δήμητρας Σ. και της Δήμητρας Τ. και της Βαγγελίτσας. Εδώ ας αναφέρουμε και ότι η μαμά του
Γιώργου ( ο οποίος πήρε βαθμό πρόσβασης 19,7) μετά το «ευχαριστώ» στους καθηγητές που
μας πήρε τηλέφωνο (εκτός από σπιτονοικοκυρά μας ήταν και αδελφικές φίλες με την γυναίκα
μου) μας είπε «θα πάω λουλούδια στον τάφο του Μάντου, αφ’ενός σαν ένα «ευχαριστώ»
αφ’ετέρου σαν το τραγούδι «ένα γράμμα να μας στείλεις απ’τον Άδη» αλλά στο αντίστροφο»…
ΥΓ αργότερα: Βγήκαν και οι σχολές. Συγχαρητήρια και στους παραπάνω που είχαμε ήδη
ακούσει τους βαθμούς τους αλλά και στην Νίνα και στην Ρένα και στον Φίλιππο και…και…
και…( μπήκαν οκτώ στους έντεκα από τους φετεινούς και τρεις περσινοί που
ξαναπροσπάθησαν), και καλή επιτυχία σε όσους φετεινούς ξαναπροσπαθήσουν του χρόνου.
Ο Μάντος μου είχε πει ότι όταν ο Νίκος είχε πάει στον Βόλο είχε πάει αφ’ενός για να κάνει
εξετάσεις γλαυκώματος αφ’ετέρου για να αγοράσει κοτοπουλάκια, και ότι επίσης είχε
αναγγείλει στους φίλους του , εντός 15 ημερών, «ραμαζάνι» όπου θα έψηναν ένα αρνί και με
κρασί θα ξενύχταγαν στο καλύβι του στο δάσος για να ακούσουν, ξημέρωμα, τα αηδόνια.
Στο νυχτέριο του κατάλαβα πόσο η μέρα πριν την κηδεία του Νίκου έτυχε να είναι γεμάτη
από αυτά που ο Νίκος όλο χαρά θα παρατηρούσε ότι μας κάνουν να λέμε «η ζωή
συνεχίζεται» ακόμα κι αν ο άλλος κυριολεκτικά «γκρεμίζεται», και για την δική του
οικογένεια είναι μέρα βαρύτατου πένθους, για δε τους φίλους του μπορεί όλα να
συνυπάρχουν: Το απόγευμα λοιπόν πριν το νυχτέριο είχε υπάρξει στην Σκόπελο τουρνουά
ΤαεΚβοΝτο για τα παιδιά, είχαν βγει τα αποτελέσματα Πανελληνίων, ο Μήτσος της
Ματούλας , που έχουμε αναφέρει τόσες φορές, π.χ σαν ηθοποιάρα, και που την προηγούμενη
χρονιά λόγω κάποιου σορλόπ δεν είχε μπει εκεί που ήθελε τώρα πέρναγε μηχανικός όπως
ήθελε και θα πήγαινε να τα πιεί μ’έναν άλλο Δημήτρη (ηθοποιάρα κι αυτόν) που πέρναγε με
την πρώτη , δυο αγόρια κι ένα κορίτσι πήγαιναν σχολή εμποροπλοιάρχων με βοήθεια μορίων
από πατέρα ναυτικό, επίσης υπήρχαν βαφτίσια, την δε επόμενη παντρεύονταν η Αλεξάνδρα,
ο πρώτος γάμος παιδιού από την τάξη της Ναυσικάς του Μάντου η οποία ερχόταν από
Κρήτη για τον γάμο και μόνο στην πορεία έμαθε ότι θα ερχότανε και για κηδεία κοντινού
οικογενειακού φίλου κι ήταν με μαύρα στο καράβι που ήμασταν όλοι, η Ματούλα στο
νυχτέριο ήταν πασιχαρής και περήφανη για τον γιο κι όλοι την συνέχαιραν αλλά κι έλεγε
«δεν ήταν γραφτό να το χαρώ όσο θα χαιρόμουν αλλιώς, με τσάκισε αυτό του Νίκου», την
άλλη μέρα στην κηδεία ο Μήτσος της Ματούλας έκλαιγε πολύ και δεν άντεξε να ξεβγάλει
τον Νίκο ως «τα χώματα». Πάμε τώρα σε ένα, κυριολεκτικά επι-τάφιο, συμβάν που
δημιουργούσε νευρικό γέλιο σε όποιον το άκουγε. Ουδέν το ανάρμοστον, απλώς κρίμα που
έχασε την πλάκα κι ο Μάντος, θα το κατά-απολάμβανε με το τεράστιο γέλιο του αν τοχε
ακούσει: Ο πατέρας ενός μαθητή μας και δυο μαθητριών μας, ιδρωμένος από το φτυάρισμα
μαζί με άλλους στον τάφο του Μάντου, ακούμπησε στον διπλανό τάφο να ξεκουραστεί όταν
έφυγε ο κόσμος. Αλλά επειδή, βεβαίως, το χώμα στους τάφους δεν γίνεται να το πατάνε να
κάτσει όταν θάβουνε, κάθεται σιγά-σιγά από μόνο του με τον καιρό κι υποχώρησε το
υψωμένο σημείο όπου ακούμπησε κι ο άνθρωπος βρέθηκε μπρούμυτα μέσα στον ξένο τάφο.
Πηγαίνοντας να πιαστεί υποχώρησαν και τα μάρμαρα και τον ακολούθησαν και έμεινε ο
σταυρός που ξαφνικά κι αυτός υποχώρησε και τούρθε καπάκι. Με τα πολλά βγήκε, και
τινάζοντας από πάνω του τα χώματα είπε «Ε, έτσι κι αλλιώς όπου ναναι θα τον βγάζαμε τον
μακαρίτη, καιρός του ήτανε». Και αν πάθαμε νευρικό γέλιο ο Γιώργος κι εγώ ως ακροατές
του συμβάντος φαντάσου ο Κώστας κι η μαμά του που ήταν αυτόπτες! Τύφλα ναχουν τα
επεισόδια του youtube, μόνο που αυτό δεν γινόταν ούτε να στηθεί, ούτε να καταγραφεί όταν
έγινε από μόνο του…
Κι άλλο ένα περιστατικό απ’το γραφείο του Μάντου: Αντιγραφή-επικόλληση:

…Άσε πια τι πλάκα έχουν τα αλφάκια! (που πάντα είναι σαστισμένα που από γίγαντες του
δημοτικού παραπλεύρως που ήταν στην Στ΄ τάξη, γίνονται οι νάνοι εδώ, στην α΄ τάξη, και
μάλιστα εις θέαν αυτών που την προηγούμενη χρονιά τους είχαν για γίγαντες). Σε ένα
διάλειμμα ήμουνα στο γραφείο του Μάντου (που τον καιρό του «με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά
μου την Καλιόπη», τα παιδιά του τραγούδαγαν «με λένε Μάντο σαν τη γιαγιά μου τη
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Διαμάντω») ξαφνικά έρχεται ένα απ’τα αλφάκια και λέει «Κύριε , ο Μίλτος μου λέει συνεχώς
«Γεια σου Σταύρο αλεπού που τον παίρνεις πού και πού»». «Πες ναρθει εδώ ο Μίλτος» λέει
ο Μάντος δαγκώνοντας τις Σταλινικές μουστάκες του μη γελάσει καθώς κοιταζόμαστε. Εν
τω μεταξύ τον παίρνουν τηλέφωνο απ’το υπουργείο για κάτι. Χτυπάει κουδούνι, φεύγω για
την αίθουσα, πέφτω πάνω στον Μίλτο κι από πίσω την όλη μαρίδα που έρχεται με δέος να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις , και ο Παναγιώτης ρωτάει πόσες μέρες είναι η αποβολή για
το συγκεκριμένο αδίκημα. Του λέω «Μην πας ακόμη μέσα , μιλάει με το υπουργείο ο κύριος
Μάντος». Ακούγεται ορυμαγδός και κοπετός χορού αρχαίας τραγωδίας από την μαρίδα για
τον μεγαλομάρτυρα που βαδίζει προς το πεπρωμένο του. Φωνές «Αα-ρε Μίλτο!», «Πού τον
πάνε τον Μίλτο κύριε;». Ποιο τραγούδι να ταιριάζει καλύτερα; Το «Ποιος κατεβαίνει
σήμερα στον Άδη;» ή το «και σ’αυτήν την ιστορία μπλέξαν τα λιμεναρχεία»;(εννοώ τα
υπουργεία) Απίστευτα τα πρωτάκια! Νόμισαν ότι συσκέπτονταν στο υπουργείο για την ποινή
του Μίλτου επειδή έλεγε «Γεια σου Σταύρο αλεπού που τον παίρνεις πού και πού». Υπάρχει
άλλο επάγγελμα που τόσο να σε γεμίζει;!
Ο Νίκος κάποτε ήρθε στα απογευματινά μαθήματα πληροφορικής (ενηλίκων), έμαθε να φτιάχνει ιστοσελίδες και
άρχισε να αναρτά, με το όνομα «Νίκος μελισσάς», κάποιες από τις ιστορίες που συνέλεγε ή σκεφτόταν και έγραφε σε
ένα τετράδιο διπλωμένο στην κωλότσεπη και που μετά τις πέρναγε σε ένα μεγάλο τετράδιο με χαρτονένια εξώφυλλα
σαν εκείνα που γράφανε οι μπακάληδες τα βερεσέδια. Μαζί ανέβαζε φωτογραφίες από την φύση, ανέκδοτα,
σχολιασμό των πολιτικών νέων, φωτογραφικές παρουσιάσεις έργων, π.χ πινάκων ή γλυπτών, φίλων του που ήταν
αγρότες , ψαράδες, τσομπάνηδες, κτίστες, … Σε τρεις μήνες είχε έξι χιλιάδες επισκέπτες, σε μια χρονιά ξανάρχισε ως
Νίκος αμπελουργός (νέος ήταν ναύτης, ήταν επίσης μελισσουργός, αμπελουργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, και ότι άλλο
χρειαζόταν να γίνει, όπως ακόμα ξέρουν και γίνονται πολλοί άνθρωποι στα χωριά)
Κάποιες φοβερές αναλύσεις του και ατάκες του τις είδαμε στο φάκελο «Αντίο φίλε» στο κέντρο του
ΓλώσσαΣκόπελοςμπλουζ. Εδώ ας δούμε το κείμενο της ανάρτησης που δεν πρόλαβε να κάνει ο Νίκος , μου την είχε
στείλει σε η-μέιλ λίγο πριν την βάλει, ή μάλλον λίγο πριν δεν την βάλει, στην ιστοσελίδα του:

Για Νεράϊδες ή
Τα βάσανα των τσοπάνηδων
………Το ειδαμε ηδη…………
Έλεγε ο Νίκος : Έγινα μελισσάς για να γυρνάω σ’όλη την Ελλάδα να πουλάω μέλι ώστε
ν’ακούω στα καφενεία ιστορίες κι από άλλους γέρους κι όχι μόνο τους Γλωσσιώτες...Και στο
δικό σου το χωριό έχω πάει…Τώρα που τις σπούδασα τις κόρες μου και ξένοιασα είμαι σαν
τον «σκύλο του παπά» που λένε, που, αφού είναι χορτάτος από τις προσφορές που έχει και
του δίνει ο παπάς, όλο γυρνάει και λιάζεται πότε στην μια αυλή πότε στην άλλη». Ο
Χρήστος, ο πατέρας του Κώστα, μηχανικός στα πλοία, που ήξερε τον Νίκο από ταξίδια, είχε
πει , όπως είδαμε, «Στα καράβια, που έτυχε να είμαστε μαζί κάμποσες φορές, τον Νίκο τον
φώναζαν «κελαηδόνι» επειδή συνέχεια «κελάηδαγε» τέτοιες θεωρίες» (όπως αυτές με τους
Γάλλους, Αγγλους, Έλληνες,….) Μου φαίνεται ότι όπως κι η φράση του παπ’Αλέξη στην
κηδεία του (το «κι αν είσαι και παπάς…») η φράση, απ’τον Χρήστο, αποθανατίζουν εξ ίσου
τον Νίκο. Πιο ζωντανά μόνο η οικογένειά του μπορεί να νιώθει έναν άνθρωπο, η άμεση
οικογένειά του. Αλλά σάμπως όλη η Γλώσσα δεν ήταν σαν οικογένεια του Νίκου κι όλη δεν
ένιωσε ορφανεμένη απ’τον θάνατό του; Κι όλη δεν γεμίζει με το να θυμάται τα τόσα που
άφησε σε τόσους να θυμούνται; Και επίσης με το να θυμάται αυτό που δεν πρόλαβε να
αφήσει στους φίλους του να θυμούνται μα θα τον θυμούνται είτε το ακούν από τον Ζαμπέτα
είτε από τα ίδια τα αηδόνια που θα τους προσκαλούσε ν’ακούσουνε μαζί:
Άκου τ’ αηδόνια της αυγής
στα ανθισμένα κλώνια
Νίκο, καλύτερα απ΄όλους μας σε αποθανάτισαν τα αηδόνια
που όταν έπαψαν να σε βλέπουν σίγουρα κατάλαβαν. Αντίο φίλε
Και να μας φιλήσετε τα Γλωσσόπουλα και Ελιοτόπουλα
που αφού σίγουρα εσύ κι ο Μάντος τα υποδεχτήκατε δεν νιώσανε ξένα…Καλή αντάμωση
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Είδαμε και μια φωτογραφια αμέσως πριν την κεραμίδα και μια έναν χρόνο μετα, αλλά πριν πάμε και σε δυο
φωτογραφίες γεμάτες Γλωσσιώτικη ξεγνοιασιά, Αποκριάτικες, ας παραλλάξουμε και έναν αποχαιρετισμό στoν
ρυθμο του Seasons in the Sun που, όταν τον αρχίσαμε, νομίζαμε πως θα ήταν μόνο γεωγραφικός αλλά…

Ηλιόλουστα χρόνια
Δύσκολος ο χαιρετισμός,
ο κόσμος όταν είναι όμορφος,
χρόνια ήμασταν μαζί,
στο σχολείο στη ζωή,
στο χορό, στη μουσική.
Δύσκολος ο χαιρετισμός,
σε τόπο που’ναι ανοιξιάτικος
και πουλάκια κελαϊδούν
και κορίτσια που αγαπούν
με τα μάτια τραγουδούν.
Όλα τα μαθήματα
ήταν σαν ηλιόλουστα
ο χορός ήταν φώς
στην ζωή ήταν οδηγός.
Γειά σου μεγάλε διευθυντά,
σε όλα ήσουν πάντα λεβεντιά,
κι όταν δίδασκες παιδιά,
κι όταν σε δίδασκαν αυτά,
όλα ήταν φωτεινά.
Και στα μεγάλα μα και στα μικρά,
και στα λάθη μα και στα σωστά,
τα συνδύαζες γλυκά,
μαθηματικά, χορό,
τι να ήταν το μυστικό;
Όλα τα μαθήματα
ήταν σαν ηλιόλουστα
σαν ζωή που περνά
μα κανείς δεν την ξεχνά.
Γειά από σχολείο, μαθητές,
γειά από συνάδελφους, συμμαθητές,
η αγάπη έδειχνε το φώς,
πάντα έβρισκε το πώς
η λύπη να φεύγει σαν καπνός.
Δύσκολος ο χαιρετισμός,
σε τόπο πού’ναι ανοιξιάτικος
όπου παίζουνε παιδιά,
όπου βλέπουμε μικρά
θάσαι και εσύ κοντά.
Η αγάπη ήταν παντού
σαν τα’αστέρια τα’ουρανού
μα αυτά είν’ μακριά
’μείς θα μείνουμε κοντά.
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Δεν έχω φωτογραφία του Νίκου Αποκριάτικη, να χορεύει την «σκωριομαχαίρα», που εκείνος μας την έμαθε,
έχω όμως με τον Μάντο Αποκριάτικη να είμαστε και οι δυο μέσα. Ανάμεσά μας με μπούργκα είναι ο Γιώργος,
αδελφός της Ρόζας, της Όλγας, και του Βαγγέλη, σημαιοφόρος μας. Η έμπνευση να ντυθούμε ο Μάντος γύφτος
νταβατζής (μεχρι και αλουμινόχαρτο ως χρυσό δοντι τουβαλε η Χριστίνα, η γυναικα του) κι εγώ η εργαζομένη του
Μάντου, ήρθε από το ότι ήταν το έτος Κλίντον-Λεβίνσκυ και εμένα τα παιδιά, λόγω ονόματος, με λέγανε Αλεβίνσκυ.
Η επόμενη φωτογραφία είναι μετά τις ξεμεταμφιέσεις.Την Χριστίνα και την ξαδέλφη της Όλγα, καθηγητρια
Αγγλικών, οι Γλωσσιώτες θα τις γνωρίσουν…
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Ο Γιάννης της χρονιάς που ήταν κι ο Κώστας και παιζανε μαζί Μίσσιο , όταν ήταν στην
πρώτη γυμνασίου και του ζήτησα να μου πει μια διαφορά ζωϊκού και φυτικού κυττάρου
μούπε «Στο όνομα. Αλλιώς λένε το ένα , αλλιώς το άλλο...Γιατί με κοιτάτε έτσι κύριε; Πού
έχω λάθος;», κι όταν τον ρώτησα , από το βιβλίο, γιατί δεν έχει ζωή στη σελήνη, απάντησε
«Δεν έχει ηλεκτρικό και δουλειές» «Γουάτ; Στη γη τι γινόταν πριν το ηλεκτρικό;» «Μα
υπήρχαν τότε άνθρωποι;». Όταν ήταν στην τρίτη γυμνασίου και κάπου λέγαμε για αντιγόνα
ιστοσυμβατότητας είχα την φαεινή ιδέα να πω «για αυτά δεν λέγανε όταν η ανηψιά του
Θεοχάρη στο «Καλημέρα Ζωή» είχε λευχαιμία και έψαχναν για δότη μυελού των οστών;».
Έπεσε μια νέκρα για μερικά δευτερόλεπτα κι ο Γιάννης φώναξε «Τι τα βλέπετε αυτά κύριε;
Εγώ κλείνω την τηλεόραση στην μάννα μου όταν τα βάζει». Ο Κώστας, ο διανοούμενος της
τάξης και ευγενέστατος, πήγε να με παρηγορήσει «Κύριε, ο Φώσκολος διαρκώς
αυτόεπαναλαμβάνεται, όλο και κάποιος θάναι σωσίας και θα ενοχοποιεί άλλους για τις
πράξεις του, όλο και κάποιος δεν θάναι σωσίας αλλά όντως διεφθαρμένος και ένοχος, όσο
είδατε-είδατε, μια απ’τα ίδια θάναι κι από δω και μπρος, μην το ξαναδείτε». Το άλλο βράδυ
με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης αγριεμένος «Ανοίξτε την τηλεόραση στο (τάδε) κανάλι. Έχει
εκπαιδευτικό ντοκυμανταίρ βιολογία απο Μπι-Μπί-Σι». Κι έτσι κατάλαβα ότι τα παιδιά όταν
έχουν ευκαιρίες να παίξουν και να δημιουργήσουν, σιγά μην κολλάνε στην τηλεόραση και
στα κινούμενα σκίτσα. Την ανοίγουν μόνο όταν αξίζει τον κόπο. Στην Β Λυκείου τρέλανε
τον Δημήτρη που ήταν νεοδιόριστος και μπήκε στην στο γραφείο λέγοντας «11 χρόνια στα
φροντιστήρια δεν μούχε ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Ρώτησα τον Γιάννη τα ισομερή του
βρωμοβουτανίου και μούπε «βρωμοβουτάνιο, βρωμομπουτάνιο, βρωμοπουτάνιο και
βρωμομουνίνιο». Εμένα με είχε ήδη τρελάνει, στα γέλια, όταν μια φορά, επίσης στην Β
λυκείου, που είχαμε μάθημα τους νόμους των αερίων και είχε τύχει να μην έχω κουρευτεί για
καιρό, ξαφνικά μονολόγησε μεγαλοφώνως και είπε «Ξέρω γιατί ο κύριος αφήνει μαλλί. Θέλει
να μοιάσει στον Θεοδωράκη» και λέγοντάς το είχε έρθει κιόλας στον πίνακα μούχε πάρει τον
μαρκαδόρο και κουνώντας τον σαν μπαγκέττα άρχισε να τραγουδάει τους νόμους των αερίων
στον ρυθμό του «της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ». Ήμασταν όλοι εμβρόντητοι και μετά
ξεκαρδισμένοι αλλά ο Γιάννης ξέροντας, λες κι ήταν επαγγελματίας, ότι το θέμα δεν είναι
μόνο πώς να ανέβεις στο σανίδι αλλά και πώς να κατέβεις, το έστριψε δια του παραφράζειν
τα Πέ-Βέ-Τέ των νόμων του Μπόϋλ και τους Τσάρλς ως εξής: «Πέ-Βέ-Τέ; Βε-Σέ! Βε-Σέ!»
και πιάνοντας τα μαγαζιά του έφυγε απ’την τάξη και ξανάνοιξε αμέσως μετά για υπόκλιση
και χειροκρότημα. Νωρίτερα την ίδια χρονιά είχε τρελάνει στα γέλια και τους γονείς με έναν
αυτοσχεδιασμό σε μια σχολική παράσταση για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Εκεί που
παρίστανε έναν τσιλιαδόρο που θα καπέλωνε με έναν άδειο κουβά από μπογιατζή έναν
αστυνομικό που μόλις είχε πιάσει στα πράσα έναν φίλο του που έγραφε , χαράματα, στον
τοίχο «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και που ετοίμαζε την σφυρίχτρα να φωνάξει τους
συναδέλφους του, ο Γιάννης που χρειαζότανε εκτίναξη σε στυλ μπάσκετ γιατί ο συνονόματός
του που είχε επιλεγεί για πρώτο μπόϊ αστυνομικός ήταν πολύ ψηλότερός του, μιμήθηκε τον
Τζόρνταν όχι μόνο στην εκτίναξη αλλά και στις φιγούρες περνώντας τον κουβά,
προηγουμένως καθώς έτρεχε, κάτω απ’το μπούτι του κλπ. Και καθώς πήγαν να υποκλιθούν
και θα χανόταν δίπλα στον επίσης ψηλό Βαγγέλη τον οποίο είχε σώσει απ’ την σύλληψη,
πήδηξε στον αέρα προς τον Βαγγέλη με τρόπο που εκείνος τον έπιασε στα χέρια , σαν πακέτο
με μεγάλη πίτσα, και υποκλίθηκε με τον Γιάννη έτσι αγκαλιά. Το πώς τα κατάφερνε
θεατρικά τόχαμε καταλάβει απ’τις μιμήσεις του, π.χ. μια φορά που τον σήκωσα για μάθημα
στην Α΄ Λυκείου μούπε «Τώρα τι μάθημα να σου πω; Δεν κάθεσαι εσύ στην θέση μου να
πάω εγώ στη θέση σου να παραστήσω εσένα;» «Γιάννη, ξέρεις τι παθαίνουν οι μαθητές που
μιλάνε στον ενικό στους καθηγητές;» «Τι;» «Τους μιλάνε στον πληθυντικό οι συμμαθητές
τους» «Καλό. Να σε παραστήσω τώρα;»…..
Προφανώς, φάνηκε πλέον πώς είχε γίνει κι όταν ξεκίνησα να γράφω αναμνήσεις που νόμιζα
ότι θα έπιαναν 20 σελίδες βγήκαν τελικά πάνω από 400. Τώρα είμαστε στην 20η σελίδα του
επιλόγου. Ας βρω ένα τρόπο να τελειώσω, μην ξαναγράψω 400…
Τελειώνω με μια από τις πιο γλυκές ιστορίες, μια ιστορία με τον Δημήτρη, τον μεγάλο
αδελφό του Γιάννη που μόλις είδαμε, όταν ήταν γ΄ γυμνασίου ή Α΄ λυκείου: Μια φορά σε
ένα χαρτόνι απ’αυτά που βάζουμε κάτω από την κόλλα αναφοράς στους διαγωνισμούς είδα
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γραμμένο το εξής: «Το ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο/που το χορεύεις σταυρωμένος στο
κενό/το ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο/δική μας σκάλα σε δικό μας ουρανό». Τρελλάθηκα
από το είδος απάντησης στο «Staircase to heaven» που ακούγαμε νέοι, έβαλα το χαρτόνι
χώρια να το βρω την επόμενη φορά, και πριν το διαγώνισμα ρώτησα φωναχτά, αφού πρώτα
το διάβασα στην τάξη: «Ποιός τόγραψε αυτό;» Νέκρα. Ξαφνικά σήκωσε δειλά-δειλά το χέρι
του, με λυγισμένο το δάχτυλο ο Δημήτρης «Εγώ κύριε» «Ααα! Δεν μας τάχες πει αυτά.
Γράφεις τέτοια πράματα; Να έρθεις μετά να σου πάρω συνέντευξη πώς τούρθαν τέτοια
πράματα του ποιητή» «Κύριε, ο Τουρνάς τόγραψε, ο Μητροπάνος το τραγουδάει, εγώ στο
ραδιόφωνο τάκουσα. Νόμισα ότι ρωτούσατε ποιος τογραψε επειδή ο κύριος Μάντος είχε πει
ότι απαγορεύεται να γράφουμε στα χαρτόνια, γι’αυτό είπα «εγώ»». Είναι να μην τον πιάσεις
στις αγκαλιές και στα φιλιά; Έστω στις χειραψίες; Κι εγώ κι ο Μάντος. Και για το θάρρος
και…και…και…
ΥΓ: Όταν αποφοίτησε η κόρη του Μάντου η Ναυσικά (στη χρονιά του Δημήτρη ήταν) και
όταν πλέον είχαν βγει οι βάσεις των Πανελληνίων και τα παιδιά κοιτάγανε πού τα παίρνει να
κάνουν αίτηση, μας φώναξε τους μαθηματικούς και φυσικούς ο Μάντος και μας είπε ότι η
Ναυσικά κλαίει κι αναρωτιέται αν πρέπει γίνει δασκάλα όπως λογάριαζε ή μαθηματικός
όπως αυτός για να μην τον απογοητεύσει. «Εμένα να απογοητεύσει; Γιατί; Επειδή είμαι
μαθηματικός; Αλλά δεν με πιστεύει ότι θα χαρώ να την δω δασκάλα. Νομίζει ότι της το λέω
για να μην την στενοχωρήσω κι ότι από μέσα μου στενοχωριέμαι. Πείτε της και σεις καμιά
γνώμη, ίσως πιάσει τόπο». Την αρχίσαμε ο Πακ, ο Θανάσης κι εγώ απ’όλες τα μπάντες μαζί:
«Αν πας μαθηματικίνα ξέχνα πιάνο, χορό, και διοργάνωση επεισοδίων για απόκριες, όπου
πρωτοστατούσες. Κι εμείς ντυθήκαμε και κυκλοφορήσαμε στο καρναβάλι, αλλά είδαμε πού
είχες βάλει το χεράκι σου. κλπ. Ενώ σαν δασκάλα αυτά θαναι ούτως ειπείν και εντός της
διδακτέας σου ύλης που εσύ θα καθορίζεις αφού στα παιδάκια όλα αυτά θα πιάνουν τόπο»
«Σε ενδιαφέρει να μαθαίνεις για πεδία Γκαλουά και συναρτησιακή ανάλυση επί τέσσερα
χρόνια πλην του πρώτου εξαμήνου που θα μάθεις και για όσα θα διδάξεις στα παιδιά αφού
δεν έχουν προνοήσει να κάνουν άλλη σχολή για διδασκαλία μαθηματικών κι άλλη για
έρευνα; Αν σε ενδιαφέρει πήγαινε». «Αλλιώς θα ψάχνεις κύκλωμα για αντιγραφή, με
κομματικά κριτήρια» (ΥΓ: Τότε δεν ξέραμε να προσθέσουμε κι από πρόσφατες εφημερίδες
το εξής: «…και μαζί όλο το κύκλωμα θα ψάχνετε καθηγητή φίλα προσκείμενο στο κόμμα
σας να τον πλευρίσετε να σας δίνει θέματα να του δίνετε ψήφους» Της θύμισα κι εγώ (συν το
«εγκρίνω κι επαυξάνω» για τα προηγούμενα) που την έβλεπα από α΄ γυμνασίου στο σπίτι
της, το εξής: «Θυμάσαι πουχες κατέβει με φούστα και τακούνια απ’το πάνω δωμάτιο κι όταν
σε είδα μου εξήγησες ότι για να πεις το μάθημα απ’εξω να δεις αν τόμαθες ντύνεσαι δασκάλα
και παριστάνεις στον καθρέφτη ότι το διδάσκεις σε παιδιά; Ολοκληρώματα σαν κι αυτά που
έμαθες φέτος έλεγες στον καθρέφτη ή μόνο άλλα μαθήματα; Εγώ για γενημμένη δασκάλα
σ’είχα και σ’έχω». Τέλος πάντων πείστηκε. Στην πρώτη της επιστροφή από Κρήτη που
σπούδαζε μας είπε «εγώ νόμιζα ότι και ως μαθηματικός θα τα συνδύαζα όλα. Τώρα που
ανταλλάξαμε άλμπουμ από την σχολική μας ζωή με συμφοιτήτριες κατάλαβα ότι δεν γίνεται
παντού έτσι. Εγώ νόμιζα ότι παντού κάνουν πολύωρες γιορτές με μουσικοχορευτικά,
θεατρικά κλπ ακόμα και χωρίς μουσικό, θεατρολογο κλπ» H Ναυσικά στο ολοήμερο
δημοτικό που πήγε αναπληρώτρια ή ωρομίσθια, δεν θυμάμαι τι απ’τα δυό, ήθελε να κάνει με
τα παιδάκια αναδρομή στις μουσικές δεκαετίες της Ελλάδας. Με άλλες δασκάλες όλων των
ηλικιών (και βοηθούμενες κι από τις κινηματογραφικές ταινίες κάθε εποχής ως προς το πώς
ήταν η εποχή του χάλλυ-γκάλλυ, πώς του τουϊστ κλπ) κατέβασαν χορευτικά τραγούδια από
youtube. Συντόνισαν 50 παιδάκια (του δημοτικού!!!!!) και ακου πώς έκανε την αναδρομή: τα
τραγούδια και τουςχορούς της κάθε δεκαετίας τα έβαλε σε μια και πλοκή που τα έδενε
μεταξύ τους. Ένα ζευγάρι γιαγιά-παππούς , σαν την Καλογεροπούλου και τον Βουτσά στο
«αγάπη μου παλιόγρια» (αλλά που εδώ είχαν παιδιά κι εγγόνια. Και φυσικά τους παππούδες
τους υποδύονταν πιτσιρίκια μεταμφιεσμένα με άσπρες περούκες) ένα ζευγάρι λοιπόν πήγαν,
οι δυο τους, στην παραλία κι ο παππούς έλεγε ότι αν ξαναέρθουν οι νεαροί με τα
κασετόφωνα και τα σαχλοτράγουδα οι δυό τους θα πα’να φύγουν , η γιαγιά δήλωνε ότι όχι
δεν θα πάνε πουθενά, άρχισε αυτός με το «θυμάσαι τι ωραία τραγούδια είχαμε
96

αρραβωνιασμένοι;»…. Θυμάσαι νιόπαντροι….θυμάσαι με παιδιά μικρά… με παιδιά στα
παιδικά πάρτυ…με παιδιά στα εφηβικά πάρτυ που στεκόμουν φρουρός μη….θυμάσαι
με…με….με…. «θυμάσαι και κείνο το έργο πουχαμε δει στο σινεμα …και κεινο…και κεινο
με τα παιδιά….κλπ.κλπ και παν ότι θυμόντουσαν οι δυό τους τοπαιζαν και το χόρευαν σε
σκηνή πίσω τους άλλα πιτσιρίκια, ταγκό, τσατσά, χάλυ-γκάλυ, μπόσα νόβα, σέϊκ, κομπανίες,
τα δε ελληνικά εκ των τραγουδιών από εποχές π.χ. με τις κομπανίες τα τραγούδαγαν όντως
παιδιά ντυμένα ρεμπέτες απλώς τα όργανα ήταν σε δήθεν παίξιμο, παρομοίως και τα ροκ
συγκροτήματα όταν έπαιζαν τραγούδια με ελληνικά λόγια. Τα δε έργα των οποίων
θυμόντουσαν σκηνές και γέλαγαν, ταπαιζαν παιδιά υποδυόμενα τις γνωστές μας σκηνές από
Γκιωνάκη, Χατζηχρήστο κλπ. Στο τέλος όταν ήρθαν οι νεαροί ,τους δοκίμασε λίγο για
κουβέντα ο παππούς, του έκανε και λίγο την διερμηνέα της τωρινής αργκό η γιαγιά , τους
άκουσε σε κάποια στιγμή να παίζουν και να χορεύουν κι απ’τα τραγούδια που άρεζαν στον
ίδιο, μερακλώθηκε κι αυτός να χορέψει κι ύστερα έμεινε και δεν έφυγε, ούτε η γιαγιά φυσικά,
και χόρευε πια κι ο παπούς και τα δικά τους τραγούδια που πριν τα θεωρούσε σαχλά….Εν
ολίγοις υπερπαραγωγή. Στο τέλος πήγε η Ναυσικά να αποχαιρετήσει τα παιδιά για καλοκαίρι
και ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει, και ξαφνικά καταλάβαμε κι εμείς αν δεν τοχαμε ήδη πάθει
ακούγοντάς την : της έτρεχαν δάκρυα οπότε η φωνή αν έβγαινε θαταν τσακισμένη , γι’αυτό
είχε σταματήσει. Έτσι ήταν και οι γονείς και τα παιδιά που τη χαιρετούσαν. Αλλά πάνω
απ’όλα ήταν δάκρυα χαράς, όχι χωρισμού. Α! Μα τι λέω, ξέχασα το κυριότερο: αυτό κι αν
είναι δείκτης και αντέννα του τι χαρά υπήρχε, τόσο, που μόλις έγινε αφ’ενός σαν να μουρθε
όλη η Γλώσσα μαζεμένη αφ’ετέρου σαν νάγινε κάτι που ούτε στην Γλώσσα δεν είχε γίνει
πετάχτηκα κι έτρεξα στην θέση της στην κονσόλα να την φιλήσω, όπως κι όταν ένιωσα την
πρώτη απογείωση. Λοιπόν ΝΑ τι έγινε: Ένας πιτσιρικάς , μικρότερος κι από νηπιαγωγείο,
που κάθε τόσο κατέβαινε απ’τις κερκίδες και χόρευε κι αυτός, κάτω απ’ τη σκηνή όσα έβλεπε
πάνω στην σκηνή ξαφνικά είδε το πάρτυ να ζωηρεύει , χόρευαν το “Ιf I had a hammer” του
Τρίνι Λόπεζ (Έλα Παναγία μου! Πού το βρήκαν;!!!!!) κι ο μικρός έτρεξε στην σκηνή και μη
ξέροντας ότι υπάρχει σκάλα στο πλάι σκαρφάλωσε με πούςαπς και με έρπειν ανέβηκε στην
σκηνή κι άρχισε να χορεύει, και καθώς ξαφνικά άλλαξε η μουσική προς μπλούζ και
πιάστηκαν όλοι ζευγάρια αυτός κοίταξε γύρω του βρήκε τον αδελφό του τον αγκάλιασε από
πίσω (κάτω απ’τη κωλότσεπη τουρχόταν σε μπόι) και λικνιζόταν κι αυτός (με τρομερό
χειροκρότημα βεβαίως) . Μιλήσαμε με τη Ναυσικά και στο γραφείο του διευθυντή μετά, και
σε ταβέρνα, επίσης μιλήσαμε και την άλλη μέρα στο τηλέφωνο, την δε παράλλη πουρθε ο
Μάντος την είδα και μαζί του. Τη ρώτησα «Είναι ή όχι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου;»
Μουπε «κύριε Γιάννη εκείνο το βράδυ από υπερένταση δεν κοιμήθηκα, αλλά δεν εννοω
κούραση, εννοώ από την ένταση της χαράς που ένιωθα. Δεν φανταζόμουνα ότι υπήρχε τοσο
μεγαλη χαρά» Στην ταβέρνα μουχε πει «σας ευχαριστώ για όλα, και ειδικά που μας ωθήσατε
στο θέατρο» «Όκεϋ, να δεχτώ αυτό που είπε ο μπαμπάς σου στο τηλέφωνο πριν λίγο, ότι
σπείραμε κι εμείς λίγο απ’το σπόρο που τώρα είδαμε να φυτρώνει. Αλλά για ναμαστε
αντικειμενικοί: Αν κάποιος έβλεπε εσένα κι εμένα, θα θεωρούσε ότι εγώ ωθούσα εσάς ή ότι
εσείς ωθούσατε εμένα;»
Άντζελα:-Τζώννυ, μήπως τη μανία σου να μη θεωρείς τίποτε απ’ότι κανεις πρωτότυπο την
εχει κι ο ντ’Αρτανιαν;
Σούζυ:-Χαχαχα! Καταπληκτική η ερώτηση κυρία Άντζελα! Και για τους δυο. Άρα ακόμη και
την αντιγραφή την ίδια από αντιγραφή την έμαθες μικρέ αντιγραφέα; Δεν ντρέπεσαι; Κι ο
ντ’Αρτανιάν τα ιδια με σενα θα’κανε, αντιγραφεα του αντιγραφέα, ώ αντιγραφέα. Κυρία
Άντζελα, ξέρετε τι είναι ο αντιγραφέας αντιγραφέα;
Αλέκος:-Κύπριος. Ξάδελφος εκεινού που λεγόταν «Δολοφόνος Δολοφόνου»
Σούζυ:-Ρέστα! Υποχωρώ κι αποχωρώ. Σας κανει καλή προπόνηση ο εγγονός σας.
Άντζελα:-Αλέκο, θενκς. Χωρις τη βοηθεια του κοινου την ειχα άσχημα.
Τζώννυ:-Σούζυ κλάση η υπεράσπιση κλάση κι η αποχώρηση. Και θενκς και ρέστα
Αλέκος:-Να κάνω, όμως σε κατι πιο σοβαρό, τον συνήγορο του διαβόλου; Δεν εχω ένσταση
κατά της Ναυσικάς , την οποία και συγχαίρω, αλλά θα έλεγα στον κατά τα άλλα φίλτατο
ντ’Αρτανιαν ότι στο Βαρβάκειο δεν μας μάθαιναν ότι η ζωή έπεται του θεάτρου. Το θέατρο
αναπαριστα την ζωη και όχι το αντιστροφο, άρα γιατι τόση έμφαση;
Τζώννυ:-Κυρία Λένα, με την άδειά σας να απαντήσω εγω πριν από σας όταν τελειώσετε;
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Λένα:- Βεβαιως. Άλλωστε εγω δεν έχω κατι έτοιμο, αν και εχω πολλά κατά νου. Α! Υπό μιαν
έννοια εχω.Και πρώτα-πρώτα—γιατί όχι;—έχω το υστερο-υστερόγραφο του ίδιου γράμματος:
ΥΥΓ: Λένα άκου κι ένα ακομα για την χρονια του Δημήτρη και της Ναυσικάς. Σε κουβέντα
με τον Αγγελο (εννοω τον μπαμπά της Ανθούλας, στο ταξι μου τα’πε) λύθηκε το μυστήριο
του γιατί εκεινη η χρονια είχε 27 παιδια αντι γύρω στα 15 ως συνηθως. Μου’πε «για ρωτα
τους όλους γενέθλια και θα δεις τουλαχιστον καμια δεκαρια με πολύ κοντινα γενεθλια.
Θυμασαι καποτε που’χε χιονισει σ’όλη την Ελλάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα; Εδώ ειχαμε
αποκλειστει και, καταλαβαινεις, ουτε ηλεκτρικο, ουτε τηλεοραση, ούτε θερμανση οσοι ειχαν
καλοριφερ, τοση ωρα τοσες κάτω απ’τα σκεπασματα επί μερες…» Ρωτησα την μαμα τα
Ναυσικάς και μου το επιβεβαίωσε και για τον εαυτο της και για την ξαδελφη της την μαμα
του Θρασυβουλου. Ααα! Μια και λεμε τι μαθαίνει κανεις σε ταξί: Ακου τρια μαζεμενα, όλα
από Μάκη που, αν θυμασαι, μη όντας Γλωσσιώτης αλλά Γλωσσοπαντρεμένος, τον Μαντο
τον ειχε πρωτογνωρισει με το που οι γυναικες τους ειχαν δει ξαφνικα η μια την άλλη στο
διπλανο μπαλκονι στον Καναδα, όπου γεννηθηκαν κι ο Χρηστος κι ο Θοδωρης του Μάντου
και της Χριστινας, και όπου είχαν πάει και οι δυο μεταναστες επι χουντας, λογω φρονηματων
ήδη των γονεων τους, και συμπληρωναν εισοδημα ως χορευτες σε κεντρα, θα θυμασαι από το
ημερολογιο του κυρ Βαγγελη ότι ο πατερας του Μάντου που ήταν και στο πλήρωμα του
«Αβερωφ» ήταν ήδη μαντρωμενος από Αιγυπτο, στο «σύρμα», στον πόλεμο…Αα! Τζώννυ το
ημερολογιο του κυρ Βαγγέλη που μας ειχε στείλει ο ντ’Αρτ-..,εννοω ο Γιάννης, δεν
εννοούσες; ¨
Τζώννυ:-Ναι, και τον κυρ Σπύρο για τον οποιο έλεγε στα παιδια της χορωδίας. Και κατι από
Μακένζι, αλλα για τον οποίο θα τα πούμε όλα μαζι ύστερα, αφού τώρα τον αναβαλαμε-πουτον-αναβάλαμε. Άρα πειτε τα εσεις…
Σούζυ:-Και εχετε και τις δυο Κατερινες. Και την κυρία Κατερίνα από τη Σκιάθο.
Τζώννυ:-Πολύ-πολύ σωστα. Πού το’χω το μυαλό μου και ξεχνάω; Θενκς Σούζυ. Κυρία
Λένα γυρίστε στον Μάκη.
Σούζυ:-Για τον οποιο Μάκη ξεχάσατε και οι δυο να προσθέσετε ότι έπαιζε και τέλειο
μπουζουκι και μπαγλαμα και τραγουδουσε τέλεια με φοβερό ρεπερτόριο από «Φεγγαρι μάγια
μου’κανες» ως Γκάτσο-Ξαρχάκο και από…Τέλος πάντων, τα’παιζε ως επιτραπεζια ντουέτο
με τον Θοδωρή του Μάντου που ήταν ταλέντο στα ιδια όργανα και έγραφε κι ο ιδιος
τραγουδια κι αγαπουσε πανω απ’όλα το «Να μ’αγαπας» του Σιδηροπουλου και το «Της
αγαπης αιματα με πορφύρωσαν». «Και ότι ο γιος του Μάκη και η κόρη του και σπουδασανε,
οικονομικά, και δεν το ασκήσανε αλλά και παιζουνε όργανα και τραγουδανε και χρόνια
εχουνε Ελληνάδικο με φοβερό γούστο και φοβερό κεφι στην Θεσσαλονικη.
Λένα:-Λοιπον: 1ον: Θυμασαι,Λένα, που απορουσαμε πώς ο Μάκης θυμοταν τοσα
μαθηματικά και αρχαια που βοηθούσε παιδια; Στην Κεφαλονιά είχε καθηγητη τον Τόγκα
πριν αυτος παει διευθυντης στο Βαρβακειο, και εκτος από αγάπη στα μαθηματικά τους
ενεπνεε αγάπη για όλα τα μαθηματα, άρα ήταν Βαρβακειοπαις από Βαρβακειο σε ντελιβερυ
(κι ο Παπαστεφανου Βαρβακειοπαις, με διευθυντη τον Μάζη, (…ο Αλέκος τιναζεται..) ήταν. Α!
Μας είχε πει όταν τους έφερε κι αυτόν και τον Μονεμβασίτη ο Μάντος, ότι το «Μια φορά
θυμαμαι μ’αγαπούσες…» το’χε πρωτογραψει σε θρανιο (ή μαλλον έδρανο δεν λεγεται το
φοιτητικο;) της Νομικής εν μεσω βαρεμαρας γιατι για να κανει το χατιρι στους γονεις του
ειχε πάει νομικη όπως κι ο παπ’Αλέξης (κι Τσιτσανης, κι ο Καρυωτακης, νομική πήγαν, κι ο
Θεοδωρακης, και…και…και…νομική πήγαν. Ρεκορ βραχυβιας παραμονής ο Μίκης, μια
μερα, Αντίθετο ρεκορ ο Καζαντζάκης , αριστοβαθμιος και, μετα την Γαλλια και τον
Μπεργκσον, διατριβη επί υφηγεσια για τον Νίτσε και την φιλοσοφια του Δικαιου) Μάλλον
μονο ο Ελύτης την γλιτωσε την νομική και από την κοπανα απ’αυτην (εννοω απλως ότι την
κοπανησε από χημικος που πηγε για τα σαπούνια Αλεπουδελη. Κι ο Ριτσος που ήταν
χορευτης σε θεατρο και τυπογραφος. Α! Κι ο Γκατσος κι ο Βάρναλης που πηγαν φιλολογοι)
Καλα λεγανε ο Μαντος κι ο Βασίλης, ότι προκοπή γινεται μονο με τον ακαταλληλο άνθρωπο
στην ακαταλληλη θεση, οι μαθηματικοί να’ναι χορογραφοι, οι θεολογοι και οι θεολογινες,
οι Γαλλικούδες, και οι μαθηματικοί ή οι φυσικοί να κανουν θεατρα, οι φιλόλογοι να
κανουν φωτογραφία και ιστολογια με αναρτησεις φωτογραφικες ή λαογραφικες, οι
πληροφορικαριοι να’ναι μπουζουξηδες και ταεκβοντιστες, άλλη Γαλλικού να κανει
αερομπικ ντανσινγκ και καραοκε σινγκιν κι αργοτερα, σ’άλλο νησί, ραδιοφωνικες εκπομπες,
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οι …,…οι…, οι…Πωω-πω: Θυμηθηκα την Μπελλου στο «θα φτιαξω στην Ελλάδα
καινουργιο Χολλυγούντ και τότε θα μου πειτε μια μερα όλοι γκούντ…» Εκει έλεγε για
Λιλυαν Χάρβεϋ και Μπιλυ Φριτς που θα σκαρωνε αφρατους αργιλεδες; Μαλλον απ’αλλού
ήταν αυτό. Εκει όμως έλεγε «ο Παπαϊωάννου να κανει τον νταη κι η Σωτηρια Μπελλου
γλυκα να τραγουδει» Κοντα πεσαμε. Πού ήμασταν;
Σούζυ:-Στο 2ον του Μάκη ήμασταν αλλά πες πριν επιστρεψεις για το ντεφι και την κυρία
Κατερίνα, ταιριαζει με τις πολλαπλές ειδικότητες ερασιτεχνων.
Λένα:-Πες το εσυ, να πω εγω άλλο με τους ερασιτεχνες.
Σούζυ:- Στην φιλόλογο την κυρία Κατερίνα, που ήταν και ερασιτέχνης μουσικος, ήρθε μετα
απο μια συναυλια στην αυλή μια γιαγια και της ειπε «μπραβο κοπέλλα μου, το εχεις
σπουδασει το ντεφι! Τι ωραια που το χτυπαγες στο ποδι σου όταν τραγουδουσες». Τέλος
παντων , γιατι λέμε ερασιτέχνης! Επαγγελματίες μουσικοί ήταν και ή ιδια, κι ο άντρας της
και τα παιδια της, και συναυλίες κανανε και δισκους βγαζανε, απλως ειθισται οσων ο
βιοπορισμος δεν εξαρταται από την μουσική διοτι π.χ είναι και φιλολογοι, να τους λενε
«ερασιτεχνες μουσικους». Δηλαδή, αν βγαζανε από κει παραπάνω και αν μειωνονταν οι
μισθοι καθηγητων θα τους λεγανε «ερασιτέχνες φιλόλογους»;
Τζώννυ:-Γιατί κάτι μου θυμίζει εκεινον τον Ιρλανδό με το «γελαστό παιδι» και το «θα σου
φτιάξω μια πιτα με κρεας, θα σε κρυψω να φυγουν οι μαγκες κλπ» που μελοποιησε ο
Μικης;
Σούζυ:- Διότι είχε πει «κακως γραφουν για μενα ότι είμαι γεννημένος ποιητής με ροπη προς
το αλκοόλ. Είμαι γεννημενος αλκοολικός με ροπή προς την ποιηση».
Τζώννυ:-Αα, ναι! Γιατι νομίζω πως ίσως θα ήθελες να πουμε εδώ και τωρα και το τρίτο
υστερόγραφο του ντ’Αρτανιάν, που ξαναέλεγε για τον Μάκη και που το έβαλε για
ξεψυχοπλακωση αλλά πολύ αργοτερα και ίσως δεν το δουμε στα η-μέιλ.
Σούζυ:-Πού το’χω το μυαλό μου και ξεχνάω; Θενκς Τζώννυ. Λέγε εσύ όμως.
Τζώννυ:-Έλεγε ο Μάκης ότι στον στρατό μια φορα ειχανε συναδελφο έναν κλεφτοκοτα που
του εδειξε πώς πιάνουνε την κότα το βραδυ χωρις να ξυπνησει και την ακουσει ο
νοικοκυρης. Καθως κοιμαται με τα ποδια γαντζωμενα σε κλαδι σε καποιο δεντρο τα αυλής
βαζουνε παραλληκα στο κλαδι το δάχτυλό τους και με το αλλο χερι την χτυπανε ελαφρα στον
κώλο, εκεινη για να μη χασει την ισορροπία της κανει στον υπνο της ένα βημα μπροστά και
γαντζωνεται στο δαχτυλο σαν σε κλαδί και έχοντάς την κοιμισμενη πανω στα δάχτυλό τους
φευγουν με απαλές κινησεις και όταν βρεθουν μακρια την καρυδωνουν αν είναι να την φανε
επι τοπου, όπως κανανε οι εν λογω φανταροι.
Σούζυ:-Δεν τον ρωτησαμε όμως γιατι δεν την πιανανε από το ράμφος, σαν το εξυπνο πουλι
της παροιμοίας. Θα φτερούγιζε ή θα γουργουριζε και θα ξυπναγαν κι οι άλλες κοτες κλπ;
Λένα:-Μ’αυτά και μ’αυτά δεν ειπατε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, για την Άτλα και τον Ορφέα
της Κατερίνας που μόλις πριν λιγο αναφερατε μιλώντας για ερασιτέχνες. Πώς το πάθατε;
Εσεις τους διαδιδατε όταν μας ενημερωσε γι’αυτούς ο Γιάννης που είναι σε επαφη με την
Κατερίνα. Μήπως τώρα σας έπιασα εγω από την μυτη σαν τα έξυπνα πουλια της παροιμιας;
Σουζυ και Τζώννυ (ταυτόχρονα και αλληλοκοιταζομενοι ξαφνικά):-Πού το’χουμε και οι δυο το
μυαλο μας και ξεχνάμε;
Λένα:-Αυτό λέω κι εγω. Πού το’χετε και οι δυο το μυαλο σας και ξεχνάτε; Λοιπόν: H κόρη
της Κατερινας, η Άτλα, που σπουδαζε μουσικη,ήδη από το Λυκειο έπαιζε βιολί σε
επαγγελματικο επίπεδο, παρομοιως κι ο αδελφός της Ορφεας με φλαουτο, στην αυλη του
σχολειου στη Γλώσσα καλοκαιρι τους ειχαμε δει σε συναυλια με τους γονεις τους, όταν
ειχαν βγαλει το ΣιΝΤι «Στο δρομο για την Αμοργό» τωρα ο Ορφεας παιζεις στον δρομο με
το συγκροτημα sailing tomatoes και ακουστε από αυτούς τον χορό του Βαρταν από το φιλμ
Αμέρικα-Αμέρικα του Καζάν: http://www.youtube.com/watch?v=cL9wNX1avDw . Αν αυτοί ειναι
ερασιτεχνες, εκτέλεσης ή ρεπερτοριου, τότε οι επαγελματιες ποιοι είναι; Πρεπει πρωτα να
τους παρουν καπου με ΑΣΕΠ ή με συνέντευξη πρόσληψης και μετα να κατεβουν στον δρομο
για να μη πιαστει κορόιδο η αισθητική σου από ερασιτεχνες και ρίξεις λεφτα στο ταγαρι, στο
κράνος ή ξερω-γω πού αλλού; Άντζελα κι Αλέκο, διαβαστε καποια στιγμη φορα και το
κονσεπτ διανομης πληρωμης και δειτε ομοιοτητες και διαφορες με τα «τέλη επαιτείας» του
Τζώννυ που σας έλεγαν τα παιδια της ομαδας. Παιδια πού ήμασταν;
Σούζυ:-Στο 2ο του Μάκη που’λεγε ο ντ’Αρτανιαν.
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Λένα:-Α ναι! 2ον: Μου’πε ο Μακης για τον πεθερο του Μαντου τον μπαρμπα Θοδωρη ότι
μια φορά ήρθε με ολο του το σόι ενας παππους Ιταλος στο τσαγκαραδικο κοιταχτηκανε και
ξαφνικα πεταχτηκανε πανω και αγκαλιαστηκανε, ο μπαρμπα Θοδωρης στον Πινδο τον ειχε
βρει τραυματια στα χιονια και τον ειχε παρει στην πλατη και τον πηγε στην Ιταλική μερια
και χωρις διερμηνεα απλώς ανταλλάξανε ονοματα και τοπο κατοικιας μηπως ξαναβρεθούνε
ποτέ στο μελλον μετα τον πολεμο. Κι όταν βρεθηκανε ειχαν εγγονια, ειχαν μεσολαβησει
χουντες, εμφύλιοι, μπουραντάδες, ξύλο σε τακτα διασηματα με ραντεβου «έλα την ταδε μερα
και ωρα το βραδυ στο σχολειο να σε δειρουμε για να μην ερχομαστε να σε παρουμε απ’το
σπιτι, όπως τότε που’χες κρυφτεις στην καμιναδα και δεν σε βρηκαμε αλλα τωρα το ξερουμε
το κόλπο», σε σχολειο μάλιστα που το’χανε κτισει με προσωπική εργασια όλοι μαζι οι
κατοικοι αφου για τα παιδια τους ητανε. Αλλού, έχω ακουσει, κτιζουν όλοι μαζι σπίτι σε
όσους είναι να παντρευτουν και με την σειρα τους οι γαμπροί κτίζουν σε επομενους που θα
παντρευτουν κ.ο.κ., μαθηματα κοινοτισμού στα παντα, ακομη και στο να κτισεις ο ιδιος τον
τοπο να σε δερνουνε μην ξοδευτει το κρατος για τα μούτρα σου 3ον: Μια φορα πριν
ξεκινήσουμε με το ταξί πήρε ο Μάκης κατι απ’τον φουρνο κι ο φουρναρης, ο Σταύρος του
κυρ Βαγγελη, επειδη δεν εκλεισε την πόρτα, του φώναξε «Σε βάρκα γεννηθηκες;» κι ο
Μάκης του απαντησε «Ναι, αν δεν στο’χω πει ρωτα τον πατέρα σου που σίγουρα του το’χω
πει». Τον ρωτησα τι εννοούσε και μου’πε το εξης απιστευτο: ο πατερας του επειδη ηταν
αριστερος έπαιρνε κάθε τοσο κλήση ρουτινας στο νησι του να παει να τον δειρουνε. Επειδη
όμως ήταν ψαρας και η γυναικα ενός αστυνομικου που ήταν γειτονισσα έπαιρνε καμια
φορα κανα ψαρακι για σουπα για το παιδακι τους που ήταν φιλασθενο και γι’αυτο ενιωθε
υποχρεωση στην μαμα του Μάκη που της το’δινε δωρεάν, της αποκαλυψε μια φορα ότι είχε
ερθει διαταγή το μπερνταχι που θα τρωγανε στην ρουτινα οι αριστεροι την επόμενη νυχτα
να είναι ιδιαζόντως βαρυ. Της ειπε λοιπον ότι καλυτερα να κρυβονταν ο αντρας της
οπουδηποτε μπορουσε για να το αποφυγει. Ο μελλων πατερας του Μάκη, όμως, πώς να
παει να κρυφτει που δεν μπορουσε να αφησει γυναικα ετοιμόγεννη για να αποφυγει εκεινη
την συγκεκριμενη φορα το ξύλο; Την έβαλε λοιπον στην βαρκα και απλως ανοιχτηκαν στο
πελαγος αντι άλλης κρυψωνας, και εκει στην βαρκα γεννηθηκε ο Μακης. Για τις δυο, ή
μάλλον τρεις, Κατερίνες, πες εσυ Σουζυ που τις θυμηθηκες πρωτη, και για τον κυρ Σπύρο
και τον κυρ Βαγγέλη, παρομοίως, πες εσύ Τζώννυ, ή μάλλον διάβασε εσύ.
Άντζελα:-Τζώννυ, χωρις να νομισει πάλι η Σούζυ ότι σας την πέφτω εσας ή του
Ντ’Αρτανιαν πες μου ειλικρινά, θεωρείς ή δεν θεωρεις ότι κάτι πρωτότυπο υπαρχει ακομη
και στο να αναδιατασσεις πράγματα που δανειζεσαι από αλλους;
Τζώννυ:-Αν ρωτατε αν είναι σπανιο , όχι δεν είναι. Κατά βαθος όλοι αυτό δεν κανουν; Αν
ρωτάτε αν το αποτέλεσμα είναι μοναδικό για τον καθενα που το κάνει, ο ντ’Αρτανιαν σαν
καθηγητης φυσικών επιστημων, άρα και βιολογιας, έλεγε ότι όλη η ζωή είναι σαν μια τέτοια
αφομοιωση, κάθε έμβιος οργανισμός παίρνει τροφές, τις διασπά στα μικρά βιομορια που
είναι κοινα σε ολους τους οργανισμους και τα αναδιατασσει με τρόπο που να σχηματιζουν
τα μεγαλομόρια, π.χ. τις πρωτεϊνες του ειδους του και το ΝτιΕνΕϊ το δικο του ή καπως ετσι.
Αλέκος:-Τουλάχιστον τον άλλο ορισμό πρωτοτυπιας τον δεχεστε; «Πρωτότυπος δεν είναι
όποιος δεν μιμείται άλλους αλλά όποιος δεν μπορούν να τον μιμηθούν»
Σούζυ:-Χαχαχα! Σορρυ. Θα σας πω ύστερα
Τζώννυ:-Μα ποιο είναι το ζητούμενο κύριε Αλέκο;
Αλέκος:-Τι εννοείς;
Σούζυ:-Κύριε Αλέκο, του τον είπε μια φορα κι η Στέλλα αυτό τον ορισμό κι ο Τζώννυ πήγε
να πάθει κατάθλιψη. «Μα εμείς το φόρματ με τις πρόβες δεν το καναμε για να μας
μιμουνται ευκολα; Χωρις αποστηθίσεις, με επι σκηνης αναγνωσεις και χωρις σύνθεση νεων
τραγουδιων αλλά απλώς χρηση παλιων; Άρα το να ειμαστε αμίμητοι είναι ευχή ή κατάρα;
Δεν είναι σα να μας λενε «Καλή αποτυχια « αντι «καλη επιτυχια»;», αυτά φωναζε.
Άντζελα:-Χαχαχαχα! Και η Στέλλα τι του απάντησε;
Σούζυ:-Είπε επί λεξει: «Ενταξει, με επεισες. Εννοω με την εννοια που λενε την φράση
«Μάλλον θα πρεπει να μελετησουμε την παιδική σου ηλικία». Ντίνα, να σκύψουμε και στο
προβλημα του Τζώννυ, όλο τις ατάκες του Μιχάλη θα αναλύουμε; Ακους εκει, να θεωρει
σαν συνταγή αποτυχιας την πρωτοτυπια και να φωναζει λες και μας ειπανε κομφορμίστες!».
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Τζώννυ:-Γυναικείες συζητησεις κυριε Αλέκο. Είμαστε μειοψηφία. Τελικα ας ξεκινήσω εγώ
με τον κυρ Σπύρο που μας ειπε ο ντ’Αρτανιαν και μας λέει ύστερα η Σούζυ αυτά που μας
θυμισε οτι ξεχασαμε (ψαχνει λιγο στο λαπ-τοπ) «…Ο Κώστας που θα δεις Λένα είναι ο
συναδελφος που ειχατε συναντησει στη Αθήνα όταν ειχαμε βρεθεί όλοι μαζι εκει από
Γλώσσα, τοτε που ήρθατε να παραλαβετε τον Τζώννυ, και πηγαμε να δουμε στον «Ζέφυρο»
στο Θησειο την 2η συνεχεια του Μπρανκαλεονε, και η Σουζυ, που βεβαια δεν προλαβαινε
τους υποτιτλους αρα καταλαβαινε μονο όσα κι ο Τζώννυ, που θεωρησε ότι ηταν Ιταλοι
Μοντυ Πάυθονς , παρατηρησε ότι ο Βιτόριο ο Γκασμαν, εμοιαζε στον μακαρίτη τον Νίκο,
τοτε δεν ηταν μακαριτης, και γελασε πολύ όταν του το’πα επειδη της ειχε αδυναμια κι ακομα
περισσοτερο γέλασε όταν του υπογράμμισα ότι ειπε πως ο Γκάσμαν εμοιαζε σε αυτόν και
όχι το αντιστροφο, αλλά πάνω απ’όλα εδωσε ρεστα όταν του’πα για το μπαζάρ κλπ του
νηπιαγωγειου με το οποιο τα παιδια θα μαθαινανε την αξία του χρήματος και η Σούζυ που’χε
βαλει σ’έναν παγκο μια κουκλα της για πούλημα και αλλού ένα εικονογραφημενο παραμυθι
παιδικό, μόλις πουλησε το παραμυθι έτρεξε να προλαβει μη πουληθει η κουκλα και με τα
λεφτα που μόλις ειχε παρει την αγορασε, την φίλησε και την εκρυψε να μην την ξαναχασει,
«να που ένα μπαζάρ διδαξε και κατι σοβαρο, οτι δεν εχει καμια αξια το χρημα» είπε ο Νικος,
με πηρε λοιπον τηλέφωνο ο Κώστας , που έκτοτε εχει ερθει τόσο πολλες φορες στην Γλωσσα
που ο Κώστας της Τασουλας του κάνει κι έκπτωση στα δωματια (αλλά, βλεπεις, σαν
περήφανος Λάκων δεν δεχεται φιλοξενια , ουτε καν τραπεζωμα, και θα νομιζει ο κοσμος ότι
ή μαλλωμενοι ειμαστε ή ότι η Μαρια δεν μαγειρευει καλα) με πηρε λοιπον τηλέφωνο ο
Κώστας να μου πει, ότι θα πηγαινε με τον πατέρα του, που τόξερα οτι ηταν Μακρονησιωτης,
στην συναυλία του Θεοδωρακη στην Μακρονησο μηπως ήθελα να κατέβαινα από Γλώσσα να
παω μαζι τους, εγω νόμιζα ότι η Μακρονησος είναι καπου στη Λέρο ή στον Αϊ Στράτη ή
στα Κύθηρα, την γεωγραφια βλεπεις μονο από τίτλους φιλμ την ξερω, κι από νησια εχω παει
μονο Σάμο ως φανταρος και Γλώσσσα ως καθηγητης, και Ροδο από πενταημερη ως
μαθητης, κι εκει που τον ρωταγα αριθμο ημερων για να κανονισω εισιτηρια ακουω τον κυρ
Σπύρο να φωναζει από μακρια «πες του Γιαννη ότι μια μερα είναι ευκολη, εγω τρια χρονια
εκατσα εκει»…Πήγαμε…Ο κυρ Σπύρος ήταν 82 χρονων, αλλά δεν κουραζοτανε καθόλου
που αντι τρια χιλιομετρα, και με λεωφορειο, μας πήγε στον τοπο συναυλίας πέντε χιλιομετρα
με τα ποδια και όχι από τον δρομο αλλά από κατσάβραχα. Παντού μυριζε εντονότατα θυμαρι
κι αργότερα αναρωτήθηκα μήπως ο στιχος «μυρισε το σφαγειο μας θυμαρι και το κελι μας
κόκκινο ουρανο» του Θεοδωράκη είναι σχετικός συνειρμός ή σχετική αναφορά. Ακουσαμε
από πρωτο χερι απ’τον κυρ Σπύρο για μια όχι ρουτινιερικη, ειδική και μεγάλης κλιμακας,
νυχτα Αγιου Βαρθολομαίου στη οποια όσοι δεν υπεγραφαν δηλωση μετανοιας προκληθηκαν
για να πανε να αρπαξουν τα οπλα των φρουρων ώστε να υπαρξει πάτημα να τους σκοτωσουν
εν ψυχρω για ανταρσια αλλά ειχαν συνενννοηθει να αντιδρουν μονο με πετρες. Σκυβοντας
λοιπον να αρπαξει μια πετρα έφαγε μια σφαίρα, με τρόπο που το σκυψιμο τον γλιτωσε γιατι η
σφαιρα μπηκε στον σβερκο και βγηκε, μας εδειξε και τα δυο σημαδια, λιποθύμησε και
αιμορραγούσε και στο στρατιωτικό νοσοκομειο στην Αθήνα που ξύπνησε δεμενος στο
κρεββατι του ειπαν ότι στο καραβι τον πηγε καποιος που δεν τον ειδε ποτε, ουτε εμαθε τι
απεγινε, απλως ξερει οτι ειχε και τα δυο χερια σπασμενα και καθως κατευθυνοταν προς το
καραβι φωναξε «βγαλτε του την ζώνη και δεστε τον στην πλατη μου» και όταν έτρεχε με τον
κυρ Σπύρο νεο στην πλατη, ετρεχε από πίσω κι ενας φρουρος που φωναζε «Είναι
Βούλγαρος; Λέγε ρε είναι Βούλγαρος;» κι ο άλλος ελεγε «δεν ξερω», τοτε Βούλγαρος δεν
σήμαινε οπαδός του Άρη αλλά κομμουνιστής, και ρωταγε για να πυροβολησει χωρις και
πολλές-πολλές συνεπειες, υποθετω, αφού από τα τελευταια πραγματα που θυμοταν πριν
λιποθυμησει ήταν ένας αξιωματικος που ηταν κρατουμενος και του’λιωσε στο έδαφος το
κεφαλι με την αρβυλα ένας φρουρός δεκανεας, αφου δεν υπάρχει τιποτε πιο επικινδυνο σε
εμφυλιο από «προδότη στρατιωτικό» (κι η Μαρια είχε συγγενη αξιωματικό Μακρονησιωτη
που πεθανε από βασανιστηρια χωρις να κανουν τιποτε οι συγγενεις που ηταν στα βουνα με
τον Ζερβα. Κι η μάνα μου ειχε συγγενεις κι απ’τις δυο μεριες, κι ο πατερας μου, αλλά όταν
κάποιοι τον πηγαν στην πηγάδα του Μελιγαλα λεγοντας «πουστη Αλεβίζο που δεν μου’δινες
λεφτα» (επειδη ηταν ταμιας στην τραπεζα Μελιγαλά!) κάποιοι συγγενεις τον γλίτωσαν. Για
στρατιωτικούς όμως τετια δεν γινόταν). Επίσης μας πηγε στο μερος που γνωρισε τον αδελφο
της μανας του Κώστα και που από εκεινον αργοτερα την γνωρισε και παντρευτηκανε…Αυτά.
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Σούζυ:-Και οι τρεις Κατερινες που θυμήθηκα ήταν φιλόλογοι, η νεοτερη ήταν η δεσποινίς
Κατερίνα και ειχε παππού Μακρονησιωτη, η μια κυρία Κατερίνα ήταν η μαμα της Άτλας και
του Ορφεα, δηλαδή η τραγουδίστρια που λεγαμε με το ντεφι, και είχε μπαμπά
Μακρονησιωτη, η άλλη κυρία διδασκε όχι στην Γλώσσα αλλά στην Σκιαθο απεναντι αλλά
το βιβλίο « Η Σκιάθος στα χρόνια της θύελλας» που ειχε γραψει αναφεροτανε στην
αντισταση που ειχε κατά τον 2ο παγκοσμιο πόλεμο όλη η περιοχή και την εκτιμούσε
απεριόριστα ο κύριος Γιάννης λέγοντας «αν εγω ειμαι ο ντ’Αρτανιαν της μνημης τοτε η
Κατερινα τι είναι; Που εγω μονο του κυρ Βαγγέλη μελετησα το ημερολόγιο ή κατέγραψα τις
διηγησεις ενώ εκεινη το’κανε για τριψηφιο αριθμο προσωπων , συμπεριλαμβανομενου και
του κυρ Βαγγέλη. Μεχρι και Γερμανους αντιστασιακους που αυτομόλησαν στο Πήλιο βρήκε.
Για τον παππού της λοιπόν η πρωτη Κατερινα είπε στα παιδια ότι κάποτε που στην
Μακρονησο χαρηκανε επειδη τους ειπαν ότι θα φερουν και τις εκτοπισμενες γυναικες στο
νησί , αυτό το κανανε μήπως και εχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε διχασμό, σε πειρασμο
δήλωσης ή σε ψυχολογικό σπασιμο, π.χ. καθως τις αποβίβαζαν ειχαν τους αντρες να
παρατηρουν πισω από καγκελα και αρχισαν να τις κακομεταχειριζονατι, και οι αντρες
λυσσαξανε και μασάγαν σιδερα. Ο πατερας της κυριας Κατερινας βρέθηκε στην Μακρόνησο
με ένα απίστευτο τρόπο: Ειχε μπει 16-αρης στο ΕΑΜ και πηγε στην πρωτη του αποστολή
με έναν θειο του, τους πηραν ειδηση τρεξανε και χωρισανε και ψαχνοντας οι Γερμανοι
πηραν την κατευθυνση που πηρε ο ανηψιος, τον πιασανε , βαλανε καποιο ειδος μεσο να μη
σκοτωθει αλλά αντι εκτελεσης τον πηγανε σε στρατοπεδο συγκεντρωσης, γινανε όλοι τους
σκελετοι και σωζοτανε από φαγητο που τους κρυβανε Γερμανοι πολιτες που ειχανε παρεδώσε με το στρατοπεδο μεσα στα χαλασματα όπου κανανε καταναγκαστικά, αυτόν τον ειχε
συμπαθησει Γερμανος φούρναρης που τουμαθε και την τεχνη και τον ηθελε και για γαμπρο
του όταν εμαθαν ότι θα βγουνε, και μάλιστα στην Ελλάδα, αργοτερα, φουρναρης εγινε, αλλά
ξαφνικα ήρθαν Ελληνες να τους παραλαβουν, και θεωρωντας τους επικινδυνους
κομμουνιστες τους πηγανε από τα διαφορα Νταχαου στην Μακρονησο χωρις καν ενδιαμεση
σταση. Τζώννυ να ο φακελλος «Οι παππούδες της Γλώσσας την κατοχη», αλλά πες πρωτα
και για κεινη την συνωνυμία που ο ντ’Αρτανιαν μας τα’πε μονο προφορικα…(Η Λένα βγαινει)
Τζώννυ:- Ο κυρ Βαγγέλης ήταν ξάδελφος του Βαγγέλη Γιαννόπουλου του ΠΑΣΟΚ, ο
πατέρας του ειχε σταλει από Αρκαδία στην Γλώσσα για εκτοπισμό αλλά εκει παντρευτηκε κι
έμεινε για παντα. Μπηλιβ ιτ ορ νοτ , ο ντ’Αρτανιαν συμπαθούσε πολύ και τον Βαγγέλα ή
Βαγγελογιαννόπουλο, όπως τον έλεγε ο Ζουγανέλης σε μιμησεις του, και συχνά τον
τσιτάριζε με την φωνη του. Π.χ. «Τι θα έέλεγα στον Μητσοτάάκη; Πρωθυπουργος είσαι
εσυ ή σαλτιμπάάγκος; Βρε ου-ου-στ από δω. Σαλτιμπάάγκο» . «Γιατι λεω τον Χυτήρη
Χυτήρο; Για τον ίδιο λόγο που ο Εμμανουήλ Ροϊδης έλεγε τον Σαίξπηρ Σαιξπήρο. Για να
τον εντυπώσω στην συνείδηση του λαού. Αμα γινει ανθρωπος θα τον ξαναπω Χυτήρη. Και
τον Τζουμάκο θα τον ξαναπω Τζουμάκα άμα γινει ανθρωπος» «Ο Κοσκωτάς, αυτό το
ελεεινό υποκείμενο, ανηψιός μου είναι. Όταν γυρισε από Αμερική ήρθε να του βρω δουλεια.
Τον έβαλα κλητηρα σε τραπεζα αλλά δεν του άάρεσε του κυρίου. Από μικρός τέτοιος ήταν.
Πλαστογραφούσε απουσιολόόγια, ελέέγχους. «Μικρά παιδια μικράά φαρμάκια, μεγάλα
παιδια μεγάάλα φαρμάκια» που λέει κι η παροιμία. Η μανα του απ’αυτό πήγε». Αλλά αυτό
που δεν χώνευε στον Βαγγέλα ο ντ’Αρτανιαν ήταν που αν κανεις έλεγε εναντιον του κατι
τόσο πετυχημενο όσο αυτά που’λεγε ο ιδιος για αλλους, του’στελνε εισαγγελεα.
Σούζυ:- Το «ραντεβού στα γουναραδικα» που’λεγε η Μαλβίνα, απ’αυτόν το’χε μαθει. Έλεγε
ότι όταν ήταν καπετανιος στον ΕΛΑΣ του’κανε επιθεώρηση ο Βελουχιώτης και φευγοντας
χαιρέτησε λέγοντας «Ραντεβού στα γουναραδικα» κι εκεινος ντράπηκε να ρωτησει τι
εννοούσε ,αλλά μετα ρωτησε τους άντρες του και του’πανε ότι όλοι τους οι κομμουνιστές θα
καταληξουν κρεμασμενοι σε τσιγγέλι διπλα-διπλα σαν τις αλεπούδες που γδέρνουν στα
γουναράδικα , τέλος πάντων ραντεβου σε νεκροτομείο, ή γενικα γυμνοί σε παραλληλα
τραπεζια για αναγνωριση πτωμάτων όπως στην ταινία «Ψυχή βαθειά»
Τζώννυ:- «Εγω το Μαλβινάάκι το ξερω απο 16-άάρι, που βρονταγε τη γροθια στο τραπέζι
στον προεδρο του δικαστηριου κι εκεινος μου’λεγε ότι χαραμιζω την καριερα μου ως νομικός
που υπερασπιζομαι τέτοιους ανθρώπους και του απαντουσα «Κύριε προεδρε, εγω όποιον
σγαρλάει το κατεστημενο τον θεωρω αδελφο μου» «Τι θα πει «σγαρλάει»;» «Όπως σγαρλαει
η κότα το έδαφος με τα νυχια της»«Και σκερβελές τι θα πει;» «Κατι σαν τενεκές ξεγάνωτος»
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Σούζυ:- Τον ειχε πρωτακούσει από τον μικρό του τον αδελφο του στην μεταπολίτευση που
ηταν φοιτητης και Κινεζόφιλος και κάθε τόσο ασκουσε έφεση κλπ κι ότι όλα τα «ήσκησε
έφεση και αφεθη ελεύθερος» εργολαβια Γιαννόπουλου ήταν που τα έκανε δωρεάν
Τζώννυ:-Αλλά έλεγε κι ότι του θύμιζε και τον πατερα του, άλλο που τον Βελουχιωτη τον
ειχε δει κι εκεινος σε επιθεωρηση αλλά στον Μελιγαλά,κι από την άλλη μεριά της στοίχησης.
Όταν εξηγουσε στο καναλι 29 τον θεωρούσε σαν τον χωριανο που πήγε στην Αθήνα και
σπουδασε κιολας, και γυρναει και εξηγει τα πάντα κατω απ’τον Πλατανο και ακουνε οι άλλοι
και τον καμαρωνουν κιολας, όχι ότι σπουδασε ο πατερας του, για φιλολογος ξεκινησε στην
Θεσσαλονικη αλλά τα παρατησε και πήγε στην Αγροτική τραπεζα. Ο Βαγγέλας μαθαινοντας
οτι οι Αεροπαγιτες ακουγανε την αναλυση της δίκης για το σκανδαλο Κοσκωτά που’κανε
κάθε μεσημερι στο καναλι 29, τους έβαζε προθερμανση πριν εμφανιστεί κι ο ιδιος
αντάρτικα, για να προλαβουν όλοι να εχουν επιστρεψει σπιτι τους, κι έτσι τους τάραζε στα
«βρονταει ο Ολυμπος αστραφτει η Γκιώνα» με εικόνες από ανταρτισσες με δικωχα και με
σταυρωτά ζωσμένες ζώνες φυσεκλικια και φωτογραφιες δικες του με τον Βελουχιωτη, και
ξαφνικά έβαζε Γκάτσο-Ξαρχάκο «Εμενα φίλε με λενε καραγκιοζη, δεν με τρομαζουν οι
μασωνοι κι οι μαφιοζοι» και εμφανιζόταν, και χαχαχα ηδονιζότανε ο Ντ’Αρτανιαν και με
την σκηνοθετική δεινότητα του Βαγγέλα και με το πως ενσάρκωνε και στη φατσα και στο
μποντυ λάνγκουατζ τον συλλογικο Ελληνα που εμοιαζε στον καραγκιόζη και στο πώς
εμπλεκε και σε άσχετους πολεμους και σε καρπαζοθύελλες κι όλα από πανω απ’το κορμι του
περναγανε, ο Θανασης στη χωρα της σφαλιάρας, ο Βαγγέλας με θραύσματα ακομα στο
πνευμονα από έκρηξη στον πολεμο…
Σούζυ:-Ξέχασες που’λεγε κι ότι για να ακουει το ’29 σαν κατω από πλάτανο έλεγε στην
Μαρία να παιρνει σταφύλι ως γλυκο του κουταλιού να το’χει μαζι με τον καφε.
Τζώννυ:-Αα..ναι. Κι εκεινη τον έλεγε «Αυριανιστή» και του θυμιζε ότι ο Ιωαννου το Ραδιο
Κουρή το’λεγε «Κουράδιο» και την «Αυριανη» την έλεγε «Μαυριανη», αλλά καθοτανε να
ακουει μαζι του κι έλεγε «πανηγυρι το’χαμε»…Άλλο το «πανηγυρι το’χαμε» κι άλλο το
«ήταν για τα πανηγυρια». Είναι πιο πολύ σαν το «περιβόλι ήταν ο άνθρωπος»
Σούζυ:-«Ακους εκει εγω Αυριανιστης που μεχρι και τον Μαστοράκη χειροκροτησα όταν ειπε
την ατακα «θα παρει τη θεση μου για παρουσιαστης ροκ ο Κακαουνακης; Μα όταν ειχα
ξεκινησει παρουσιαστης ροκ εγω ο Κακαουνακης έτρωγε βαλανιδια». Τι εποχες ζουσαν οι
μεγαλοι!
Τζώννυ:-Αφου εμεις με το καν που ακουγαμε γι’αυτές από την μαμα σου κι από τον
ντ’Αρτανιαν γελαγαμε μεχρι δακρυων φαντασου πως θα’ταν από μεσα…
Άντζελα:- Δοξα τω Θεω δεν πατε πισω στις πλακες κι εσεις. Κάθε άλλο. Ευχαριστουμε για
το κομπλιμεντο σας στα παλιά μας, καλωσύνη σας, αλλά δεν πειραζει, μη μας εχετε εγνοια….
…(Η Λένα ξαναμπαινει)

Αλέκος:-Τζώννυ προσωπικά ο Βαγγέλας εδώ μου καθεται, αλλά εντάξει, η παρουσιαση καλη
ητανε. Εδώ όμως γενναται αλλο θεμα. Ενταξει, αν καποιος μπορει ακομα και τον Βαγγέλα να
τον κανει να μοιαζει σοβαρο θεμα, σιγουρα εχει πένα. Αλλά τοτε γιατι τη χαραμίζει στον
Βαγγέλα; Δεν εννοω βεβαιως το γιατι να γραφει για καποιον που αν πουλαγε θαπρεπε να του
δωσει ότι έβγαλε. Άλλωστε εμεις οι μπλογκερ ειμαστε οι κατ’εξοχήν τύποι που γραφουν
απλώς γιατι καποιο θεμα τους αρεσει και σκεφτονται ότι θα αρεσει και σε αλλους χωρις να
ρωταν ποσους, όπως θα έκαναν αν ειχαν εκδότη που θα αποφασιζε αν θα το εξεδιδε , πολλώ
μάλλον αν ηταν επαγγελματιες που ζουσαν με προμηθειες και προκαταβολες για επομενα
βιβλια που θα υπεβαλαν τα σχεδια τους σε καποιον να δει αν θα ήταν καλη επενδυση. Αλλά
πες μου κατι Τζώννυ: Από την όποια ταυτιση, που σιγουρα νιωθεις με τοσα τσιτατα του που
ξερεις απ’εξω, και με τις προβες που λες ότι απ’αυτόν τις μαθατε, τι θα απαντουσε αυτος ή τι
απαντατε εσυ, κι η Σούζυ, κι όλοι σας στη ομαδα. Θα το κανατε να βγάλετε κατι με λεφτα;
Θα το θελατε εστω; Μη μου πεις όχι γιατι δεν θα σας πιστεψω. Θα το θεωρουσατε ότι δεν
είναι σωστό για καποιο λογο ή από καποιο συνδρομο;
Τζώννυ:-Σιγά-σιγά, πρωτα-πρωτα την Σούζυ ρωτήστε την χώρια, εδώ την εχετε , αλλά και
τους άλλους έναν-έναν, αφού ακομα και να ψηφιζαμε μεταξυ μας για κατι και να το
υπακουαμε το αποτέλεσμα , αν δεν διαφωνούσουσαμε απόλυτα, ακομη και τοτε δεν θα’χαμε
όλοι την ιδια άποψη. Άρα απαντω μονο για μενα. Αλλά δεν με ρωτήσατε ένα πραγμα, τρια
με ρωτησατε. 1)Αν θα’θελα να κανω κατι για λεφτα κλπ, 2)αν θα το’κανα και 3)αν θα’χα
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δικιο να το κανω. Πάνε πακετο; Μπορει κατι, π.χ. λεφτα , να το θελω αλλά να μην το κανω
γιατι δεν θεωρω ότι θα’χα δικιο αν τοκανα . Ετσι που τα ρωτησατε όλα μαζι θα’ταν λες και
αν κατι το θελει καποιος τοτε πρεπει οπωσδηποτε και να το κανει γιατι αλλιως π.χ. δεν
θα’ταν μαγκας, ή λες και αν καποιος εχει ηδη κανει κακο τότε πρεπει να το θεωρει και
σωστο γιατι αλλιως θα νιωθει κακος λες και δεν είναι πιο χρησιμο να κανει κατι για
σταματησει τις συνεπειες αυτου που κακώς εκανε. Δεν σας λεω ότι εσεις σκεφτεστε σαν τις
διάφορες αυτές πιθανότητες, απλως ότι αν το βαζατε σαν ερωτημα πολλαπλης επιλογης
θατανε σαν τις παραπλανητικες ερωτησεις των γκαλοπ που κατά βαθος απλως αποσκοπούν
να κανουν να ξεχαστεί η ύπαρξη αλλων πιο σωστων εναλλακτικων λύσεων. Αρα ειτε ξερετε
την απαντηση που σας ειπα και απλως μας δοκιμαζετε, ειτε εχετε ηδη μπερδευτει κι ο ιδιος
και θεωρειτε πακετο τα τρια που αναφέρατε, ειτε δεν έχετε ακομα σκεφτει αρκετα και απλως
ρωτατε για να’χετε ερεθισματα πριν σκεφτειτε. Όσον αφορα τον Ντ’Αρτανιαν , αν ,
πιθανοτοτατα, μοιαζουν οι αποψεις μας και αν ο επηρεασμος γινεται παντα μονο από
γεροντοτερους προς νεοτερους λογω πειρας και όχι κι αντιστροφα λογω μη ακομα εμπλοκης
σε θολά νερα, τοτε παραμενει απλως το ερωτημα αν η ομοιοτης σημαινει ότι μου εκανε
πλύση εγκεφαλου ή αν μου αναίρεσε μια πλύση εγκεφαλου που υπήρχε από τα διαφορα
πακετα που ολοι δεχομαστε…
Άντζελα:-Σούζυ, εσυ που τους ξερεις και τους δυο τι λες; Εχει ο Τζώννυ υποστει πλύση
εγκεφάλου;
Σούζυ:-Μα μια ερωτηση του έκανε ο κυριος Αλέκος μ’αλλες τρεις του απαντησε. Υποθετω
ότι όποιος σου κανει την πλυση θα σου λεει τρια και θα του απαντας ένα. Αν για κάθε
προταση που θα του’λεγε οποιος θα του’κανε την πλυση του Τζώννυ, ο Τζώννυ απαντουσε
με τρεις τοτε ο αλλος θαπρεπε να του πει εννια κλπ κι οποιος εξουθενωθει πρωτος. Ε, ποσο
πιο εξυπνος απ’τον κυριο Αλεκο θα’ναι πια αυτος ο ντ’Αρτανιαν να τα βγαλει περα μαζι του
καλυτερα απ’ότι ο κυριος Αλεκος;
Άντζελα:-Χαχαχαχαχα! Αλέκο τι έπαθες;
Αλέκος:-Πλύση εγεφαλου απ’την Σούζυ. Το ξαναλες σε παρακαλω με πιο απλά λογια;
Σούζυ:-Θα τα πω όπως το’πε ο Μιχάλη σε κάποιον με τον οποίο όλο τσακώνονται στην αυλή
και του είπε «Σιγα μην κατσω σαν και σενα να μου κανει πλύση εγκεφάλου ο Μακενζι» κι ο
Μιχάλης φώναξε «Θέλετε να μην παθετε πλύση εγκεφάλου; Μεινετε ανεγκεφαλοι»
Τζώννυ:-Κυριε Αλεκο εγώ νιωθω πως κατι συναισθηματικό σας μπλοκαρει. Κι όχι κατι
που’χει σχεση με κοντρες μεταξυ μας ή με κολλημα σε λεφτά. Ίσως και κατι σε σχεση με τον
κυρ Βαγγέλη αν και μάλλον φταιμε εμεις που φλυαρησαμε εκτος θεματος . Σιγά ρε Σούζυ,
έπιασες τον κυριο Αλέκο απ’τα μουτρα.
Αλέκος:-Σούζυ, έτσι ακριβώς το’πε ο Μιχάλης;
Σούζυ:-Όχι. Είπε: «Εσύ τι αγχωνεσαι; Σ’εσένα δεν θα βρει ίχνος εγκεφαλου να σου κανει
πλύση. Μην αγχωνεσαι. Απαγχονίσου»
Αλέκος:-Είδες Τζώννυ; Με σκεφτηκε η Σούζυ και δεν με επιασε απ’τα μουτρα όπως νομισες.
Σουζυ, ο Μιχάλης δεν ήταν που ειχε πει το ανεκδοτο με το αντικομφορμιστικό χελιδίνι;
Σούζυ:-Ναι.
Αλέκος:-Άρα ο μπαμπας του του’δειχνε παλια ποστερ Αμερικανικα. Κι αρα ισως και στικερ.
Ένα στικερ ελεγε “Avoid hangover. Stay drunk” Mπραβο και στον μπαμπα του που του τα
μαθαινε, δυο φορες μπραβο και στον ιδιο για τον τροπο που και τα μαθαινε και τα αξιοποιει
σε νεες ατακες.
Σούζυ:-Και τρεις φορες μπραβο σε σας που τιποτε δεν σας ξεφευγει, ειχα αμεσως ρωτησει
τον Μιχαλη από πού του’ρθε και μουπε ακριβως ότι ειπατε τωρα και φωναξε «Εντάξει;
Όποιος θέλει να μην του κανει πλύση εγκεφαλου ο Μακενζι να παραμεινει ανεγκεφαλος κατά
το όποιος θέλει να μην ξερναει και να μην εχει πονοκεφαλο μετά το μεθυσι να παραμενει
μεθυσμενος» . Αν ήμουν αγορι θα’λεγα «πεφτω και παιρνω». Εντάξεντάξεντάξ’ Τζώννυ δεν
χρειάζεται τοσο πολύ να προλαμβανεις τις επιθυμιες μου…(ξαφνικά τον ειδε ότι ήδη ειχε αρχισε
να παιρνει καμψεις) αν και τοσο πολύ που τις προλαβες θα το’κανες επειδη ο ιδιος εδωσες
ρεστα με τον κυριο Αλέκο μας…
Αλέκος:-Παιδια ουτε ντουετο σε τσιρκο να’σασταν. Τέτοιος συγχρονισμος!
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Λένα:-Τζώννυ, ασε τις καμψεις και συνεχισε το σκεπτικο σου για το ότι ίσως κατι
συναισθηματικο μπλοκάρει τον Αλέκο, Σούζυ πηγαινε να φερεις απ’τη κουζινα αυτά που
ετοιμασα, όχι λάθος παω εγω εσυ κατσε ν’ακουσεις και σας ρωτάω ύστερα…
Άντζελα:-Λένα κατσε εσυ να ακουσεις, παω στην κουζινα εγώ που καταλαβα τι θα πει ο
Αλέκο γιατι εχω δει παλια ανάρτησή του για κατι σχετικο…Αλέκο εκεινο που σκεφτοσουν
σε ταξίδι στη Ρουμανία δεν θα πεις;
Αλέκος:-Ναι ρε παιδια, δεν αντεχω το ότι άλλο πραμα η ποίηση κι ο Κατρακης στο «Ταξίδι
στα Κύθηρα» κι άλλο τα γεροντακια που σε πλησιαζουν και σε ρωτάνε «Νικάμε σύντροφε;»,
σαν ναταν σε υπογειο υποπληροφόρησης, με σφαζει να πω τη λέξη «ζωώδης κατασταση»,
σαν την πιθηκώδη εικονα στο Underground του Κουστουριτσα.
Σούζυ:-Αυτό ήταν όλο; Παω να βοηθησω την κυρία Άντζελα κι ερχομαι να απαντησω.
Τζώννυ εσυ σκεψου κατι άλλο που μου’ρθε τώρα: Πώς θα παίζαμε το παρόν διαλειμμα αν
ήταν μερος παράστασης ή πρόβας παράστασης ή αναρτησης περι πρόβας παράστασης. Θα
καναμε διαλειμμα για τους θεατές να πανε κι εκεινοι για κυλικειο, καπνισμα, ξεμουδιασμα,
τουαλετα, κινητό ή ξέρω-γω καμψεις κλπ ή θα το είχαν ηδη κανει καπου διοτι ηδη ήταν
τεραστια η μεχρι τουδε διαρκεια και τωρα θα ξανα-ηταν καθιστοί και θα άκουγαν εμας να
κανουμε το διάλειμμά μας σαν μερος της παραστασης; …Αααα! Μου’ρθε ιδεα αλλά
σκεψου κι εσυ. Α! Κύριε Αλέκο και…κυρία Άντζελααα, δεν θα πειτε σπίτια σας ότι θα το
ξενυχτησετε; Ξαφνικα εμφανιζονται η Άντζελα και απο πισω της η Λένα με πιατα στα χερια
Άντζελα:-Τα φεραμε όλα, μην πας πουθενα, αλλά μου’ρθε κι εμενα ιδεα γι’αυτό που έλεγες.
Αλλά προϋποθετει σαν υποβαθρο να ξερουμε οτι οι Πλατωνικοί διαλογοι διαβαζονταν
δημοσιως , με τον Πλατωνα να διαβαζει τα λογια του Σωκρατη.Στο σπίτι ήδη εστειλα μήνυμα
Σούζυ-Μισό λεφτο κυρία Άντζελα. Τζώννυ (αυτό κοφτά ): Άσκηση ετοιμοτητας. Τι θάλεγε ο
μικρος Σπύρος αν ειχε μόλις ακουσει την κυρία Άντζελα;
Τζώννυ:-Αντε καλέ κυρία. Αφου κι ο Πλατωνας από μεσα τα διαβαζε, εμας τι μας λετε να
τα λεμε απ’εξω; Εδώ δεν ταξερε εκεινος που τα σκεφτηκε και θα τα ξερουμε εμεις;
Σούζυ(κοφτά):- Μαμά πες τι σου’χε γραψει ντ’Αρτανιαν ότι του’πε ο Σπύρος μετά τον
αποχαιρετισμο που του’κανε η Γ Λυκειου. Αφου θυμισω εγω ότι η Ζαφειρούλα ανέφερε μια
σακκούλα με μαρκαδορους, φωτοτυπιες κλπ
Λένα:-«Εκεί που πάτε κύριε έχετε σπιτι;» «Όχι» «Τότε πώς την εχετε δει; Παίρνουμε μια
σακούλα κι όπου γης και πατρις; Εμένα τον Σεπτέμβρη ποιος θα με περάσει;»
Άντζελα:-Χαχαχαχαχα! ΚΑ-ΤΑ-ΠΛΗ-ΚΤΙ-ΚΟΣ! Α-ΜΙ-ΜΗ-ΤΟΣ!
Αλέκος (χειροκροτωντας) :-Τι τάξη πηγαινε;
Άντζελα:-Εσύ Σουζυ να μας πεις τι εστί Σπύρος.Για να τον θυμηθηκες εσυ,θα ξέρεις κι άλλα
Σούζυ:-Δευτέρα γυμνασιου ήταν. Όσον αφορα το τι εστι Σπύρος, μπορει μεν μια εικονα
να’ναι χίλιες λεξεις που’χε πει η Όλγα αλλά ακομα και ένα δέκατο προβας ενός σκετς είναι
ένα εκατομμυριο λέξεις: Μια ακομη κυρία Κατερίνα και η, δεσποινις τοτε, Ειρήνη που
αργότερα είπε στην Εκκλησία για τον Μάντο ότι και στην κηδεια του τον καμάρωνε η
γειτονια απ’τα παραθυρια, όπως τον λεβεντη στο γνωστό τραγουδι, κανανε προβες με τις
μικρές ταξεις σε μικρά σκετσακια από σκηνες ελληνικων ταινιων του youtube αλλα τις
κανανε από μηνες πριν για να συμμετεχουν όλοι κι όχι μονο όσοι, μεχρι Γ Λυκειου ειχαν
αναδειχθει ταλενταρες και τ’αρπαζαν όλα σε δεκαλεπτα. Ο Σπύρος θα έπαιζε τον Καρπόζηλο
τον κατσέρ που, χωρις λόγια κλπ , όπως ακριβως δηλαδη και στο εργο, το «Πολυτεχνίτης κι
ερημοσπίτης», θα πλακωνε τον Γιάννη, που θα έπαιζε έναν πολύ αδύνατο συγχωριανο του
Βέγγου ως μεροληπτούντος διαιτητη. Ξεκινησανε οι προβες από Φλεβαρη και επειδη ο
αδύνατος Γιάννης τον Ιούνιο θα επαιζε και σε άλλα σκετς ο Σπύρος ειχε πει στον
Ντ’Αρτανιαν ότι θα τον κοιταγε εκει αναμεσα στους θεατες και οταν θα κόντευε η ωρα να
του’κλεινε ματι να του «μουνταρει» του Γιάννη στην σκηνη να τον πλακωσει. Εκει που την
25η Μαρτιου καθοτανε ο ντ’Αρτανιαν κι εβλεπε από κατω την γιορτή, εμφανιζεται στην
σκηνή ο Γιάννης να πει ποίημα και ξαφνικα τρεχει ο Σπύρος αγρια, στον Ντ’Αρτανιαν
ευτυχως κι όχι στον μικρό τον Γιάννη, και του λέει «Αντε κύριε, τι κανετε; Κοιμαστε; Δεν
ειπαμε ότι θα με κοιτάγατε; Εδώ του μουνταρω και τον πλακώνω ή παρακατω;». Απορίες;
Άντζελα:-Όχι. Τα είδα όλα, που λεει και η αργκό της γενιας σας.
Αλέκος:-Όλα κι άλλα τόσα, μα δειξε μας και την εικονα-χίλιες-λέξεις που εννοούσε η Όλγα.
Σούζυ:-Να’τη. Από το πούλμαν προς Αθηνα για αεροδρομιο προς Ρόδο στην 5-ήμερη.
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Κι άλλη μια που δεν φτανουν ούτε χιλιες ούτε ένα εκατομμυριο λεξεις, δεν είναι εικονα δεν
είναι προβα, ειναι κορνιζα. Και στις τεσσερις ανα χειρας σελιδες είναι και οι λεξεις
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Άντζελα:-Κι από πισω φωτογραφιες από τα γιουτιουμπ-ακια εν ειδει «προσεχώς» για όσα
θα’παιζαν τα μικρά; Ο Αντωνάκης; Ο κύριος Πετροχείλος; Ο Μαυρογυαλούρος; Ο Ζήκος; Οι
γεροντοκορες του «Τυφλα ναχει ο Μαρλον Μπράντο»; Θα ξανακλάάψω.
Αλέκος:-Και πιο πισω, τωρα από πιο κοντά, το σχολειο που’χαμε δει από ψηλά; Με την
ανοιχτή πόρτα του σαν σκυλακι που ανοιγει το στόμα του λαχανιάζοντας από χαρά; Σαν
προσωπο; Λες και ακουω το τραγούδι «Ααχ, το σχολειάκι μας , κι αυτό ειχε καρδια» (το
τραγουδάει σαν τον αντίστοιχο στιχο του τραγουδιου «Δραπετσώνα» του Μίκη που λεει «σπιτακι»
αντι «σχολειακι»)

Άντζελα:-Το σχολείο που ο καθενας τους το ακουει να του τραγουδαει «Ακόμα κι αν φυγειες
ως την ακρη του κοσμου, θα’σαι παντα δικος μου, θα’μαστε παντα μαζι»; (Το μουρμουριζουν
σχεδον βουρκωμενοι όλοι τραγουδιστα)

Αλέκος:-Αϊντε να πούμε κανα λεβεντικο να μη μας ξαναπάρει από κατω. Παρ’όλα τα
καγκελλα σε τοσα παραθυρα για να μη σπάνε από μπαλλιές, Άντζελα εσενα σου’ρχεται
καθόλου το «καγκελλα παντού».
Άντζελα:-Με την ανοιχτή πόρτα μου’ρχεται αυτό που’ρχεται και σε σενα
(τραγουδανε κι οι δυο στην μελωδια του τραγουδιου «Η επιστολή» του Μίκη)

Ήταν σαν πόρτες ανοιχτέες/ανοιχτέες/ανοιχτέες,
κοντά σας όλη μου η ζωή
Αλέκος:-Παιδια, αντε να το παρει το ποταμι.
Άντζελα:-Παιδια σας ρωταει ποια ακομα τραγουδια θα’βαλε υπότιτλους στις κορνιζες ο
ξενιτεμενος. Γιατι αυτά σιγουρα θα τα’βαλε. Εκτός κι αν ρωταει γιατι ξενιτευτηκε.
Σούζυ:-Αυτό που σιγουρα δεν έβαλε είναι το «χρόνια στη ζήτα και στη ρεμούλα/γεια σου ρε
Γιάννη με τη σακκούλα» που’χε μαθει από τον Κώστα τον γιο του κυρ Σπύρου κι ας έλεγε ο
μικρος Σπύρος για την σακκούλα κι ας την ειχε ιερή κι ο ίδιος κι όποια ταξη του προτεινε να
του παρει τσάντα τους έλεγε να του παρουν και μια σακκουλα μεγάλη να χωραει και την
τσάντα για το μονο ετσι θα την κυκλοφορούσε.
Αλέκος:-Για τα τραγουδια ρωταω Άντζελα. Το άλλο το καταλαβα. Αλλά αν πω τοτε μη με
ρωτησετε από ποια σημεια το συνηγαγε ο Σερλοκ Χολμς, δεν είναι κει η ουσια και θα’ταν κι
ασεβεια να το παιξω λύτης σε δυσκολα σταυρολεξα σε τετοιο θεμα. Το ευκολο, το γιατι δεν
γυρισε και «τοπαιξε όπου-γης-και-πατρίς» που’πε ο Σπύρος ηδη θα το καταλαβες. Κατι σαν
το Αλέξης, Γρηγορόπουλος εννοω, που’πε ο Τζώννυ. Το γιατί ξενιτευτηκε ήταν γιατι ο
μικρος του αδελφός, ο Κινεζοφιλος στα νιατα του, πεθανε περιπου μαζι με τον Μάντο,
πιθανον και από ιδιο καρκινο στο ιδιο σημειο.
Άντζελα:-Ενταξει , δεν ρωτάω πώς, αλλά μονο το ονομα του δεν ειπες ότι βρηκες.
Σούζυ:-Κι αυτό Αλέξης κυρία Άντζελα. ‘Η μάλλον Αλέκος. Κι όλα τα άλλα σωστα.
Αλέκος:-Παιδια, αντε να το παρει το ποταμι. Τα τραγουδια στις κορνιζες εννοω.
Σούζυ:- Να’τα Α! Μισό λεπτο. Κυρία Άντζελα, συνεχίζουμε αργοτερα αυτό που διακοψαμε,
με Πλάτωνα κλπ, εντάξει;
Άντζελα:-Προφανώς.
Σούζυ:-Να’τα τα τραγουδια:
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Κι όταν ερχόταν η βραδιά…
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…και στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά…
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…αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά!
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Κι όταν ερχόταν η βραδιά
και στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά
αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά
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Κι όταν ερχόταν η βραδιά…

…Αν θυμηθείς, στ’όνειρό μου σε περιμένω ναρθείς
μ’ένα τραγούδι του δρόμου ναρθείς στ’όνειρό μου
το καλοκαίρι που λάμπει τ’αστέρι στο φως να ντυθείς

http://www.youtube.com/watch?v=yzy2J1MLvOQ&feature
Forever on and forever
Forever on side by side
Whoever knew that we two could be free as we fancied
Fancy is free but are we who are bound to each other
by love
To each other by love

http://www.youtube.com/watch?v=7Mt5R5Mn5mE
If I can’t make it to your dream
then try to make it to mine
I’ll wait to hear you come whistling a streetsong like always
like every summer when starlight is brighter to dress in
light’s shine
to dress in light’n shine
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Σήμερα, 17 Μαϊου 2006, μετά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία του Αγίου
Νικολάου στο Λουτράκι, θάφτηκε ο κυρ Βαγγέλης στο νεκροταφείο της Γλώσσας. Πέθανε
σε ηλικία 95 χρονών, πολύ ξαφνικά, χωρίς να προλάβει να καταπέσει. Σαν ολοζώντανος ήταν
στο φέρετρο. Ένα πρόβλημα που είχε με το πόδι του, όταν προ μηνών το χτύπησε, το είχε
ξεπεράσει και πήγαινε πάλι με τα πόδια Κολωνάκι-Λουτράκι. Απλώς για κάποιους πόνους
που είχε, προτίμησε να τους αντέχει αντί να τους πεί στους δικούς του και όταν πια τους
είπε δεν τον προλάβαιναν. Επειδή, εκτός απο το οτι ήταν τόσο αγαπητός σε όλους, είχε
γράψει με τις πράξεις του ιστορία, σωστό είναι να συνοδεύσουμε την κηδεία του με δυό
λόγια: Δεν χρειάζονται πολλά γιατί τον ξέρει ο καθένας. Κι όποιος, απ’τους νεότερους, δεν
έχει ακούσει το όνομα Βαγγέλης Γιαννόπουλος, απλώς τον ξέρει με το όνομα «παππούς».
Επίσης πολλοί συνόδευαν το παπούς με την φράση «άρχοντας ο παππούς». Για όσους λοιπόν
τον ξέρουν τα λόγια είναι φτώχεια. Για όσους δεν έχουν ακόμα ακούσει αρκετά γι’αυτόν απο
τους γονείς τους ή τους παππούδες τους, ο παππούς και η γυναίκα του Μοσχούλα, είναι
ολόκληρη ιστορία που δεν φτάνουν ώρες για να την ακούσουν. Γι’αυτό όσα αντιγράψαμε
απ’το τετράδιό του ή όσα μας διηγήθηκε στα στέκια του και τα γράφαμε θα τα βάλουμε στη
βιβλιοθήκη της Γλώσσας και θα πούμε στους γονείς και παππούδες να λένε στα παιδιά τους
και στα εγγόνια τους να πηγαίνουν να λένε στην Διομίτσα να τους τα δίνει να τα διαβάζουν ή
να ρωτάνε κι εμάς τους καθηγητές τους να τους τα λέμε και να τους τα δείχνουμε στα αρχεία
της ιστορίας της Γλώσσας. Και για τους φίλους του , για να νιώσουν καθώς τον χαιρετάνε
και τον «ξεβγάζουν», ότι τον ακούνε μιά ακόμη φορά να μιλάει, θα αφήσουμε ένα αντίγραφο
απ’όσα έλεγε, όπως τα έλεγε, σε κάθε ένα απο τα στέκια του. Στην Μαρία την Βαρλάμη,
στον Καρβέλη, στο Πέτρινο, στην Ντίνα την Μαντά. Αν υπάρχουν κι άλλα στέκια του να
μας πούνε οι ιδιοκτήτες τους να τους δώσουμε ένα αντίγραφο. Ας τηλεφωνήσουν στο
Γυμνάσιο, στο 33698, κι ας πούνε στον γυμνασιάρχη, τον Διαμαντή Παλαιολόγο, και θα
τους το στείλουμε αμέσως.

Σε όσα στέκια του δεν πιανόταν γρήγορα απ’το σχολείο με τα πόδια πήγαμε με τον Μάκη, με το ταξί
του, και τα μοιράσαμε. Μη έχοντας φωτογραφία του, πήραμε φωτογραφία όχι συντοπίτη του για να μη
μπερδέψουμε το θέμα, αλλά αντιστοίχου του σε μια «άλλη Γλώσσα» της Ελλάδας και σε μέρος με την
γαλήνη των μερών που προτιμούσε κι ιδιος για καφέ στην καταγραφή των αφηγήσεων που θα δούμε
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…και Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας!
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Λένα:-Τελικά, μονο εγω τρώω, λογικό μεν, κι ας ειμαι οικοδέσποινα, αφου εσεις βλεπετε κι
αφου τα παιδια διαβαζουν, αλλά κατσε να σας βρω κατι πιο λάιτ να τρωτε εσεις και να
διαβαζω. Κάποτε ειχε την ιδεα η Κατερινα με το ντεφι, για κλεισιμο τα Χριστουγεννα, μαζι
με τα καλαντα των διαφορων περιοχων της Ελλάδας που’χε βρει η Χριστινα των Γαλλικων
και των ροκ και καραοκε παρτυ και μαζι μ’ένα ροκ παρτυ που οργανωναν μαζι της , να
πουνε και καλαντα που θαγραφαν οι ιδιοι με σκωπτικους στιχους κατά αλληλων ή κατά
καθηγητων. Η Κατερινα, η Χριστινα και ο ντ’Αρτανιαν λοιπον πηγαιναν ταξη-ταξη σε κενα
τους ή σε μια ωρα κενο σε δικο τους μαθημα και καταγραφανε στιχακια που θα λεγανε τα
παιδια εν ειδει διαγνωνισμου, ποια ταξη θα βγαλει τα πιο πολλά στην μια ωρα κενο που της
δινανε. Ο παγος εσπασε στη β γυμνασιου με τον στιχο «Σημερα μαυρος ουρανος σημερα
μαυρη μερα/σημερα παιρνουμε βαθμους και ξυλο απ’τον πατερα» από τον ένα Δημητρη της
ταξης όταν καταλαβαν ότι την μερα της γιορτης θα’παιρναν και βαθμους Α τριμηνου, και
ολοκληρωθηκε από έναν άλλο Δημητρη της ταξης, τον ηθοποιο που λεγαμε, που
συμπαθουσε τα γαλλικά και ειπε «Στα Γαλλικά τον τέταρτο τον λένε κατριέμ/ο Φιλιππής σαν
τ’άκουσε μου είπε κατουριέμ’. Είχε κι άλλον Δημήτρη η τάξη…
Σούζυ(μασώντας):-Μαμά, αυτό ύστερα.Θα το θυμηθω εγω. Τώρα πες για τα Γαλλικά κάλαντα
με Δημητρη και Παυλο. Α!Κύριε Αλέκο στει’λτε κι εσείς μήνυμα σπίτι σας μην το’χω έγνοια
Λένα:-Α ναι. Ειχαν μαθει από την Χριστινα και την Μαρια τα Γαλλικα κάλαντα και τα
Χριστουγεννα που πηγαιναν πόρτα-πόρτα, σε ένα σπιτι τους ανοιξε Γάλλος, τουκαναν νοημα
να περιμενει, τρεξανε σπιτι τους να παρουνε το τετραδιο Γαλλικων και του τα τραγουδησανε
Γαλλικα και τους εδωσε πενηντάευρο…Γκραν σουξέ…Μαζευτηκανε πεντεμισυ ή εφτάμισυ
σελιδες στιχοι, δεν θυμαμαι τι απ’τα δυο μας έγραψε ο Γιαννης , τέλος παντων καποτε πο
θελανε να κανουν αποχαιρετιστήρια γιορτη Ιουνιο και ψαχνανε ιδεες τους ειπε να
μεταποιησουνε μαζι των παλιων τον Χριστουγεννιατικο αποχαιρετισμο σε Ιουνιατικο σε μια
ωρα φυσικης, το κανανε, αλλά ήρθαν τοσες άλλες ιδεες ακομα που αυτό δεν το εφαρμοσανε.
«Μήπως έχω τον σκηνοδιώχτη; Όλα όσα σκεφτομαι, στις προβες μενουνε» γελαγε ο Γιάννης
Να η επιλογη-μεταποιηση: (Ο Αλέκος που εν τω μεταξυ καταγινοτανε με το κινητο το βαζει στην τσεπη)
Καλήν εσπέραν σύντεκνοι πούρθατε στο σχολειό μας
να ιδείτε και ν’ακούσετε φυντάνια απ’το χωριό μας
Σεπτέμβριο ξεκίνησε όλο το νταβαντούρι
άλλοι το πήραν σοβαρά μα εμείς στο καλαμπούρι
Θεόκουφο είναι το σχολειό το δέρνουν τα μπωφόρια
και δάσκαλους δεν φέρνουνε Δευτέρα τα βαπόρια
Εδώ κουδούνια δυό φορές χτυπούν για να τ’ακούμε
«δύο αυτιά δεν έχουμε;» στην Γλώσσα θα σου πούνε
Στην αίθουσα που μπάζει όλοι σκιζόμαστε να μπούμε
σαν βρέξει ναχουμ’ άλλοθι να τηνε κοπανούμε
Όλοι μας κουβεντιάζουμε όταν μιλάει ο ένας
και πώς συνεννοούμαστε δεν τόμαθε κανένας
Μέσα στην τάξη όλο τρών σε λίγο θα λεν κέρνα
γι’αυτό την ονομάζανε «σχολείο» την ταβέρνα
(Λένα:-απεναντι απ’το σχολειο υπηρχε ταβερνα που λεγοταν «το σχολείο» αλλά λογω
πολλων τσιπς κλπ στην ταξη, λεγανε «ε, θα λεμε και μεις το σχολειο μας «η ταβερνα»»
Ο επομενοςιδιοκτητης της την ονομασε «το στέκι του μάστορα») )

Λυκειο-πανεπιστήμιο και μάστερ πιο παρέκει
γι’αυτό η καινούργια λέγεται «του μάστορα το στέκι»
Μάστερ στο γέλιο πήραμε , πτυχίο στη φασαρία
με δίπλωμα μας διώξανε για να’βρουν ησυχία
Γύρω στους δέκα οι δάσκαλοι, εβδομήντα οι μαθητάδες
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στην κυρά Λένη πήγανε και φάγαν λουκουμάδες
Στον σκελετό φορέσαμε κασκόλ, γυαλιά ηλίου
δεν μας τον δώσαν για να πάει πλάκα νεκροταφείου
Ψάχνουμε τάχ’ αδιάφοροι στο κιόσκι στη Ματούλα
μην ήρθε κάνα εξώφυλλο με κάμποση τσοντούλα
Μπρούς Λή, Μπρούς Γουίλλις, Μπρούς Σπρινγκστήν βγάζει η Αμερική
την Γλώσσα τρείς Μπρουσγιάννηδες την κανουνε γιαπί
Σούζυ:-Μαμά θα εξηγήσω εγω, ύστερα. Τωρα συνεχισε

Έναν ακόμα νάχανε θάτανε σαν τους Ντάλτον
πάρε τον ένα βάρα τον, τον άλλο πιάστον γδάρτον
Όσο και να μαλώνουμε όλοι είμαστε ένα
ένας για όλους είμαστε και όλοι για κανέναν
Για προστασία μας λέγανε στων οθονών το τμήμα
τα κινητά προστατεύσαμε μη και δεν έχουν σήμα
Classroom σημαίνει αίθουσα μας είπε η αγγλικός
και μεις κρυφογελάγαμε το πήραμε αλλιώς
Στα Γαλλικά τον τέταρτο τον λένε κατριέμ
ο Φιλιππής σαν τ’άκουσε μου είπε κατουριέμ’
Στο χημικό θα δώσουμε να φάει λουκουμάδες
να μπουκωθεί να μη μιλάει για καρβοξυλομάδες.
Κι αν φυσικός φέρει ξανά-μανά φωτοτυπίες
σαϊτες θα τις κανουμε για αερομαχίες
Καλύτερα μιας ώρας Χημεία οργανική
παρά σαράντα ώρες φωνές και φυσική
Μια σούπερ-ουάου άσκηση λυμένη όπως πρέπει
παπαγαλία την μάθαμε κι είπαμε «Τάδε Έφη»
Κι αφού στ’αρχαία μάθαμε πως τα παιδία παίζει
τ’απόφαγά μας ρίχνουμε κάτω απ’το τραπέζι
Μείς την φιλοσοφία μας την θέ’με στην πλατεία
μιμούμαστε τον Πλάτωνα και την Ακαδημία
Κι απ’τον πολύ Αρκεσίλαο έχουμε απορία
είμαστε όντως ζωντανοί σ’αυτή την κοινωνία;
Είμαστε κάτι μαθητές περήφανοι ως στουρνάρια
που το σχολείο αφήνουνε να πάνε για πουρνάρια
Μόνο όσοι θέλουν τρέξιμο κι άγχος Πανελληνίων
αντί κοπάνες τόριξαν στο διάβασμα βιβλίων
Μαθηταράδες είμαστε στον κόσμο ξακουσμένοι
κι ο Μάντος μας αποκαλεί «βρε κακομαθημένοι»
Έτσι είναι τα καμάρια σας όλα διαόλου κάλτσα
μα στο τραγούδι και χορό ποτέ δεν είναι φάλτσα
Όσοι έχουν φύγει από δώ όταν λένε σχολείο
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λέν’ τους θυμίζει πιο πολύ χοροδιδασκαλείο
Και τις κοπάνες νοσταλγούν που κάναν πιτσιρίκια
και τ’άλλο πρωϊ ακούγανε απ’τον Μάντο μπινερλίκια
Ο Φούντας ακόμα έρχεται για να πετάει ατάκες
ο Μάντος να τον ξανακούει και να τραβάει μουστάκες
Μαζί με Λαγουδάκη Τζών πήραν Νόμπελ στα αστεία
μακάρι Νόμπελ νάπαιρναν και στην ορθογραφία
Κάποτε ήταν πρότυπος σχολή κάποια Βαρβάκειος
με μια ενδεκάδα σαν κι αυτούς θα λέγονταν Βαρβάτειος
Αίνιγμα: Ψηλός φυσικομαθηματικός που όλο στις σκάλες τρέχει
κι όταν αρχίζει τις φωνές κανείς δεν τον αντέχει
Γι’αυτό στην τσέπη έχει ντεπόν για όλους τους μαθητές του
για να μπορούν σώοι κι αβλαβείς ν’ακούνε τις φωνές του
Τι είναι;
Να πούμε κι ένα γνώρισμα ώστε κανείς μη χάσει
κουρέας στο κεφάλι του τη χτένα του θα σπάσει
(Σούζυ:-Αυτό ήτανε για ντ’Αρτανιάν. Και το επομενο είναι η απάντησή του
προς τον συνονόματό του που μεναν διπλα, ειχαν διπλανα γενεθλια,
λεγοταν Γιάννηδες κι οι δικες τους λεγοτανε Μαρίες, και μιμούνταν ο ενας τον άλλο
τοσο καιρο που οι μικροτεροι δεν ξερανε ποια ατακα ή κινηση ποιού απ’τους δυο
ηταν η αρχικη και ποια ήταν απαντηση-καθρεφτης)

Έναν μαθητή οι άσχετοι μίμο κάποτε είπαν
δεν είδαν πως οι δάσκαλοι αυτόν εμιμηθήκαν;
Τ’αστεία αν βραβεύονταν θα τον έλεγαν Ελύτη
Νόμπελ θάχε στο πέτο του και την κερκίδα σπίτι.
Και αν το κωλοβάρεμα μέτραγε ώρες πτήσης
αεροπόρου θάπαιρνε υπερωρίες κι αυξήσεις.
Να πούμε κι ένα γνώρισμα ώστε όλοι να τον βρούνε
Τα σόκιν του όσοι ακούν οτι βρίσκουν τραβούνε

Τι είναι;

ΓΚΟΥΝΤΜΠΑΫ ΠΙΛΑΦ’
Μια μαντινάδα είπαμε ώρα να επιταχύνουμε
κι ώρα καπνός να γίνουμε μη μας ερθεί και μείνουμε
Ευχόμαστε στον διευθυντή, υπομονή και θάρρος
Να είναι του σχολείου μας ο φωτεινός ο φάρος
Ευχόμαστε στους δάσκαλους , υγεία κι ευτυχία
Κι ας μην ξεχνούν πως πέρασαν κι αυτοί απ’ τα θρανία
Σε όλους τους συμμαθητές θα πούμε να υγιαίνουνε
και σ’όσους θέλουνε σχολές να μπουν καθώς θα βγαίνουνε
Και τώρα όλοι πάμε ζωή, τέρμα η μαντινάδα
έτη πολλά σε όλους μας, πολλά και με λιακάδα.
Λένα:-Όσον αφορά το «Βαρβάτειος», τα σοκιν του μαθητη Γιάννη κλπ πρεπει να προσθετω και το εξης
από το ιδιο η-μέιλ: «…Είχαν ξαναέρθει κι οι φίλοι σας η Αλεξία κι ο Βαγγέλης που μου’χατε γνωρισει
όταν ειχα ερθει, βλέπαμε απ’την κερκίδα την συναυλία της Δημου, Κατερίνας, Θοδωρή, Χριστίνας»
περναει Γιαννης και τους λεω να ο Γιάννης με τα ισομερη του βρωμοβουτανίου που λέγαμε και μου
λενε: «αυτό το γλυκυτατο παιδι;Εγω νομιζα πως θαναι κανας τσαμπουκάς» «Ή κανας νεανικός
παραβατιστης, juvenile delinquent, ζουγκλα του μαυροπινακα κλπ…»Κι οσον αφορα τα παράλληλα των
Γιάννηδων, μια φορα που’χε ερθει ο φιλος της μικρης Κατερίνας, γεωπονος κι ερασιτεχνης ηθοποιος, για
βοηθεια σε προβεςΛυσιστρατηςκι ειχε όντως μαλλια/μουσακι στυλ ντ’Αρτανιαν και που εξηγώντας χειρονομουσε κιολας, ο Γιάννης ο μικρος έκανε από διπλα του τις ιδιες κινησεις αλλά σαν με ξίφος στο χερι.
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Σούζυ:-Ακουσαμε πριν τα εξης:
Μπρούς Λή, Μπρούς Γουίλλις, Μπρούς Σπρινγκστήν βγάζει η Αμερική/την Γλώσσα τρείς
Μπρουσγιάννηδες την κανουνε γιαπί/Έναν ακόμα νάχανε θάτανε σαν τους Ντάλτον/πάρε τον
ένα βάρα τον, τον άλλο πιάστον γδάρτον
Οι Μπρουσγιάννηδες ήταν τρεις, Βαγγέλης, Δημήτρης, Γιώργος. Δεν βγήκαν Ντάλτον γιατί μετά
προέκυψε αδελφούλα. Ο πατέρας τους είχε ψαροκάικο. Από τις φωτογραφιες που είδαμε από
τον κύριο Τάσο, τον φιλόλογο που κράταγε αρχεία φωτογραφικά και έπαιζε κάθε Κυριακη στο
σχολείο ΝτιΒιΝτι με τόσο φοβερές ταινίες που ο Ντ’Αρτανιαν έλεγε «κρίμα που ο Φιλίπ
Νουαρέ του «Σινεμά ο Παράδεισος» δεν είναι τόσο γνωστός όσο ντ’Αρτανιάν να λέμε τον
Τάσο «Φιλίπ Νουαρέ τουΑιγαιου», από τις φωτογραφιες λοιπόν του κυρίου Τάσου, να ο
Δημήτρης:

Μια χειμερινή μέρα που παίζανε μπάλα με σκούφους και γάντια κι έφαγε ο Βαγγέλης ένα γκολ
στην ζωγραφιστή εστία, ο Δημήτρης φωνάζοντας «Μα τι μαλάκα αδερφό έχω!» έβγαλε το
σκούφο του και τον κοπάνησε στο έδαφος, κι ο Δημήτρης της Ματούλας του φώναξε «Μήτσοο!
Άλλο τα χταπόδια που κοπανάς στο τσιμέντο κάτω στο λιμάνι κι άλλο οι σκούφοι». Α! Δεξιά
από το πάνω μέρος της δεξιάς εστίας κάπως φαίνεται ακόμη το «Ο Νίκος ζει μες στις καρδιές
μας» που λέγαμε. Πάμε τώρα σε αυτό που αναβάλαμε τόση ώρα, την ιστορία του κυρ Βαγγέλη
που’χε σουπερμάρκετ κοντά στο λιμάν καναδυο λεπτά απ’ το σπίτι των Μπρουσγιάννηδων
και τα δωματια που νοίκιαζε η μαμά τους…
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Το 1927 εγνώρισα τον εαυτό μου και πήγαινα σε διάφορες δουλειές.
Το 1934 πήγα στρατιώτης. Απολύθηκα το ’36 διότι μεσολάβησε η επανάσταση.
Ο στρατηγός Καμένος ήτανε δημοκρατικός. Ο Κονδύλης ήθελε να φέρει τον βασιλιά. Δεν
συμφωνούσαν και έτσι έγινε η επανάσταση. Κράτησε σαράντα μέρες, απολύθηκα και ήρθα
στο σπίτι μου.
Βγήκα στη δουλειά.
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Με τη βοήθεια του πατέρα μου και με τις οικονομίες μου πήρα ένα καϊκι και βγήκα στη
δουλειά.
Το ’37 αρραβώνιασα και το ’38 στεφανώθηκα.
Και το ’40 πήγα στην Αλβανία στον πόλεμο και γύρισα το ’41. Στις 17 το Μάϊο.
Απο δώ και πέρα αρχινάει η δράση μου. Μέχρι τον Οκτώβριο κουβαλούσα πατριώτες. Τους
πήγαινα στα Ψαρά και εκεί τους παραλάβαινε ο ταγματάρχης ο οποίος λεγότανε Γεώργιος
Καλαμπόκας.
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Στις 13 Οκτωβρίου με συνέλαβαν και εμένα και τον ναύτη μου, ονομαζόμενος Κώστας
Μορφούλης από τη Σκόπελο ή Ακριτός.
Μας βασάνισαν πολύ. Αυτός που μας πρόδωσε λεγότανε ... * Κατόρθωσε ο δήμαρχος και ο
γιατρός ο Μαργαρίτης, κατόρθωσαν να μας σώσουν και τον Νοέμβριο χτύπησα τον
προδότη... και με πήρε ο Συνταγματάρχης απάνω στο Πήλιο. Εκεί βρήκα και τον
συνταγματάρχη Πηλιορείτη.

*Στο αντίγραφο αυτό δεν θα αναφέρουμε ονόματα που ίσως πονέσουν μερικούς ανθρώπους, και
προβληματίσουν και ανθρώπους μάλλον άσχετους με το παρελθόν τους, π.χ. τα εγγόνια τους. Αν
κάποιος θεωρεί ότι αυτό καθιστά ύποπτη την ακρίβεια του περιεχομένου, του λέμε ότι τα ονόματα
είναι διαθέσιμα γι’αυτόν για να κάνει όποιον έλεγχο, για τους ίδιους, εμπιστεύεται .
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Αποφασίστηκε να κατεβώ στο Βόλο και να ανταμώσω τον Λιμενάρχη Κουτούπη Σταύρο.
Τον συνάντησα και την επαύριο ανεβήκαμε απάνω στην Αρκούδα στο Πήλιο. Εν τω μεταξύ
πήρε όλη την αλληλογραφία. Οργανωθήκαμε με χαρτιά οτι πάμε στη Χίο για πορτοκάλια και
μανταρίνια. Τακτοποίησε τα χαρτιά, τα ναυτολόγιά μου. Ο Συνταγματάρχης Ερρίκος, άγγλος,
και ο Λιμενάρχης Κουτούπης και ο ταγματάρχης Νικήτας και ένας επιλοχίας ονόματι
Κώστας Κύπριος μου δώσανε το καϊκι του Μπεφάνη Καϊρη και έφυγα για τη Μέση Ανατολή.
Ήτανε στις 2 Φλεβάρη.
Ξημερώσαμε στη Σκύρο στις τρείς Μπούκες. Πλήρωμα είχα δέκα. Απο δώ είχα το Μήτσο
Παπαδημητρίου. Απο την Σκόπελο τον Θανάση, δεν θυμάμαι, νομίζω Κούμας, ο οποίος στο
8ο ταξίδι σκοτώθηκε, 7 Πηλιορείτες. Φύγαμε το βράδυ απο τη Σκύρο.
Ο καιρός χιονιάς, έγινε μεγάλη φορτούνα, δεν είχαμε τα μέσα, ξημερωθήκαμε στο κάβο
Καράμπαμπα της Τουρκίας, πήγαμε σε μια καλή έξοδο, είχε μια αποθήκη μεγάλη. Μόλις
βάλαμε το καζάνι να βράσουμε κάστανα, ήμεθα κάτω στο αμπάρι διότι έκανε κρύο, έξω είχε
χιόνια, ακούσαμε φωνές, είπα στον Κύπριο, ήξερε τα Τούρκικα, «βγές να δείς τι θέλουνε
αυτοί». Ήτανε το τελωνείο, ζήτησε τα χαρτιά, τάδωσα. Πήρε εμένα και το μηχανικό μου. Το
σύνθημα ήταν αυτό «πάμε για πορτοκάλια στη Χίο, εδώ μας έφερε ο καιρός». Το είπα όταν
μας πήγανε απάνω στην αστυνομία. Ήτανε ένας ταγματάρχης διοικητής. Μόλις μπήκαμε
μέσα στο γραφείο μας άρχισε με ένα καμουτσί να του πώ την αλήθεια. Όταν έφυγα μούπε ο
Συνταγματάρχης αν με πιέσουν να πώ να ρωτήσουν το ελληνικό προξενείο και το αγγλικό.
Ετότες διέταξε να μας πάνε να φάμε. Πήγαμε σε μια πλατεία . Σαϊπη λεγότανε η πόλη. Μέχρι
να φάμε ήρθε μια κούρσα φορτωμένη τρόφιμα, μαζί και τα χαρτιά μας. Ήτανε ένας έλληνας
και ένας εγγλέζος και την επαύριο πήγαμε στο Γρυ λιμάνι. Εκεί ήτανε η βάση όπου θα
φορτώναμε και μόλις πήγαμε φορτώσαμε. Το φορτίο μας ήτανε 100 μπάλες ρούχα και δύο
κιβώτια λίρες. Αυτά τα κιβώτια γράφανε απ’έξω κίνδυνος θάνατος. Μέσα είχε λίρες χάρτινες,
μιλάμε για εκατομμύρια και σε δύο ημέρες φύγαμε. Ο διοκητής της βάσης τον λέγανε Αμούρ.
Ο συνταγματάρχης Ερρίκος μου έδωσε για συνοδό του φορτίου έναν με το ψευδώνυμο
Καραφωτιάς. Φύγαμε για την Ελλάδα. Στο δρόμο φάγαμε μεγάλη φορτούνα, υποφέραμε
πολύ, πήγαμε στις τρείς Μπούκες και το βράδυ φύγαμε. Το καϊκι δεν είχε δρόμο, πήγαινε
μόνο με 5-6 μίλια. Αναγκάστηκα να περάσω απο τον Άγιο Γεώργιο Σκοπέλου. Ήτανε
περίπου 2 μίλια να ζυγώσουμε τον Άγιο Γεώργιο, πέσανε δύο φωτοβολίδες κόκκινες , εμείς
δύο πράσινες. Ήτανε καταδιώξεις γερμανικές. Αμέσως τους ξύπνησα, αμέσως πέσαμε έξω
στη στεριά και το καϊκι το πήγα στον Αμάραντο μέσα σε μια αγκάλη, ξεφορτώσαμε το
φορτίο, το βγάλαμε έξω. Το καϊκι το πήρα και το πήγα μεσ’στον Αγνώντα και το φουντάραμε
και φύγαμε. Ήρθανε η καταδίωξις, τόχαμε κάνει ερείπιο, το είδανε και φύγανε για το Βόλο.
Το βράδυ φορτώσαμε και μόλις θάμπωσε έφυγα για το Πήλιο. Τον συνοδό τον είχα στείλει
στην πλώρη, μόλις είχαμε περίπου φτάσει στον Άγιο Ιωάννη ήρθε πίσω όπου ήμουν εγώ,
κυβερνούσα, μου είπε «μπορώ να σου πώ;» «Τι θέλεις;» «Αυτά τα κιβώτια έχουν μέσα λίρες»
Αμέσως εγώ του λέγω «Πού το ξέρεις εσύ;» Μου είπε «Το ξέρω πολύ καλά. Εάν θέλεις να
ζήσεις καλά άκου τι θα σου πώ. Να τους καθαρίσουμε και να ρίξουμε τη βάρκα στη
θάλασσα. Να πάρουμε τα κιβώτια, να ρίξουμε λίγη βενζίνη απάνω στην κουβέρτα γύρω απο
τις μπάλες του δυναμίτη, θα εκραγούν και θα βουλιάξει το καϊκι» Του είπα «Πήγαινε
μπροστά» Ακόμα ήμεθα ανοιχτά, έφυγε και πήγε μπροστά. Αμέσως είπα στον Κολοκοτρώνη
«Βγες απάνω, ξύπνα τον Μετζέλο νάρθει απάνω» Αμέσως τους είπα «Πηγαίντε μπροστά και
δέστε τον Καραφωτιά στο άλμπουρο» Αμέσως μου είπε «Φοβάμαι». Τότες πήγα μόνος,
τράβηξα το πιστόλι μου και του είπα «μην κουνηθείς», φώναξα τον Κολοκοτρώνη, ήρθε
μπροστά, του είπα «δέστον στο άλμπουρο, πόδια, χέρια και μέση» εγώ κρατούσα το πιστόλι
απάνω του, έστειλα πίσω τον Κολοκοτρώνη. Αμέσως τον ρώτησα η ένατη σφαίρα για ποιόν
ήταν, μου είπε «για σένα. Εάν προλάβαινες εσύ να με σκοτώσεις, καλώς» Τον παρέδωσα
στον συνταγματάρχη δεμένον, όταν του είπα τι έγινε τον εξαφάνισαν. Απο τότες δεν
μούδιναν συνοδό. Τώρα θα σας γράψω πώς πήγα και πήρα το καϊκι του Σκαμάγκα στο Βόλο.
Το ’42 στις 25 Δεκεμβρίου, με κάλεσε το Σύνταγμα και μου πρότεινε να κατέβω στο Βόλο να
ανταμώσω τον Σκαμάγκα Νικόλαο ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκάφους. Είχα μαζί μου 5
άτομα. Απο νωρίς, πήρα ένα άδειο βαρέλι πετρελαίου, το πήγα στο εργοστάσιο, άνοιξα μια
τρύπα για να περάσει μέσα η εξάτμιση και γύρω άνοιξα πολλές μικρές τρύπες για να μην
ακούγεται η μηχανή. Ήτανε καινούργιο, μόλις είχε πέσει στη θάλασσα, θα τόπαιρναν οι
124

Γερμανοί, γι’αυτό μας ειδοποίησαν και πήγαμε να το πάρουμε, και το πήραμε και φύγαμε για
κάτω. Μαζί είχαμε και τα πιστόλια μας και 6 χειροβομβίδες. Ξημερωθήκαμε στα Γιούρα.
Μόλις πήγαμε, στο λιμάνι όπου πηγαίναμε εμείς, ήτανε παράμερο, ήτανε εξι η ώρα. Εκεί
ήτανε ένας ψαράς. Μας είπε οτι αποκάτω στο λιμάνι είναι ένα καϊκι και έχει μέσα δύο
γερμανούς, με τον καπετάνιο τρείς. Πήραμε το ψαράδικο και οι άλλοι απ’έξω, πήγαμε μεσα
στο λιμάνι και μας φώναξε ο καπετάνιος αν έχουμε ψάρια, του είπα «έχουμε», «ελάτε να μας
δώσετε», πήγαμε. Δίπλα οι γερμανοί έπιναν καφέ, δεν δώσανε σημασία καθόλου. Πήγαμε
απάνω και οι δύο αμέσως προτείναμε τα πιστόλια μας, σήκωσαν τα χέρια ψηλά, τους δέσαμε
στο άλμπουρο, μετά ειδοποιήσαμε και ήρθε το δικό μου, πήραμε μέσα τους γερμανούς,
δέσαμε πίσω το καϊκι και φύγαμε για κάτω. Ξημερωθήκαμε στα Ψαρά, εκεί ήτανε ο
ταγματάρχης ο Καλαμπόκας οπού συνεργαζόμουνα μαζί του. Την επαύριο πήγα στην
Αγρελιά, εκεί ήτανε η βάση μου. Κάθισα εκεί αρκετές ημέρες. Με κάλεσε ο διοικητής και
μου είπε να ετοιμαστώ να κατέβω στην Κύπρο. Πήρα μαζί μου τους γερμανούς και το καϊκι
οπού πιάσαμε. Ο Καπετάνιος λεγότανε Δημήτριος Παξινός. Στην Κύπρο έφτασα στις 15
δευτέρου. Κάθισα περίπου 2 μήνες, έφυγα στις 10 Απριλίου στη βάση μου , εκεί έκανα 5
ταξίδια. Μέχρι αρχάς Δεκεμβρίου ήμουνα στη βάση μου. Πήγα μετά ξανά στην Κύπρο, ένα
μήνα κάθισα, φόρτωσα και έφυγα για τη βάση μου. Όταν έφτασα βρήκα εκεί δύο σκάφη και
τα φόρτωσα και φύγανε για πάνω. Τα καϊκια γύρισαν στας 20 Φλεβάρη. Ο καπετάνιος ο ένας
ήτανε ο Μιλτιάδης Καϊρης Αθανασίου. Ο άλλος ήτανε ο Δημήτριος Μεταξάς. Ήτανε απο τη
Συκή. Είναι απέναντι απο τη Σκιάθο αυτο το χωριουδάκι. Εγώ είχα φύγει για την Κύπρο ,
γύρισα φορτωμένος στις 16 Μαρτίου, πάλι φόρτωσα τα καϊκια και έφυγαν για απάνω στο
Πήλιο. Εγώ έφυγα για την Κύπρο. Πάλι φόρτωσα και ήρθα στη βάση μου. Έφτασα στις 28 το
Μάρτη. Τα καϊκια τ’άφησα εκεί στη βάση. Φορτώσανε και φύγανε για το Πήλιο. Στις 6
Απριλίου έγινε συμβούλιο και πήραμε απόφαση να χτυπήσουμε το φυλάκιο των Γερμανών.
Ήτανε στο νησί των Ψαρών. Είπα να πάω εγώ και ο ταγματάρχης έστειλε απο ένα κομάντο
και δύο εγγλέζους. Κάμανε την επιχείρηση και απέτυχε . Έναν τραυματία και έναν
σκοτωμένον. Το ευτύχημα είχα πεί στους καπετάνιους να αλλάξουν πορεία, να κατέβουν
Σοφράνο απ’τη Μυτιλήνη βόρεια απο την Λήμνο να πιάσουν τα Τουρκικά παράλια. Έτσι δεν
υπήρχε φόβος. Βάζαμε σημαία Τουρκική στο άλμπουρο και δεν υπήρχε φόβος. Ήρθανε στη
βάση και τους είπα τα νέα. Τα καϊκια ήρθαν στας 15 Απριλίου, καθήσανε μέχρι τα τέλη του
μηνός Απρίλη, εγώ συνεργαζόμουν με τον ταγματάρχη Γιώργο Καλαμπόκα. Ήρθε στην
Αγρελιά και μας είπε τα νέα. Οι Γερμανοί ήταν ήρεμοι, πάλι κάμαμε συμβούλιο και ο
ταγματάρχης έβαλε εμένα να κανονίσω την επιχείρηση. Πρώτα έστειλα τα καϊκια απάνω και
τους είπα πάλι απο πού θα’ρθουν. Φύγανε στας 15 Μαϊου. Στας 20 Μαϊου έγινε η επιχείρηση.
Πήρα το καϊκι το Σαν Τζών ονομαζότανε. Ήτανε βαριά εξοπλισμένο. Ο ταγματάρχης
Καλαμπόκας πήρε δικόν μου τον Μήτσο Παπαδημητρίου, τον Θανάση Γιακίμη απο την
Σκόπελο, και δύο Κύπριους, πήγαμε την νύχτα στα Ψαρά. Ο Καλαμπόκας είχε έναν Ψαριανό
μαζί του με μια βάρκα. Όλη τη νύχτα σκεφτόμουν πώς θα μπορέσω να κάνω την επιχείρηση.
…….Ακολουθούν σελίδες που θυμίζουν πλέον όσα οι νεότεροι ξέρουμε μόνο από έργα σινεμά. Θα
αναφέρουμε μόνο όσες σελίδες τα έργα δεν μας τις δίδαξαν…….

Είχαμε απάνω στο νησί τρείς μέρες. Γυρίζαμε μέσα στα δάση χωρίς νερό και χωρίς ψωμί.
Μετά απο δέκα μέρες έβρεξε τη νύχτα και γλείφαμε τα φύλλα απο τα δέντρα απο τη δίψα.
Είχαμε φθάσει στον κάτω κάβο του νησιού, απέναντι ήτανε η Σκόπελος, ήτανε βράδυ, η
καταδίωξις η μία πήγαινε απάνω και η άλλη κάτω. Άλλη ελπίδα δεν είχαμε , μόνο να πέσομε
στη θάλασσα και να περνούσαμε στη Σκόπελο, στο ενδιάμεσο ήτανε ο Άγιος Γεώργιος, αν
πιάναμε απάνω στον Άγιο Γεώργιο θα ξεκουραζόμασταν και την επαύριο να περνούσαμε στη
Σκόπελο αν δεν είχε ρεύματα. Αποφασίσαμε να πέσομε. Ετότες είπα στο μηχανικό μου, γιατί
τον ψυχολόγησα πως δεν είχε κουράγιο, του είπα «Συναγωνιστή εσένα δεν σε ξέρει κανένας
για αντάρτη, αν σε πιάσουνε θα πείς πως νόμιζες πως ήμουνα ψαράς και δεν ήξερες πως
ήμουν καπετάνιος των ανταρτών και σου είπαν στο Βόλο πως ένας ψαράς είχε η μηχανή του
πρόβλημα και ήθελε μηχανικό. Συμφωνήσαμε για 10 ημέρες και θα μ’έφερνε στο Βόλο. Και
βλέπω πως ήρθε η καταδίωξις και του λέω «τι συμβαίνει» και τότε μου είπε πως είναι
αντάρτης» Του είπα «αυτά να πείς αν σε πιάσουν εσένα, εμένα αν με πιάσουν δεν έχω ζωή»
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Είχα πάρει το πιστόλι μου απο το καϊκι και το είχα απάνω μου με 100 φυσίγγια στην
εξάρτησή μου. Επέσαμε στη θάλασσα, τόδωσα ανοιχτά, τον έχασα. Είχε τόσο ρεύμα οπού
δεν μπορούσες και τόδωσα πρίμα με το ρεύμα, πονάτσα να γράψεις. Κολυμπούσα αρκετή
ώρα και για μια στιγμή βλέπω και το ρεύμα με χτυπούσε στα μούτρα, κοίταξα το άστρο της
τραμουντάνας. Εκεί που το είχα πίσω μου το είχα δίπλα μου. Τότε εκατάλαβα πως πατάρισε
το ρεύμα και τότε τόδωσα πρίμα. Πώς βρέθηκα μέσα σε μιά τρύπα δεν μπόρεσα να το
καταλάβω και μέχρι σήμερα ακόμα οπού το σκέφτομαι. Πώς πέρασα σαν να με έβαλε
άνθρωπος εκεί μέσα. Έκανα παρέα με τρείς φώκιες. Όταν ξύπνησα και είδα το σκότος
αμέσως είπα πως είμαι μέσα σε μπουντρούμι, τράβηξα τα μαλλιά μου και κοίταξα προς τα
πάνω και είδα κατασταλάχτες να κρέμονται προς τα κάτω. Κρύωνα πολύ, συνήλθα λίγο,
βλέπω ο μισός έξω και ο μισός μέσα στη θάλασσα, και αφού κατάλαβα πως είμαι μέσα σε
σπηλιά κοίταξα δίπλα μου, είδα τρία μαύρα σώματα τεράστια και μόλις σηκώθηκα απάνω
αμέσως σηκωθήκανε και πέσανε στη θάλασσα. Ετότες εκατάλαβα πως ήτανε φώκιες. Δεν
υπάρχει παιδιά καλύτερο πράγμα , να κοιμάσαι αγκαλιά με τρείς φώκιες. Απο τότες
σταμάτησα να κυνηγώ τις φώκιες. Ενόμιζα πως με πήγαν εκεί μέσα οι φώκιες. Βγήκα και εγώ
έξω, είχε βασιλέψει ο ήλιος, και κάθισα έξω, ήμουν βρεγμένος, έβγαλα τα φυσικλίκια μου
και τα καθάρισα. Και το πιστόλι οπού είχα απάνω μου. Τα ρούχα μου είχαν μισοστεγνώσει.
Βγήκα στο δρόμο για τον Αγνώντα. (Εκεί είχα κρύψει μια φορεσιά ρούχα του διοικητή μου
του Κουτούπη, ήτανε πλωτάρχης, λιμενάρχης του Βόλου, είχα κατέβει στον Βόλο και μαζί
μου είχα το Μήτσο τον Παπαδημητρίου με το ψευδώνυμο Κολοκοτρώνης, το 1942, με όλη τη
γραφική μου ύλη, το μήνα Φλεβάρη, και του είχα πάει του Κουτούπη στην διοίκηση,
συνταγματάρχης ήτανε ο Πέτρος Πηλιορείτης, ταγματάρχης ήτανε ο Νικήτας). Και τώρα
στην πορεία μου, φτάνοντας στον Αγνώντα, πήγα στο σπίτι και χτύπησα την πόρτα και βγήκε
στο παράθυρο η μάνα του Παύλου Παλαιολόγου και μου είπε «Φύγε γρήγορα, τώρα ήτανε
εδώ ο ..../και ρωτούσε για σένα» Αυτός ήτανε γκεσταπίτης, ήτανε ο...., τον άλλον τον
λέγανε...., ήτανε πολλοί, ήτανε και ο...., ήτανε ο....., ο ....και άλλοι πολλοί. Εγώ δεν μπορούσα
να μιλήσω καθαρά, είχε κλείσει ο λαιμός μου, ετότες άκουσε ο Σπύρος ο Πούλιος, έτσι τον
ήξερα,με πήρε απο το χέρι και με πήγε μέσα στο σπίτι του, έστειλε τη γυναίκα του και άρμεξε
γάλα και μόδωσε να πιώ, άλλο πήγαινε κάτω και άλλο έτρεχε απ’έξω απο το στόμα μου.
Ετότες του ζήτησα μολύβι και χαρτί. Πρώτον τούγραψα να με πάρει με τη βάρκα και να με
πάει στο Τροχίλι. Δεύτερον να πάει στη θειά του και να ζητήσει τα ρούχα του, κοστούμι και
σώβρακο δικό του και μια φανέλα και να προσέξει να μη τον πάρουν είδηση, και να πάει στη
Σκόπελο να φέρει το γιατρό τον Μαργαρίτη και να του πεί πως έχει κλείσει ο λαιμός μου
όπως και έγινε , πήγε, και το απόγευμα ήρθε ο γιατρός και μου’καμε δύο ενέσεις και
μούδωσε ένα υγρό και ήπια. Είχα όμως λίγο συνέλθει και τότες έμαθα απο το γιατρό πως
πιάσανε τον μηχανικό μου, πήδησε απο έναν βράχο και έσπασε δύο παϊδια και την επαύριον
θα τον στέλναν στο Βόλο, πιο πέρα θα σας γράψω πώς γλίτωσε, και τώρα πάλι στα δικά μου.
Εγώ την ίδια βραδυά πέρασα στη Γλώσσα στο χωριό μου όπου συνδέθηκα με την
υπηρεσία μου, κάθισα στη Γλώσσα δύο ημέρες και πέρασα στη Σκιάθο. Εκεί συνδέθηκα
με τον ασύρματο τον οποίον είχε ένας ταγματάρχης εγγλέζος ονόματι Μάϊκ, άλλος ένας
δικός μας και δέκα αντάρτες οπού φρουρούσαν τον ασύρματο. Κάθισα εκεί μια βραδυά και
την επαύριο κατέβηκα στη Σκιάθο. Εκεί ήτανε η διοίκηση πολιτοφυλακής, Γερμανοί δεν
υπήρχαν στην Σκιάθο. Στη Σκιάθο πήγα στη διοίκηση. Μόλις μπήκα μέσα, αμέσως ο
διοικητής μου είπε πως με περιμένει μια έκπληξη και με πήγε μέσα σ’ένα δωμάτιο και τι να
δώ. Γύρω στους 7 ανθρώπους . Ο ταγματάρχης τους συνέλαβε οπού με κυνήγησαν. Αυτοί με
είχαν για πνιγμένον, μόλις με είδαν τάχασαν. Ετότες ο ....μου είπε «Μπράβο καπετάνιε αφού
γλίτωσες σ’αυτό το μαύρο πέλαγος» Ετότες εγώ, μου είχε ο συνταγματάρχης ένα μπουκάλι
κονιάκ, αμέσως φώναξα και μου φέραν δύο ποτήρια και τους κέρασα κονιάκ. Ετότες ο ....μου
είπε «δεν μας σκοτώνεις παρά μας κερνάς;» Ετότες έστειλα και μου φέραν έναν ψαρά και
τους έβαλα μέσα για να τους πάω απέναντι στο Πήλιο…….
Και τώρα θα γράψω για τη γυναίκα μου.
Η γυναίκα μου ξεκίνησε μαζί με μένα στην ίδια υπηρεσία ΠΚ3 , γραφείον πληροφοριών
κατασκοπείας, επώνυμο Χιώτη, ψευδώνυμο Μπουμπουλίνα. Εδούλεψε πολύ σκληρά μαζί
μου, είχε πιστέψει πολύ στον αγώνα, οτι είχε τα πούλησε όλα για να ζήσουν δύο παιδιά και
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δύο γέροι, η μάννα μου κι ο πατέρας μου. Όταν κυνήγησαν εμένα ετότες την πήραν τη
γυναίκα μου, τα παιδιά, τον πατέρα μου και την μητέρα μου και τους πήγανε στο ψηλότερο
βουνό στη Σκιάθο στον προφήτη Ηλία, είχε ο αδελφός μου ένα καλύβι και τους είχαν εκεί.
500 μέτρα πιο πέρα ήταν ο ασύρματος, δύο εγγλέζοι και δέκα έλληνες αντάρτες φυλούσαν
τον ασύρματο. Μαζί έμενε και ο αδελφός μου, αυτό έγινε το σαραντατρία(43). Εργάστηκαν
μέχρι που έφυγαν οι Γερμανοί, κατάλαβαν τοΒόλο οι αντάρτες. Μετά ήρθε στη Γλώσσα και
κάθισε στο Λουτράκι ο ΕΛΑΣ στο σπίτι της δασκάλας Ευθυμίας. Παρέδωσε στας δεκαεφτά
Φλεβάρη. Εγώ κατέβηκα στας 20 Μαρτίου. Στας δεκαπέντε Απρίλη με συνέλαβαν οι
μπουραντάδες και μ’έκλεισαν στη φυλακή στο Βόλο. Στις φυλακές Ρήγα Φεραίου. Ετότες
βρήκαν την ευκαιρία και πήραν τη γυναίκα μου απο την αγκαλιά του πατέρα μου και της
μάνας μου. Στας 13 Οκτωβρίου την κατέβασαν στη θάλασσα. Εκεί της έδεσαν τα πόδια και
την τραβούσαν πίσω στο καϊκι. Την είχαν κάνει τρείς βόλτες μέσα στο λιμάνι. Κάποιος πήγε
στον καπετάνιο και του είπε πως αυτή η γυναίκα είναι του καπετάνιου Κανάρη οπού δούλευε
κάτω στη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος ο Χούλης, ήμασταν αδελφικοί φίλοι, ετότες γύρισε
γιαλό και έβγαλε κρυφά το μαχαίρι απο τη μέση του και κόβει το σχοινί, αμέσως φώναξε
«παιδιά η γυναίκα πνίγηκε και πάτωσε και κόπηκε το σχοινί», ετότες του είπανε φύγε κι
έφυγε για τη Σκιάθο. Ο τελώνης , καλό παλληκάρι και φίλος μου και λεγότανε Χρήστος
Πολίτης και ένας ακόμα φίλος, ο Γιώργος Πιστικός, μια φίλη της Δήμητρα με τον άντρα της,
ο Βασίλης Ορφανός και η γυναίκα του, της πλύναν τις πληγές οπού είχε στο κεφάλι, της
λύσαν τα πόδια και κάμαν ένα φορείο και την πήγαν στο φαρμακείο στο χωριό, η ώρα ήταν 4
το πρωϊ, στο κεφάλι της βάλαν δεκαοχτώ (18) ραφές, είχε μήνες πόνους, πώς να την πήγαινα
στους γιατρούς όταν ήρθα στο σπίτι μου το ’50 στις 15 Μαρτίου; Λεφτά δεν είχαμε να την
πήγαινα στους γιατρούς. Την πήγα το ’54 οπού είχα τα μέσα. Ήταν αργά πια. Η γυναίκα μου
μέχρι το ενενήντα πήγαινε με το ζόρι στην τουαλέτα, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της,
μέχρι το ’60 κάπως βολεβότανε, είχε παραλύσει απο τη μέση και κάτω μέχρι οπού πέθανε το
’98, ενενηνταοχτώ, ’98…..
Στας 26 Μαϊου του ’43 με πήρε απο βραδύς στο γραφείο του ο ναύαρχος με τον Αλεξάντερ
τον στρατηγό και μου είπανε να εφοδιαστώ με καύσιμα για 200 μίλια και τρόφιμα γιατι θα
πάμε στο Αλαμεϊν. Την επαύριο το πρωϊ, στας 27 Μαϊου, αναχωρήσαμε για το Αλαμεϊν. Στας
2 Ιουνίου φτάσαμε διότι ταξιδεύαμε μόνο μέρα , νύχτα όχι. Εκεί όπου πήγαμε ήταν το καράβι
η Αμφιτρήτη, αντιτορπιλικό ανοιχτού πελάγους, ελληνικό, με 840 άτομα πλήρωμα. Βγήκα
απάνω, ανέβασα και τους δύο στρατηγούς, ναύαρχο και στρατηγό και τον ιδιαίτερο του
ναυάρχου, Αρχιμήδης απ’την Ικαριά, καθηγητής θεολογίας. Απάνω στο καράβι δεν υπήρχε
άνθρωπος, ένας μόνο ναύτης φυλούσε το καράβι. Οι δύο ανώτεροι αξιωματικοί φύγανε, ο
ναύαρχος με το στρατηγό. Πιο πίσω έμεινε ο ιδιαίτερος ο Αρχιμήδης. Παρουσιάστηκε ο
ναύτης και τον ρώτησα «Πού είναι το πλήρωμα;» και εις απάντηση μου είπε «Ποιοί; Οι
Βουλγάροι;» Εκεί τον χτύπησα άγρια, με πήρε ο ιδιαίτερος με τη βία, τον άφησα για να
ακολουθήσουμε το στρατηγό με το ναύαρχο. Εκείνη τη στιγμή άκουσα μια οχλαγωγία
μεγάλη, πιο πάνω δέκα μέτρα απ’το καράβι. Έτρεξα αμέσως διότι πονηρεύτηκα για το
πλήρωμα. Τους είχανε κλείσει μέσα σ’ένα στρατόπεδο με συρματόπλεγμα, είχανε δύο βρύσες
ανοιχτές και τρέχανε, σε κάθε βρύση φυλούσε απο ένας Ινδιάνος με αυτόματο. Εκείνη την
ώρα ήρθε ένας ανώτερος αξιωματικός πλοίαρχος, μου έρριξε το πηλίκιό του και το γέμισα
νερό. Είχανε δύο μέρες χωρίς νερό, εκείνη θα ήταν η τρίτη μέρα, μέσα στη ζέστη αυτή. Την
ώρα που γέμιζα το πηλίκιο νερό ήρθε ο Ινδιάνος να με σταματήσει. Χτύπησα τον Ινδιάνο
έπεσε απο κάτω απο το ύψωμα, ήρθε κι ο δεύτερος, τα ίδια έπαθε κι αυτός, και γέμισα τρία
πηλίκια νερό. Δεν μπορούσα άλλο πια να δώσω, ήρθε ο ιδιαίτερος και με πήρε με τη βία, μου
είπε θα με σκοτώσουν αν με πάρουν είδηση. Πήγαμε εις το κτίριο όπου είχανε πάει ο
ναύαρχος με τον στρατηγό. Εκεί μέσα στο κτίριο αυτό ήτανε η ελληνική κυβέρνηση, ήτανε ο
Τσουδερός, ο Καφαντάρης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, κι ο αείμνηστος Σοφούλης. Εκείνη την
στιγμή μιλούσε ο Καφαντάρης και είπε «πρέπει όσοι είναι μέσα στας φυλακάς να
εκτελεστούνε όλοι διότι δεν θα μπορούμε να κυβερνήσουμε αν τους αφήσουμε ελεύθερους
αυτούς. Είναι όλοι εγκληματίαι» Ετότες πήγα να σηκωθώ και να φύγω και με σταμάτησε ο
ναύαρχος. Τελείωσε ο Καφαντάρης και ανέλαβε ο Σοφούλης. Εκείνη την στιγμή ο Σοφούλης
του είπε το εξής «Μα τρελλαθήκατε κύριε Καφαντάρη; Ξέρετε ποιοί θάναι μέσα στας
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φυλακάς; Όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί, καθηγηταί, όλοι οι αγνοί πατριώτες. Εδώ έχουμε
τον καπετάνιο ο οποίος θα μας πεί ποιοί εκτελούσανε μέσα στις πόλεις τους πατριώτες».
Τους κάλεσε όλους, πήγανε κοντά στο τραπέζι, και τους λέει «Οι συνεργοί, οι ηθικοί
αυτουργοί, θα αφήνονται ελεύθεροι, οι φυσικοί αυτουργοί οι οποίοι εκτελούσανε ανθρώπους
θα κρατούνται εις τας φυλακάς. Εάν έχουν ντοκουμέντα οτι αυτοί οι οποίοι εκτέλεσαν ήταν
συνεργάτες των Γερμανών ή των Ιταλών θα αφήνονται ελεύθεροι». Ρωτάει τον Γεώργιο
Παπανδρέου «Συμφωνείς αρχηγέ;» «Συμφωνώ» λέει «Υπογράψτε όλοι» Υπογράψανε όλοι.
Εφτά ήτανε. Δεν τους θυμάμαι τους άλλους τρείς πώς τους λέγανε. Με ρωτάει ο Σοφούλης
«ποιοί εκτελούσανε μέσ’στις πόλεις τους πατριώτες, ποιοί κρεμούσανε με καλώδια και με
σχοινιά απ’τις κολώνες αυτούς που συλλαμβάνανε;». Με ρώτησαν και τους μίλησα με νεύρα
οτι αυτοί οπου κρεμούσανε τους άλλους ήτανε ταγματασφαλίτες, συνεργάτες των Γερμανών
και των Ιταλών. Αυτοί κρεμούσανε πατριώτες , όχι οι πατριώτες αυτούς. Εκείνη τη στιγμή
χειροκροτήσανε και τους παρεκάλεσα να μου επιτρέψουν πέντε λεπτά να μιλήσω.
Η πρώτη μου συζήτηση ήτανε οπού τους είπα «Αυτό το πλήρωμα οπού το έχετε πάνω, τους
840 ανθρώπους μεσ’στο συρματόπλεγμα, αύριο θα τους χρειαστήτε να πολεμήσετε και τα
όπλα τους θα γυρίσουν εναντίον σας» Εκείνη τη στιγμή καλέσανε τους γιατρούς και έδωσαν
διαταγή να τους αφήσουν ελεύθερους να πάνε στο καράβι και να τους προστατέψουν οι
γιατροί, μην πέσουν απο τη δίψα στο νερό αμέσως και πάθουν τίποτα.
Συμπλήρωση:
Στους 840 που ήτανε στο συρματόπλεγμα ήταν και δύο Γλωσσιώτες, ο Χρήστος ο
Παλαιολόγος και ο Γιάννης ο Σκιαθίτης.
(Χρήστος Παλαιολόγος ήταν ο πατέρας του Μάντου εξ ού κι ο γιος του ο φυσικός επίσης Χρήστος. Ο
γιος του ο Θοδωρής ο μουσικός είναι απ’τον πατέρα της Χριστίνας,τον μπαρμπα-Θοδωρή που λέγαμε)

Η κυβέρνηση η Ελληνική με το σκάφος εκείνο που ήτανε κάτω στο Αλαμεϊν ετοιμαζότανε
να πάει για την Ελλάδα, διότι οι Γερμανοί φεύγανε ατάκτως. Την επαύριο με κάλεσε απάνω
το ναυαρχείο, μου έδωσε εντολή να φορτώσω το σκάφος μόνο τ’αμπάρι, όχι την κουβέρτα.
Μου λέει «Και θα πάρεις και δυό συνταγματαρχαίους» Πράγματι το πρωϊ μου φέρανε
πράγμα, ξηρές τροφές, πατάτες, κρέατα, κρεμμύδια, κρόκο σκόνη αυγό, όλα αποστειρωμένα,
σε τενεκέδες και καμμιά 15-αριά τσουβάλια ρύζι , μανέστρες, τέτια και καμμιά 10-αριά
τσουβάλια ζάχαρη και καμμιά 20-αριά τσουβάλια αλεύρι. Μια μπάλα ρούχα φορέματα για το
πλήρωμα, τις γυναίκες, μητέρες τους και τα παιδιά τους, και μια μπάλα κοστούμια κοστούμια
να τα μοιράσω στο πλήρωμα. ΄Ημουνα έτοιμος να φύγω αλλά με καθυστέρησαν κι έφυγα
μετά 20 μέρες. Γιατί με καθυστερούσανε δεν ξέρω. Ήρθε ο ιδιαίτερος ένα πρωϊ και με
φώναξε να πάμε να πιούμε καφέ. Εκεί μου είπε το πιο ευχάριστο νέο, οτι οι Γερμανοί
εκκενώσανε τα νησιά όλα κι ετοιμάζονταν να φύγουνε κι απ’όλη την Ελλάδα,, απ’όλες τις
πόλεις. Έφυγα, ζήτησα να μου δώσουν τα σήματα, μου λέει το εξής ο ναύαρχος: «Σύντροφε
πλοίαρχε, θέλεις να μείνεις μαζί μας εδώ κάτω στην Κύπρο;» Του λέω «Μα εγώ τώρα
φόρτωσα. Πρέπει να πάω στο σπίτι μου, έχω οικογένεια, παιδιά, μητέρα, πατέρα, τη γυναίκα
μου. Δεν ξέρω τι γίνονται» «Εντάξει , μου λέει , φύγε, δεν χρειάζονται σήματα, τα νησιά
είναι όλα ελεύθερα, θα πάς ελεύθερα στο Βόλο» Πράγματι λοιπόν, έφυγα, στας 5 Δεκεμβρίου
έφτασα στη Χίο. Κάθισα στη Χίο δυο μέρες, έδεσα στο λιμάνι και μετά ήρθε μέσα το
υποβρύχιο ο «Ιατρίδης». Λιμενάρχης ετότες ήτανε ένας Ευελπίδης, αντάρτης
συνταγματάρχης. Κάθισα εκεί τρείς ημέρες, μου δώσανε πολλά πράγματα, πυρομαχικά κλπ.
απο κεί για να τα πάω στους αντάρτες. Και μούδωσαν κι έναν ανθυπομοίραρχο της
χωροφυλακής για να τον παραδώσω στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τον φέρανε μεσ’στο
σκάφος, τον έβαλα μέσα στην καμπίνα και είχα δυό εκεί και τον φρουρούσανε. Εγώ απο
περιέργεια πήγα έξω και ρώτησα τον λιμενάρχη «τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και μου τον
φέρνετε να τον παραδώσω στο εκτελεστικό απόσπασμα;» Μου λέει το εξής «Καπετάνιε
πρόσεξε, το παιδί αυτό είναι αθώο. Ο πατέρας του ήτανε διοικητής χωροφυλακής εδώ στη
Χίο. Ο υπομοίραρχος ο οποίος συνεργαζότανε μαζί του ήτανε νέος, γύρω 35 χρονών. Αυτός ο
υπομοίραρχος αγαπούσε την αδελφή αυτουνού του παιδιού και ο πατέρας του ο διοικητής δεν
τον ήθελε να τον κάνει γαμπρό. Έβαλε δύο αντάρτες και εκτελέσανε τον διοικητή κι επειδή
τώρα ο γιός του δεν τον θέλει για γαμπρό, τούκανε δικογραφία οτι ήτανε προδότης και τον
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συνέλαβαν και στον φέρανε σήμερα εσένα να τον πάς απάνω να τον εκτελέσουνε» Έφυγα το
βράδυ για την Ελλάδα, πίναμε καφέ μεσ’στην καμπίνα, στο όνομα τον λέγανε Αρίστο, δεν
μπορώ να θυμηθώ το επώνυμό του, απο περιέργεια τώρα εγώ τον ρώτησα «Δεν μου λέτε σας
παρακαλώ απο πού είστε; Απο δω ή ξένος απο αλλού;» κι έβαλε τα κλάμματα, δυό μέτρα
παλληκάρι. Μου λέει «Απο δω είμαι, Χιώτης, η ιστορία μου είναι μεγάλη, θα στην πώ στο
ταξίδι» Του λέω «Έχεις μάνα; Έχεις πατέρα;» Εγώ τώρα ήξερα, μου λέει «δεν έχω πατέρα,
τον εκτέλεσε ο ίδιος ο ιδιαίτερός του, ο υπομοίραρχος» «Το σπίτι σου πού είναι;» «Το σπίτι
μου είναι στα Μιστά τώρα που θα περάσουμε. Είναι παραθαλάσσιο, στην παραλία. Εάν
θέλεις, σε παρακαλώ πολύ, να περάσουμε απο κεί να δώ τη μητέρα μου και τις δυό αδελφές
μου να τους αφήσω μια εντολή» Φουντάρισα στο λιμάνι, πήγαμε. Το σπίτι του ήταν δίπλα
στο λιμάνι. Το βράδυ φύγαμε απ’το σπίτι του, κατευθυνθήκαμε στην πορεία μας για να πάμε
στο Βόλο, οι Γερμανοί είχαν φύγει. Φτάσαμε στο Βόλο κατά τις 10 Δεκεμβρίου. Τον πήρα,
τον έντυσα πολιτικά, δεν ήθελα να δώσω στόχο στους δικούς μου, και πήγα και τον
παρέδωσα στο διοικητή της αστυνομίας του Βόλου, τον Κανταράκια. Τον άφησα, του έδωσα
τη στολή του, μου έδωσε τα πολιτικά που τούχα δώσει. Αφού τον παρέδωσα, με συγχάρηκε ο
διοικητής και κράτησε και το ψευδώνυμο και το επώνυμό μου. Εξακολούθησα τη δουλειά
μου κι απο τότε δεν ξαναπήγα στην Τουρκία…...
Στας 5 Απριλίου, ένα βράδυ η ώρα 12, ήρθανε οι μπουραντάδες, ένας ανθυπολοχαγός, ένας
ενωμοτάρχης της χωροφυλακής ονομαζόμενος Αρβανιτάκος και με πιάσανε. Εκεί
γνωριστήκανε ο πατέρας μου με τον Αρβανιτάκο. Ήτανε Μανιάτης. Τα χωριά τους ήτανε
μισή ώρα το ένα απο το άλλο, ο πατέρας μου απ’την Κύτα αυτός απ’τους Σκαλουνούς.
Υποσχέθηκε στον πατέρα μου οτι μη φοβάσαι τίποτα, το παιδί σου δεν θα πάθει τίποτα στα
χέρια μου, θα τον πάω στον εισαγγελέα κι απο κεί στις φυλακές. Με πήγε στο Βόλο στας 22
του Φλεβάρη με πήγε στον εισαγγελέα. Λεγότανε Κατιβένης κι ο πρωτοδίκης λεγότανε
Μανωλόπουλος. Έδωσα ανάκριση και διέταξε ο Μανωλόπουλος με τον Κατιβένη να με πάνε
στις φυλακές Ρήγα Φεραίου. Με πήγανε εκεί, κλείστηκα στη φυλακή και στις 5 Ιουνίου το
’45 πέρασα το πρώτο μου στρατοδικείο. Με δίκασε ο στρατοδίκης Λαγάνης. Αθωώθηκα
παμψηφεί. Με πήγανε πίσω στις φυλακές. Το 1945, στας 21 Σεπτεμβρίου, πέρασα
κακουργοδικείο οτι είχα στην κατοχή μου όπλα, κανόνια κλπ στο οποίο αθωώθηκα με 11
ψήφους. Με πήραν απο κεί με πήγανε στα Τρίκαλα στην ασφάλεια. Είχα μια βαλίτσα μαζί
μου, ήρθε ένας δεσμοφύλακας τ’όνομά του τον λέγανε Βαρούφ. Μ’έβαλε στο κρατητήριο.
Μόλις μπήκα μέσα είδα έναν σκοτωμένο, έβγαινε αίμα απ’τ’αυτιά, κι άλλου ένα έβγαινε
απ’το στόμα κι απ’τη μύτη. Είπα οτι και μένα με περιμένει η ίδια τύχη. Διατάχτηκε ο
δεσμοφύλακας να με πάρει και να με πάει απάνω, στο διοικητή. Με πήρε, μούβαλε
χειροπέδες, και με πήγε στο γραφείο του διοικητού. Μόλις μπήκα μεσ’στο γραφείο με
κοίταξε ο διοικητής με ρώτησε πώς λέγομαι, του είπα οτι λέγομαι Γιαννόπουλος Ευάγγελος
του Βασιλείου. Μου λέει «ψευδώνυμο δεν είχες;» Του λέω «Είχα» «Πώς λεγόσουν;»
«Κανάρης Ευστάθιος». Με κοίταξε καλά στα μάτια και γέλασε. Αμέσως είπε στο
δεσμοφύλακα «Βγαλ’τις χειροπέδες γρήγορα και φύγε» μούβγαλε τις χειροπέδες κι αυτός
έφυγε. Έβγαλε τσιγάρο, μου πρόσφερε, μίλησε στο τηλέφωνο και μας φέραν απάνω δυό
καφέδες. Ο ένας ο χωροφύλακας του είπε «Θέλετε κύριε διοικητά τίποτε άλλο;» Του λέει
«Ναι. Το δωμάτο που μένετε εσείς οι σκοποί το βράδυ, θ’αλλάξετε κουβέρτες και θα
κοιμηθεί μέσα ο κρατούμενος. Προσέξτε καλά, δεν θα λυθεί μύτη απ’αυτόνε τον άνθρωπο»
Λέει «Μάλιστα κύριε διοικητά» «Θα βάλετε και τη βαλίτσα του στο δωμάτιο, και θα φυλάει
και σκοπός απ’έξω. Ο δεσμοφύλακας δεν θα έχει καμμιά υπευθυνότητα, υπεύθυνοι θα είστε
εσύ κι ο ενωμοτάρχης» Εγώ έμεινα εκστατικός, πώς αυτά τα λέει αυτός ο άνθρωπος για μένα;
Τι ξέρει; Πώς άκουσα τόσα ωραία πράγματα; Την επαύριο θα περνούσα κακουργοδικείο.
Αφού καθόμαστε στο γραφείο και πίναμε τους καφέδες με ρώτησε «Ρε καπετάν Κανάρη,
ακόμα δεν με γνώρισες;» Του λέω «Κύριε διοικητά, όχι, δεν σας γνωρίζω» Ήτανε μοίραρχος.
Μου λέει «Πέρασες καθόλου στην κατοχή απ’τη Χίο; Όταν ελευθερώθη η Χίο» Του λέω
«Πέρασα. Και μάλιστα το πρώτο σκάφος που πέρασε ήμουν εγώ. Και μετά ήρθε το
υποβρύχιο «Ιατρίδης» και κάτι κομάντα» Μου λέει «Πήρες τίποτα απ’τη Χίο; Σούδωσε το
λιμεναρχείο κάνα άτομο, κάνα φάκελλο, να φέρεις στην Ελλάδα;» Του λέω «Μάλιστα. Πήρα.
Έναν ανθυπομοίραρχο, παλληκάρι, οπού είχε πατέρα διοικητή στη Χίο. Δεν θυμάμαι το
επώνυμό του πώς τον λέγανε» Τότες λοιπόν έβαλε τα κλάμματα αυτός και μ’αγκάλιασε, με
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απεκάλεσε σωτήρα του «Δεν θυμάσαι που μ’έφερες στο Βόλο και με παρέδωσες στον
διοικητή τον Κανταράκια;» μου λέει. Ετότες κλαίγαμε κι οι δύο, αγκαλιαστήκαμε, με πήρε,
πήγαμε κάτω, με παρέδωσε στον αρχιφύλακα τον ενωμοτάρχη, του είπε «Θα βάλεις σκοπιά
όλη νύχτα απ’έξω απ’το δωμάτιό του» μου είπε ν’άλλάξω, πήγα άλλαξα, και με πήρε, πήγαμε
στο ξενοδοχείο, φάγαμε μαζί, και στις 12 η ώρα με πήγε στη διοίκηση, μπήκα στο δωμάτιό
μου και κοιμήθηκα. Την επαύριο στας 8 η ώρα ήρθε μόνος του, με φώναξε, ντύθηκα και με
πήρανε 6 χωροφύλακες κι αυτός μαζί και με πήγανε στο κακουργοδικείο να δικαστώ. Εκεί με
δικάζανε οτι είχα σκάφος με κανόνια κλπ και σκότωνα κόσμο δια πυροβόλων όπλων και
τέτια. Αμέσως με ρώτησε ο πρόεδρος , ήτανε Κρητικός, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, σαν
Βαρουξάκης κάπως ήταν. Μίλησε τότε ο ίδιος ο διοικητής και λέει «Αυτός ο άνθρωπος δεν
σκότωνε ανθρώπους. Έσωνε ανθρώπους. Αυτός έσωσε και μένα» Κι αθωώθηκα με 11
ψήφους. Και ήρθε κι άλλος μάρτυρας, ο οποίος λέγότανε Φίλιος Γρηγόριος, ανθυπασπιστής
της χωροφυλακής, ήτανε στη Σκόπελο. Κι αυτός είπε οτι εγώ ήμουνα εκείνος που
ελευθέρωσε ολόκληρο το Αιγαίο. Απ’τη Σκόπελο, είπε, έδιωξα 40 Ιταλούς μ’ένα μου
γράμμα, απ’τη Σκύρο τα ίδια. Αθωώθηκα, μου έδωσε και 5000 δραχμές ετότε, ο διοικητής
αυτός, και με πήρανε 4 χωροφύλακες και έδωσε και φάκελλο ο ίδιος οτι τον είχα σώσει και
με στείλανε στον «Παύλο Μελά» στη Θεσσαλονίκη. Με πήγανε στον «Παύλο Μελά» και με
στείλανε την επαύριο με 4 χωροφύλακες να με πάνε στας φυλακάς του Πολυγύρου. Αφού με
πήρανε δεν με πήγανε στας φυλακάς αλλά με πήγανε σ’ένα Τούρκικο μπουντρούμι, απ’τας
φυλακάς ένα χιλιόμετρο. Μ’έκλεισαν εκεί μέσα, ήταν απαίσιο, είχε τρία σκαλιά. Το ένα ήταν
μέσα στα απορρίματα και βρωμούσε πολύ μέσα εκεί. Με κλείσαν μέσα κι έφυγαν. Μέσα στη
φυλακή του Πολυγύρου ήτανε 250 κρατούμενοι. Είχε τρία δωμάτια. Το ένα το λέγανε
Βάρκιζα, το άλλο το λέγανε Πόσνταμ και το άλλο το λέγανε Άγιο Φραγκίσκο. Μέσα στον
Άγιο Φραγκίσκο μένανε 7 άτομα. Έμενε ο στρατηγός ο Βούρος, ο συνταγματάρχης
Καλλικρατίδης Νικόλαος απ’τον Άγιο Νικόλα της Χαλκιδικής, ένας Βενιζέλος Κόλλιας,
ταγματάρχης της χωροφυλακής απ’την Μυτιλήνη, ένας καθηγητής απ’τη Θεσσαλονίκη, δεν
θυμάμαι το επώνυμό του, θεολόγος, ένας Μπόλκας απ’το Παλιούρι της Χαλκιδικής, και δύο
άλλοι, πάλι απ’τη Χαλκιδική, δεν τους θυμάμαι. Και τους ειδοποιήσανε , το στρατηγό γιατί
κάθε φυλακή έχει τον πρόεδρό της, οτι έρχεται ο καπετάν Κανάρης. Με περιμένανε να πάω
και ρωτούσε κάθε μέρα τον δεσμοφύλακα «Πού πήγε ο κρατούμενος ο Κανάρης; Πού τον
έχετε;» Αυτός έλεγε «εμείς δεν ξέρουμε» «Μα τον εστείλανε τρείς μέρες» και πράγματι δεν
ήξερε ο άνθρωπος. Εγώ κλεισμένος στο μπουντρούμι, σ’εκείνο το απαίσιο μέρος. Τη δεύτερη
μέρα ήρθε ένας χωροφύλακας κι ένας φαντάρος. Μου φέρανε μια καραβάνα φαγητό, ήτανε
απαίσιο μέσα, είχε σάλια , ρόχαλα , μύξες, τους το πέταξα στα πόδια. Την Τρίτη ημέρα μου
φέρανε μια κόλλα λευκή αναφοράς κι ένα μολύβι να βάλω την υπογραφή μου. Εγώ την
έσκισα και την πέταξα. Και το μολύβι το έσπασα και το πέταξα μέσα στα απορρίματα εκεί.
Ετότε ο φαντάρος τράβηξε την ξιφολόγχη όπως την είχε στο όπλο του να με τρυπήσει στο
μάτι μου. Σπώχνοντας το όπλο εγώ πήγε δίπλα απ’τη μύτη. Έπεσα κάτω αιμόφυρτος, έτρεχε
αίμα απ’το στόμα κι απ’τη μύτη, αυτοί φύγανε αμέσως, φανταστήκανε οτι με σκοτώσανε.
Αντικρύ καμμιά διακοσαριά μέτρα απ’το συρματόπλεγμα ήτανε δύο αντίσκηνα τσιγγάνοι.
Έβαλα τις φωνές εγώ και μ’άκουσε ένα παλληκάρι , τσιγγάνος, και πήγε αμέσως στη
διοίκηση. Αμέσως ήρθε η διοίκηση, ο εισαγγελέας, ο πρωτοδίκης, ο διοικητής της
χωροφυλακής κι ένας γιατρός. Ήρθαν , κόψαν το σύρμα , μπήκαν μέσα, με πήρανε και με
πήγαν σ’ένα φαρμακείο. Μου ράψανε την πληγή και με πήγανε στας φυλακάς του
Πολυγύρου. Μετά απο 4 ημέρες έγινα καλά, μπορούσα να μιλήσω, με κάλεσε ο εισαγγελέας
κι ο διοικητής της χωροφυλακής μέσα στο γραφείο του διοικητή δεσμοφυλάκων και
ζητήσανε να τους πώ ποιοί με χτυπήσανε. Τους είπα λοιπόν «ένας χωροφύλακας κι ένας
φαντάρος. Εκείνος που με χτύπησε ήταν ο φαντάρος» Με ρώτησαν «Μέσα εκεί τι μέρος
ήτανε;» και τους είπα «Μέσα εκεί βρωμάει ο τόπος. Πρέπει νάναι πτώματα μέσα στα
απόνερα» Πράγματι λοιπόν πήγαν και κάναν έρευνα σ’εκείνο το μύλο όπου ήτανε το
Τουρκικό μπουντρούμι, βρήκανε ένα πτώμα λιωμένο, άλλα δύο ήτανε σκοτωμένα σε αθλία
κατάσταση, γι’αυτό βρωμούσε τόσο πολύ το μέρος εκείνο. Με πήγανε να γνωρίσω το
χωροφύλακα και το φαντάρο, τους βάλανε έξω στη γραμμή. Απο αυτούς που είδα δεν ήτανε
κανένας. Κάθησα μέσα εκεί στη φυλακή μέχρι τας 15 Μαρτίου. Απο κεί βγήκα με την
αποσυμφόρηση του Σοφούλη. Ήρθα στο σπίτι μου και κάθησα και δούλευα δεξιά κι αριστερά
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γιατί η οικογένειά μου ήτανε πια σε αθλία κατάσταση. Ήτανε αρχές ’47, με ξαναπιάνουνε με
ένταλμα συλλήψεως και με πάνε στη Λάρισσα. Κάθομαι μέχρι το 1948. Το ’48 στας 22
Μαρτίου δικάζομαι στρατοδικείο, οτι έπιανα τα σκάφη στο πέλαγος, σκότωνα τα πληρώματα,
βούλιαζα τα σκάφη κι έπαιρνα τα υπάρχοντα και τα πήγαινα στο σπίτι μου. Ετότες είχε μια
εφημερίδα, την έβγαζε ο Βόλος, οπού λεγότανε «Αναγέννηση» και πέρασε στην εφημερίδα
οτι κάποιος δικός μας άνθρωπος δικάζεται στη Λάρισσα, οτι σκότωνε τα πληρώματα και
βούλιαζε τα καϊκια. Τα βλέπουνε δύο καπεταναίοι, ο ένας λεγότανε Σταύρος Τσούκας απ’τη
Λήμνο κι έτυχε να είναι στο Βόλο, κι ένας λεγότανε Δημήτριος Παξινός, απ’το Βόλο,
διαβάσανε την εφημερίδα και είδανε το όνομα το δικό μου μέσα, οπού αυτούς και τους δύο
τους είχανε πάρει τα καϊκια οι γερμανοί, φορτώσανε κλεψιμέϊκα κι αυτούς μαζί μέσα, και
τους πηγαίνανε για Θεσσαλονίκη. Τους έπιασα στα Σκάντζουρα, τους πήρα τα χαρτιά τους,
πήρα και τους Γερμανούς και αυτοί-μπροστά- εγώ-πίσω, τους πήγα στη βάση μου στην
Τουρκία στην Αγρελιά. Απο κεί τους πήγα στην Κύπρο. Ήρθανε μάρτυρες, χωρίς να το ξέρω,
τη μέρα που δικαζόμουνα στρατοδικείο στη Λάρισσα. Δεν θυμάμαι ποιά ημερομηνία ήτανε.
Την ώρα που δικαζόμουνα με ρώτησε ο στρατοδίκης ο οποίος λεγότανε Δογάνης,
συνταγματάρχης, κι ο βασιλικός επίτροπος, ταγματάρχης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, την ώρα
που με σήκωσε να απολογηθώ για τις κατηγορίες που μου είχανε υποβάλλει ο πρόεδρος της
Γλώσσας και το συμβούλιό του, ο πρόεδρος λεγότανε.... την ώρα που σηκώθηκα να
απολογηθώ με ρώτησε ο στρατοδίκης αν έχω δικηγόρο ή μάρτυρες υπερασπίσεως. Του είπα
«Δεν έχω ούτε δικηγόρο ούτε μάρτυρες» Αμέσως βγήκε ένας δικηγόρος ο οποίος λεγότανε
Αντώνιος Σιτράς , ανεψιός του Πλαστήρα. Λέει αυτός αμέσως «κύριε Στρατοδίκα, είμαι εγώ
ο δικηγόρος του και έχει δύο μάρτυρες, οι οποίοι είναι δύο καπεταναίοι τους οποίους είχε
πιάσει με τα καϊκια τους, και Γερμανούς μέσα, ο ένας είχε έναν , ο άλλος είχε δύο, με
διάφορα κλεψιμέϊκα οπού είχαν οι Γερμανοί, και τους πήγε στην Κύπρο» Αμέσως τους
κάλεσε ο στρατοδίκης, τους ανέκρινε, και είπαν αυτοί οτι όλα αυτά είναι ψέμματα απο μίση,
διότι αυτός ο άνθρωπος είχε ελευθερώσει όλα τα νησιά. Ποιά καϊκια βούλιαζε; Ποιούς
ανθρώπους σκότωνε; Είναι όλα ψέμματα. Αθωώθηκα αλλά με κρατήσανε στας φυλακάς.
Τη γυναίκα μου τη συνέλαβαν στας 13 Οκτωβρίου το 1948. Τη δέσανε απ’τα πόδια και την
τραβούσαν με 8 μίλια την ώρα πίσω απ’το καϊκι μέσα στο λιμάνι. Ένας απο αυτούς
καυχήθηκε «Αυτή που τραβάμε πίσω είναι η γυναίκα του καπετάν Κανάρη» Αμέσως ο
καπετάνιος, Γεώργιος Χούλης, επειδή ήτανε φίλος μου πολύ, γύρισε το καϊκι και σιγά-σιγά
έβγαλε το μαχαίρι του, ήτανε νύχτα, έκοψε το σκοινί, και φώναξε «Παιδιά η γυναίκα πνίγηκε
και πάτωσε κάτω. Κόπηκε το σκοινί» Έξω ήταν ένας σκοπός στο λιμάνι, ονομαζόμενος
Καρβέλης Ιωάννης και ο τελώνης Χρήστος Πολίτης, φίλοι μου. Έβγαλε ο τελώνης το πιστόλι
του και μαζί κι ο Ιωάννης Καρβέλης ρίξανε απο μια τουφεκιά. Αμέσως ο καπετάνιος φώναξε
«Παιδιά ο άντρας της. Θα μας σκοτώσει όλους». Αμέσως αυτοί φωνάξανε να φύγει γρήγορα
το σκάφος και έφυγε για Σκιάθο. Η γυναίκα επειδή ήτανε λίγο μπόσικο το σκοινί στα πόδια
της κολύμπησε και πιάστηκε απο ένα σκάφος απ’το σίδερο. Αμέσως φώναξε «βοήθεια».
Μεσ’στο ίδιο σκάφος έμενε ένα αντρόγυνο ονομαζόμενος ο άντρας Βασίλειος Ορφανός και η
γυναίκα του Δήμητρα. Αμέσως την πιάσαν και την βάλαν απάνω στο σκάφος αλλά το κεφάλι
της κι όλο της το σώμα είχε βαφτεί απο αίμα, είχε κοκινήσει όλη η θάλασσα γιατί της κόψανε
τα μαλλιά και μαζί κόβανε και κρέας, 18 ράμματα χρειαστήκανε. Ή ώρα ήτανε 2 τη νύχτα,
κάμανε φορείο μ’ένα σεντόνι και την πήγανε πάνω στο χωριό, τότε δεν είχε αμάξια , όλο
κατσικόδρομοι ήτανε. Ξυπνήσανε τους δύο γιατρούς που υπήρχαν, Παπαδημητρίου και
Διομή, φωνάξανε και το φαρμακοποιό, πλύνανε τις πληγές διότι δεν σταματούσε το αίμα και
της βάλανε 18 ραφές στο κεφάλι της. Η γυναίκα απο τότε πονούσε πολύ απ’τη μέση και
κάτω. Ο άντρας της βγήκε απ’τη φυλακή το 1949. Είδε στις εφημερίδες οτι χτυπήσανε τη
γυναίκα του και τότε σαν χάρη μου δόθηκε και με βγάλανε. Ήρθα στο χωριό, στη Γλώσσα.
Βρήκα τη γυναίκα μου σε άθλια κατάσταση, πονούσε τρομερά, την πήρα και την πήγα στη
Θεσσαλονίκη σ’ένα γιατρό φημισμένο. Την περάσαμε σε ακτίνες και μου είπε ο γιατρός οτι
αν είχε πιστόλι θα με σκότωνε διότι άργησα να πάω τη γυναίκα μου σε νοσοκομείο να την
εξετάσουν. Ετότε εγέλασα εγώ και μου λέει ο γιατρός «Γελάς ακόμα καπετάνιε; Η γυναίκα
σου είναι άχρηστη τελείως. Δεν την έφερες πιο γρήγορα να την εξετάσουμε» και τότε του
είπα εγώ το παρελθόν μου και μου είπε «Έχεις δίκιο. Φταίνε αυτοί οπού εκάμανε αυτή την
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πράξη» Απο τότε, απ’το ’50 μέχρι το 1988 η γυναίκα μου δεν μπορούσε να πάει στην
τουαλέτα, την είχαμε σε αναπηρική καρέκλα διότι τα πόδια της είχανε σαπίσει, οι γλουτοί
απάνω χτυπούσανε ο ένας τον άλλο γιατί είχανε φύγει απ’το τράβηγμα που της κάνανε και
δεν είχε μπορέσει να πάει στο νοσοκομείο να κάνουνε εγχείρηση να βάλουνε τα κόκκαλα στη
θέση τους. Έκτοτε μέχρι το 1997 ήτανε κατάκοιτη τελείως, της είχα γυναίκα και πλήρωνα 70
χιλιάδες το μήνα να την κοιτάει. Το ’98 απόθανε. Ότι είχα και δεν είχα τα πούλησα όλα για
να προστατεύω τη γυναίκα μου. Τίποτα άλλο.
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Σήμερα, 17 Μαϊου 2006, μετά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία του Αγίου
Νικολάου στο Λουτράκι, θάφτηκε ο κυρ Βαγγέλης στο νεκροταφείο της Γλώσσας. Πέθανε
σε ηλικία 95 χρονών, πολύ ξαφνικά, χωρίς να προλάβει να καταπέσει. Σαν ολοζώντανος ήταν
στο φέρετρο. Ένα πρόβλημα που είχε με το πόδι του, όταν προ μηνών το χτύπησε, το είχε
ξεπεράσει και πήγαινε πάλι με τα πόδια Κολωνάκι-Λουτράκι. Απλώς για κάποιους πόνους
που είχε, προτίμησε να τους αντέχει αντί να τους πεί στους δικούς του και όταν πια τους
είπε δεν τον προλάβαιναν. Επειδή, εκτός απο το οτι ήταν τόσο αγαπητός σε όλους, είχε
γράψει με τις πράξεις του ιστορία, σωστό είναι να συνοδεύσουμε την κηδεία του με δυό
λόγια: Δεν χρειάζονται πολλά γιατί τον ξέρει ο καθένας. Κι όποιος, απ’τους νεότερους, δεν
έχει ακούσει το όνομα Βαγγέλης Γιαννόπουλος, απλώς τον ξέρει με το όνομα «παππούς».
Επίσης πολλοί συνόδευαν το παπούς με την φράση «άρχοντας ο παππούς». Για όσους λοιπόν
τον ξέρουν τα λόγια είναι φτώχεια. Για όσους δεν έχουν ακόμα ακούσει αρκετά γι’αυτόν απο
τους γονείς τους ή τους παππούδες τους, ο παππούς και η γυναίκα του Μοσχούλα, είναι
ολόκληρη ιστορία που δεν φτάνουν ώρες για να την ακούσουν. Γι’αυτό όσα αντιγράψαμε
απ’το τετράδιό του ή όσα μας διηγήθηκε στα στέκια του και τα γράφαμε θα τα βάλουμε στη
βιβλιοθήκη της Γλώσσας και θα πούμε στους γονείς και παππούδες να λένε στα παιδιά τους
και στα εγγόνια τους να πηγαίνουν να λένε στην Διομίτσα να τους τα δίνει να τα διαβάζουν ή
να ρωτάνε κι εμάς τους καθηγητές τους να τους τα λέμε και να τους τα δείχνουμε στα αρχεία
της ιστορίας της Γλώσσας. Και για τους φίλους του , για να νιώσουν καθώς τον χαιρετάνε
και τον «ξεβγάζουν», ότι τον ακούνε μιά ακόμη φορά να μιλάει, θα αφήσουμε ένα αντίγραφο
απ’όσα έλεγε, όπως τα έλεγε, σε κάθε ένα απο τα στέκια του. Στην Μαρία την Βαρλάμη,
στον Καρβέλη, στο Πέτρινο, στην Ντίνα την Μαντά. Αν υπάρχουν κι άλλα στέκια του να
μας πούνε οι ιδιοκτήτες τους να τους δώσουμε ένα αντίγραφο. Ας τηλεφωνήσουν στο
Γυμνάσιο, στο 33698, κι ας πούνε στον γυμνασιάρχη, τον Διαμαντή Παλαιολόγο, και θα
τους το στείλουμε αμέσως.
……….. (Παύση) ………..
Λένα:-…Το ’98 απόθανε. Ότι είχα και δεν είχα τα πούλησα όλα για να προστατεύω τη
γυναίκα μου. Τίποτα άλλο…
……….. (Παύση) ………..
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Λένα:-Σωστά νομίζω ότι το «…τίποτα άλλο» μας εκφράζει ομόφωνα;….Άρα σωστά.
Λοιπόν, όταν μας το’χε στείλει ο Γιάννης και τον ρωτησε ο Βασίλης αν διαβασε κανένας
καμια φωτοτυπία η απαντηση ήταν «μεχρι στιγμης ο Γιάννης κι ο πατέρας του», από Γιάννη
ντ’Αρτανιαν σε Γιάννη ντ’Αρτανιαν πρωτοπήγε δηλαδή…
Τζώννυ:-Κυρία Λένα διαβάστε τωρα και την σελίδα του αρχειου πριν αρχισει το ημερολογιο
Λένα:- Α, ναι. Τίτλος: Ένα βιβλίο για το πώς η ιστορία θυμίζει ή δεν θυμίζει θέατρο στην
πραγματική ζωή. Οι παπούδες μας τον καιρό της Γερμανικής κατοχής. Φυσικό είναι ένα
βιβλίο με τίτλο «Οι παππούδες μας τον καιρό της Γερμανικής κατοχής» να ξεκινάει με
αφηγήσεις απο εκείνον τον παππού που χρόνια τώρα βλέπουμε κάθε 28η Οκτωβρίου να
καταθέτει στο Ηρώον το στεφάνι εκ μέρους των παλιών αγωνιστών, όταν βγαίνουμε απο την
Εκκλησία για να καταθέσουμε κι εμείς οι μαθητές στεφάνι, όπως επίσης κι οι δημοτικές και
λιμενικές και στρατιωτικές αρχές. Αρχίζουμε λοιπόν με το «Ημερολόγιο του Βαγγέλη
Γιαννόπουλου» που τα παιδιά , αλλά και πολλοί νέοι, στο Λουτράκι τον φωνάζουν «παππού»
και που, όπως θα δούμε, τον καιρό της αντίστασης, που πολλοί αγωνιστές χρησιμοποιούσανε
σαν ψευδώνυμα ονόματα ηρώων του ’21, τον έλεγαν «καπετάν Κανάρη». Καλά που μου
θυμισες κι αυτή τη σελιδα Τζώννυ.
Σούζυ:- Κύριε Αλέκο, εννοείται πως όταν σας είπα , για τον φοβο σας με τα γεροντάκια,
«αυτό ήταν όλο; Πάω στην κουζινα κι ερχομαι να σας απαντησω» δεν εννοούσα τι θα σας
απαντούσα εκ περιουσίας δικής μου! Βασισμενη στον κυρ Βαγγέλη θα σας απαντούσα,
απλώς λέγοντας, μετά το ημερολόγιό του, «εγώ δεν εχω παει Ρουμανία και για εκει δεν
ξερω, αλλά, εν προκειμενω, τι σχέση εχει ο ένας παππούς, που ξερω από κοντά, με
γεροντακια και εσωγήινους;» Εσωγήινους σε στυλ Κουστουρίτσα εννοώ βέβαια, όχι
εσωγήινους σαν της Πάνια στη σπηλιά του Νταβέλη! Ούτε κανα Νεφελίμ σαν κι αυτά που
λέει ο Λιακόπουλος οτι εδιναν στον Αϊνσταϊν λυσάρια κλεμμενα από τον Καραθεοδωρη και
που κανουν τον Λαζόπουλο να του τραγουδαει, τυ Λιακόπουλου εννοώ, όχι του
Καραθεοδωρή, «Καραμπιμπεριμ’, μπιμπεριμ’ μπιμπεριμ’ , ασ’τις μαλακιες και τα Νεφελιμ».
Με συγχωρειτε, δεν κανω σε σας πλάκα, αλλά σε οποιον θα’χε επιμεινει να εχει γνώμη αλλά
χωρις να εχει διαβασει ή ακουσει σελίδα απ’το ημερολόγιο.
Τζώννυ:- Κύριε Αλέκο, εννοείται πως κι εγώ όταν σας ειπα ότι εγω θα απαντήσω στην
ερώτησή σας γιατί τόση έμφαση στο θέατρο αφου η ζωή δεν είναι θεατρο , δεν εννοούσα
εγώ-εγώ, εννοούσα ότι εγώ έτυχε και θυμηθηκα ότι ακριβώς για τον ιδιο λόγο που
αναφέρατε έβαζε ο κύριος Γιάννης πακετο με τα θεατρικά και το αρχείο «Παππούδες της
Γλώσσα στην κατοχή» , άλλο αν έβαλε μονο έναν παππού. Σαν επεξηγηση για να μην
μπερδευονται από το θεατρο τα παιδια αρκουσε, σαν ιστορια και σαν μελετη του χωριού δεν
αρκουσε, αλλά αφου έγραψε πόνημα ολόκληρο η κυρια Κατερινα δίπλα στην Σκιάθο που
ντόπια ηταν και ήξερε πρόσωπα και πράγματα και ιστορικός-φιλόλογος ήταν, γιατι να
ψάχνει να το γράψει φυσικός, άρα ολοσχερως ερασιτεχνης, αντι απλως να διαδιδει το
πόνημα ; Σωστά;
Αλέκος:-Σωστα. Αλλά ως υλικο για βιβλίο είναι και για ένα και για δυο βιβλία. Και
παραπανω ίσως αν δει κανεις και οσα προσπέρναγε το γραμμα ως απλώς σκηνές δράσης. Και
για φιλμ κάνει αλλά, βεβαια, μη αφαιρώντας τις σκηνές δρασης. Να πω όμως κι εγω τι
θα’λεγε ο ντ’Αρτανιαν, και εσυ επίσης, ανεξάρτητα απ’το αν συμφωνω μαζι σας; Ακουστε
και πειτε μου αν πέφτω μεσα ότι ετσι σκεφτεστε.
Σούζυ:-Βεβαίως να μας πειτε. Είμαστε ολόκληροι κατι τεράστια αυτια και σας ακούμε.
Αλέκος:-Σούζυ, άκουσον μεν πάταξον δε.
Σούζυ:-Μα για «άκουσον» δεν μου φυτρωσε το τεραστιο αυτι; Για «πάταξον» μου
φύτρωσε; Ότι παταξον ήταν να κανω ήδη το εκανα, όμως όχι προς εσας αλλά προς όποιον
θα έκανε βιβλιοκριτικη στον κυρ Βαγγέλη χωρις να τον διαβασει. Εγω αυτό που λεω είναι
απλως «Πέταξον μεν διάβασον δε»
Αλέκος:-Θεωρειτε λοιπον ότι για το «για να μαθεις τι υπάρχει στον κοσμο» και να το μαθεις
με προ-οπτική σε σωστες αναλογίες ζωής πιο πολλη σημασια εχει να ακουγονται, εντος
δεκαλεπτου την κάθε φορα, από τους πολλους εκαστοτε Μακηδες, ιστοριες για τους πολλους
εκαστοτε μπαρμπα-Θοδωρηδες, κι όχι λιγες ιστοριες τραβηγμενες από το εκαστοτε
Χολλυγουντ επι διωρα σε ταινιες σαν το μαντολινο του λοχαγου Κορελι παιγμενες για
εκατομμυρια κοσμο με πολλά εξοδα, αλλά και με πολλές εργασιακες θεσεις. Θα μου πεις τι
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σχεση εχει το περιεχομενο και η επιδραση των ερεθισματων τυπου κυρ Βαγγέλη και
μπαρμπαΘοδωρη με το αν δημιουργουν εργασιακες θεσεις για την παραγωγη ταινιων και
κερδη για να αμειβονται, άσε που όταν γινονται ετσι τα πραματα μπορει ακομα κι ο
Δημητρης που μας εδειξες να πει για τον κυρ Βαγγέλη που είναι στα εκατο μετρα από το
σπιτι του ότι για να καταδεχτει καν να ενδιαφερθει να μαθει από καπου για την ιστορια του
πρεπει πρωτα να γινει βιβλιο από καποιο επαγγελματια συγγραφεα που ζει απο
προκαταβολες και γυρναει σε μονιμες διακοπες ανά τον κοσμο να αγρευσει θεμα που θα
εβγαζε κερδη για τον εκδοτη του, μετα να γινει σεναριο από επαγγελματια που ζει από
προκαταβολες να διαβαζει βιβλια να αγρευσει θεμα που θα έβγαζε κερδη για το Χολλυγουντ
μετα να γινει ταινια, μετα ΝτιΒιΝτι και μετα να σας το παιξουν σε αιθουσα του σχολειου οι
καθηγητες σας αφου πρωτα ο Δημητρης ο ίδιος ή κάποιος άλλος φωναξουνε γιατι όλο οι
καθηγητες να διαλεγουνε ταινιες και να μην παιζουνε και ταινιες με συμμοριες μηχανοβιων
του Λος Αντζελες που στο κατω-κατω δεν εχουν περισσοτερη βια απο’ότι οι μπουραντάδες,
άρα γιατι να θεωρουνται βλαβερες, και στο τέλος-τέλος να πουνε «μορφή ο κυρ Βαγγέλης»
και να εννοούν ότι κατορθωσε και διήνυσε εκατο χιλιαδες χιλιομετρα πασαρελας. Κι όλα
αυτά για να τον γνωρισουν οι διπλανοι του ώστε να ψωνιζουν απ’το δικό του σουπερμαρκετ
Σαν τοτε που αυξηθηκαν οι πωλήσεις των φρυγανιων «Ελιτ» επειδη πηρε νομπελ ο Ελύτης…
Η Σούζυ με σχεδον ερωτικά αλλοπαρμενο υφος και ανάσα φωναζει χειροκροτωντας:

Σούζυ:- Ε, αφου δεν το’χεις σκοπο ρε Τζώννυ να προλαβαινεις τις επιθυμίες μου παιρνοντας
εσυ τις καμψεις εκ μερους μου μπροστα στον κύριο Αλεκο, μάθε με να τις παιρνω εγώ η ίδια.
Κύριε Αλέκο μας, τι αγόρευση ήταν αυτή! Να σας φιλήσω. Σμουούτς! Σμουούτς! (τον φιλάει)
Αν ήμουνα αγόρι θα’παιρνα και καμψεις; Εντάξει Τζώννυ; Θα με μαθεις; Δεν μπορω κύριε
Αλέκο, θα σας ξαναφιλήσω πριν ξανακατσω! ξανασμουούτς! Σμουούτς!
Άντζελα:-Σούζυ μια και εσυ μας εμαθες ότι υπαρχουν κάμψεις και φιλιά δι’ετεροπροσωπιας
για πρόλαβε και μια δική μου επιθυμια, για φίλα τον Αλέκο εκ μερους μου κι έλα να σε
φιλήσω για την μεταβιβαση. Αλέκο, θα προτιμάς φαντάζομαι τα χείλια της Σουζυ στα
μαγουλα σου;…
Αλέκος:-…Κι εσυ τα μαγουλα της Σούζυ στα χείλια σου…
Σούζυ:-Υπάρχει κάποιος λανθανων ερωτισμος μεσα σε αυτό το δωματιο ή ιδέα μου είναι;
Δωστε μου τα φιλιά σας κυρια Άντζελα και θα τα αμπλάρω σαν λουλοδια. Θα γράψετε και
καποιο μηνυμα να παραδωσω ή θα του πειτε η ιδια; Σμουούτς! Σμουούτς!
Άντζελα:-Αλέκο, πού το θυμήθηκες αυτό με τις φρυγανιες Ελίτ! Το’χα ακουσει, φοιτητρια
ακόμα, απ’τον Βασιλικό. Α! Μου’ρθε κι ένα καπως ενα σχετικό που’γραφε μια
δημοσιογραφος που ο γιος της πέτυχε το Serpico στο ίντερνετ και ρωτησε «Μαμα τοσο
μεγάλος ανθρωπος είναι ο Θεοδωράκης; Τον ξερει κι ο Αλ Πατσίνο!»
Αλέκος:-Αν ο γιος δημοσιογραφου δεν ξερει για τον Θεοδωρακη τοτε γιατι να μην υπαρχουν
και ολιγοφρενεις που τον θεωρούν διανοούμενο του σαλονιου και της πολυθρονας;
Αναρωτηθηκε η κυρια;
Σούζυ:-Μαμά μόνο εσυ κι ο Τζώννυ δεν ειπατε τιποτε στον κυριο Αλέκο. Γιατί τόσο
σκεφτική;
Λένα:-Τις πομπές σου σκεφτομαι.
Σούζυ:-Εμένα; Γιατι; Κονσομασιόν έκανα; Φιλιά μετέφερα. Σαν λουλουδού. «Τα λουλουδια
στην κυρία από μένα» που λενε, ή μαλλον αντιστρόφως εν προκειμένω.
Λένα:-Τις άλλες πομπές σου εννοώ. Που είναι και δικες μας. Να τις πω ή να μην τις πω; Που
μας ειχες πει εμενα και του μπαμπα σου «Τόσο μεγάλος ανθρωπος είναι ο Θεοδωράκης;
Τον ξερουν και οι Μπητλς!» και αναρωτιόμασταν πού ειχαμε κανει λαθος και μουντζώναμε
εαυτους και αλλήλους και πασαν την ζωην ημων…
Σούζυ:-…αλληλούια ή αμήν λέει μετα; Τζώννυ, μονο εσυ δεν ειπες τίποτε για οσα ειπε ο
κυριος Αλέκος.
Τζώννυ:- Όταν μαζι με το όνομα του Βαρβακειόπαιδος Παπαστεφανου ακουσατε το όνομα
«Μάζης» γιατί τιναχτηκατε τόσο;ΟΚ,θατανε διευθυντης και στη φουρνια σας. Μόνο γι’αυτό;
Αλέκος:-Και για το ότι όταν στουκάρισε ο πατέρας μου με μοτοσυκλέτα και αναλαβαμε το
μαγαζι του με την μάνα μου ήρθε σε λιγο καιρο ο Μάζης στο μαγαζι και ειπε στην μανα μου
ότι θαναι εγκλημα να σταματησω το σχολειο κι ότι μου σβηνει ολες τις απουσιες και να
δωσω για πολιτικος μηχανικος και αν δεν μπω με την πρωτη φορά να δωσω και
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δευτερη,όπως κι έγινε..Τι λεγαμε; Α: Θα μου πειτε «Και τι σχεση εχει το περιεχομενο και η
επιδραση των ερεθισματων τυπου κυρ Βαγγέλη και μπαρμπαΘοδωρη με το αν δημιουργουν
εργασιακες θεσεις για την παραγωγη ταινιων και κερδών για να αμειβονται οι συντελεστες
της αλυσσιδας πληροφορησης; ΟΚ, δεν εχουν σχέση, ή μαλλον εχουν, αφου στις πολεις
κλπ δεν θα ηξερες τους κυρ Βαγγεληδες ή τους μπαρμπαΘοδωρηδες ουτε αν ηταν στην
γειτονια σου, ουτε καν αν ηταν στην πολυκατοικια σου, αφου δεν εχουν πολλα σημεια
αλληλοεπικαλυψης οι ζωες σας, αλλου η δουλεια σου, αλλου οι συνεργατες σου μετα την
δουλεια, εκτος γραφειου, αλλου οι συγγενεις σου, στις πολυκατοικιες απλως μενεις, αρα
ακομα κι αν κάθε οικοδομικο τετραγωνο είναι όσο ένα χωριό κανείς δεν ξερει τι εχει η
γειτονια του, αρα το πληροφορειται μεσω Χολυγουντ. Έ, να μην αμειβονται οι συντελεστες
κυριε Ντ’Αρτανιαν; Τι θα τρωνε; Εκκεντρικοι εισοδηματιες και κληρονόμοι θα’ναι; Και
αποτελει αλλαγη οικονομικού συστηματος το να γινουν όλοι εισοδηματιες και κληρονόμοι;
Πώς θα γινει αυτό; Όπως ο Βασίλης κι η Λένα καλα το ειπανε το ότι το να πανε οι δημοσιοι
υπαληλοι στην επαρχια δεν αποτελει λυση, αφου οι μισθοί πάλι από Αθηνα θα’ρχονται, αφου
δεν θα κανουν παραγωγη τοπικη φυτευοντας παραδιες εκει, ετσι κι ο εθελοντισμος σε γραφή
βιβλιων από χομπυιστες δεν αποτελει λυση . Θα μου πει ο Ντ’Αρτανιαν ότι 1)αν τα βιβλια
που οντως δεν δινουν κερδος αλλά και οντως προσφερουν υπηρεσια δεν τα γραψουν αυτοι
που οντως δεν χρειαζονται το κερδος για να ζησουν τοτε ποιοι θα τα γραψουν; Αυτοι που
δεν εχουν αλλη επιλογη για να βιοπορισουν; 2) Αυτος δεν ειναι χομπυίστας αλλά απλως εχει
αλλη δουλεια για να βιοπορισει, αφου είναι καθηγητης 3) Δεν ειπε ποτε ότι είναι μαγκας και
οι αλλοι μαλακες αλλά απλως ότι αφου και τα δυο ειδων βιβλια χρειαζονται και αφου αυτος
τον εχει βιοπορισμο του αρα ας γραψει εκεινα που δεν μπορουν να γραψουν οσοι δεν τον
εχουν. Δεν ειπε ότι αν εκεινος π.χ. απολυοταν δεν θαγραφε από τα άλλα, που βγαζουν
κερδος ουτε ειπε ότι αν οι αλλοι ειχαν κι αλλη δουλεια δεν θαγραφαν και βιβλια με τις αρετες
των μη κερδοφορων βιβλιων. Θα μου πεις αν εχεις μεν δουλεια αλλά εχει ωραριο και δεν
εισαι κληρονομος τοτε ποτε θα κανεις τον εθελοντισμό; Στον ελεύθερο χρονο σου; Γυναικα,
παιδια, δεν θαχειςι; Θα μου πεις δεν εχει παιδια. Οκεϋ…Τι λετε κι εσεις ρε παιδια; Τζώννυ;
Σούζυ;
Σούζυ:-Μια χαρα τα λετε μεταξυ σας. Μη παρεμβαινουμε οι αλλοι στο τετ-α-τετ σας ! Ειχατε
παρει σεμιναρια στο πώς να σκεφτεστε μεγαλοφώνως σε διαλογο που ναναι μονολογος και
σε μονολογο που ναναι διαλογος; Πού; Στο Βαρβακειο; Αα! Κι ο Μακενζι που κανει το ιδιο
Βαρβακειόπαις θα’ναι. Ξερεις Τζώννυ αν είναι;
Τζώννυ:- Είναι.
Σούζυ:-Ή μαλλον, δεν ειχε απλως το ιδιο στυλ ο ντ’Αρτανιαν. Έλεγε και τις ιδιες ιδεες κι
εκεινος. Και στο περιεχομενο κανατε σεμιναρια στο Βαρβακειο; Και με ντελιβερυ τακουγε
από τον Τογκα ο Μακης; Κι απο κει ο Μαντος; Η από τα χωρια εμπνεονταν και οι Τογκες
και οι Μάζηδες και τα μετεφεραν στην Αθηνα;
Τζώννυ:- Ή απλως ήταν διαφορετικο το ολο κονσεπτ μορφωσης; Αλλά και αμοιβης. Κύριε
Αλέκο, τα προλαβατε τα βιβλια «Διαλέξεις φυσικης του Φάινμαν»;.…
Σούζυ:-…Συγγνώμη κι απ’τους δυο σας μισο λεφτο. Μαμά, πως έλεγες ότι το’λεγε στον
Ντ’Αρτανιαν ο φίλος του μπαμπα απ’τον στρατό ο Βαγγέλης που’χε ερθει με την Αλεξια
τοτε που ημουνα μικρη και που τους ανεφερες και πριν λιγο;
Λένα:-Του’λεγε «Αα, μα δεν γινεται ετσι η κουβεντα! Να μιλαμε μια εσυ μια εγω, όχι όπως
τωρα που εσυ μιλας και για σενα και για μενα. Και το κακο είναι ότι οντως λες αυτο που θα
σου έλεγα. Και το χειροτερο είναι ότι το λες και ακριβως με τον τροπο που θα το ελεγα».
Σούζυ:-Αυτό ακριβώς του κανατε του Ντ’Αρτανιαν κυριε Αλέκο. Καλα του κανατε. Μαμά,
πες και για εκεινη την στιχομυθια με την δεσποινιδα Λένα, την αναπληρωτρια φιλόλογο,
που μουκανε μπέιμπυ σιττιν τοτε που λειπατε στον Βόλο με τον μπαμπα και ήρθε ο
ντ’Αρτανιαν με τους πληθυντικους για τους οποίους αρχικά η Σοφία τον ειχε πάρει για
μπάρμπα.
Λένα:- Να την πω μεν, λογω πλάκας, αλλά εδώ κολλάει πουθενα; Κατι ειπε λοιπόν η Σούζυ
και η Λένα λέει «Ουαου» Και αρχίζει ακριβώς η ακολουθη κουφή στιχομυθια με τον
ντ’Αρτανιαν που πέρναγε: «Ουαου» «Έχετε κανει μεταπτυχιακες στην Αμερική;» «Το λέτε
επειδη ειπα «ουαου» αντι να πω «πώ-πω»;» «Ναι είναι σαν το ανεκδοτο με τον Αγγλομαθη
περιπτερά» «Και τι λέει αυτό το ανεκδοτο;» «Ρωταει καποιος ένα περιπτερά «Ντου γιου
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σπηκ Ηνγκλις;» λεει εκεινος «Γιες» και του λέει ο άλλος «Μάρλμπορο»» Λοιπόν Σούζυ, πού
κόλλαγε αυτό;
Σούζυ:-Θα επανελθω μετα. Τωρα ειχα διακοψει τον κύριο Αλεκο και τον Τζώννυ. Τζώννυ
ρώταγες τον κύριο Αλέκο αν ειχε προλαβει τις «Διαλέξεις φυσικης του Φάινμαν». Τις
προλαβατε κύριε Αλέκο;
Αλέκος:-Εγω ναι. Φοβερο μπεστ σελλερ. Εσυ Τζώννυ απ’τον Μακένζι τ’ακουσες ή απ’τον
ντ’Αρτανιαν; Ή ήδη απ’τον Βασίλη;
Τζώννυ:- Απ’τον Κοτανιδη που υποδυθηκε τον Φάινμαν στο θεατρικο του Παρνελλ στην
«Άνεση» στους Αμπελοκηπους; Και που το’χε πρωτοδει σε κελλι της χουντας που το
διαβαζε άλλος κρατουμενος του ιδιου κελλιου που ηταν φοιτητης φυσικης. Σε ποσες γλώσσες
μεταφραστηκε;
Αλέκος:-Καμια τριανταρια και βαλε;
Τζώννυ:-Ήταν εκατομμυριουχος ο Φάινμαν;
Αλέκος:-Μαζεμένα πηρε μονο όσα ηταν ένα νομπελ δια τρια, αφου τρεις μαζι το πηρανε, ο
ενας Γιαπωνεζος νομιζω. Πολεμος-ξεπολεμος η σοβαρη επιστημη ενωνει, δεν χωριζει, τον
κοσμο. Α καταλαβα. Εννοεις το γνωστο από τους βιογραφους του οτι θεωρουσε πως τα
λεφτα τα μπεστ σελλερ θεωρουσε ότι ανηκαν σο πανεπιστήμιό του αφου για το βιβλιο
απλως απομαγνητοφωνησαν τις διαλεξεις που έκανε για μαθημα στο 1ο και 2ο ετος τις οποιες
θεωρησε ότι τις ειχε ήδη πληρωθει αφου ενεπιπταν στις υποχρεωσεις του για τον μισθο του.
Και επισης τα λεφτα των βιογραφιων του που επίσης ήταν μπεστ σελλερ θεωρουσε οτι
ανηκουν στους βιογραφους. Τα λεφτα του βιβλιου του με το περιστατικο με τον θανατο της
γυναικας του όταν ήταν φοιτητης, που εγινε και φιλμ, τα’δωσε σε νοσοκομειο…
Τζώννυ:-Για το βιβλιο με τις τρελλοσυναντησεις του με διαφορους από τον Νικ δε Γκρηκ
μεχρι τον Γιουρι Γκελλερ κι απ’τα στριπτηζαδικα μεχρι τα νεκροταφεια κι από συναντησεις
με τον Αϊνσταϊν μεχρι τα αρματα στο καρναβαλι του Ριο, εγραφε ότι σε οποιον δεν του
αρεσει να του το στειλει πισω να του δωσει τα λεφτα απ’την τσεπη του, και όντως τα’στειλε
σε μια γιαγια απ’τη Πασαντηνα της Καλιφορνιας που τα ζητησε. Σε πανεπιστημιο που του
προτεινε διπλασιο μισθο για να παει εκει, εγραψε «Από νεος ηθελα να εχω και ερωμενη
αλλά θεωρουσα ότι χρειαζομουνα διπλασιο μισθο για ναχω διπλή ζωη. Ευχαριστω για τη
ευκαιρια να πραγματοποιησω αυτό το απωθημενο μου αλλά ποτε θα κανω φυσική; Ή θα
κοψω την φυσικη, ή θα δεινοπαθησει γυναικα μου ή ερωμενη μου αφου τριπλη ζωη δεν θα
προλαβαινω να κανω. Άρα;»
Αλέκος:-Αα! Έτσι το εννοούσες το ότι άλλο ζητημα το τι θελεις και αλλο αν θα το κανεις
κιόλας. Α! Ούτε ο Αϊνσταϊν ήταν εκατομμυριουχος. Τζώννυ, δεν μου λες, ξέρεις σε τι
εκδοσεις κυκλοφορουσε στην Ελλάδα το μπεστ σελλερ του Αϊνσταϊν «Πώς βλεπω τον
κοσμο;» και τι άλλο έντυπο εξεδιδε ο εκδοτικός οικος;
Τζώννυ:-Να το παρει το ποτάμι, δεν ξερω.
Αλέκος:-Εκδοσεις Αγκύρας. Εξεδιδε και τον «Γκαούρ Ταρζαν». Δίφραγκο, εβδομαδιαιο, ο
Γκαούρ Ταρζαν, δεκαρικο, αλλά εφ’άπαξ, ο Αϊνσταϊν, κι έπρεπε και να κοβεις και τα φυλλα
ο ιδιος με κουζινομαχαιρο. Άρα;
Τζώννυ:-Άρα οι εκδοσεις θελανε να μορφωσουν και τον αναγνωστη του Γκαουρ Ταρζαν
όπως ο Σπαθαρης που επαιζε από μαθητης έβαζε σε επεισοδια καραγκιοζη όσα μαθαινε στο
γυμνασιο για Μεγα Αλεξανδο και Αθανασιο Διακο για να μορφωσει και τον αναλφαβητο και
επίσης αρα…
Αλέκος:-Ακριβώς: Επισης αρα: Άρα οι Βαρβακειοπαιδες φυσικοί που λεγαμε, που σιγουρα
θα’χουν ινδάλματα τους φυσικους Αϊνσταϊν και Φάινμαν, δεν θα βγαλουν ποτε λεφτα.
Τζώννυ:-Κι εχω διαβασει κι επιστολη του Φάινμαν που του θυμιζουν ότι δεν εχει πληρωσει
δυο ετήσιες εισφορες ως ακαδημαϊκος, κι εκεινος 1) τις πληρωνει 2) γυρνάει και όσα λεφτα
εχει παρει 3)παραιτειται από ακαδημαϊκος λέγοντας: Για ποιο ακριβώς θεμα πληρωνόμαστε
εκει; Για να συνεδριαζουμε να ψηφισουμε ποιοι επόμενοι αξίζει να γινουν ακαδημαϊκοι για
να συνεδριαζουν κι εκεινοι για το ποιοι μεθεπομενοι αξίζουν κλπ κλπ;
Άντζελα:-Κάποιοι δικοι μας ακαδημαϊκοι να τον βλεπουν.
Αλέκος:-Και κάποιους δικους μας ακαδημαϊκους να βλεπουν όλοι οι δικοι τους.
Άντζελα:-Παράδειγμα;
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Αλέκος:-Ο Δεσποτόπουλος που εκτος από καθηγητης πανεπιστημιου φιλοσοφιας και
δικαίου, κι εδώ κι έξω ήδη από 25-άρης, ήταν και ποδοσφαιριστης στην Εθνική και επίσης
Μακρονησιωτης. Και έπαιξε ρόλο στο να σωθει ο Μίκης τοτε που τον σακατέψανε με τα
ρόπαλα στην παραλια και τον εσωσε η αιμόπτυση που εκανε λογω φυματιωσης γιατι οι
ψυχοπαθακηδες νομισαν ότι τον σκοτωσαν χωρις εντολη κι εξαφανιστηκαν, όπως
εξαφανιστηκαν κι εκεινοι με τον κυρ Βαγγέλη. Κι έλεγε υστερα ότι η φυματιωση τον εσωσε
απο τον θανατο, και τα βασανιστηρια τον εσωσαν από την φυματίωση γιατι από τις πολλές
πληγες που μολύνθηκαν ενισχύθηκε το ανοσοποιητικο του. Από δε τις επιληψιες ς που
παθαινε καιρο μετα τα βασανιστηρια ακομη κι όταν ειχε βγει, τον εσωσε ο τεκτονικος
σεισμός που έπαθε όταν διαβασε τον «Επιταφιο» του Ρίτσου και τον μελοποιησε μεσα σε
λιγες, πυρετωδεις ωρες.
Άντζελα:-Ζει ο Δεσποτοπουλος;
Αλέκος:-Τυφλα να’χει ο Ζολώτας. Δεν ξερω αν κανει ακομα χειμερινα μπανια, αλλά
τετρακοσια τα’χει στα 99 του. Τα’χει φάει τα ένσημά του που λενε οι ΙΚΑτζήδες πριν
παρουν τηλεφωνο τον Χάρο μην τυχόν και τον εχει ξεχασει καποιον που παρα-καθεται στο
ασφαλιστικο ταμειο.
Άντζελα:-Εγώ λέω να του ευχηθούμε να γινει Κριαράς, που είναι 106 χρονων;
Αλέκος:- Λες να χαρει; Ξερω γω; Αυτόν με το μονοτονικό δεν λες; Ο Κριαράς όμως μαλλον
δεν θα χαρηκε αμα διαβασε μια δήλωση του Καστοριαδη για το μοτονικό που ειπε σε ένα
συνεδριο «ελπιζω να υπαρχουν εδώ μεσα δημοσιογραφοι να μεταφερουν επι λεξει σε αυτά τα
κτηνη ότι τα ρωτάω τι θα απαντουνε στους μαθητες σε λιγα χρονια όταν θα τους ρωτανε γιατι
ο αφελληνισμός δεν λεγεται απελληνισμος». Πολλά ειπα…
Τζώννυ:-Φοβερά όλα αυτά που μας μάθατε κύριε Αλεκο, θα τα μεταφερουμε και στους
Μακένζι και ντ’Αρτανιαν. Σούζυ, φηλ φρη να ξαναπιασεις εκεινο που διεκοψες επειδη
ήταν παρενθεση σε μας. Θα απαντούσες στην μαμά σου που κόλλαγε το ανέκδοτο με τον
Αγγλομαθή περιπτερά και την στιχομυθία «Ντου γιου σπηκ Ηνγκλις;» «Γιες»
«Μάρλμπορο».
Σούζυ:-Αυτό που μου ειπε η κυρία Άντζελα πριν λιγη ωρα εκει που έρχονταν απ’την κουζινα
με την μαμα μου «ντου γιου νόου ότι οι Πλατωνικοι διαλογοι διαβαζονταν δημοσιως;» Δεν
το’ξερα, αλλα πες ότι απαντω «γιες». Και μου λεει μετα: Ε, τοτε βρε Σούζυ η ομαδα σας
μπορει όταν γραφει μια προβα σας να ξερει ότι δεν πειραζει αν μια πενταωρη νυχτα θα
διακεσει επι πενταωρο αναγνωσης και για όχι απλως θεατρικη αποδοση πενταωρου σε
π.χ.ημιωρο λογω φυσικων περιορισμων αντοχης , πεινας, τουαλετας , νυστας, διακοπης λογω
υποχρεωσεων, κλπ. Και στις σαπουνοπερες γινεται αυτό αλλά σπασμενο σε πολλά ωριαια
επεισοδια κι επίσης γινεται και στην κατά μόνας αναγνωση που αρχιζεις, σταματας ,
ξαναρχιζεις κλπ. Εσεις λοιπον ναχετε ένα αναρτημενο όλον σαν βιβλιο, και μονο καποιες
επιλογες σελιδων να ανεβαζετε επι σκηνης σε μικρά επεισοδια που αναρτώνται και δωρεαν
στο γιουτιουμπ, για να βοηθατε τον αναγνωστη όπως τον βοηθούσαν οι εικονε στων
κλασσικων εικονογραφμενων. Μια διαβασμα μια λινκ. Όπως και στα μουσικα λινκ που
παρεμβαλλετε. Αυτό δεν εννοούσατε κυρια Άντζελα;
Άντζελα:-Ναι οσο κι ο ντ’Αρτανιαν εννοούσε αυτά που του απεδωσε ο Αλέκος στον
διαλογομονόλογό του ή μονολογοδιάλογό του.
Σούζυ:-Άρα σωστα σας μαντεψα.
Άντζελα:-Από σωστα έως τιμητικότατα.
Σούζυ:-Και αφού τα περι Πλατωνα δεν χρειαζοταν άρα είναι σαν το Μάρλμπορο που δεν
χρειαζεται να ξερεις κι Αγγλικα για να το πεις. Γι’αυτο το συσχετισα με το ανεκδοτο, όχι για
να πω οτι δεν χρειαζεται να μαθαινουμε για Πλατωνα αφου καμια φορα τα βρισκουμε και
μονοι μας. Από καποιες προσλαμβανουσες τα σκεφτηκα κι εγω , απλως δεν θυμαμαι ποιες
όπως εσεις θυμαστε ότι ηταν τα περι Πλατωνα. Και επαναλαμβανω: Δεν το’ξερα κυρια
Αντζελα αυτό με τους Πλατωνικους διαλογους και το θεωρω πολυ σημαντικο το να ξερουμε
ότι δεν ηταν μονο για να διαβαζονται κατ’οικον κατά μόνας ή με παρέα φίλων, και
χαιρομαι πολυ που το’μαθα και σας ευχαριστω και για την πληροφορηση σε αυτό και για το
ότι σκεφτηκατε για λύση σε ένα πρόβλημα της προβας.Η ομοιότητα με ανεκδοτο δεν είναι
δηλαδη ειρωνεια.
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Άντζελα:- Μα είσαι με τα καλά σου; Κάθεσαι και μου εξηγεις ότι δεν το πηρες ειρωνικα;!
Με τον πιο τέλειο ιο τροπο το πηρες.
Σούζυ:-Χαιρομαι που το βλεπετε ετσι. Ειρωνεια θα ηταν να παρομοιαζαμε την δημοσια
αναγνωση με φιλολογικη σουαρέ από κεινες που δεν βαθαινουν εστιαζοντας σε καποιο
μοτιβο το οποιο να εχουν επιλέξει αλλά προχωρανε σε μαραθωνιους αναγνωσης που όχι
απλως Πλατωνικό διαλογο για γνωσιολογικό θεμα δεν μπορουν να ερμηνευσουν αλλά ουτε
και τραγωδια ή καν κωμωδια, το πολύ-πολύ να συγκρατει κανεις κανα σλογκαν ή καμια
ατακα ή γνωμικό και τελικά όλα να είναι σαν το εργο με το Πητερ Σελλερς και τον τον
Ρίνγκο Σταρ που βλεπουν Αμλετ και μόλις ακουστεί το «να ζει κανείς ή να μη ζει» λεει ο
Ρίνγκο «Α, το’χω δει, παω να φυγω»
Τζώννυ:-Μα πού σου κατεβαινουν όλα αυτά; Τι σου συμβαινει; Εισαι σε τοσο μεγαλη φόρμα
που η υπόθεση σηκώνει φιλί, όχι χειραψία.
Σούζυ:- Γιατι; Για να δω αν αλλος εχει το ονομα κι αλλος εχει τη χαρη;
Τζώννυ:-Ποιος άλλος;
Σούζυ:- Ο Ιουδας που λεν ότι φιλουσε υπεροχα.
Τζώννυ:-Τι είναι αυτό; Σποντα;
Σούζυ:- Όχι. Τίτλος βιβλιου.
Τζώννυ:-Και τι μου το λες; Κομπλιμεντο είναι ή θαψιμο;
Σούζυ:- Ούτε το βιβλιο το’χω διαβασει. Πού να ξερω;
Άντζελα:-Γνωρίζονται ο Μακένζι κι ο ντ’Αρτανιαν;
Σούζυ:- Είπαμε να τους προξενέψουμε κι αυτοι παθανε κεραυνοβολο ερωτα.
Άντζελα:-Με την πρωτη ματια, που λένε;
Σούζυ:-Ποια πρωτη ματια; Με την πρωτη ματια σε ραντεβου στα τυφλα, που λενε. Αλλά και
στα κουφά. Ούτε σε τηλεφωνο μίλησαν, ουτε σε τσατ, ουτε φέισμπουκ ξερουν. Απλως τα
μπλογκ ο ενας του αλλου κοιτανε. Και ανταλλάσσουν η-μειλ και συνημμενα από τα αρχεια
τους. Είπανε να βρεθούνε στο παταρι του Λέντζου που συναντιέται ο Μακένζι με μαθητες,
όπου πηγαινε από μαθητης ακομα, κι ο Λέντζος εκλεισε από κριση πελατειας λόγω μη
ανανεωσης του φορματ περιβαλλοντος μετα από 49 χρονια λειτουργιας. Και
διασταυρωθηκαν στον αερα , ή μαλλον στην ιονοσφαιρα, τα η-μέιλ τους με το λινκ για το
τραγουδι «καθόμουνα στο Λεντζο και επινα καφε». Επομενη αποπειρα συνευρεσης στο
εκμεκαδικο «Χαρά» στα Πατήσια όπου πηγαινε από μαθητης ο ντ’Αρτανιαν, αλλα δεν
βιαζονται, κι ελπίζω να μη την γρουσουζεψουν κι αυτήν.
(Σηκώνεται. Σηκώνεται κι ο Τζώννυ και παει στην αλλη άκρη του δωματιου κι όταν μιλανε
βηματιζουν όρθιοι)

Σούζυ:-Μαμά θυμασαι εκεινο το λινκ της Στέλλας, και τα σχόλια που’χε προσθεσει η ιδια
και υστερα η ομαδα; Είχες πει ότι θα τα’βαζες στα αγαπημενα σου κι ότι ίσως θα προσθετες
και δικά σου. Άρα μπορει να τα βρεις μονη σου. Μπορείς και να να αρχισες να τα διαβαζεις
εσυ μεχρι να ξεπιαστω απ’την απραξια; Τσεκαρισα κατι στο ιντερνετ τωρα που ακουγονταν
και ξανακουγονταν η λεξη Βαρβακειόπαιδες και κατι μου’ρθε να προσθεσω κι εγώ στο τέλος.
Λένα(πηγαινοντας στην θεση της Σουζυ στο λαπ τοπ):-Ευχαρίστως! Πολύ-πολύ αγαπημενα μου!
Τζώννυ:-Η ρέντα επιμένει Σούζυ, ε;
Σούζυ:-Αυτή και μόνο αυτή.
Τζώννυ:-Τι μόνο αυτή;
Σούζυ:-Επιμενει. Τι άλλο;
Λένα:- Κι εκτός από κατι δικα μου προσθεσα και κάτι αγαπημενα μου από Μακένζι.
Σούζυ:-Ε, τοτε διαβασε τα όλα εσυ, γαιτι εγω μπορει να μην τα καταλαβαινω και με την
πρωτη και να τα διαβαζω αλλ’αντ’άλλων και να σας μπερδευω. Κάτσε ναρθω διπλα σου να
τα βλεπω και στην οθόνη. Ξεπιάστηκα.
(παει κι ο Τζώννυ και καθεται εκει που καθόταν η Λένα, δηλαδη με τους μεγαλους)

Λένα:- Ξεκιναει με της Στέλλας που είναι όπως θυμομαστε η Εβελίνα Παπούλια ως
σύζυγος Θωμά ως Σταρόβα ως Σαλονικιού αλλά τωρα όχι πια σαν αν Στέλλα καταναλώτρια
αλλά σαν Στέλλα τα αστέρι του, όπως σημαινει και το όνομά της ιταλικά. Πάμε:
Στέλλα (ως Εβελίνα Παπούλια σύζυγος Σταρόβα) :- …για τα παρακάτω πρέπει να
θυμηθούμε ότι μια ευχή-κραυγή στα ελληνικά γλέντια είναι το «να πεθάνει ο Χάρος». Πάμε
να δούμε άλλο ένα τραγούδι που όλοι ταυτίζουμε με κέφι, «του Θωμά το μαγαζί» . Ας δούμε
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λοιπόν πώς με το ίδιο κέφι που το τραγούδι αυτό τραγουδιόταν όταν άρχιζε το πρόγραμμα
μιας τραγουδίστριας ρεμπέτικων στο φημισμένο έργο «Ρεμπέτικο» του Φέρρη,
τραγουδήθηκε επίσης και στην κηδεία της. Πώς πέρασαν τα όργανα στο νεκροταφείο;
Κλεισμένα σε ευρύχωρα παλτά, όπως κυκλο-φορούσαν έτσι κρυμμένα και κάποτε που είχαν
κηρυχθεί παράνομα τα ρεμπέτικα. Και δόθηκαν χέρι- χέρι γύρω από τον τάφο σαν να ήτανε
ντουφέκια που άρχισαν να τα παίζουν πρώτα όρθιοι σαν να τιμούσαν στρατηγό που
αποχωρεί…
Μιχάλης-Λάκης:-…αλλά όταν, μαζί με λουλούδια, της έρριξαν στο φέρετρο και το ντέφι
της, τότε άρχισαν να παίζουν τα όργανα τρυφερά για να μην ταράξουν την
καινουργιοφερμενη στον Παράδεισο, αλλά και γονατίζοντας προς την γη για να ακούγονται
οι πεννιές στον Άδη καλύτερα, σαν ναχε απλώς πάει στο διπλανό δωμάτιο κι άκουγε ακόμα
τους φίλους της να γλεντάνε για να της κάνουν με την φασαρία παρέα να μη νιώθει μόνη,
και επίσης χόρευαν με απαλά βήματα στο νεκροταφείο στον τέτοιο αποχαιρετισμό μέχρι που
ένας τους την χαιρέτισε και κουνώντας προς τον ουρανό την τραγιάσκα όπως χαιρετάμε
ταξιδιώτη σε πλοίο…
http://www.youtube.com/watch?v=t_YG5XCJWFA&feature=related
Κωνσταντίνα:- Κάπως στο στυλ πάρ’τον στο γάμο σου να σου πεί και του χρόνου δεν
είναι αυτού του είδους η αισιοδοξία; Ή σαν το «η εγχείρηση πέτυχε ο ασθενης απέθανε»,
που λέει και η τρόικα
Πάνος:- Ή μήπως μας την λέτε που τώρα δεν γράφονται τέτοια τραγούδια με
μπαγλαμαδάκια κλπ;
Μιχάλης-Λάκης:Δεν γράφονται; Μα τι λες;! Μέχρι και τέτοια μπαγλαμαδάκια δεν έχει ο
Αγγελάκας στο «Σιγά μην κλάψω σιγά μη φοβηθώ;» της γενιάς σας; Για άκου τα…
http://www.youtube.com/watch?v=bS-l3DTIGAI&feature=related
……………………………
Στέλλα:- Ντίνα ειχες δει εκεινο το Αλ Τσαντίρι που τέλειωνε ο Λάκης με κείνο το
χασαποσέρβικο που ξεκιναγε με τους στιχους «μια μερα θα μας γράψει η ιστορία/ που
διώξαμε απ’την Ελλάδα τα θηρία/ που διώξαμε υπουργούς και βουλευτάδες/ τους
ψευταράδες και τους μασκαράδες»;
Κωνσταντίνα:- Και που συνέχιζε «Και στo Συνταγμα εκεί όλοι οι άνθρωποι οι απλοί /Νίκος,
Κώστας , Γιάννης, Στέλιος /που αυτοί θα φέρουν τέλος/και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν
την ισότης»; Ναι το ειχα δει. Κανα ονομα μπορει να άλλαξα, αλλά το Στέλιος υπήρχε για να
ταιριαζει με το τελος. Kι έδειχνε ο Λάκης με το δάχτυλο το κοινό σαν να’βλεπε τα ονόματα
που’λεγε.
Στέλλα:- Μπράάβο! Με την πρωτη σου’μεινε; Το θυμασαι το οριτζιναλ πριν το προσαρμόσει
ο Λάκης στα σημερινά; Της αμυνης τα παιδια διωξανε το βασιλια, της αμυνης το σκουφακι
εφερε το Λευτεράκη, της αμυνης το καπελλο εφερε τον Βενιζελο κλπ;
Ντίνα:- Όχι
Εβελίνα:- Έλα να δούμε λίγο και πες μου αν κατά τη γνωμη σου είναι ψυχοπλακωτικο ή
ξεψυχοπλακωτικό.Κοντρόόλ
Συλβέστερ:- Ξέρω-ξέρω, καταλαβα.
http://www.youtube.com/watch?v=-8Gp2OVlhlE
Στέλλα:- Η φτωχεια είναι τοσο μεγαλη που η συζυγος του μπουζουξη αν δεν ήταν
ετοιμόγεννη θα τραγουδούσε κι εκεινη διπλα του, ή θα χτυπαγε ντεφι. Όπως ειδες με το
ένδυμα ορχηστρας είναι ντυμενη καθώς στο πισω δωματιο, με μια μαμή, γενναει σε ένα
καναπέ ενώ η ορχήστρα παίζει. Α! Δεν στο’πα! Το κοριτσάκι που γεννήθηκε μέσα στις
πεννιές που τις ακουγε ήδη απ’την κοιλια της μανας της ήταν η τραγουδίστρια που χρόνια
μετά, στην κηδεία της, την ξεβγάλανε με μπουζουκια κλπ τραγουδωντας του Θωμά το
μαγαζί με το οποίο είπαμε ότι ξεκίναγαν τα γλέντια στο μαγαζί όπου τραγούδαγε. Τώρα πες
μου κατι άλλο. Αυτά που ειδαμε τι σου φαινονται πως είναι; Τραγωδία λόγω φτωχειας ή κέφι
παρ’όλη την φτωχεια;
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Κωνσταντίνα:- Θα το σκεφτω. Ετσι που το προσάρμοζε το Αλ Τσαντίρι ειχε μόνο κεφι.
Λάκη γιατι το διαλεξες; Τι ακριβως γινόταν εκει με εκεινον τον Βενιζέλο τον παλιό; Κατι
σαν τωρα;
Μιχάλης-Λάκης:- Εκείνος το 1909 έσωσε την Ελλάδα από το ιστορικό «δυστυχώς
επτωχεύσαμεν» που έγινε 12 χρόνια νωρίτερα. Αλλά καμια σχέση με τον τωρινό , ούτε
συγγένεια, ούτε ομοιότητα. Κι αφού δεν βλέπουμε κανενα σαν εκεινο να σωσει την χωρα, αν
την σωσει κάποιος θαναι ο ανώνυμος λαός, δηλαδή οι Κώστας , Γιάννης, Πέτρος, Στέλιος,
αυτοί για τους οποίους η ποίηση λέει ότι γραφουν την ιστορια του κόσμου σε μικρά
ονοματα. Τέλος πάντων, όλοι μας μαζί θα πρέπει να τη σώσουμε αλλιώς δεν σώζεται. Και
βέβαια όλοι ξέρουμε ότι χωρίς τον λαό ακόμα κι ο παλιός Βενιζέλος θαταν ανίσχυρος.
Πάντα ο λαός είναι αυτός που σώζει την χώρα.
Πάνος:- Ένσταση.
Μιχάλης-Λάκης:-Εντάξει, ρε Πάνο, την σκεφτηκα κι εγώ ξέρω τι θα μου πεις, ότι λογος που
το τραγουδι αυτό έμεινε 100 χρόνια και το χρησιμοποίησα κι εγώ είναι ότι τογραψε για ένα
ηγέτη ο λαός κι όχι κάποιος διάσημος ή άσημος τραγουδιστής κι ο λαός γράφει μόνο για
κάποιον Βενιζέλο που ήδη ελυσε ένα πρόβλημα , όχι για να πάρουμε κουράγιο στις
προσπάθειες που ελπίζουμε ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Ε, εντάξει δίκιο έχεις, είπα εγω οτι
υπάρχει τώρα τραγούδι που θα ζήσει 100 χρόνια; Αν κανουμε κατι όντως σοβαρό θα βρεθεί
και τραγούδι, αν όχι θα πάρουμε στο λαιμό μας κι αυτό το παλιό που δανειστήκαμε
Πάνος:- Η δικιά μου ένσταση είναι ήδη στο βιντεάκι με το ορίτζιναλ του τραγουδιού. Γιατί
το ειχατε στο αρχείο σας με γερμανικούς υπότιτλους; Ξέρουμε για τις σχεσεις ΑLFΑ με
Γερμανία, δεν χρειαζεται και να μας το υπενθυμίζετε. Το έχουμε εμπεδώσει.
Μιχάλης-Λάκης:-Είσαι με τα καλά σου ρε Πάνο, κανε μου κριτική για κάτι σοβαρό σαν
αυτό που είπα, τι άλλη στερεοτυπία θα βρεις να υιοθετήσεις, μη χάσεις; Ότι προβαλω την
φτώχεια της ρεμπέτισσας που γεννάει για να λεμε «πάλι καλά» τώρα με την κριση; Σαν κι
αυτούς που λέγανε οτι αυτό τον ρόλο έπαιζε το έργο για την Σπιναλόγκα; Εντάξει, μην
επηρεαστείς από μενα, μη πιαστείς κορόιδο………………………………
…(τελική απάντηση Μιχάλη/Λάκη και Θωμά/Σταρόβα στον Πάνο για να μη χαλάμε πάρα πολύ
τις ζαχαρένιες μας )…έρχεται ο τζίτζικας καλοκαίρι στο μέρμηγκα και του λέει «Πάμε
παραλία; Έχω στρώσει κατάσταση με γκόμενες» «Εγώ στρώνω κατασταση για το χειμωνα.
Χωρίς προμήθειες εσύ θα χτυπησεις το κεφάλι σου και θα με θυμηθεις» «Καλά , μαζεψε
τώρα προμήθειες και θα σε ξαναφωνάξω, κοίτα ναρθεις γιατί εσυ θα χτυπησεις το κεφάλι
σου για τη μαγκουφιά σου και θα με θυμηθείς» Τον ξαναφωναζει σε λίγες μερες για
κατάσταση, του φέρνει μαζί και τις γκόμενες με τα μαγιο και τα αντιηλιακά και τα ψαθακια,
όλοι με μαύρα γυαλιά και σαγιοναρες, αλλά τα ιδια ο μερμηγκας. Έρχεται ο χειμωνας , ο
μέρμηγκας ρόμπα, , παντοφλίτσα, καλοριφερ, λέει στην μανα του «Αν χτυπήσει κουδούνι ο
τζίτζικας μη τον βάλεις μεσα γιατι θα μας κατσικωθει και δεν θα φεύγει. Φώναξέ με και
κάτσε να μας ακούσεις» Χτυπάει ο τζίτζικας με δυο γκόμενες, όλοι κασκόλ, μαυρο γυαλί και
σκι , του λέει «Πάμε Πάρνηθα για σκι. Ντύσου κι έλα» Του κλείνει την πόρτα ο μερμηγκας
και λέει στην μανα του που τον κοιτάει με απορία: «Αν τηλεφωνησει κάποιος Αίσωπος πές
του ότι ειναι μεγάλος μαλάκας»
Θωμάς-Σταρόβας (αλλά χωρίς τα Λάμδα Σαλονικιού):…Αυτό δειχνει έναν από τους λόγους
που και οι φτωχοί Έλληνες, κι όχι μόνο τα λαμόγια, την σπανε στους Ευρωπαίους ή τους
γεννανε αισθήματα αγάπης-μίσους. Πού κολλάει τα ανεκδοτο αυτό στα σημερινά;
Περασμενα μεγαλεια και διηγώντας τα να κλαις; Παρηγοριά στον αρρωστο μέχρι να βγει η
ψυχή του; Ούτε τονα ούτε ταλλο. Μα θα πει κανεις «Λίγα πάθαμε ζωντας σαν νεοπλουτοι
τζίτζικες από τα διακοποδανεια και την κατανάλωση; Δεν βάζουμε μυαλό;» . Όμως αλλού
είναι το θέμα. Τους Ελληνες εντός π.χ. διακοπών σε άλλο πράγμα είναι που απ’τη μια τους
χαίρονταν και ήθελαν να τους μοιασουν οι ξενοι κι απ’την άλλη τους ζήλευαν. Οι ξενοι
ερχονταν εδώ με λεφτα και εμείς είμασταν μπατίρηδες και όμως ξεραμε να ζούμε και να
γλεντάμε με το τιποτα χωρις καρτες κλπ Οι παππουδες με το βρακί το μπαλωμενο που τους
εχουνε όλους χεσμενους εκει στο Συνταγμα ξέρουν ότι οι Ελληνες στο γήπεδο της φτωχειας
παίζουν εντός έδρας και κερδιζουν και οι ξένοι αναρωτιούνται πώς να τους μοιασουν, ενώ αν
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την χαρά την παιρνουνε μεσα από την κατανάλωση τότε παιζουν στο γήπεδο των ξένων και
όσο και να προσπαθούν πάντα φτωχοί συγγενεις θαναι και θα προσπαθούν οι ίδιοι να
μοιασουν στους ξενους. Ποιος από μας τους μεγαλύτερους δεν θυμαται φορές που όταν νέοι
καθόμασταν σε ταβέρνες και αρχίζαμε ανέκδοτα στην παρεα γελάγαμε τόσο πολύ που οι
παρεες ξένων από δίπλα σταματαγαν τις μεταξυ τους κουβεντες και αρχιζαν να γελανε όταν
γελάγαμε κι εμεις χωρις καν να ξερουν ελληνικά. Προσωπικά την πρωτη φορά που μουτυχε
ρωτησα «Άρα ξερετε Ελληνικά;» και μουπαν (Σουηδοί ήταν, στ’Αγγλικά τους ρωτησα) «όχι
αλλά είναι μεταδοτικό το γελιο και ετσι κι αλλιως το απολαμβάνουμε εξ ίσου», άλλη φορά
που ρωτησα, μήπως τους ενοχλούμε, μου ειπαν «όχι, όμως γελάμε κι εμεις απλώς επειδη
κανετε ευτυχισμενο θόρυβο», την τρίτη που ρωτησα ήταν ενας που ετρωγε μοναχός του και
συγκεντρωνόταν τόσο πολύ σε αυτό που λεγαμε και γέλαγε ένα δευτερολεπτο πριν
γελασουμε εμεις, αρα πώς ήξερε πού ηταν το αστειο αφου δεν ηξερε Ελληνικά; Θαταν
φυσιογνωμιστής. Υστερα δεν ξαναρωτησα γιατι άλλη φορά ειδα που γελαγε κι ένα μωρό
από την παρεα μας την Ελληνική άρα απλως σήμαινε ότι και χωρις λογια μεταδιδεται αυτό
που εμπιστευονται οι άνθρωποι ως χαρά κι ευτυχία. Και μη μου πειτε ότι ετυχε η παρέα μου
ναναι πάντα ηθοποιοί της κωμωδιας. Ίδιες σκηνές μου’χουν πει και φίλοι κάθε
επαγγέλματος. Άσε πια τι γινότανε στον χορό που η γλώσσα του σώματος είναι διεθνης.
Όποιος δεν με πιστευει ας ανατρεξει απλως στην μνημη του να θυμηθει ποσες φορές ξενοι
κοιτάγανε έτσι τις νεανικές παρέες μας σε ταβέρνες. Λοιπόν: Οι υπότιτλοι στα γερμανικά
στο λινκ με τη ρεμπετισσα που γεννούσε παραπλεύρως μαρτυρούν οτι το εργο, το
«Ρεμπέτικο», του Κώστα Φέρρη, παίχτηκε και στη Γερμανία. Υπαρχει και σε λινκ με
αγγλικους υποτιτλους. Δεν τους χρεώνουμε το δωρο που το εργο αυτό προσφερει, η ουσία
είναι παντα δωρεαν, δωρεά σημαινει δωρο, απλώς παρατηρουμε ότι αν ξερανε πώς να το
κανουν το εργο αυτό να πιασει τοπο θα διδασκονταν από μας κατι πολύ βαθυ για την ουσια
της ζωης όπως το ξέραμε εμεις πριν παμε να τους μοιασουμε στην κατανάλωση. Π.χ. από
σκηνες όπως με τα ανέκδοτα στις ταβέρνες ξέραμε ότι μεταξυ ενος λεφτα κι ενός μπατιρη
μπορει ναναι ευτυχισμενος ο μπατιρης και να θελει να του μοιασει ο άλλος. Εμείς όμως
μπορούμε να το ξαναμαθουμε αυτό σε χρόνο ντε-τε αφου δεν πεθαναν ακόμα οι γενιές που
την προλαβαν αυτή την αλήθεια. Ας την ξαναδιδαχτουμε για να μη καταντησουμε εμεις
σαν τους Γερμανούς , που στην χωρα του Μπετοβεν , του Καντ, του Αϊνσταϊν, του Μπρεχτ,
και της αξιοθαύμαστης αυτοκριτικης για Χιτλερ κλπ που κάνανε καποτε, να γινονται τωρα
προς εμας κολπα τυπου Ζιμενς-Μιζενς και να μετρανε μπουκιες σε μας μηπως τρωμε πιο
πολύ απο αυτους στις διακοπες στο Αιγαίο και μήπως τα γέλιο μας οφείλεται στο ότι
παραγγέλνουμε πιο πολλά και μάλιστα με δικα τους εξοδα διοτι τους ειπαν ότι εμεις τους
καναμε τράκα κι όχι αυτοί εμας, τότε στις πολεμικες αποζημιώσεις και στα δανεια που με το
ζόρι μας πηραν τότε στην κατοχή….
……………………………..
Λένα:-Το παρακάτω δεν ξέρω πού ακριβώς θα το χρησιμοποιούσαν και ποιος θα το’λεγε,
μάλλον κανείς, είναι από μνήμης σημείωση κάποιου πράγματος του ιντερνετ που έμαθαν από
καθηγητή τους και μου το βάλαν κρίνοντας ότι θα με ενδιαφέρει, ίσως ναναι κι από πρότζεκτ:
1ον …Τώρα τελευταία κυκλοφορει στο ίντερνετ μια παραγραφος από την «Γέννηση της
τραγωδίας» του Νίτσε που λέει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάθε λόγο να ζηλεύουν τους
Έλληνες, αλλά δεν καταλαβαινουν τιποτε από αυτούς αφού ποτέ οι Ευρωπαίοι δεν
κατάλαβαν το πώς οι Έλληνες έφτιαξαν ένα πολιτισμό που ισορροπεί ακροβατώντας πάνω
από τον τάφο και το κάνει με το να χορεύει την τεράστια αγάπη του ανθρώπου για τη ζωή.
Τέλος πάντων κάπως ετσι το τοποθετεί , θα βρούμε άλλη φορά το λινκ . Τωρα άλλο προέχει.
Απάντησαν μερικοί (και Έλληνες και ξένοι) ότι μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες και όχι για
τους σύγχρονους και οτι η αλυσσίδα προς εκεινους εχει σπάσει προ πολλού. Μα συγχρονοι
Έλληνες είναι τα λαμόγια των τελευταιων ετων που θέλαν να γίνουμε γιάπηδες; (Γιάπηδεςμαϊμού εμείς, οι πολλοί, και αυτοί ναναι αρχηγοί μας, ως ορίτζιναλ γιάπηδες για να τους
θαυμάζουμε σαν φτωχοί συγγενείς εμείς οι γιαπηδες ιμιτασιόν).Επίσης αρκεί λιγος χρόνος
νεοπλουτισμού για να εξαλείψει συνδέσεις που δεν κοπηκαν για αιωνες και για χιλιετηρίδες
και δεν αρκεί ο αντιστοιχος χρόνος αυτοκριτικής για να αποκαταστήσει την σύνδεση; Αν
δεν είμαστε βαθεια συνδεδεμενοι με τα βιώματα αυτά γιατί μερακλώνουμε με τα τραγούδια
που ακούσαμε; Και δεν μερακλώνουμε μόνο εμεις, αλλά και κάθε ξένος που ζει εδώ ή που
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ακουει τα τραγουδια είτε τα μεταφράζει, όπως στους γερμανικούς υπότιτλους που ειδαμε,
ειτε νιωθει την μουσική τους. Άλλο αν είναι βαρβαρο-Ευρωπαίος και νομιζει πως αυτό που
νιωθει θα το νιωθει καλυτερα αν βαλει απεριτιφ, πισινες και γκρηκ ντάνσινγκ στην ακροπολη
2ον …Ας πούμε σύντομα, και το λεμε εκτενως άλλη φορά, και το γνωστό που κάποτε
μαθαιναμε για την σχέση Ελληνισμού-Χριστιανισμού στο πώς έδιναν οι αρχαιοι ,
πανανθρωπινη απάντηση, στο ερωτημα «πώς γίνεται και υπάρχει ακόμη το καλό στον
κόσμο». Λέγανε τον εξής Ορφικό μύθο: Κάποτε τον Διόνυσο, σύμβολο του καλού, τον
κυνηγούσαν κατι γίγαντες. Εκείνος για να ξεφύγει συνεχώς μεταμορφωνόταν, αλλά σε μια
στιγμη που’χε μεταμορφωθεί σε νεαρό ταύρο ένιωσε πολύ όμορφος κι έκανε την ανοησία
να σταματήσει να κοιταχτεί στα νερά μιας λίμνης. Εκει οι γιγαντες τον προλαβαν, τον
σκότωσαν και, ως ταυρο, τον έκαναν μπριζολες και τον εφαγαν. Μεταβολίστηκε στα
στομαχια τους και μετά όλα τα κυτταρα και αυτων και των παιδιών τους περιείχαν και το
καλό. Δηλαδή το «Λάβετε φάγετε, τούτο εστι το σώμα μου…» οι Ορφικοί το ειχαν σαν ότι ο
τρόπος που τα καλό επιζει είναι σαν σουβλάκι στα στομαχια των κακών. Δεν σημαινει
δηλαδή «σφάξε με αγά μου ν’αγιάσω» αλλά π.χ. όταν ένας πιλότος στο Ιράκ κατεδαφιζει μια
πολυκατοικία αμάχων επειδη Ιρακινός οικογενειαρχης πήρε τουφεκι και πηγε σε ταράτσα να
πυροβολεί αφού αποχαιρέτησε την οικογένειά του, τότε στη δική του οικογένεια αργότερα
θα ντρέπεται να λέει τι άνανδρος ήταν ο ίδιος και θα λέει ως δικες του τις ιστοριες του
αντιπάλου. Και εστω μέσω κλοπής θα επιζεί η σωστή στάση προς τη ζωή. Έτσι έγινε και με
τα Χόλλυγουντ που έδωσε σαν καουμποϋλίκι την ανδρεία των Ινδιάνων που υπέστησαν
γενοκτονία.
3ον Και θυμόμαστε από τα κείμενα στην Β Γυμνασίου το άρθρο του «Βήματος» στο οποίο ο
Ζήσιμος Λορεντζάτος μετέφραζε από τα Αγγλικά γράμμα του Ινδιάνου αρχηγού Σηάττλ
προς τον «μεγάλο αρχηγό, μπιγκ τσιφ, στη Γουάσινγκτον» το 1855 που έλεγε ότι τώρα πλέον
τα λειβαδια, τα οποία ήξεραν πόσο οι Ινδιάνοι τα αγαπούσαν, θα τα εχουν οι Λευκοί που δεν
ξερουν να τα αγαπήσουν, των δε Ινδιάνων θα κυκλοφορουν μονο τα φαντασματα και καμια
φορά κάποιοι Λευκοί με ευαισθησία και τιμιότητα σκαβοντας κάτω από την ασφαλτο των
πόλεων θα νιώθουν την παρουσία τους. Ο Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη έλεγε «Αυτές οι πέτρες δεν
βολευονται κατω απο ξενα βηματα..».
4ον Αλλά και Ελληνες και Ινδιάνοι ξερανε οτι δεν αρκει να ζήσεις σαν ιδεα, σαν φάντασμα,
σαν παράγραφος σε βιβλίο ιστορίας ή ποίησης ή γεωμετρίας και ότι η ζωή ή ίδια σου ζητα
να πολεμήσεις για να ζήσεις εσύ και οι δικοι σου με σάρκα και οστά, αλλιώς ούτε την
αφηρημενη αθανασία αξίζεις. Και πάντα πολέμησαν. Η φοβερή υπεροπλία νίκησε τους
Ινδιάνους. Τους Έλληνες που δεν νικήθηκαν το ’40 θα τους νικήσει ίσως η πονηριά των
γκολντεν μπόϋς; Ίσως αποδειχτούμε πιο εξυπνοι απ’ότι αυτά τα γιαπάκια ίσως η πονηριά
κερδίζει την τίμια εξυπνάδα. Σίγουρα πάντως αν νικήσουμε σαν τροπος ζωής που να αξίζει
να την ζούμε δεν θαναι με το να τους μιμηθούμε και να τους κανουμε προτυπα να μας
δωσουν κάνα ευσημο ότι εστω και λιγάκι καπως τους μοιασαμε στον «πολιτισμό». Το θέμα
ειναι να κανουμε αυτοκριτική ενώπιον των καλών του πολιτισμού μας που προδώσαμε και
των καλών του πολιτισμού της Ευρώπης που αυτή πρόδωσε, όχι ενώπιον των καλών της
κατανάλωσης που καταντησε και μας και αυτους ρεντικολα των «αγορων», ως κυβερνησεις,
και μας καταντησε, ως λαούς, ρεντικολα τετιων κυβερνήσεων, δηλαδη ρεντίκολαρεντίκολων.
5ον Οι της «θετικής κατεύθυνσης» λένε συνήθως πιο επίγεια πράγματα. Έχω ακουσει ότι
κάποτε ο Τσώρτσιλ είχε πει «Θέλετε να εξευτελίσετε ένα θεσμό; Εφαρμόστε τον στην
Ελλάδα». Άλλοι τοχαν παρει σαν προσβολή. Άλλοι σαν σωστή κριτική για τα τότε λαμόγια.
Προσωπικά εγώ τον θυμήθηκα τον Τσώρτσιλ όταν ειδα πως οι παππούδες με το πανό για το
βρακι το χεσμενο εξευτέλισαν όχι μονο το μνημόνιο, και την εφορία αλλά και την μπουρδα
του Τσώρτσιλ μαζί. Όταν οι «θετικοί» ακούνε τον Ορφικό μύθο κλπ από τους
«θεωρητικής κατεύθυνσης» μάλλον νιώθουν και ότι όλη αυτή η στάση των Ελλήνων, η
Αριστοφανική, έχει κάποιες πολύ βαθειές ρίζες. Που θυμίζουν κι ένα στίχο από
Σαββόπουλο:
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Μπορεί κανίβαλος ποτέ να εκπροσωπησει τάχα
όλους τους φίλους τους παλιούς που εχει στη στομάχα;
Τότε που τοβγαλε Σαββόπουλος, με τίτλο «Οι εκλογές μαντινάδα», ειχε χρησιμοποιήσει η
Δεξιά στα προεκλογικά της κεντρα τραγούδια του Ρίτσου και του Θεοδωράκη και
τρελλαθηκανε όλοι και λέγανε: «Ρε πάτε καλά; Παίζετε το «ετούτοι μες στα σιδερα, κι
εκεινοι μες στο χώμα…»; Εσεις δεν τους στέλνατε στα σιδερα και στο χωμα;». Ενώ τωρα,
βλέπεις, βελτιωθήκανε τα πράματα: «μαζί τα φάγαμε, δεν βαλαμε εσας στην στομάχα, αλλά
τις επιχορηγήσεις, κι αφου βάλατε κι εσεις στην στομάχα, αρα γιατι να μη σας
εκπροσωπούμε τάχα;»
6ον Υπάρχουν και χειρότερες εφαρμογές της εκπροσώπησης φαγωμένων από κανίβαλο που
τους έχει φάει: Στο βιβλίο «Τα μυστικά του Βοσπόρου» ο Αμερικανός πρέσβης στην
Τουρκία Μοργκενταου τον καιρό της γενοκτονίας των Αρμενίων γράφει ότι Τουρκος
αξιωματούχος ζήτησε από την Αμερική να εισπράξει η Τουρκία τις ασφάλειες ζωής όσων
Αρμενίων είχαν ασφαλιστεί σε Αμερικανικές εταιρείες. Για το αν τις εισέπραξαν και ποιός
ήταν και τι έγινε ο Τούρκος αξιωματούχος όποιος θέλει να μαθει ας κανει πρότζεκτ.
7ον Αλλά πολύ πιο ενδιαφερον προτζεκτ αυτή την στιγμη ειναι να ψαξετε στο γκουγκλ να
βρειτε την αποχαιρετιστηρια προς τον λαο ομιλια του Κωνσταντινου Παλαιολογου κατά την
αλληλοαποχαιρετιστηρια όλων προς ολους τελευταια λειτουργια στη Αγια Σοφια πριν την
μερα της Πτώσης της Κωνσταντινούπολης.Υποδειξη για το ψαξιμο αλλά και έκπληξη. Μαζί
με το Παλαιολόγος βαλ’τε στο γκουγκλ και την συχνα λεγομενη για πλάκα φραση «των
οικιών υμών εμπιμπραμεντων υμεις άδετε;».
Τζώννυ:-Κυρία Λένα δεν διαβάζετε επί τη ευκαιρία κι εκείνη την καταπληκτική παράγραφο
του Νίτσε από το «Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύμα της μουσικής» που’χατε βάλει
με το κύριο Βασίλη τότε που ως ντιτζεϋ κάνατε παρουσίαση στο «Αγάπη μου Αμερική» του
Καντο Χενεράλ; Αλλά παίξ’τε το κιόλας λίγο στην αρχή, μέχρι εκεί που που λέει την
αντίστοιχη φράση…και λιγάκι στο τέλος εκεί που λέει το άλλο το φοβερό με το ποτήρι…
Λένα:-Έγινε
……μπλα-μπλά-μπλά…να’το: «Απευθύνομαι αποκλειστικά σ’εκείνους που η επαφή τους με
τη μουσική είναι άμεση, σε κείνους που θεωρούν τη μουσική για μητρικό τους κόλπο και που
η επικοινωνία τους με τα πράγματα αποτελείται σχεδόν εντελώς από ασυνείδητες μουσικές
σχέσεις. Απ’αυτούς ακριβώς τους αυθεντικούς μουσικούς ζητάω να μάθω, πώς είναι δυνατόν
να φαντασθούν ένα ανθρώπινο όν που η αισθαντικότητά του θα ήταν ικανή να βαστάξει την
τρίτη πράξη του Τριστάνου και της Ιζόλδης, δίχως τη βοήθεια του λόγου και της εικόνας, σαν
μια τεράστια σύνθεση καθαρά συμφωνική, χωρίς να πνιγεί ασφυκτιώντας υπό τη
σπασμωδική ένταση όλων των ινών της ψυχής; Ο άνθρωπος που όπως εδώ ακούμπησε, όπως
θα λέγαμε, τ’αυτί του στην καρδιά της Βούλησης του κόσμου, κι ένιωσε το φρενήρη πόθο
ζωής να ξεχειλίζει και να πλημμυρίζει όλες τις αρτηρίες του κόσμου, με τη βουερή ορμή ενός
χειμάρρου, ή με το σιγομουρμουρητό ενός ρυακιού, που στριφογυρίζει κυλώντας στους
αναρίθμητους μαιάνδρους του, ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να μη νιώσει την ψυχή του
ξαφνικά να θρυμματίζεται;»
Τζώννυ:-Θυμίζουν όλα αυτά Θεοδωράκη ή όχι; Ακούστε τώρα και μελοποίηση του Μίκη,
πνοής εκκλησιαστικής αλλά σε καθολική εκκλησία, σε στίχους Κάντο Χενεράλ που ξεκινάνε
με επίσης αναφορά σε αρτηρίες αλλά γεωγραφικές ούτως ειπείν:
Λένα:
AMOR AMERICA

ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

http://www.youtube.com/watch?v=kJH86InnND4

Πριν από την περούκα και την καζάκα
υπήρχαν τα ποτάμια, ποτάμια σαν αρτηρίες,
υπήρχαν κορντιλλέρες, πριονωτά κύματα,

Antes de la peluca y la casaca
fueron los rios , rios arteriales:
fueron las cordilleras , en cuya onda raida
όπου
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el condor o la nieve parecian
inmóviles…

ο κόνδορας και το χιόνι φαινόταν
να μην αλλάζουν ποτέ…

…Tierra mia, nombre sin America,
estambre equinnoccial,
lanza de purpura,
tu aroma me trepo por las raices
hasta la copa
que bebia,
hasta la mas
delgada
palabra
aun no nacida de mi boca

…Γη μου , όνομα χωρίς Αμερική,
ισημερινέ στήμονα,
πορφυρή λόγχη,
το άρωμά σου ανέβηκε τις ρίζες μου
μέχρι το ποτήρι
που ύψωσα στα χείλη μου,
μέχρι την πιο
τρυφερή
λέξη
ακόμα αγέννητη ως τώρα στο στόμα μου

Εντάξε Τζώννυ; Άλλη παραγγελιά;
Τζώννυ:- Όχι κυρια Λένα. Ευχαριστω.
Άντζελα:-Κι εμεις ευχαριστούμε …
Αλέκος:-…Και τους δυο σας.
Άντζελα:-Και την Σούζυ που ζήτησε την παρέκβαση.
Λένα:-Ενταξει Σούζυ. Ήθελες κατι άλλο..Μα τι σχέση ειχαν όλα αυτά με τους
Βαρβακειοπαιδες για τους οποίους ειπες ότι ειδες κατι και θα το προσεθετες; Ή λάθος
καταλαβα;
Σούζυ:- Μα δεν ηταν καπου εκει και καποια παράγραφος μεταξυ Μιχάλη και Θωμά, με
επεξηγησεις της Στέλλας για το «Μια φορα στην Αμφιάλη του την φεραν του Μιχαλη» , στο
στυλ της παραφρασης μεταξυ Ηλία και Τζώννυ για να θυμιζει Τζοχατζοπουλο;
Λένα:-Δεν θα το’χα κανει αντιγραφη επικόλληση αυτό. Βρεσ’το μόνη σου βεβαια εχει σχεση
με αυτό που θα μας πεις για τους Βαρβακειοπαιδες. Εμένα μου θυμιζει μονο ωραίες βραδιες
στο τζάκι του σπιτιου του Μαντου με τον Μάκη και τον Θοδωρη να το παιζουν, και μετα να
παίζουν την «Παράγκα» του Σαββόπουλου.
Σούζυ:- Ούτε εκεινα που’λεγε ο Μακενζι για την «Καλύβα» της Μπέλλου τα’βαλες στα
αγαπημενα σου;
Λένα:-Κι αυτά θα ειχαν σχεση με τους Βαρβακειοπαιδες; Καλα , να στα θυμισω όσο μπορώ
από μνημης και τα ψαχνουμε μαζι άλλη μερα. Να τα διαγραψαμε αποκλειεται. Λοιπον: Το να
λένε για ένα καινουργιο φυλακόβιο «ένα κι ενα κανουν δυο πεστε του Μιχάλη αντιο/δυο κι
ένα κανουν τρια τον γραπωσαν τα θηρια/τι του φταιει του Μιχαλη το ξερο του το κεφαλι»
και «τωρα πουγινες σαν μουμια/να σου στειλουμε λουκουμια/να χτυπας την κεφαλη σου στο
μακρόστενο στενο κελλι σου» «δυο κι ενα κανουν τρια και τελειωνει ιστορια» και να τα λες
όλα αυτά με μουσικη πολύ χαρουμενη ναι μεν περιεχει και τον λογους που ειπαμε για την
χαρουμενη μουσικη στην κηδεια, και ναι μεν περιεχει και την διαβεβαιωση «καλα δεν
πεθανες κιολας και δω που ηρθες ζουμε, γλενταμε κλπ» , και ναι μεν περιεχει και την
οξυμωρα χαρουμενη μελωδια για αντιβαρο στην καταθλιπτικη διαθεση του νιοφερτου, αφου
η μουσική δημιουργει και από μονη της διαθεσεις ανεξαρτητα από στιχο. Αλλά χώρια από
μπλακ χιουμορ οι ειρωνειες στην αρχη έχουν και τον χαρακτηρα επιβεβαιωσης «η αληθεια
να λεγεται, αφου ουτε κρυβεται, τουλαχιστον όχι πλεον, ουτε εισαι αναμεσα σε
αναμαρτητους, ουτε οσα εκανες και καναμε ειναι από κεινα που θελουν χαρακιρι ή καν
εκτελεση. Κουλαρισε»…Τωρα για την Μπελλου μου φαινεται ειχε δυο αποχρώντες λογους…
Σούζυ:- Ενταξει, ενταξει,εγω το’θελα για άλλον, τριτο, λογο. Και τα προς Μιχάλη, ενταξει,
δεν χρειαζεται πλεον και να τα παιξεις, τα’πες όλα, βρηκα το λινκ και παιζω εγω την καλυβα
της Μπελλου που από μελωδια μας καλυπτει και για τα δυο μαζι, και μετα εξηγω τι τοθελα
και τι σχεση εχει με τους Βαρβακειοπαιδες που ρωτας. Μισο λεφτο να διαβασω στα
γρήγορα τους στιχους και παμε να τους ακουσουμε μαζι με την μελωδια, φανταζόμενοι
όμως, όπως εγω έμαθα απ’τον Τζωννυ να ακουω αυτό το τραγουδι, δυο-τρεις στιχουργους να
συνεδριαζουν σε ένα καφενειο τι στιχακι να βάλουν παρακατω και για ποιο λογο:
(Ο Τζώννυ σηκώνεται ορθιος και ακουει βολταροντας μπρος πισω σε καποια αποσταση)
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«Αφού με καταστρέψανε οι συγγενείς κι οι φίλοι/έκαψα την καλύβα μου να μη με τρων οι
ψύλλοι/Τώρα φωτιά να ανάψει και να μη σβήνει/όλος ο κόσμος πια τσιμέντο να γίνει/Ως και
αυτή που αγάπησα μ' έχει εγκαταλείψει/τίποτα τώρα δεν μπορεί πια να με συγκινήσει/Τώρα
και μπόμπες με φτερά ας πετάξουν/στάχτη να γίνουν όλα και να ρημάξουν/Και τώρα που
κατάντησε ερείπιο η ζωή μου/κανείς δεν με λυπήθηκε για την καταστροφή μου/Τώρα φωτιά
να ανάψει και να μη σβήνει/όλος ο κόσμος πια τσιμέντο να γίνει». Παμε να το ακουσουμε
http://www.youtube.com/watch?v=Bx3L0d2eiNY

Μια φορά ακουσα τον μπαμπα μου να λεει το εξης σ’ένα Αμερικανό και Γίντις φίλο του που
αγαπουσε πολύ τα ρεμπετικα και που νεος ειχε μάθει Ελληνικά και πήγε να να γνωρισει και
όλους τους ρεμπετες που ζουσαν ακομα όταν προσφατα ειχε σκοτωθει ο Παπαϊωαννου σε
δυστυχημα αλλά πολλοί ζούσαν ακομα, τον ρωταγε λοιπόν αν ένας μη εκ γενετης Έλληνας
μπορεί να καταλαβει τη διαφορα κλαψουροτράγουδου από ρεμπετικο. «Ο πιο ρεμπετης που
προσωπικα ξερω είναι Αμερικάνος. Αμα δεις τον Μπιλλ, τον μπαμπα του Τζωνυ εννοοούσε,
βαλ’του την «Καλυβα» της Μπέλλου που την προλαβες κιόλας να τραγουδαει, και πες του
να σου πει τι βιντεοκλιπ σκεφτεται αμα το ακουει». Ρωτησα τον Τζώννυ αν ηξερε τι
εννοούσε κι ο Τζώννυ πήγε κι έβαλε το τραγουδι στον πατερα του και τον ρωτησε τι
βιντεοκλιπ σκεφτεται αμα το ακουει. Κι εκείνος του απάντησε «φανταζομαι δυο-τρεις
στιχουργους να συνεδριαζουν σε ένα καφενειο τι στιχακι να βάλουν παρακατω και για ποιο
λογο, και να λεει ο ένας «Ε, αφου αυτος ο προδομενος κι απ’το σόι του κι απ’τους φιλους του
που θέλουμε να παραστησουμε αισιοδοξο παντος καιρου είναι τοσο γκαντέμης να μη του
βαλουμε ότι κι γυναίκα του τον εγκατέλειψε με τον καλύτερό του φιλο;» και να προσθετει
άλλος «Και μετά να μην έπεσε και μπομπα σπίτι του;» Και καθως τα λενε να κανουν και
χειραψιες για την πρόσθετη γκαντεμιά που σκεφτηκε καποιος από αυτούς» Τον ρωτησε ο
Τζώννυ «Μπαμπά τι πραγματικό γεγονός ειχες κατά νου όταν σκεφτηκες αυτό που
μου’πες;» και εκεινος απαντησε «Τι άλλο; Τον Τζάκ Νίκολσον που όταν αργουσε να
απαντήσει στον Τζών Χιουστον αν θα παιξει στο «Η τιμή των Πρίτζι» και τον πηρε
τηλεφωνο να τον ρωτήσει «Τι γίνεται; Την διάβασες την κωμωδια που σου’δωσα πριν τρεις
μηνες;» ο Νίκολσον απαντησε «Ααα! Πες το ότι κωμωδια ήταν! ΟΚ, τωρα που μου το’πες θα
το ξαναδιαβασω το σεναριο κι αυριο-μεθαυριο θα σου πω» Κι όντως επαιξε στο εργο»
Αλέκος:- Σούζυ, δηλαδη ποιος ηταν ρεμπετης τελικα, πλην της Μπελλου ; Οι στιχουργοί; Ο
Νίκολσον; Ο Χιούστον;
Σούζυ:- Ο μπαμπας του Τζώννυ για τον τρόπο που είπε το «τι άλλο;» και τα υπολοιπα
(Ο Τζώννυ παει και ξανακαθεται (βαριανασαίνοντας καπως) με το βλέμμα καρφωμενο στην Σούζυ)

Λένα:- Εξαίρετος ο συνειρμός αλλά αν μας έλεγες και πού κολλάνε οι Βαρβακειόπαιδες θα
μας καταϋποχρέωνες.
Σούζυ:-Ξεφυλλιζοντας κάτι ή του Μακένζι ή του ντ’Αρτανιάν έμαθα οτι του χρονου βγαινει
φιλμ του Σμαραγδή για τον εθνικο ευεργετη με εξοδα του οποίου έγινε το Βαρβακειο. Ε,
λοιπον αυτος ηταν ένας που ξεκινησε από αγραμματος μεν αλλά εφευρετικος και παρατολμος
πειρατης που ξεκινωντας με ένα παρατολμο σαμποταζ και συνεχιζοντας με μια εφευρεση πώς
να συντηρει το χαβιαρι εφτασε να γινει μεγιστανας και από κει και περα, για να βοηθησει την
Ελλάδα εκανε μια πορεια απ’αυτην που όλοι μας εδώ μεσα ξερουμε ποιος την ονομαζε
συνειδητη και δημιουργική αυτοκαταστροφη και ποιον ο Τζώννυ δεν ψεγει αλλά θαυμαζει
για το ότι δεν εγινε Μπιλλ Γκέιτς αλλά έγινε Μπιλλ Ράιτς. Εν ολιγοις σας λεω ότι πιο
Βαρβακειόπαιδες και απο τους Βαρβακειοπαιδες όπως εσείς κύριε Αλέκο κι ο Μάζης κι ο
Τόγκας κι ο Μάκης και οι δυο καθηγητες που λεμε κι ο πατέρας μου, είναι οι Βαρβάκηδες
και επισης σας λέω ότι ο πατερας του Τζώννυ ένας τετοιος Βαρβακης είναι. Μεγιστάνας που
χωρις καν να ξερει Βαρβακηδες προτιμησε να γινει Βαρβακης αντι Στηβ Τζομπς κλπ
Άντζελα:-Τώώρα Τζώννυ, πέσε και παίρνε, όπως θα’λεγε κι ο Αλέκος
Τζώννυ(μονολογωντας ):-Ε αάει στο διάάλο, αυτό δεν αντεχεται… (σηκώνεται και με σταθερα
και γρηγορα βηματα παει στην Σουζυ και την φιλάει στο μαγουλο μεν αλλά σχεδον στα χειλια)
Αλέκος (μονολογωντας χαμηλοφωνα):-Το ποιος θα πεσει και το ποιος θα παίρνει είναι δυο

διαφορετικα ζητηματα κι όχι ένα, όπως θα’λεγε κι ο Τζώννυ.
Λένα:- Ουδεν σχόλιον
Τζώννυ(όρθιος πανω απ’την Σουζυ που σαν κεραυνοβολημενη κοιταει την οθονη αλλά σαν χωρις
να την βλεπει ):-Η υπόθεση σήκωνε φιλί κι όχι χειραψια.
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Λένα (τρέχοντας προς την καρέκλα που’χει αφησει ο Τζώννυ και μιλώντας χαμηλοφωνα στους
αλλους δυο):-Με το ουδεν σχόλιον εννοούσα και τα δυο σας σχόλια
(Ο Τζώννυ, αφηρημενος, παει να γυρισει αργά-αργά, προς την καρεκλα που καθεται η Λένα, την
βλέπει και αφηρημενος συνεχιζει να περπαταει ώστε κανοντας κύκλο να ξανακαταληξει στην Σούζυ
και να ξανακατσει διπλα της. Η Λένα σηκωνεται και μιμουμενη το αφηρημενο βημα του αλλα πολύ
πιο γρηγορα παει και ξανακαθεται διπλα στην Σούζυ, ο Τζώννυ συνεχιζει να περπαταει τις
προσπερναει και συνεχιζει μεχρι που καθεται στην καρέκλα που καθοτανε διπλα στους μεγαλους
και απεναντι από την Σούζυ και καρφωνει τα ματια του πανω της ενώ εκεινη συνεχιζει καρφωμενη
στην οθονη την οποία συνεχιζει να κοιτα χωρις να την βλεπει)

Λένα:-Ααα! Ακουστε ένα ωραίο του Μακένζι που βρηκα: Μερικοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν
συχνά την γνώμη του Γκωσσέ ενός Γάλλου στοχαστή και ενός από τους συνεκδότες , με τον
Καστοριάδη, του περίφημου περιοδικού «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» , ο οποίος θεωρεί
ότι σκοπός της δευτεροβάθμας εκπαίδευσης είναι το να μπει ο μαθητής για λίγο στην θέση
ενός εφευρέτη που ξενυχτάει μήνες σε ένα εργαστήριο για να ανακαλύψει π.χ. ένα φάρμακο,
αλλά χωρίς να ξοδέψει κι αυτός μήνες, να μπει για λίγο στην θέση ενός στρατηγού ή ενός
στρατιώτη που ετοιμάζονται για μια μάχη αλλά όντας προστατευμένος σε μια αίθουσα και
όχι κινδυνεύοντας στα χαρακώματα, να μπει για λίγο στην θέση ενός καλλιτέχνη που
δημιουργεί ένα τραγούδι ακόμα και αν δεν έχει το ταλέντο να φτιάξει ένα δικό του τραγούδι,
να μπει για λίγο στην θεση ενός ασκητη, αλλά σε μιση ώρα, στο διάλειμμα ναναι παρεα με
συμμαθητές και συμμαθητριες, και ούτω καθ’εξής , εν ολίγοι ς η παιδεία αυτή είναι εγγενώς
θεατρική. Κι επίσης να προετοιμαστεί για εξειδίκευση στις παραπέρα σχολές όπου είτε θα
μάθει να παράγει νέα γνώση ως ερευνητής , είτε θα μάθει να μεταβιβάζει την υπάρχουσα
γνώση, ως εκπαιδευτικός, είτε θα μάθει πιο συστηματικά και αποτελεσματικά να παράγει
προϊόντα ή να προσφέρει υπηρεσίες. Αλλά το ευρύτερο υπόβαθρο, ιδίως στις ανθρωπιστικές
σπουδές, το προσλαβάνει στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο παράλληλα με άλλες
διαμορφωτικές εμπειρίες της εφηβείας κατά την οποία αρχίζει κάποιος να αντιλαμβάνεται πιο
συνειδητά τον εαυτό του. Ακόμα και αν το συγκεκριμένο περιεχόμενο των μαθημάτων
αυτών το ξεχάσει, έχει διαμορφωθεί από αυτό, και γι’αυτό μισοαστεία-μισοσοβαρά οι
εκπαιδευτικοί λένε καμμιά φορά «Μόρφωση είναι όσα σου μένουν όταν ξεχάσεις όσα
έμαθες»…Τέλος παντων, να σας διαβάσω και κατι άλλο…Ένα βιβλίο του Γκωσσέ εχει σαν
τιτλο την έκφραση του Βέμπερ «Η απομάγευση του κοσμου». Το βιβλίο με τα ποιήματα των
οποίων τα στίχους έγραψε ο ίδιος ο Θεοδωράκης ονομάζεται «Να μαγευτώ και να μεθύσω»
Πώς γινεται να συνυπαρχουν τα δυο βιβλια στην ιδια εποχή. Προηγειται του καιρου το ένα;
Εχει μεινει πίσω απ’την εποχη του το άλλο; Και ποιο από τα δυο; Ή δεν ισχυει μονο στη
φυσική η ρηση του Μπορ «το αντιθετο μας βαθειάς αλήθειας δεν είναι ένα ψέμα αλλά άλλη
μια βαθεια αλήθεια»;…
Τζώννυ (που έχει συνελθει) :-Κυρία Λένα μην ξεχασετε και κείνο από Παπαϊωάννου που
ανέλυε ο Μακένζι
Σούζυ (που έχει συνελθει):- Και κεινο το προτζεκτ του Μακενζυ για το θεατρικο με τον
Καζάκο ως Μπορ που’βαλε 20 στον Τζώννυ.
Λένα:-Ααα!,θα με τρελλανετε, βρειτε τα μόνοι σας πού είναι. Τζώννυ: Ανταλλαγή
πληθυσμών και αιχμαλώτων καρεκλων. Και που’σαι. Το προτζεκτ σου διάβασέ το κατά
λέξη, και όλο. Άλλωστε μέρος του ζητουμενου της αναθεσης ήταν η συντομια (Αλλάζουν
θέσεις και η Λένα εξηγεί στην Άντζελα και τον Αλέκο:) Τους ειπε ο Μακενζι να κανουν περίληψη
ενός εργου με τεχνασμα συντομιας το να πουν μια-και-καλη όλα μαζι οσα ειπαν οι δυο
χαρακτήρες , συζυγοι, κι άλλη μια-και-καλή όλα μαζι όσα είπε ο άλλος χαρακτηρας.
Σούζυ:-Ξεκινα με το δικο σου Τζώννυ κι εν τω μεταξυ τον βρισκω εγω τον Παπαϊωάννου
Λένα:-Σούζυ και κεινα με τους Βατραχους του Αριστοφανη να βρεις που’χες πει στον
Μακενζι απ’την Βικιπαιδεια και βγηκαμε ασπροπρωσωποι κι εσυ κι εμεις οι γονεις σου
και πηρα πίσω όσα σου’χα πει για τις πομπες και των τριων μας που λεγαμε και πριν λιγο
Τζώννυ:-Η παράσταση αρχίζει: Κοπεγχάγη: Τα πρόσωπα του «Κοπεγχάγη» είναι ο Δανός
φυσικός Μπορ, ισότιμος του Αϊνσταϊν στη γενιά τους, η γυναίκα του και ο μαθητής του
Γερμανός φυσικός Χάϊζενμπεργκ που ήταν επικεφαλής του προγράμματος κατασκευής
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ατομικής βόμβας για τον Χίτλερ. Ο χώρος που συμβαίνουν τα δρώμενα είναι ο ουρανός όπου
και οι τρεις έχουν βρεθεί μετά θάνατον και λύνεται μια παρεξήγηση μεταξύ τους που ποτέ
δεν λύθηκε στην γη. Αντί να βάλουμε τους διαλόγους όπως κανονικά ήταν να μιλάει μα ο
ένας μια ο άλλος θα τα πει ο καθένας, όλα μαζί όσα είπε, για δε τους Μπορ θα τα πει όλα η
γυναίκα του κι όχι πότε ο ένας πότε ο άλλος. Λοιπόν: Λέει η γυναίκα του Μπορ στον
Χάϊζενμπεργκ: «Όταν σκέφτομαι τι έκανες αναρωτιέμαι για την ανθρώπινη φύση. Δεν σου
έφτανε που ανέλαβες την κατασκευή της βόμβας, είχες και το θράσος ναρθεις στην
Δανία που τελούσε υπό Γερμανική κατοχή να ρωτήσεις τον καθηγητή σου για τα θέματα στα
οποία δυσκολεύονταν η βόμβα του Χίτλερ, και μάλιστα μας την έκανες την επίσκεψη μαζί με
δυο γκεσταπίτες που μας άκουγαν. Άνθρωπος που με τον καθηγητή του έκανε έρευνα
επιπέδου νόμπελ, που έπαιζες πιάνο σπίτι μας και μάλιστα τόσο υπέροχα, που θεωρούσες τον
καθηγητή σου σαν τον πατέρα σου και που σε ένιωθε γιό του, που έπαιζες με τα παιδιά μας
μωρά και που ήξερες κι ότι το ένα μας παιδί είχε πνιγεί στην λίμνη και μάλιστα μπροστά στα
μάτια του πατέρα του. Κι ήρθες να ζητήσεις βοήθεια για την βόμβα του Χίτλερ. Πραγματικά
αναρωτιέμαι για την ανθρώπινη φύση» «Αυτό που είχα ελπίσει ήταν ότι δεν θα
αναρωτιόσασταν για την ανθρώπινη φύση αλλά, αντιστρόφως, θα λέγατε ότι άνθρωπος που
έπαιζε με τα παιδιά μας , που ξέρει ότι πνίγηκε το παιδάκι που έπαιζε μαζί του, που…που
…που…, δεν μπορεί να ήρθε με γκεσταπίτες να ρωτήσει τον καθηγητή του για την βόμβα
άρα κάτι άλλο ήρθε να κάνει. Την ερώτηση που ρώτησα για τη διάχυση νετρονίων ακόμα
απορούν οι φυσικοί στον κόσμο πώς και δεν την απάντησα μόνος μου ενώ μέχρι και
προπτυχιακοί φοιτητές ξέρουν να την απαντήσουν. Αν άνθρωπος που το νόμπελ στα
τριαντατρία του το πήρε για δουλειά που έκανε στα είκοσί του δεν ξέρει να απαντήσει τέτοια
ερώτηση και έρχεται με γκεσταπίτες σπίτι σας να ρωτήσει τι σημαίνει; Ότι θέλει να σας κάνει
προδότες μπροστά στους γείτονές σας; Όχι. Σημαίνει ότι ναι μεν οι γκεσταπίτες
παρακολουθούν μήπως κάτι ύποπτο λεχθεί, αλλά εγώ αυτό που σας λέω είναι άλλο: σας λέω
συνθηματικά ότι η ομάδα μας την σαμποτάρει την βόμβα του Χίτλερ, ότι ο λόγος που δεν
παραιτήθηκα και δεν έφυγα όπως άλλοι αντιΧιτλερικοί Γερμανοί από την Γερμανία είναι ότι
αν παραιτηθώ δεν ξέρω αν και ο επόμενος θα την σαμποτάρει, και σας λέω ότι ούτε Γερμανοί
ούτε άλλοι στρατιωτικοί πρέπει ποτέ να πάρουν από φυσικούς βόμβα. Και άρα να ηρεμήσουν
και οι φυσικοί στην Αμερική και να μη δώσουν ούτε εκείνοι βόμβα στους στρατιωτικούς
γιατί ούτε εμείς θα δώσουμε. Η μόνη τρέλα σε όλα αυτά ήταν το να ελπίσω ότι μπορούσε να
περάσω τέτοιο μήνυμα με τρόπο που να είστε σίγουροι ότι όντως αυτό σας είπα και το να
ελπίσω ότι μετά θα βρίσκατε τρόπο να αναιρέσετε όσα είχαν δρομολογηθεί για την βόμβα
στη Αμερική. Αλλά η ελπίδα έπρεπε να δοκιμαστεί, αν αποτύγχανε θα χάνατε πάσαν ιδέαν
και για μένα και για την ανθρώπινη φύση όπως και χάσατε, αν δεν δοκιμάζονταν τότε απλώς
θα διασφάλιζα μια καλύτερη γνώμη από σας για μένα ενώ διακυβεύονταν πράγματα πέραν
του προσωπικού μου κύρους ως ανθρώπου. Και τι αποτέλεσμα είχαν αυτά; Αποδράσατε με
κινηματογραφικές συνθήκες από την κατεχόμενη Δανία, πήγατε στην Αμερική,βοηθήσατε
την εκεί βόμβα, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί δεν ακολούθησαν την αρχική πρόταση των
φυσικών που είχε γίνει δια στόματος Αϊνσταϊν προς Ρούσβελτ, δηλαδή δεν έριξαν τη βόμβα
σε ερημονήσι του Ειρηνικού ως απόδειξη προς Ιάπωνες ότι δεν μπλοφάρουν, την έριξαν σε
κατοικημένες περιοχές, κατοικημένες από αμάχους. Ποιος ήταν λοιπόν ο συνεργάτης ποιανού
Χίτλερ; Αυτοί συνεργάστηκαν με βαρβάρους , εμένα θεωρούν συνεργάτη και δεν μου δίνουν
χειραψία στα συνέδρια φυσικής. Δεν είναι βέβαια αυτό που με απασχολεί. Ούτε το αν οι
συμπατριώτες οι δικοί μου με θεωρούν άσχετο φυσικό που δεν μπόρεσε να τους προστατέψει
από την επίθεση κατά αμάχων στην Δρέσδη ακόμα και μετά την συνθηκολόγηση. Για μένα η
Γερμανία δεν ήταν ο Χίτλερ. Ήταν και ο Γερμανικός πολιτισμός, ήταν και οι παιδικοί φίλοι,
που δεν ήταν όλοι ναζί, ήταν και οι ανθρώπινες αναμνήσεις. Γι’αυτό με τον Πλάνκ που
επίσης ήταν Γερμανός, συνειδητά και μαζί την πήραμε την απόφαση να μη φύγουμε. Είχαμε
ευθύνη προς αυτή την Γερμανία την οποίοι δεν είχαν ούτε οι Αυστριακοί, ούτε οι
Γερμανοεβραίοι φυσικοί που καλά έκαναν κι έφυγαν. Τώρα λοιπόν αυτό που με απασχολεί
είναι άλλο: μήπως έπρεπε όντως να προστατέψω τους μη Χιτλερικούς Γερμανούς που λέω,
έστω βοηθώντας τον Χίτλερ. Και η απάντησή μου είναι ότι είναι μεγάλος κίνδυνος για την
ανθρωπότητα να σκεφτεί κανείς έτσι όπως μόλις είπα. Και ότι ευτυχώς που δεν σκέφτηκα
έτσι στον πόλεμο». Εδώ τελειώνει το έργο, ξαναπιστεύει στην ανθρώπινη φύση η γυναίκα
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του Μπορ, καταλαβαίνει ο θεατής σε τι πράγμα αμετανόητος ήταν ο Χάϊζενμπεργκ. Α! Μη
ξεχάσουμε όμως να πούμε ότι η παρεξήγηση μεταξύ της οικογένειας Μπορ και του
Χάϊζενμπεργκ δεν λύθηκε ποτέ εν ζωή.Λύθηκε μόνο στον επί σκηνής μεταθανάτιο ουρανό.
Άντζελα:- Αλέκο τι λες;
Αλέκος:- Ειδες τι γινεται αν αχολουνται με το θεατρο φυσικοι; Αυτό λεω!
Άντζελα:- Αλέκο, ναι μεν ο Μακενζι είναι φυσικος, αλλά αυτος που τόγραψε είναι ο Μάικλ
Φρέυν, που ειχε γράψει εκεινη την φοβερη την κωμωδια «Σώσε» που εχει ανέβει τρειςτεσσερις φορές…
Αλέκος:- …Την τελευταια φορα με την Ζούνη, την Ρώπα, τον Γκλέτσο, τον Καλλιώρα;….
Άντζελα:-Υπήρξε κι άλλη ή άλλες αλλά κι εγω μεχρι την παράσταη που ειδες είδα.
Αλέκος:-Κουφάθηκα. Κι έκατσε ανθρωπος της κωμωδιας να αντιμετωπισει το θεμα της
ευθυνης του επιστημονα μαθαινοντας τοσα για φυσικους; Και ποτε πρωτοπαιχτηκε;
Λένα:-Στην Αγγλια την ωρα που το ΝΑΤΟ βομβαρδιζε στην Γιουκοσλαβία. Στην Ελλάδα
την επομενη σαιζον.
Αλέκος:-Ευχαριστουμε Καζακο, ευχαριστουμε παιδιά, ευχαριστουμε Μακένζι. Συγχαρητηρια
Τζώννυ, θα σουλεγα κι οτι η υποθεση σηκώνει φιλί αλλά σ’έχει φοβηθει το ματι μου στο
θέμα… Τι άλλο είπατε εχει το προγραμμα;
Λένα:-Ειχαν πει τα παιδια στον Μακένζι για την Γλώσσα ως Αριστοφανική ουτοπια πάνω
απ’τα συννεφα στα έμμετρα του ΝτΆρτανιαν, ειπαν και στον ντ’Αρτανιαν για τη μανια
που’χε κι ο Μακένζι να ανακατευει φυσική και μαθηματικα με θεατρο λέγοντας π.χ. ότι όπως
ο πολιτικος μηχανικός πρωτα μαθαινει γεωμετρια τέλειων σχηματων, σαν τα σχήματα στον
Πλατωνικο κόσμο των ιδεων, και μονο μετα παει στα ατελη σχηματα του υλικου κοσμου,
ετσι και το θεατρο, μας ασκει πρωτα σε ένα κοσμο πιο τέλειων βιωματων, μπλα-μπλα-μπλα
και ο Αριστοφανης μας παει στους «Ορνιθες» στην νεφελοκοκκυγια , την ουτοπικη χωρα
πάνω από τα συνεφα όπου ζουν ελεύθεροι οι κοκκυγες, δηλαδη οι κουκοι…α! Ετσι εγινε το
προξενιο που ειπαν τα παιδια ότι οδηγησε στον κεραυνοβολο ερωτα δυο θεατροφιλων
φυσικων… τους ανεθεσε λοιπον ο Μακενζι με η-μέιλ, να βρουν τι λεει για όλα αυτά η
Βικιπαιδεια….Πες τα εσύ Σούζυ που τα βλέπεις γραμμένα…
Σούζυ:-«…Κι ενώ στους "Ορνιθες" ο κωμικός ποιητής αναζητά την ιδανική πολιτεία στον
ουρανό, στους "Βάτραχους" ο μη-τόπος είναι ο Κάτω Κόσμος -ο Άδης, όπως τον ονόμαζαν
οι αρχαίοι Έλληνες. Η ουτοπία βρίσκει έδαφος και στήνει εδώ τη γιορτινή της
ονειροφαντασία, σε ένα γλέντι όπου οι νεκροί είναι πιο ζωντανοί από τους ζωντανούς κι ο
Άδης πιο φωτεινός από τον κόσμο της επιφάνειας…”
Λένα:-Την ρωτησε λοιπον ο Μακένζι αν ξέρανε περι Αρισοτοφανικών Βατράχων και η
Σούζυ του είπε ότι ξερει μονο για την μεταποίηση-επικαιροποίηση που έκανε ο Σπαθάρης
σε δεδομενα της εποχής του, δεν την ηξερε ο Μακενζι και ρωτησε να μαθει , πες τα εσυ
Σούζυ τι τουγραψες, εγω θα τα λεω; Δικά σου είναι.
Σούζυ:-Του Σπαθαρη είναι μαμά , δεν ειμαι μωρο ώστε να δικαιολογείσαι να κανεις σαν
χαζομαμά. Πες ότι μάλλιασε η γλώσσα σου να τα πω, αλλά μην λες ανακριβειες…Λοιπόν:
Αντί όπως στην κανονική κωμωδία να γίνεται στον Άδη διαγωνισμός βάρους στίχων μεταξύ
Αισχύλου και Σοφοκλή για να ανέβει ο νικητής να ξαναζήσει στη γη διότι δεν γράφονται πια
καλές τραγωδίες, στην εκδοχή Καραγκιόζη του Σπαθάρη γίνεται στον Άδη διαγωνισμός
βάρους στίχων μεταξύ Χατζιδάκι και Θεοδωράκη και καθώς λέει ο Χατζιδάκις «πώς θα’θελα
να είχα κι ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά…» η ζυγαριά γέρνει όλο και παραπάνω
αλλά ξαφνικά λέει ο Θεοδωράκης «είμαστε δυό, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς» και
τον σκίζει τον Χατζιδάκι.
Λένα:-Κι ακούστε τωρα τι απανταει ο Μακενζι εκτος από «Ευχαριστώ Σούζυ που σιγουρα η
χαμηλοβλεπούσα θα το παραλειψει και θα τον εκθεσει τον άνθρωπο:
Σούζυ:- «…Απίθανος ο Σπαθάρης αλλά ας πούμε ότι όχι ο Διόνυσος ή ο Ηρακλής όπως
στους αρχικούς «Βατράχους» αλλά ένας συγχρονος άνθρωπος, ας πούμε της γενιάς σας
καλύτερα ώστε σίγουρα να έχει ακούσει τον Μίκη και τον Χάιζενμπεργκ στο σχολείο, παει
στο είδος Άδη που είπαμε, είτε του μυθολογικού και τιμητικότατου Άδη που ο Μίκης εχει
ήδη μπει ζωντανός–μα κι ο Χάιζενμπεργκ στην Γερμανία είχε γίνει γραμματόσημο ήδη πριν
πεθάνει–και τέλος πάντων ας πούμε του Άδη όπου τον έβαλε ο συγγραφευς καταπληκτικών
κωμωδιών που έγραψε και το, καταπληκτικό, αλλά μη κωμωδιακό, έργο «Κοπεγχάγη», που
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λεγαμε και που το ειδαμε και σε λινκ παιγμενο από μαθητες καλλιτεχνικου σχολειου της
Θεσσαλονικης, σε ημεριδα φυσικης . Αν τον ρωτήσουμε ποιόν απ’τους δυο να αναστήσουνε
για να αναστηθεί η Ευρώπη που ξέραμε και που οι πεθαμενοι της είναι πιο ζωντανοι από
τους νυν ζωντανους που δεν μορφωνονται από ημιθεους σαν αυτους αλλά απλως
διαμορφωνονται από ΜΜΕ που προβαλλουν σαν ζωντανα τα γκολντεν ζόμπυ, τότε ποιά είναι
η απάντηση;
Λένα:-Κι ακουστε τι του λέει το καμαρι μας: «Μα τόσο δύσκολο είναι να αναστηθούν και οι
δυο; Αντι ζυγαριάς για να ζυγίσετε παρτιτούρες του ενός και τις δημοσιεύσεις του άλλου ,
όπως ζύγιζαν στίχους του Αισχύλου και στίχους του Ευρυπίδη, γιατί δεν παίρνετε τις
παραγραφους και των δυο για τα εφηβικά τους οράματα να δειτε πόσο ίδια είναι, και να τα
κανετε διδακτέα ύλη στα σχολεία;» Λέγε Σούζυ, εγω θα τα λεω; Αυτό είναι όντως δικο σου,
δεν είναι του Σπαθάρη.
Σούζυ:-Μα το’πες κιόλας μαμά. Και δεν αλλαξες ουτε μια λεξη. Γιατι να το ξαναπω;
Λένα:-Α, το’πα μόνη μου; Καλά λες. Το’πα. Και τι της λέει ο Μακένζι Αλέκο; Άντζελα;
Άντζελα, Αλέκος (μαζι):- «Πέφτω και παίρνω»;
Λένα:-Όόχι, Διότι σε η-μειλ μιλουσανε. Δεν ξερει καν από τσατ. Δεν ξερω τι είναι αυτό που
δεν ξερει, παντως δεν ξερει. Μάλλον η λέξη τσατ του την σπαει, γιατι μπορει μεν να μιλαει
ωρες αλλά φαινεται δεν το θεωρει τσατ.
Άντζελα, Αλέκος (μαζι):-Ε, τι της λέει τέλος πάντων;
Λένα:-Στειλε μου ότι εχεις για το θεμα αυτό κι εν τω μεταξυ εγώ πεφτω και παιρνω. Αν δεν
ξερεις τι θα πει ρωτα τον Τζώννυ που σιγουρα θα ξερει ή θα μαθει αμα του λες κατι τετια
Αλέκος:-Σε ρωτησε Τζώννυ;
Λένα:-Εμενα ρωτησε (παύση)το ζωον
Αλέκος:-Η παυση ήταν κομμα ή όχι. Πυθία εισαι;
Άντζελα:-Ήξερες να της απαντησεις;
Λένα:-Όχι, σημερα εμαθα
Σούζυ:-Κι οι δυο ζώα ήμασταν
Άντζελα:-Κι ένα εγω τρια
Τζώννυ:-Σούζυ διαβασε τις ομοιοτητες Μίκη και Χάιζενμπεργκ που ηθελε ο Μακένζι να του
πεις
Σούζυ:-Μισό λεφτό, πρέπει σιγουρα να πούμε και καποια από τα αναμεικτα αρχεια που
δημιουργησαν ο Μακένζι κι ο Ντ’Αρτανιαν με τις ανταλλαγες συνημμενων τους. Διαβαζω
κάποια, κι αν βαραινουν πολύ λεω σ’εσενα…Ξεκινω επίτηδες από κατι που θα ξεκιναγα αν
ακουγαμε ένα φίλο μας να λεει «Μαμά, τόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι ο Θεοδωράκης;
Τον ξέρει κι ο Αλ Πατσίνο; Ή οι Μπητλς όπως ρωτησα εγω». Πού νάξερε δηλαδή κι ότι
όταν μετά την μουσική του Ζορμπά του πρότειναν να πάει να δουλέψει στο Χόλλυγουντ είπε
«Θα αφήσω τον γάμο να πάω για πουρνάρια;», θεωρώντας γάμο την πολιτιστική επανάσταση
που έφτιαχνε με τους «Λαμπράκηδες». Και πού νάξερε κι ο Μίκης, που είναι γαλλομαθής κι
όχι αγγλομαθής ότι Χόλλυγουντ σημαίνει «δάσος από πουρνάρια» αφού το holly δεν
σημαίνει άγιος , εκείνο θέλει ένα l όχι δυο. Και πού να’ξερε ο φίλος κι όσα μέχρι τα
τελευταία χρόνια ούτε μια μαμά δημοσιογράφος δεν θα μπορούσε να τα ξέρει γιατί μόνο
μετά τα ογδόντα του τα ρώτησαν στο Μίκη πιο ευρέως, σε ραδιόφωνο, και , μετά τις
δωδεκάμισυ-μία τα μεσάνυχτα , και μέχρι τις τρεις-τέσσερις το πρωί, στην τηλεόραση. Τα
ραδιοφωνικά ο Μαλούχος τα’κανε και βιβλίο, το «Άξιος Εστί». Το μουσικό θέμα του
Serpico, που συνοδεύει τον Αλ Πατσίνο σε μια μοναχική στιγμή στην νύχτα μιας πόλης , και
που εύκολα βγαίνει στο youtube, είναι η μελωδία που εμείς ξέρουμε σαν μελοποίηση του
στίχου του Μανώλη Αναγνωστάκη «και περπατούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω
κανέναν/κι ούτε κανένας, ούτε κανένας, με γνώριζε, με γνώριζε…». Αν θέλαμε να
απαντήσουμε στον φίλο που ρώταγε αν ο Θεοδωράκης είναι τόσο μεγάλος άνθρωπος που
τον ξέρει κι ο Αλ Πατσίνο, τότε τι βιντεοκλιπ από ζωή του Θεοδωράκη θα μπορούσε να
συνοδεύει την αντίστοιχη μελωδία και τους στίχους μαζί;…» Τζώννυ συνεχισε εσύ
Τζώννυ:- Όταν βγήκε από τη Μακρόνησο κι έπρεπε να παρουσιαστεί στην Κρήτη τον
πήγανε με το στρατιωτικό φορτηγό μεσάνυχτα στην Ομόνοια και του είπανε πρωί-πρωί
ναναι στον Πειραιά. Ήταν με πατερίτσες λόγω ενός βασανιστή που ειδικεύονταν σε
εξαρθρώσεις, και τα καφενεία δεν τον βάζανε μέσα γιατί έδειχνε φαντάρος με ψείρες. Τα
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λεωφορεία είχανε σταματήσει και πήγε στον Πειραιά με τα πόδια, ή μάλλον με τις
πατερίτσες, κυριολεκτικά δηλαδή «και περπατούσε μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζει
κανέναν». Στην Κρήτη πριν παρουσιαστεί πήγε κι έκανε μπάνιο στην θάλασσα αλλά επειδή
κυνηγούσαν κάποιον θαλάσσιο σαμποτέρ κι αυτός ήταν άγνωστος, φάνηκε ύποπτος,
συνελήφθη και τον πήγαν για φάλαγγα στο πόδι που τουχε μείνει γερό γιατί μη όντας κοντά
στα πράγματά του στην παραλία για να δείξει ταυτότητα δεν ξέρανε ποιος ήταν ούτε και
ποιος δεν ήταν, κυριολεκτικά δηλαδή «κι ούτε κανένας , κι ούτε κανένας τον γνώριζε, τον
γνώριζε». Α! Αν αναρωτηθούμε γιατί δεν είναι κουτσός, η απάντηση είναι ότι όταν μετά από
καιρό βγήκε κι απ’τη φυλακή της Κρήτης τον πήγανε σε έναν τσομπάνο στα βουνά που ήταν
ειδικός να βάζει στη θέση τους εξαρθρωμενα μέλη. Όχι από χόμπυ αλλά επειδή στα
κατσάβραχα παθαινουν εξαρθρώσεις και τα κατσίκια, τα γελάδια κλπ. Εκείνος είπε ότι
φτιάχνεται το πόδι αλλά μπορεί να πεθάνει από τον πόνο και τον ρώτησε «Εσύ ορέ δέχεσαι
να αποθάνεις;» «Ε, τι να κάνω; Να αποθάνω» Τον ποτίσανε τσικουδιές αντί αναισθητικού,
έφτιαξε το πόδι. Να και μια πλάκα: Στην Κρήτη αυτόν κι ένα φίλο του απ’τη Μακρόνησο
τους λέγανε ντουβάρια. Ρωτήσανε γιατί και ήταν απ’το Ρωσσικό ταβάριτς=σύντροφος. Τέλος
πάντων, αυτά έχουν και πλάκα, αλλά μη κοιτάμε τώρα που τα ανατριχιαστικά τα κάνουνε ή
ρεαλιστικούς βίους του Χριστού τύπου Μελ Γκίμπσον ή θρίλλερ για μαζόχες έφηβους να τα
βλέπουνε παρέα μεταμεσονύκτια για αδρεναλίνη και νευρικό γέλιο, και μασούλημα ποπ κορν
και νυχιών, τότε τα κάνανε ποίηση αλλά με περιορισμούς αφ’ενός λόγω αισθητικής , ποίημα
γράφανε όχι «εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες» κι αφ’ετέρου επειδή υπήρχε συγκεκριμένο
πρόβλημα: να μη σαλτάρουνε τον αναγνώστη, όχι μόνο για να μη τρομάζει ο κόσμος και δεν
γράφεται στο κόμμα, που λένε οι κακές γλώσσες, αλλά πάνω απ’όλα για να μη σαλτάρουνε
τους δικούς τους απ’το άγχος. Πού να μάθαιναν οι γονείς, οι σύζυγοι ή τα παιδιά τους τι
περνάγανε; Άντε , πες ότι θα αντέχανε να μαθαίνανε ότι «βράχο-βράχο τον καϋμό μου τον
μετράω και πονώ/κι είναι το παράπονό μου πότε μάνα θα σε δω» σημαίνει ότι κουβαλάγανε
κοτρώνες σε καταναγκαστικά έργα κι όχι ότι κωλοβαράγανε αλλάζοντας κάθε τόσο βράχο
στον οποίο να καθίζουν τον κώλο τους έχοντας ως μόνο καψώνι την νοσταλγία για την μαμά
τους. Θα αντέχανε όμως οι δικοί τους να μαθαίνανε ότι «μ’αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον
ύπνο» σήμαινε ότι μερικοί, στο λεγόμενο «σύρμα» στη Μακρόνησο, βγάζανε την νύχτα
δεμένοι γυμνοί σ’ένα πάσαλο, με γάτες να τους δαγκώνουν όλη νύχτα; Άσε πια τι σήμαινε ο
στίχος του Παναγούλη «Ο Γολγοθάς ας είναι μεσ’στην φάτνη/οι μάγοι ας κουβαλάνε τα
καρφιά/παράμερα ας σκάβονται οι λάκκοι/έτοιμος ο σταυρός ας καρτερά», ούτε οι
σεναριογράφοι του Μελ Γκίμπσον και των νοσηρότερων θρίλλερ δεν θα καταλάβαιναν, ούτε
κι εμείς χρειάζεται να πολυκαταλάβουμε εκτός κι αν έχουμε αναλάβει τους βασανιστές ως
ψυχίατροι. Λίγο πριν την Μακρόνησο ήταν στην Ικαρία, τους πήρανε , τους φορτώσανε σε
ένα πλοίο δεμένους στους πάγκους , «ρε λύστε μας, έχει φουρτούνα, πριν λίγο καιρό
βούλιαξε πλοίο με δεμένους σαν κι εμάς, μπορεί να χρειαστεί να κολυμπήσουμε» «να
προσευχηθείτε στον Στάλιν , σκυλιά». Τα ξημερώματα που φτάνανε στην Μακρόνησο οι
φύλακες είχανε βάλει φωτιές σε βαρέλια με πετρέλαιο και τα χτύπαγαν με ρόπαλα για να
φαίνονται και να ακούγονται τρομακτικοί, όταν πατήσανε στη στεριά και μπήκαν σε
γραμμές ο διοικητής φώναξε «όσοι έχουν αρχίδια να κάνουν ένα βήμα μπροστά». Κάνανε
όλοι ένα βήμα μπροστά, τους ορμήσανε οι ροπαλοφόροι, σε λίγο όλοι βογγάγανε στο χώμα,
ούτε ξέρανε τι σπασμένο ή τι ματωμένο είχανε ο καθένας, λέει ο Μίκης «Πόναγα, πείναγα,
κρύωνα, φοβόμουνα, από την ταραχή μου η καρδιά μου χτύπαγε τόσο πολύ που όχι απλώς
την ένιωθα να χτυπάει αλλά την άκουγα κιόλας. Και ξαφνικά το μπιγκ μπανγκ! Είδα την
καρδιά μου στο κέντρο του γαλαξία κι από κει να τρέχει λάβα και μούρθε η ιδέα της
μετασυμφωνικής μουσικής. Αλλά την λάβα μόνο όταν είναι καυτή μπορείς να την
πλαστουργήσεις. Όταν κρυώσει την πιάνεις μεν χωρίς να καίγεσαι, αλλά είναι σκληρή και
δεν την πλάθεις» Μια φορά , για καψώνι, τους βάλανε να τρέχουν με τα μπαγκάζια τους
επ’ώμου ή σέρνοντας, έτσι ο Μίκης έπρεπε να κουβαλάει τρέχοντας ένα σεντούκι
παρτιτούρες, ξαφνικά άνοιξε και οι σελίδες σκορπίσανε, κι εκεί που σκεφτότανε τι
σημαδιακό και συμβολικό ήταν άλλες να τις παίρνει ο αέρας προς την θάλασσα ελεύθερες
σαν γλάρους, άλλες να καρφώνονται στα συρματόπλεγμα, βλέπει όσες πέφτανε στο έδαφος
να γίνονται ανάρπαστες γιατί, μη έχοντας εκεί ούτε χαρτί υγείας ούτε εφημερίδες,
σκουπίζονταν όλοι ή με χαλίκια ή με χόρτα. Γέρος πια, πήρε στο ταχυδρομείο μια–ξερή
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βέβαια– σκατωμένη παρτιτούρα με ένα γράμμα που έλεγε «Ήμαρτον Μίκη, κι εγώ δεν
άντεξα να μην πάρω , ούτε άντεξα να μην την χρησιμοποιήσω, μα ούτε και άντεξα να την
πετάξω, μη χαθεί κάποιο τραγούδι γραμμένο στις νότες που έχει πάνω της. Μα δεν αντέχω
και να το πάρω στον τάφο μαζί μου το τραγούδι αν το’χεις χάσει. Γι’αυτό δεν αντέχω να μην
στην στείλω». Και προφανώς αυτό ο Μίκης τόλεγε σαν μια από τις μεγαλύτερες τιμές που
έχει λάβει, όχι σαν παράπονο ότι το’χουνε εκείνο το έργο του κυριολεκτικά χεσμένο!
Πριν λιγα χρονια έγινε επιτυχία ένα βιβλίο με τίτλο «Πότε έκλαψε ο Νίτσε». Ο συγγραφές
του, Γιάλομ, ήταν ψυχίατρος. Προσωπικά πιστεύω ότι αν ο Νίτσε που θαύμαζε τον Σπάρτακο
άκουγε την φράση «Πότε έκλαψε ο Νίτσε;» θα έλεγε «Μην το ψάχνετε. Έκλαψα όταν
κατάλαβα ότι δεν θα λάβαινα στα γεράματά μου σκατωμένη παρτιτούρα από έναν άλλο
τρελλοπαππού με τον οποίο στα τρελλά μας νιάτα τρέχαμε ανάμεσα σε ροπαλοφόρους με τα
μπαγκάζια μας επ’ώμου σε ένα νησί όπου δεν λαβαίναμε εφημερίδες να σκουπιζόμαστε
τουλάχιστον με αυτές στο χέσιμο». Είθισται φαινεται όλοι οι μουσικοί που σέβονται τον
εαυτό τους ως «μεγάλο» να λένε ότι κάποτε είχαν μια «μυστικιστική ενόραση» ή
«υπερβατική εμπειρία» ή «αστρική προβολή» κλπ, με ή χωρίς ναρκωτικά. Π.χ. βλ. τον βίο
του Μόρρισον με τον Βαν Κίλμερ, ή το «Αιώνια αγαπημένη» περί Μπετόβεν. Ή, αν δεν το
λένε αυτοί, το λένε οι σεναριογράφοι των βιογραφιών τους. Ο Θεοδωράκης είναι ο μόνος που
αυτά τα περιγράφει σε πλαίσιο γήινων και ανθρώπινων καταστάσεων που θα τις λέγαμε «σαν
καθημερινότητας» αν και, ομολογουμένως, το τι υπήρξε καθημερινότητα για τον Θεοδωράκη
και τους φίλους του αυτούς ήταν πιο ακραίο από όλα μαζί όσα έζησαν σε υπέργειες και
“altered” καταστάσεις οι «τόσο ακραίοι» πρωταγωνιστές αυτών των κινηματογραφικών
βιογραφιών. Τι να μας πουν κι αυτοί απ’τη απ’τη ζωή τους/μια μέρα απ’τη δική του
ολόκληρη η δική τους, που λέει, στο περίπου , κι ένα γνωστό τραγούδι . Ένας λόγος ακόμα
που’χω να τα σούρνω στους αβανγκάρτν της ποίησης και της ψυχανάλυσης , στους οποίους
μάλιστα ο Νερούντα έχει ένα περιφροντικότατο ποίημα με τίτλο «Ουράνιοι ποιητές», poets
celestial, ή κάπως έτσι για το ότι τρέφονται με ψίχουλα του τραπεζιού των μεγαλοπαρασίτων
των οποίων αποτελούν ψυχαγωγούς ή συμβούλους και αντλούν την έμπνευσή τους από την
παρατήρηση του πώς φυτρωνουν οι ψυχικες τους διαθέσεςι, ότι τρίχες τους, τα νύχια τους κι
οι καύλες τους. Τέλος πάντων , πάω και σε καποια που ίσως θα’λεγε ένας νεος , ή έστω μια
νεα, ότι είναι λίγο πιο σκληρά αυτά τα facts of life που λέει κι ο ιδιωματισμός για τα
«ακατάλληλα για ανηλίκους» μα οι εφηβοι , ξέροντας πραγματικά πρόσωπα και πράγματα
πίσω από τους στίχους και πόσο, τελικά, τα πρόσωπα αυτά δεν είναι διαλυμένα ψυχικώς όσο
κι αν κάποιες σωματικές φθορές υπήρξαν μόνιμες, έχουν λιγότερο τραυματική παράσταση
απ’ότι αν τα’βλεπαν μόνο σε εκδοχή Χόλλυγουντ και Μελ Γκίμπσον. Μια φορά ο πατέρας
του Θεοδωράκη, από άγχος κι απλή σύμπτωση ή από τηλεπάθεια, αν υπάρχει, έφυγε για
Αθήνα λέγοντας στην γυναίκα του «κάτι θαχει συμβεί στον Μίκη» επειδή είχε αρχίσει και
μαραινόταν το ένα από τα δυο κυπαρίσσια στην αυλή τους, που τοχε βαφτίσει «Μίκη» (το
άλλο «Γιάννη» απ’τον αδελφό του Μίκη). Μπόρεσε και πήρε άδειες επίσκεψης στην
Μακρόνησο, γραμματέας υπουργείου ήταν ο ίδιος, κι όταν έφτασε στο Λαύριο στο λιμάνι
είδε φορεία με τους 11-12 πιο σακατεμένους του νησιού που ήταν για φόρτωμα στο
στρατιωτικό φορτηγό που θα τους πήγαινε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, το 401. Δεν τον
γνώρισε τον Μίκη, επειδή εκτός από εξάρθρωση ποδιού είχε παραμορφωθεί και το πρόσωπό
του από βγάλσιμο της γνάθου από χτύπημα του Ιωαννίδη, που νέος ήτανε εκεί βασανιστής.
Ο ίδιος Ιωαννίδης που αργότερα έγινε ο δικτάτορας που αντικατέστησε τον Παπαδόπουλο
μετά το Πολυτεχνείο. Ο Μίκης πήρε πολύ κουράγιο που τον είδε αλλά λόγω γνάθου δεν
μπορούσε να μιλήσει να του πει «εγώ είμαι». Αργότερα τηλεφώνησε στον πατέρα του ένας
γνωστός του ότι ο γιος του ήταν όντως στο 401, σε ράντσο στο διάδρομο. Πήρε την μνηστή
του Μίκη, την Μυρτώ, αλλά την άφησε έξω στον κήπο και μπήκε μόνος του, με τα πολλά τον
γνώρισε κι έπαθε σοκ, άρχισε να φωνάζει «μια χαρά είσαι Μίκη μου, μια χαρά είσαι Μίκη
μου» κι άρχισε να τρέχει, πήρε την Μυρτώ να φύγουν λέγοντάς της «δεν μπορείς να
φανταστείς τι κάνανε στον Μίκη» κι εκείνη σε λίγο κατάλαβε ότι έτρεχε να βρει όπλο να
αυτοκτονήσει και τον βοήθησε να συνέλθει να δουν τι θα κάνουνε . Εν ολίγοις κάτι σαν
«βιντεοκλιπ» για το ζεϊμπέκικο «Ένα δειλινό» που λέει «Ένα δειλινό με τσάκισαν στα
δυό/Μου κλέψανε την όραση μου πήραν τη αφή μου/μον’μού’μεινε η ακοή να σ’αγρικώ,
παιδί μου…». Ναι μεν οι στίχοι είναι του ίδιου του Θεοδωράκη αλλά δεν είναι κατ’άναγκη
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αυτοβιογραφικό, υπό την έννοια ότι βιογραφεί όχι μόνο τον ίδιο αλλά και πολλούς
συντρόφους του . Επίσης, γεγονότα που είναι και σαν βιντεοκλίπ για το τραγούδι των
Τουρνά-Μητροπάνου «το ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο που το χορεύεις σταυρωμένος
στο κενό/το ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο δική μας σκάλα σε δικό μας ουρανό». Τέλος
πάντων, όταν επισκευάστηκαν , κάποιους απ’το νοσοκομείο και μερικούς άλλους τους
κατεβάσανε σ’ένα υπόνομο με λύματα και αρουραίους και εκεί τους τρέφανε κατεβάζοντάς
τους κάποιο φαγητό κάθε τόσο και επίσης κάθε τόσο ανεβάζανε κάποιον για εκτέλεση. Ίσως
να είχα κάποια δυσπιστία σε αυτά, ως προϊόντα καλλιτεχνικής μυθοπλασίας, αν δεν είχα
ακούσει τελείως ανάλογα όταν αντέγραφα, ή κατέγραφα σε υπαγόρευση, αναμνήσεις ενός
ψαρρά και μετά μπακάλη στην Γλώσσα, του Ευάγελου Γιαννόπουλου, για τους πιο πολλούς,
επωνομαζόμενου παππού, που μετα την δράση του στην αντίσταση στην κατοχή δικάστηκε
για πειρατεία, και παρ’όλο που αθωώθηκε κρατήθηκε επί μήνες ακόμα, στους οποίους
μάλιστα, η γυναίκα του βασανίστηκε από τους μπουραντάδες με τρόπο που εμεινε ανάπηρη
σε καροτσάκι ως τα 90 της που πέθανε. Καμια μυθοπλασία λοιπόν τα του Μίκη. Κι ο κυρ
Βαγγέλης έμεινε σε μπουντρούμι με πτώμα που σάπιζε μέσα σε λασπόνερα. Πάμε ξανα στον
Μίκη. Μετά από ένα σημείο τον ξαναγύρισαν στην Μακρόνησο. Τότε ήταν και φυματικός
κι αυτό μια φορά τον έσωσε από θάνατο γιατί σ’έναν ξυλοδαρμό με γκλομπ στην παραλία
έκανε τόσο μεγάλη αιμόπτυση που οι βασανιστές σταμάτησαν κι έφυγαν νομίζοντας ότι
αυτοί την προκάλεσαν χωρίς ακόμα να έχουν εντολή θανάτου. Το ίδιο έγινε και με τους
δεσμοφύλακες του κυρ Βαγγέλη που λέγαμε που εξαφανίστηκαν όταν τον είδαν να βγάζει
πολύ αίμα απ’τη μύτη και το στόμα όπου τον χτύπησαν με ξιφολόγχη. Επίσης ο Θεοδωράκης
θεωρεί ότι υπό μιαν έννοια τα βασανιστήρια κλπ τον έσωσαν από την πολύ προχωρημένη
φυματίωση γιατί η μάχη με τις μολύνσεις των τραυματισμών θα πρέπει να του ενίσχυσε το
ανοσοποιητικό…
Σούζυ:-Αρα κύριε Αλέκο από το ιδιο βιβλιο ή την ιδια συνεντευξη που τα’δε κι ο
ντ’Αρτανιαν θα μαθατε κι εσεις για κεινα που μας ειπατε για τον Θεοδωωρακη τοτε που
λεγατε για τον Δεσποτοπουλο…
Τζώννυ:-Λίγο καιρό αργότερα τον πήγαν σε έναν ανοιχτό τάφο και του είπαν να γδυθεί και
να μπει μέσα. Άφησε τις πατερίτσες, μπήκε και άρχισαν να πετάνε χώματα και πέτρες «και
για να προφυλαχτώ απλώς κρατούσα τα αχαμνά μου» λέει. Τον σκέπασαν μέχρι πουμεινε
μόνο το κεφάλι του έξω. Ένας ρώτησε «Άρχηγέ μουρθε χέσιμο. Να τον χέσω στη μούρη;»
Έγινε σχεδόν αυτό, του άφησαν μια κουράδα μπροστά στην φάτσα κι έφυγαν. Ήρθαν φίδια,
κατσαρίδες, αρουραίοι. Την πρώτη νύχτα τον περιεργάζονταν γιατί τέτοιο ζώο δεν τους
θύμιζε τίποτα αλλά επικεντρώθηκαν στην κουράδα. Την δεύτερη νύχτα δάγκωναν και
δάγκωνε κι αυτός. Έβγαλε μια τεράστια κραυγή. Τον άκουσε μια περίπολος, κανονικών
φαντάρων όχι ψυχοπαθάκηδων, κι ήρθε και τον έβγαλε. Βέβαια στην Τέχνη αυτά λέγονται
δεν λέγονται με κυριολεξίες αλλά απλώς όπως στην κατάληξη του Πνευματικού Εμβατήριου
του Σικελιανού «Έτσι, σάν έριξα καί τό στερνό δαυλί στό φωτογώνι, δαυλί τής ζωής μου τής
κλεισμένης μές στό χρόνο, στο φωτογόνι τής καινούριας Λευτεριάς Σου, Ελλάδα,
αναψυχώθηκε άξαφνα τρανή η κραυγή μου, ως νά’ταν όλο χαλκός τό διάστημα, ή ως νά’χα
τ’άγιο κελί τού Ηράκλειτου τριγύρα μου, όπου, χρόνια, γιά την Αιωνιότη εχάλκευε τούς
στοχασμούς του καί τούς κρεμνούσε ως άρματα στής Έφεσος τό ναό, ως Σάς έκραζα, ως Σάς
έκραζα, συντρόφοι!», αλλά μπορούμε να φανταστούμε το τι ενέργεια και τι ώθηση έχει
επιστρατευθεί μέσα σε έναν άνθρωπο που έτυχε να ζήσει μετά από αυτά αντί να πεθάνει
όπως οι περισσότεροι που έφτασαν μέχρι το τέτοιο αμήν, και να φανταστούμε το τι χρέος
νιώθει να μιλήσει «για τούτους μες στα σίδερα και κείνους μες στο χώμα» και να
φανταστούμε και το τι προορισμό νιώθει ότι του έχει αναθέσει η ζωή. Αυτά ως «βιντεοκλιπ»,
αν επιμένουμε να μιλάμε με την γλώσσα της εποχής, σε στίχους που τον τάφο, τους
αρουραίους και την κουράδα τα ονομάζουν «άγιο κελί του Ηράκλειτου τριγύρω μου» και θα
συνέχιζαν σαν «γιά την όλη την Ανθρωπότη εχάλκευε τις παρτιτούρες του καί τις κρεμνούσε
ως άρματα στής Μακρόνησος τό ναό, ως Σάς έκραζα, ως Σάς έκραζα, συντρόφοι!». Η
γνωστή και απερίγραπτη συνέχεια ότι κάποιοι φωστήρες είχαν και την φαεινή ιδέα να
κάνουν μια στροφή του ποίηματος αυτού Ύμνο του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μας
προβληματίζει; Δεν άφησε μια ρετσινιά που θέλει αναίρεση το να νομίζεται ότι ο Σικελιανός
έγραψε το ομόλογο, ή αντίπαλο, δέος του «Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη»; Μα ρωτάω. Αν
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καθόμουνα να ρωτήσω αν κινδυνεύει ο Σικελιανός από συνειρμούς περί Καρατζαφέρη σε
ποιον θα ρίχναν ντομάτες; Στον Καρατζαφέρη ή σ’εμένα; Γι’αυτό δεν ρωτάω…». Σούζυ
συνεχισε εσυ. Τα δυσκολα περασαν.
Σούζυ:-«Στα τριάντα του χρόνια η μουσική του καριέρα έχει φτάσει σ’ένα ύψος που άλλοι
ταλαντούχοι μουσικοί το φτάνουν στα πενήντα ή στα εξήντα τους χρόνια. Υποκλινόμενος
μετά την πρώτη του όπερα στο περίφημο Κόβεντ Γκάρντεν στο Λονδίνο αναρωτήθηκε: «Τι
γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Αυτό είναι το κοινό μου; Οι λόρδοι με τις μουστάκες;». Γυρίζει
στην Ελλάδα με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις μουσικές του γνώσεις για να βάλει στην
γλώσσα του λαού όσα διδάγματα πολύτιμα για τον άνθρωπο περιέχει το έργο των πολύ
μεγάλων ποιητών μας. Διδάγματα που κανένα κρατικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί κι ούτε
επιτρέπεται να διδάξει. Διδάγματα για την ελευθερία, για την δικαιοσύνη, για τον προορισμό
του ανθρώπου, για την δύναμη του λαού και για την αρετή και την σοφία που ήδη έχει ο λαός
ακόμα κι όταν δεν το ξέρει. Αν και η μεγάλη ποίηση παίρνει τα ερεθίσματά της απο το βάθος
της συλλογικής ψυχής, συχνά είναι δυσνόητη στον απλό άνθρωπο. Η μουσική, με τα βιώματα
που ξυπνά, είναι ο καλύτερος τρόπος να την κάνει κατανοητή. Ο Θεοδωράκης μελοποιεί το
«Άξιον Εστί» του Ελύτη αλλά πριν το κυκλοφορήσει σε δίσκο αφήνει τρία χρόνια για να
προετοιμάσει την συνείδηση των Ελλήνων μέσω ενός έργου που αγγίζει πιο εύκολα τις
καρδιές τους. Σαν τέτιο «φροντιστήριο» προετοιμασίας μελοποιεί τον «Επιτάφιο» του Γιάννη
Ρίτσου. Σαν συνεργάτες του διαλέγει τον Μανώλη Χιώτη, που είχε υπάρξει βιρτουόζος του
μπουζουκιού ήδη απο τα δεκατρία του χρόνια, και τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, υδραυλικό, που
τον είχε ακούσει να τραγουδά σε μια απο τις εξορίες όπου είχαν συναντηθεί.Ο Μπιθικώτσης
ακόμα θυμάται το δέος με το οποίο αυτός κι ο Χιώτης είχαν αντιμετωπίσει την πρόταση του
ψηλού για συνεργασία: «Όταν πήγαμε στο σπίτι του μια κοπέλλα μας άνοιξε, μπήκαμε στο
χώλ και μας είπε οτι πάει να τον φωνάξει. Ξαφνικά ο Μανώλης με πιάνει απ’το μπράτσο και
μου λέει «Γρηγόρη, πάμε να φύγουμε, θα ξεφτιλιστούμε» μα ξαφνικά μπαίνει ο ψηλός
γελαστός και μας απλώνει την χερούκλα του να μας χαιρετίσει...» Η συνεργασία έδωσε
μερικά απο τα καλύτερα λαϊκά που έχουν υπάρξει. Κι έτσι ο «Επιτάφιος» του Ρίτσου
τραγουδιότανε για χρόνια απ’όλο το λαό, σε μικρές και σε μεγάλες στιγμές». Α, ας πούμε και
για το γιατί θεωρήθηκε τόσο φυσικό από τον κόσμο να λέει άντρας τα λόγια μιας μάνας στον
«Επιτάφιο», ενώ στην αρχή κι ο ίδιος ο Ρίτσος τσιτώθηκε, προτιμούσε την Μούσχουρη, ο δε
Γκάτσος όταν άκουσε τον δίσκο είπε σε αυτόν που του τον έφερε «πολύ ευρηματική φάρσα
να ηχογραφηθεί και τέτοια βερσιόν. Βάλε μου τώρα και την κανονική»…Παμε παρακατω,
ρωτησαμε τον Μακένζι και μια απ’τις ερμηνείες που μας ειπε ήταν η εξής:
Τζώννυ:- «Άντρες και γυναικες θα θεωρούσαν φυσικό ένας άντρας, εν προκειμενω ο
Μπιθικώτσης, να διηγείται για τον νεκρό διαδηλωτη, να λέει για κάποιον π.χ. «τ’ακούει η
μάνα του του κι αρχίζει να σκούζει, αααα….», αλλά θα ήταν παράταιρο να το άκουγαν το
«αααα»απ’την ίδια την μανα την οποία καμια Μούσχουρη δεν μπορεί να υποκαταστήσει,
μόνο η Παναγία, στο «ω γλυκύ μου έαρ», αλλά τόσες φορές δεν έχουν πει ότι η φωνή του
Μπιθικώτση έχει κάτι Βυζαντινό; άρα απ’όλες τις μεριές , και επίσης και συνειδητά κι
ασυνείδητα, σ’αυτόν οδήγησε τον Μικη το αυτί του. Και για το αααα που σκούζει η μάννα
ας θυμηθούμε και την σκηνή, κι ας μην εχει αααα στο «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε;» του
Χρόνη Μίσσιου, όταν 16-άρης μαζί με έναν 25-άρη βγήκαν απ’το δικαστήριο με πολλάκις
ισόβια και πολλάκις εις θάνατον ο καθένας κι εκεί που κάνανε μπλακ χιούμορ μεταξυ τους,
«ρε, αν μας σκοτώσουν πώς θα τα υπηρετήσουμε τα ισόβια;» «και αν υπηρετήσουμε τα
ισόβια πώς θα μας σκοτώσουν;», και προς τον φρουρό , «εσύ τώρα πια μόνο να μας τα
κλάσεις μπορείς», έρχεται η μαμα του Μίσσιου με κατάρες στους δικαστές και, αμήχανος,
της λέει αυτός για το κοστούμι του αδελφού του που’χε δανειστεί για τη δίκη «Άντε μάνα,
να σου δώσω και το κουστούμι μην το χαλάσω στην εκτέλεση» Η συνέχεια: «Πάρ’την κάτω,
λιπόθυμη η γριά …Χλάάτς, μου κολλάει μια σφαλιάρα στο σβέρκο ο φίλος μου που ήταν
μεγαλύτερος «Τέτοιες μαλακίες λένε στη μάνα τους ρέέ;» μου λέει πολύ άγρια…».
Προφανως το Μισσιο τον ξερετε , δεν θα τον μαθετε από μας, μη γινομαστε και νουμερα
δείχνοντάς σας τα αμπελοχώραφα σας…Σούζυ…
Σούζυ: Καλά-καλα δεν βρισκω που είναι εκεινα όπου εκανες κατανοητα και σε μενα όσα
συζηταγαν σαν αλαμπουρνεζικα οι αμοιβαία κεραυνοβολημενοι θεατροφιλοι φυσικοι για τα
περι θεατρου που έλεγε στο «Μαζα και Ιστορία» ο Παπαϊωάνου, αλλά δεν πειραζε τα λεω
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στους μεγαλους στα συνθηματικα αλαμπουρνεζικα να παρουν και μια γευση για το πώς
συννενούνται μεταξυ τους σαν σε ταινια παιγμενη στο γρηγορο, να’τα: Απ’τον
Παπαϊωάννου στο «Μάζα και Ιστορια» μαθαίνουμε ότι το να παίζονται ή όχι οι θεατρικές
παραστάσεις που ξεκίνησαν από τις Διονυσιακές εορτές ήταν θέμα που έφερνε
κινητοποιήσεις που οδηγούσαν σε ανατροπές ή εγκαθιδρύσεις κυβερνήσεων, αν
«κυβερνήσεων» είναι η κατάλληλη λέξη για την αρχαία Αθήνα. Ο δημιουργός της τραγωδίας
ή της κωμωδίας επηρεαζόταν και εμπνεόταν από τα γεγονότα της κοινωνίας του και έκανε
δημιουργίες που και μόρφωναν και ενέπνεαν και επηρέαζαν μαζικά τους θεατές που θα
διαμόρφωναν τα γεγονότα, αυτά όμως δεδομένου και του γεγονότος ο κάθε πολίτης τα όπλα
με τα οποία θα συμμετείχε σε έναν πόλεμο τάχε στο σπίτι, δεν τάπαιρνε από στρατόπεδο αν
τον καλούσαν έφεδρο. Ας αναρωτηθούμε αν κυβερνώντες μπορούσαν για ανθρώπους με
όπλα στο σπίτι να λένε «ας διαδηλώνουν όσο θέλουν αρκεί να πληρώνουν τους φόρους τους»
ή να λένε ότι όση διαφθορά και να υπάρχει δεν τους κουνάει κανένας αν δεν υπάρχει
εναλλακτική λύση. Αν αναρωτηθούμε και γιατί η πόλη δεν ήταν συνεχώς σε κατάσταση
κοκτέιλ Μολότωφ ίσως η απάντηση ναναι ότι με οπλισμένους τους πάντες το να πετας
Μολοτωφ θαχε μεγαλύτερο ρίσκο κι από σαμποτάζ στο Γοργοπόταμο ή από βομβα σαν του
Παναγούλη κατά Παπαδοπουλου. Αν αναρωτηθούμε και γιατί η πόλη δεν ήταν συνεχώς σε
κατάσταση είτε μαχών Μαντ Μαξ είτε προστασίας από φυλάρχους ή νονούς ίσως η
απάντηση είναι ότι 1. αυτά ήταν πριν την ανακάλυψη των πυροβόλων που ουσιαστικά
κατήργησαν την ανδρεία (βλ. «Ο τελευταίος Σαμουραϊ». Κι όπως λέει ο Χέγκελ ένας
αχρείος μπορεί με αυτά από μακριά να σκοτώσει έναν ανδρείο) και 2. όντως το θέατρο ήταν
και κατανοητή και υψηλής στάθμης παιδεία. Τέλος παντων τωρα η οπλοκατοχη δεν είναι
λυση αφου τωρα η εξουσια ειχε αφανταστη υπεροπλια σε σχεση με τα οπλα του ιδιωτη.
Τωρα , αν υπαρχει ανάλογο (ΑΝ) είναι το να πουμε ότι τα οπλα που εχε ο κάθε εφεδρος
σπιτι είναι η μορφωση του (όχι κρατικη ή εκ των συνηθων ΜΜΕ)
Τζώννυ: -Δεν εννοούσα αυτό, αλλά ενταξει για δειγμα για τον σκοπό που ειπες καλο ηταν.
Άλλο εννοούσα. Δεν ξερω αν τοκανες επιτηδες ή αν απλως ξεχαστηκες μα τελικα δεν ειπες
για κεινες τις ομοιοτητες των εφηβικών Χάιζενμπεργκ και Μίκη. Πες τα και ψαχνω να βρω
εγω για φιναλε κατι μητρικο να διαβασω, για να νιώσω από πρωτο χερι πώς θα’νιωθε ο
Μπιθικώτσης ως μαμά.
Σούζυ:-Να βρεις άλλο σημειο που να ταιριαζουν περισσότερο και να τα πεις εσυ. Αμα θελεις,
να πω λιγες συμπληρωσεις ή επαναλήψεις σε αυτά που λεγανε οι δυο ερωτευεμενοι,
ερωτευμενοι και με τον Μικη και αμοιβαιως, πριν με καταφέρεις να διαβασω εγώ τα
θεωρητικά, και αλαμπουρνέζικα, για την δική μου ηλικία τουλάχιστον. Δέχτηκα να κανω την
ανάγνωση παπαγαλίστικα απλώς και μονο από τυψεις που δεν θυμομουνα πού ειχα τις
επεξηγησεις σου. Λοιπον: Θέλεις να πω τα άλλα για να επανελθει το κλιμα εκει που ηταν
πριν τα αλμπουρνέζικα; Αλλά θα τα πω σκορπια κι από μνήμης αν δεν βρισκω με την πρωτη
τα αρχεία τους. Θα σε βοηθούσε σε ότι εχεις κατά νου με τα μητρικα κλπ που λες ή όχι;
Τζώννυ: -Τι να πω;…Ετσι που το θετεις…Οκεϋ…
Σούζυ:-Έλεγε ο Μικης: Κυρίως λογω των ιδεών που, ως μουσικός, ειχα περί συμπαντικής
αρμονίας, με τον θάνατο δεν ειχα μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον πριν αποκτησουμε παιδια
με την Μυρτώ, ή από τότε που μεγαλωσαν. Αλλά ειμαι εγωιστής στο ότι θελω να πεθανω
πριν από την Μυρτω γιατί δεν θέλω να είμαι εγώ εκεινος που θα πονεσει απ’τον θανατο του
άλλου, εχουμε συνδεθει παρα-παρα πολύ με όσα ζησαμε, μαζι τα ζησαμε όλα…
Α! Βρηκα και κατι ακομα σε καποιες αναρτησεις από καποια μειγματα τους που τις ειχαν
αναρτησει και οι δυο και που δεν ηταν μονο ανθολογησεις και σημειωσεις και προσχεδια
αλλά και συζητησεις σε καφετεριες με μαθητες που κατεγραφαν από μνήμης για να τις δουν
κι άλλοι : «…Βέβαια η μεγάλη ποίηση, παρ’όλο που παίρνει τα ερεθίσματά της από το
βάθος της συλλογικής ψυχής, δηλαδή παρ’όλο που «ο λαός δεν διδάσκεται, διδάσκει» όπως
έλεγε ο Καζαντζάκης που ως γνωστόν κάθε άλλο παρά λαοκόλαξ ήταν* συχνά είναι
δυσνόητη στον απλό άνθρωπο. Η μουσική όμως με τα βιώματα που ξυπνά, είναι ο καλύτερος
τρόπος να γίνει κατανοητή, ιδίως αν ο ακροατής αντί να αναρωτιέται τι να σημαίνει
«Οξειδώθηκα μεσ’στη Νοτιά των ανθρώπων» κι αν εννοεί κάτι καλό ή κάτι κακό, απλώς λέει
«όλο και κάτι σοβαρό εννοεί, αφού το λέει ο ψηλός που κουνάει αντί μπαγκέτα τη χερούκλα
του που μπήκε στην ίδια φωτιά με την δική μου ή με του τάδε ξαδέλφου μου τον οποίο τον
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έχουμε καμάρι στο σόϊ μας ή στο χωριό μας»**. Ο Θεοδωράκης μελοποίησε το «Άξιον Εστί»
του Ελύτη αλλά πριν το κυκλοφορήσει σε δίσκο άφησε τρία χρόνια για να προετοιμάσει την
συνείδηση των Ελλήνων μέσω ενός έργου που αγγίζει πιο εύκολα τις καρδιές τους. Σαν
τέτοιο «φροντιστήριο» προετοιμασίας θεώρησε την μελοποίηση του «Επιτάφιου» του Γιάννη
Ρίτσου που είδαμε πώς έγινε) Η πλάκα είναι που και οι φίλοι του Μίκη νομίσανε ότι πλάκα
τους έκανε όταν έλεγε ότι θα τα πει ο Μπιθικώτσης. Όταν άκουσε ο Γκάτσος σε δίσκο τον
Μπιθικώτση-χαροκαμένη- μάννα να λέει «Γιε μου σπλάγχνο των σπλάγχνων μου, καρδούλα
της καρδιάς μου…» είπε «Χαχαχα! Όντως πολύ ευρηματικό καλαμπούρι. Βαλ’τε μου τώρα
τον πραγματικό δίσκο». Αυτά όμως τα’χαμε δει, δεν τα’χαμε δει; καλα δεν λεω; Κατε να πω
και κατι αστερισκους στη συζητηση,, π.χ. εκει με το «ο λαός δεν διδάσκεται, διδάσκει»
(ο καλλιτέχνης λέει στην τέτοια ψυχή το λαού «τα σα εκ των σων σοι προσφέρομεν» ο δε
Θεοδωράκης έλεγε ότι πιο πολύ απ’ότι σαν καλλιτέχνης καμαρώνει για το ότι υπήρξε
απ’αυτούς που γίνονταν και πρώτη ύλη της τέχνης, δηλαδή σαν τους απλούς ανώνυμους
συντρόφους του τους οποίους όσοι στην πορεία ήταν και καλλιτέχνες έκαναν θέμα της τέχνης
τους. Αλλα μη φτασουμε στο άλλο άκρο και κολακευσουμε από σποντα το ειδος που
λεγεται συγχρονοι ξερόλες και δοκησισοφοι που επειδη γεννηθηκαν στην Ελλάδα θεωρούν
ότι εκ γενετης ξερουν τα παντα για αυτην και επειδη γεννηθηκαν στη μεταπολιτευση που
όλοι διαβαζαν Μαρξ κλπ νομιζει οτι είναι απογονος αντιστασιακων αλλά αντι οι
Παναγούληδες να τους κανουν να επιλεγουν πιο ζορικους στοχους για τις πεποιθησεις τους
περι βιας, η βια που επιλεγουν αρκειται να σπαει βιτρινες κα να ριχνει μολοτωφ στο
μπουγιο χωρις συνεπειες και χωρις τροπο διαχωρισμου από τους προβοκατορες οι οποιοι
μάλλον δεν θα εριχναν στο ψαχνο σε τροϊκανους, εκτος κι αν ειχαμε φτασει στην
προβοκατσια σε επιπεδα Λιβυης ή Συριας, και οι οποιοι σιγουρα δεν θα έκανα τιποτε με το
οποιο να υποστoυν συνεπειες Παναγούλη. Τέλος παντων, εν ολιγοις οι νυν μπαχαλακηδες
νιωθουν Παναγούληδες απλώς με το σωου για το youtube και ουτε θελουν να
πληροφορουνται για Παναγούλη, οι νυν 16-ρηδες ακουνε αφιερωματα για Παναγούλη και
ρωτανε στην εκπομπη «γιατι η παλια χουντα εβγαλε έναν Παναγούλη αλλά η νεα χουντα δεν
εβγαλε;» αλλά σπανια οι μπαχαλακηδες θα ειχαν ανοιχτη την τηλεοραση σε τετοιο αφιερωμα
για να καταλαβουν ότι για τους μικρους είναι αυτονοητα ανυπαρκτοι, ποσο μαλλον δεν θα
την ειχαν ανοιχτή σε συνετευξεις του Μικη που επειδη στα 80 του ειναι απ’το σπιτι του τον
θεωρούν ότι υπηρξε διανοούμενος του σαλονιου. Αλλά κάτσε, ειχε κι άλλον ένα αστερισκο
στο γιατι είναι κατανοητο το «οξειδωθηκα στη Νοτια των ανθρωπων» στον λαο. «Κι
άλλωστε τι παραπάνω καταλαβαίνουν απ’το «οξειδώθηκα μες’στη Νοτιά των ανθρώπων…»
που είπαμε οι κριτικοί που έλεγαν ότι ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει γλώσσα σαν την
«άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης»; Η παγωμάρα στην πρωτη παρουσιαση
του «Αξιον Εστι» στο Ρεξ έκανε την Μίκη να σκεφτεί για λίγο μήπως είχαν δίκιο, μα ξαφνικά
είπε στον Κατράκη που ηταν ο αφηγητης και στον Ελύτη που ηταν στα παρασκηνια «ρε μπας
και αυτοί που ήταν στο Ρεξ ήταν σαν τους κριτικους κι οι ίδιοι κι απλώς ήταν παγωμένοι όχι
επειδή δεν το ένιωθαν αλλά δηθεν εκ μέρους εκεινών που υποτιθεται ότι δεν θα το ένιωθαν
επειδή δεν καταλαβαίνουν την γλώσσα αυτή;» , κι έτσι πήγε στο Σουφλί, κι όταν είδε στην
ουρά για εισιτήρια εκείνον με το μουλάρι πήγε και τον ρώτησε «Πατριώτη τι παίζει
σήμερα;» «Τ’Άξ’ν Εστί τ’Θοδωράκ’» (τότε δεν υπήρχε τηλεόραση ούτε και πολλές
φωτογραφίες στις εφημερίδες, ο πατριώτ’σ δεν θα’ξερ’ πριν τ’βραδ’ ποιος τονε ρωτα’ε και
γιατί) Η ατμόσφαιρα το βράδυ ήταν κατανυκτική, μυσταγωγική κι ολόζεστη, σαν Μεγάλο
Σάββατο , άλλωστε το μπουζούκι ήδη στα ρεμπέτικα έκτιζε πάνω σε βάσεις των δημοτικών
τραγουδιών και των εκκλησιαστικών μελωδιών, με τις οποίες το κοινό ήταν εξοικειωμενο και
οι οποίες επίσης ήταν η βάση τραγουδιστικής πείρας όλων των λαϊκών τραγουδιστών. Και
τέλος παντων ως προς την μουσική ο Θεοδωράκης είναι φαινομενο από σπανιοτατο ως
μοναδικό, κανεις μπαχαλος δεν είναι υποχρεωμενος να απολογηθει γιατι η γενια του δεν
εβγαλε μουσικη διανοια που ναναι τετοιος ακτιβιστης , αφου είναι ηδη δυσκολο να εχει η
καθε γενια εστω μια τοσο μεγαλη μουσικη διανοια που εστω να μη συνδυαζει, όπως
συνδυαζει ο Θεοδωρακης, και την πραξη αλλά να τραγουδαει την πράξη των αλλων. Αλλα
στο γιατι δεν εβγαλε Παναγούλη, ναι είναι υπολογος. Σιγά μην εχει δικιο κι όποιος μαλάκας
λεει «Εγω κορόιδο δεν πιανομαι, βρειτε πρωτα ένα τροπο να μη βγαινουν Λαλιωτηδες και
Πάγκαλοι με κολλυβα Παναγούληδων και μετα ξυπνηστε με να σας κανω την τιμη να σας
156

στηριξω» Ρε ηλιθιε , το ότι καν εχουμε το χάλι που εχουμε κι όχι ακομα χειρότερο οφείλεται
στο ότι υπαρχουν Παναγούληδες που εχουν κανει την υπερβαση να ξερουν ότι η πραγματικη
αντεπανασταση σε καθε επανασταση δεν είναι τα τανκς αλλά τα λαμογια που θα ανεβουν με
τον τροπο αυτό και θα την βουλιαξουν τη βαρκα που από κει μπαζει, αλλά αν αντι εστω να
τρομπαρουν καποιοι τα νερα που μπαζει, απλως να τρομπαρουν ειπαμε κι όχι να βγαλουν
και το φιδι από τη τρυπα σαν τους Παναγούληδες, δηλώνουν ότι θα κοιμουνται από τα αλλο
πλευρο και όταν ανακαλυφθει το πώς δεν θα βγαινουν λαμογια σε πλατες ηρωων τοτε να
τους ξυπνησουν να συμμετάσχουν και αυτοι, αν ετσι σκεφτονται και το θεωρουν και μαγκια
και επαναστατικοτητα λες και δεν ξερουν οτι οι ηρωες πάντα «κορόιδα» είναι αυτων που
απλως από ξένα κολλυβα ζουν ελευθεροι ενώ απ’αυτους που συντηρούν την ελευθερια δεν
ζουν όλοι για να την χαρουν και πραγματωμενη στον κοσμο κι οχι μονο στο όραμά τους που
εχουν στην καρδια τους …..ε αει σιχτιρ δεν μιλαω αλλο για μαλακες πολλα αφιερωσα στην
μηδενικότητά τους. Τι λεγαμε; Όχι ότι…
Αλέκος:-…Μισο λεφτο. Να αγιασει το στομα και των δυο καθηγητων σας , ακριβως το ιδιο
πιστευω, κι ήθελα να σας κανω κι εξεταση αν κι εσεις τα βλεπετε ήδη ετσι σαν εμας τους
Βαρβακειοπαιδες,εστω τους παλιους οι καινούργιοι ισως ναναι γιαπηδες, δεν ειδα, δεν ξερω,
δεν λεω. Ενταξει Σούζυ, μη μου φωναξεις, τοπιασα το οτι υπαρχουν και Βαρβακειοπαιδες
που είναι πιο Βαρβακειόπαιδες κι απο Βαρβακειόπαιδες…
Σούζυ:-Τι λεγαμε. Όχι ότι μόνο αριστεροί άκουγαν τέτοια μουσική. Κάποιος μάλιστα έσπασε
δημοσίως με σφυρί δίσκους του όταν ο Μίκης έγινε βουλευτής της Αριστεράς λέγοντας «Δεν
είχε δικαίωμα να το κάνει αυτό, η μουσική του ήταν για όλους μας» Ο Μίκης λέει «Υπό αυτή
την έννοια έβλαψα το ελληνικό τραγούδι. Μα έπρεπε να κάνω και κάτι πιο συγκεκριμένο. Κι
ας μου έλεγαν κι ο πατέρας μου κι ο Μπιθικώτσης να μη το κάνω». Ο δε Τσιτσάνης όταν του
είπε ο Μίκης να πάει για βουλευτής είπε «Μίκη, τώρα μ’αγαπάει όλη η Ελλάδα, γιατί να
θέλω να μ’αγαπάει η μισή;»)…Κάπου έλεγε και κατι άλλο, α: Ο Θεοδωράκης είναι
μοναδικός στο τι εύρος διασκελισμών μεταξύ ιστορίας, βιογραφίας , καλλιτεχνικής
ενόρασης, ψυχολογίας και μυθολογίας κάνει ο λόγος του μέσα στο ίδιο τρίλεπτο διήγησης ,
και μάλιστα διασκελισμών που δεν οδηγούν ούτε σε λογικά κενά ούτε σε άλματα τύπου
σουρρεαλισμού.. μμμ αυτό ή το ξαναειδαμε εκει μεταξυ της νυχτας στη Μακρονησο και της
συλληψης της ιδεας της μετασυμφωνικης μουσικής ή μας φαινεται ότι το ξαναειδαμε γιατι
εκει γινοταν τετοιοι διασκελισμοι μπροστα στα ματια μας… μα πού ειναι εκεινο που ψαχνω;
…Τέλος παντων έλεγε : «Η συμπαντική αρμονια απαιτουσε την αυτοκαταστροφή μου» μα
δεν το εννοούσε σαν εκεινους τους ροκαδες που πεθαινουν από overdose ψάχνοντας
βαθυτερα τριπ αλλά σαν Βαρβάκης ή σαν κυρ Βαγγέλης…Α! Σύμπτωση: Ο κυρ Βαγγέλης
για πειρατεια ειχε δικαστει, χωρις να είναι πειρατης. Μονο παράτολμος ήταν. Ο δε Βαρβακης
για πειρατεια ειχε τιμηθει. Εννοώ με γαιες στην Ρωσσια. Και εκει μαθαινοντας και για το
χαβιαρι εγινε μεγιστανας. Αφου ηθελε να γραψει μουσικη συμπαντικής αρμονιας για αυτους
που ακολουθουσαν αυτοκαταστροφικη πορεια πώς γινοταν να μη τους ακολουθει στις
δοκιμασιες τους στ’αλήθεια και όχι μεσα από εφημεριδες; Και που μαλιστα δεν θα τους
ανεφεραν ποτέ παρά, το πολύ, σαν τερατα και σαν πειρατες και προδοτες; Αρα τους
συνοδεψε παντου μεχρι την αυτοεπιλογη της καταστροφης της σωματική στην Μακρονησο,
κι αυτό έγινε πηγη της δημιουργιας της μουσικης και της δημιουργιας του εαυτου του.
Κανείς δεν θα μετανιωνε για τετιες επιλογες, κι ας ήταν πολύ πιο σκληρές από τις επιλογες
που ειδαμε ότι δεν μετανιωσε και το άλλο ταλέντο, ο Χάιζενμπεργκ. Αλλά το πιο τραγικο
είναι αυτό που λεει με δυο λογια ο κυρ Βαγγέλης που η γυναικα του ήταν κατακοιτη σε
φριχτή κατασταση 50 χρονια, από το ’48 την νυχτα που την βασάνισαν μεχρι το ’98. Του
ίδιου τα τραυματα ήταν όλα περαστικά, κι εμειναν μονο σαν ουλες από βασανιστηρια ή σαν
κομμενα δαχτυλα από ριπες γερμανικου αεροπλανου καθως κολυμπουσαν με βομβαρδισμενο
καϊκι. Της γυναικας του τα παρασημα δεν ηταν περαστικά, ήταν ισοβια. Άρα τι να πει ο
άνθρωπος ότι ειχε προσφερει σαν θυσια στην Ελλάδα; Το καϊκι; Την περιουσια; Τα δαχτυλα;
Τις ουλες; Όλα αυτα περασαν. Η γυναικα του θυσιαστηκε. Μετανιωσε ο κυρ Βαγγέλης;
Διαμαρτυρήθηκε; Τα είπε όλα, κι οσα λεγονται κι όσα δεν λέγονται, με τα δυο μονο λογια
που ειδαμε. (σκουπίζει τα ματια της και συνεχίζει)«Το ’98 απόθανε. Ότι είχα και δεν είχα τα
πούλησα όλα για να προστατεύω τη γυναίκα μου. Τίποτα άλλο». Κι ο Μίκης με δυο λογια
τα’πε όλα για όλους τους κυρ Βαγγέληδες : «Για τέτοιο λαό δίνεις και τη ζωή σου».
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Κι ανέφερε για έναν αποχαιρετισμό σε μια παραλία μαμαδων και νεαρων που θα τους
πηγαιναν με επιταγμενες βαρκες οι φύλακες για εκτελεση καπου απέναντι..παλιος βαρκαρης
του το’χε διηγηθει…Τον πιο μικρο τον ειχε αρπαξει η μανα του τοσο σπαρακτικά που κι οι
φύλακες υπακουσαν στους αλλους μελλοθανατους που τους ειπαν «παμε ρε να φυγουμε,
αφηστε τους αυτους εδώ». Με το που ξεκινησαν οι βαρκες, ο μικρος αποσπαστηκε από την
μανα του και βούτηξε στην θαλασσα με τα ρουχα και τους προφτασε κολυμπωντας να παει
να εκτελεστει…(ξανασκουπίζει τα ματια της και φευγει λεγοντας)…Μαμά συνεχισε μ’ότι θελεις ή
μαλλον μ’εκεινα που λεει ο Σικελιανος για αυτά τα πραγματα. «Γράμματα Ζέφυρου με
μπαμπά» ονομαζεται το αρχειο που τα’χω φυλαξει … (η Λενα ψαχνει λιγο και μετα διαβαζει)

Στ’ Οσίου Λουκά το μοναστήρι, απ’ όσες
γυναίκες του Στειριού συμμαζευτήκαν
τον Επιτάφιο να στολίσουν, κι όσες
μοιρολογήτρες ώσμε του Μεγάλου
Σαββάτου το ξημέρωμα αγρυπνήσαν,
ποια να στοχάστη – έτσι γλυκά θρηνούσαν!πως, κάτου απ’ τους ανθούς, τ’ ολόαχνο σμάλτο
του πεθαμένου του Άδωνη ήταν σάρκα
που πόνεσε βαθιά ;
Γιατί κι ο πόνος
στα ρόδα μέσα, κι ο Επιτάφιος Θρήνος,
κ’ οι αναπνοές της άνοιξης που μπαίναν
απ’ του ναού τη θύρα, αναφτερώναν
το νου τους στης Ανάστασης το θάμα,
και του Χριστού οι πληγές σαν ανεμώνες
του φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια,
τι πολλά τον σκεπάζανε λουλούδια
που έτσι τρανά, έτσι βαθιά ευωδούσαν!
Αλλά το βράδυ το ίδιο του Σαββάτου,
την ώρα π’ απ’ την Άγια Πύλη το ένα
κερί επροσάναψε όλα τα’ άλλα ως κάτου,
κι απ’ τα’ Άγιο Βήμα σάμπως κύμα απλώθη
το φως ώσμε την ξώπορτα, όλοι κι όλες
ανατριχιάξαν π’ άκουσαν στη μέση
απ’ το «Χριστός Ανέστη» μιάν αιφνίδια
φωνή να σκούξει: «Γιώργαινα, ο Βαγγέλης!»
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Και να ο λεβέντης του χωριού, ο Βαγγέλης,
Των κοριτσιών το λάμπασμα, ο Βαγγέλης
Που τον λογάριαζαν όλοι για χαμένο στον πόλεμο και στέκονταν ολόρτος
Στης εκκλησιάς τη θύρα με ποδάρι
Ξύλινο, και δε διάβαινε τη θύρα
Της εκκλησιάς, τι τον κοιτάζαν όλοι
Με τα κεριά στο χέρι, τον κοιτάζαν,
Το χορευτή που τράνταζε τ’ αλώνι
Του Στειριού, μια στην όψη, μια στο πόδι,
Που ως να το κάρφωσε ήταν στο κατώφλι
Της θύρας, και δεν έμπαινε μέσα!
Και τότε – μάρτυς μου να’ ναι ο στίχος,
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος –
απ’ το στασίδι που ‘ μουνα στημένος
ξαντίκρυσα τη μάνα, απ’ το κεφάλι
πετώντας το μαντίλι, να χιμήξει
σκυφτή και ν’ αγκαλιάσει το ποδάρι,
το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη,
-έτσι όπως το είδα ο στίχος μου το γράφει,
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος -,
και να σύρει από τα βάθη της καρδιάς της
ένα σκούξιμο: «Μάτια μου…Βαγγέλη!»
Κι ακόμα – μάρτυράς μου να’ ναι ο στίχος,
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος;-,
ξοπίσωθέ της, όσες μαζεύτηκαν
από το βράδυ της Μεγάλης Πέφτης,
νανουριστά, θαμπά για να θρηνήσουν
τον πεθαμένον Άδωνη, κρυμμένος
μες στα λουλούδια, τώρα να ξεσπάσουν
μαζί με την αξεθύμαστη του τρόμου
κραυγή που, ως το στασίδι μου κρατιόμουν,
ένας πέπλος μου σκέπασε τα μάτια!…

159

…και τώρα θα ήθελα να σου στείλω ένα απόσπασμα από το ποίημα του Σικελιανού
«Πρωτέας». Το έγραψε στον πόλεμο, στην κατοχή. Είναι από τη συλλογή Επίνικοι.
Τώρα σου στέλνω κάποια αποσπάσματα. Το έγραψε τον βαρύ, τον τρομερό και
ανελέητο χειμώνα του 1941-42. Ήταν μέρες σκοτεινές, μέρες γι αυτούς τους
Έλληνες, τους φτωχούς Έλληνες, που πάλεψαν στα βουνά και τη θάλασσα για την
ελευθερία. Αυτό το ποίημα μου ήρθε στο νου όταν τέλειωσα την ανάγνωση της
δράσης του Βαγγέλη Γιαννόπουλου, αυτό το συνεχές πάνω-κάτω πάνω-κάτω στο
Αιγαίο που δείχνει γιατί η πρώτη φράση δεν είναι πομπωδης αλλά απέριττη:

Είπατε:
« Η θα κάμουμε κάτι μεγάλο, ή δε θα γυρίσουμε πίσω!…»
………………………………………………….
Και κάματε κάτι, απ αυτό που νειρόσαστε
πιότερο ακόμα μεγάλο!
Δεν σταθήκατε διόλου μεσόστρατα,
απ’ την ώρα που μπήκατε μέσα
στους ογρούς βαθιούς δρόμους,
δε γυρέψατε ανάπαψη
κι ούτε στοχαστήκατε αν πρέπει να γυρίσετε πίσω,
μα πηγαίνοντας πάντα μπροστά γι αυτό που νειρόσαστε,
τα’ άξιο, το αγνό, το μεγάλο,
λησμονήσατε ακόμα και τον ίδιο εαυτό Σας
αντίκρυ στο μεγάλο σκοπό Σας
τώρα πια πού’ γινε ένα με τις ρίζες του πέλαου,
με τις ρίζες των αιώνιων στοιχείων,
με τις ρίζες βαθιά της Ελλάδας,
με τις ρίζες κρυφές της ψυχής μας!
Κι έτσι σήμερα
ορθός στ’ ακρογιάλι δε στέκω,
δε στέκει κανείς μας,
καρτερώντας το κύμα να φέρει από Σας ένα λείψανο
που γυρεύει ταφή,
μα, κοιτώντας αφρισμένα τα κύματα
απάνω να ορμάνε
το’ να πίσω από τ’ άλλο
κι ακούοντας τη βοή τους,
Σας βλέπουμε ακέριους,
κι ακέριους
Σας ακούμε μες σ’ όλες τις μορφές και φωνές του Πρωτέα,
του αιώνια Σας κ αιώνιου μας Μύθου,
πανελεύτερους, ώριους, γαλήνιους,
απ’ τα βάθη των βυθών ν’ ανεβαίνετε
πάμφωτα είδωλα νιότης
και, τώρα
να ξεχύνετε μες στον αγέρα,
με τούτα τα λόγια απ’ την άβυσσο μέσα,
την άξια ψυχή Σας :
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«Εδώ μένουμε τώρα,
αιώνιοι φρουροί μες στου πελάου τη γαλήνη,
κι εδώ πιά, χαλινούς σα να βάζουμε στα ίδια τα κύματα
που μαίνονται απάνω,
θα ωριμάζουμε πάντα μια σκέψη
λυτρωμού για την άγια μας θάλασσα
απ’ το κόκκινο μάταιο πανί των Λατίνων,
για να τρέχει μεθαύριο, σαν η ολάσπρη φτερούγα του γλάρου,
σαν η πάναγνη ανθρώπινη σκέψη,
σαν η πνοή της καθάριας αγάπης,
των φτωχών των ψαράδων Ελλήνων
ελεύτερο το άσπρο πανί
στην αιώνια γαλάζια απλωσιά της!»
(Βασίλη, αυτές οι τελευταίες στροφές, αυτές είναι η άλλη Ελλάδα)
Zέφυρε σε ευχαριστώ για το φοβερό αυτό ποίημα που το διαβάζω και ξαναδιαβάζω και θα ξαναδιαβάζω και
γεννάει κι άλλες κι άλλες σκέψεις συνεχώς και επίσης εικόνες από την μετώπη της Ακρόπολης που είναι στην
αρχή του μουσείου της αμέσως μετά την πρώτη σκάλα, με μάχες ανθρώπων που χαμογελάνε μυστηριωδώς και
γαληνίως* με τέρατα …Η απέριττη, όπως την είπες, φράση με την οποία αρχίζει είναι πιθανώς η άμεση απάντηση
του Σικελιανού (πριν απάντηση γίνει ολόκληρο το ποίημα) στην απέριττη μα συγκλονιστικά κι ανατριχιαστικά
βαρειά και μεγάλη , μα και πάλι απλή, αυτονόητη και απέριττη , φράση κάποιου γείτονά του στην Αίγινα, ψαρρά
ή κηπουρού , δεν θυμαμαι. Ήταν ο Σικελιανός σε βάρκα προς Αθήνα και διασταυρώθηκε με βάρκα που
ερχότανε προς Αθήνα, μέσα του ήταν Αιγινιώτες που γύρναγαν από το μετωπο. Ο ψαρράς λοιπον του φώναξε,
σαν απλή ερώτηση προς πιο ηλικιωμένο και πιο μορφωμένο άνθρωπο: «Κυρ Άγγελε, ξέρεις γιατί μας γύρισαν;
Εμείς πριν ξεκινήσουμε είχαμε κοινωνήσει». Αυτό τον συγκλόνισε και όταν γύρισε στην Αίγινα το’πε στον
Καζαντζάκη που απάντησε «Ο λαός δεν διδάσκεται, διδάσκει». Θεωρούσα ότι σαν απάντηση σε αυτόν τον ψαρρά
και συλλογικό Έλληνα είχε γράψει το Πνευματικό εμβατήριο . Τώρα αποδεικνύεται (ή απλώς «αποδεικνύεται»)
ότι μεσολάβησε και ποίημα αφ’ενός πιο κοντά στο ερέθισμα και αφ’ετέρου πιο κοντά στον τρόπο που σκεφτόταν
και αγγιζόταν ο ποιητης μα που δεν θα ήταν άμεσα κατανοητός στους ψαρράδες άλλο αν η μυθολογία σαν πιο
βαθύ φορέα της έχει το συλλογικό ασυνείδητο που αυτούς εκφράζει. Ζεφ, το ποιημα αυτό το βρηκες, γράφεις,
στον τόμο Ε του Λυρικού Βιου. Από τον πρόλογο που ήταν στον τόμο Α αντιγράφω τα εξής αποσπάσματα στα
οποία σου υπογραμμίζω αυτό που θέωρησα ότι τελικά κατόρθωσε να κάνει με το Πνευματικό Εμβατήριο ο
Σικελιανός. Και να το κανει με γλώσσα ταυτόχρονα τόσο κατανοητή και τόσο πυκνή όσο τα θρησκευτικά
κείμενα. Ο δε Ελύτης ιερούργησε, με γλώσσα τόσο κατανοητή μεν, αλλά και τόσο πιο ανάλαφη, όσο η θεία
λειτουργία είναι πιο ανάλαφρη από το Ευαγγέλιο.
“…Ενώπιον της απειλής να ξανακυλήσει η ιστορία στην άβυσσο του Άρρυθμου, του Άμορφου και του προοντολογικού, κανένας δεν μπορεί να αποφύγει την ανάληψη ευθύνης. Εκείνοι οι ποιητές που νιώθουν γεννημένοι
στον σφυγμό του σύμπαντος έχουν την πρόσθετη ευθύνη να κάνουν την Ποίηση να αναλάβει την δική της φοβερή
ευθύνη να σπάσει την αιτιακή ντετερμινιστική αλληλουχία όσων συμβαίνουν, αφού πρώτα γνωρίσει την δική της
μυστική καταγωγή στο άπειρο, την εσωτερική ελευθερία και τον βιολογικό Θεό βαθειά μέσα μας, και αφού από κεί
αντλήσει δύναμη για να υψώσει ξανά τα παγκόσμια σύμβολα της κοσμικής συνέχειας του ανθρώπου με τους ομοίους
του και με το σύμπαν, τα σύμβολα που είναι ικανά να σκορπίσουν τα ιστορικά του ψευδοπροβλήματα και να
απαλλάξουν τον άνθρωπο απ’όλους τους αυθαίρετους μύθους της εποχής μας , επιστημονικούς, μηχανικούς,
πολιτικούς, οικονομικούς, τεχνητά καλλιτεχνικούς, κλπ κλπ. – οι οποίοι και μέσα από ένα όργιο τεράστιας βίας,
έχουν μετατοπίσει τον άνθρωπο από το κέντρο του υπεύθυνα δημιουργικού εαυτού του όπου βρίσκεται η πηγή της
ελευθερίας του και έχουν οδηγήσει στον διαμελισμό του ερωτικού πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας του κόσμου και
έχουν αποσυνθέσει την κοινωνία σε σωρούς ατάφων πτωμάτων–και να τον τοποθετήσουν ξανά στο κέντρο της Ζωής
και της διάρκειας από το οποίο ο κόσμος, που βρίσκεται στο κέντρο της συνείδησής μας και όχι στην περιφέρεια, θα
ρίξει τοίχους και θα ανοίξει ορίζοντες, όχι ολότελα φανταστικούς, που περιμένουν από τότε που υπήρξε ο χρόνος,
να παραταχθούν προοπτικά ενώπιόν μας”
Ζεφ,σήμερα είχα σκοπό να σου στείλω απάντηση σ’όσα έλεγες για μετάφραση της άλλης Ελλάδας. Θα το κανω
αλλά λίγο αργότερα, γιατί εσύ με πρόλαβες, τα δε θαυμάσια που μου’στειλες πρωί-πρωί μ’έστειλαν αλλού…
*Τόσο γαληνίως που ή αναφέρονται σε εποχή μετά την νίκη (σαν η πάλη ναναι πλέον παιχνίδι με εξημερωμένα κατοικίδια) ή
σαν να παλεύουν όχι με φυσικό αντίπαλο αλλά με αφηρημένες οντότητες, π.χ. θρησκείες και θεωρίες περί θανάτου στις οποίες
έχουν ήδη δώσει δική τους απάντηση που να τους δίνει πλήρη αυτοπεποίθηση. Ίσως και τα δυο αφου έγιναν μετά την νίκη στους
Περσικούς πολέμους (ήταν φοβερή η ξενάγηση σε εκείνο το σημείο από τον φίλο μου Λευτέρη τον ξεναγό και γιο του
Μακρονησιωτη του κυρ Σπύρου για τον οποίους σας είχα πρωτοπεί εσένα και της Οντίλ, πριν 30 χρόνια, μόλις είχα βγει
απ’τον στρατό.
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Επίσης είναι σαφές ότι αναφορά σε στιχους από αυτό το ποίημα («…ἀντικρὺ στὸ μεγάλο σκοπό Σας, τώρα πιὰ
πού ῾γινε ἕνα μὲ τὶς ρίζες τοῦ πελάου,μὲ τὶς ρίζες τῶν αἰώνιων στοιχείων…» αποτελούν μερικοί στιχοι του
Άξιον Εστί (…Πάρθηκεν από Μάγους τό σώμα τού Μαγιού/Τό’χουνε θάψει σ’ένα μνήμα τού
πέλαγου…/ΑΝΟΙΓΩ τό στόμα μου κι αναγαλλιάζει τό πέλαγος/Καί παίρνει τά λόγια μου στίς σκοτεινές του τίς
σπηλιές/Καί στίς φώκιες τίς μικρές τά ψιθυρίζει/Τίς νύχτες πού κλαίν τών ανθρώπων τά βάσανα… Τής πατρίδας
μου πάλι ομοιώθηκα/Μές στίς πέτρες άνθισα καί μεγάλωσα/Τών φονιάδων τό αίμα μέ φώς ξεπληρώνω/Μακρινή
μητέρα ρόδο μου αμάραντο…) όπως αναφορά στο «Μοιρολόι της φώκιας» του Παπαδιαμάντη αποτελουν κάποιοι
άλλοι (…Καί στίς φώκιες τίς μικρές τά ψιθυρίζει/Τίς νύχτες πού κλαίν τών ανθρώπων τά βάσανα…)

Γάζα 2008-9 Τής πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα/
(Έχει γυρίσει εν τω μεταξύ, ήρεμη, η Σούζυ: )΄

Άντζελα:-Άσε πια με ποιο τρόπο προέκυψαν στο CV του κυρ Βαγγέλη οι φώκες των
σπηλιών που’ναι στην Γλώσσα 10 λεπτα παρακατω με το ιπτάμενο δελφίνι
Σούζυ:-Ωραια παρατηρηση κυρια Άντζελα, είστε όσο ποιητική όσο πάντα, ακομα κι όταν
μιλατε για δρομολογια. Μαμά συμφωνώ και με σενα και με τον μπαμπά ότι φοβερός ο όρκος
του ποιητη «μαρτυς μου να’ναι ο στιχος» αλλά πιο φοβερό, σαν μαρτυρας, και το
πραγματικό το στόρυ από πρώτο χέρι που μας είχε πει η φίλη σας η κυρία Πόλυ η φυσικός.
Δεν ξέρω αν το’χει στο μπλογκ της αλλά πειθει όχι μονο αναγνωστες ποίησης ή μπλογκερς
αλλά και τον καθενα ότι δεν ειναι παραμύθια όσα λέμε. Ο πατέρας της, που είχε σπουδάσει
δάσκαλος, όταν …
Άντζελα:-Μισο λεπτό, μιλατε για τη Πόλυ που’χει το μπλογκ «Πινακίδες απο κερι»;
Σούζυ:-Ακριβως. Δεν σας ξεφευγει τιποτα ,ε;
Άντζελα:-Σαν αναφορα στα περι μνήμης του Πλατωνα τον εβαλε τον τίτλο. Φοβερος τιτλος
ε;!
Αλέκος:-Κι αυτή φυσικός λοιπόν;!
Σούζυ:-Αλλά ούτε Βαρβακειόπαις, ούτε Βαρβακειάδα. Όταν ηταν μαθητρια τα σχολεία
ήταν αρρένων και θηλέων. Υπήρχαν Βαρβακειόπαιδες και Αρσακειάδες.
Αλέκος:-Πού το ξέρεις ποσων ετων είναι, πέρασε κι αυτή από την Γλώσσα;
Σούζυ:-Πολλές φορες αλλά όχι σαν καθηγητρια στο σχολειο. Αλλά πολλά από τα
πολιτιστικά στο σχολειο τα’χει δει. Μελετάει πολύ βαθεια τον Παπαδιαμάντη, αλλά την μαμά
να ρωτησετε.
Αλέκος:-Ρε τι δικιο που’χουνε όσοι λενε «τι μικρός που’ναι ο κόσμος»! Α! Μην το ξεχασω.
Το Βαρβάκειο δεν ειχε διδακτρα όπως το Αρσάκειο. Εγω παιδι απ’τον Κολωνο ήμουνα.
Άντζελα:-Αλέκο για τα βιβλία σου που μου’χεις κανει δωρο, θα σου στείλω , αφου εγω δεν
έχω γραψει βιβιλία, το βιβλιο της «Οι μέλισσες του Κάλβου τριγυρίζουν στα λιβάδια του
Λινκολνσάιρ» , θα σε ΣΥΝ-ΑΡ-ΠΑ-ΣΕΙ.
Αλέκος:-Μελισσάς κι ο Κάλβος σαν το Νικο που λεγαμε, τον Γλωσσιώτη;
Άντζελα:-Βεβαιοτατα! Σοβαρολογω.
Αλέκος:-Αλλά όχι Γλωσσιωτης του 21, ε; Ουτε φυσικός, ε; Ούτε Βαρβάκης πειρατης ε;
Λένα:- Ένα-ένα: Λημερια επαναστατων, που εφορμουσαν στην Θεσσαλια, ειχε η Γλώσσα,
Βαρβάκη πειρατή δεν ειχε, πειρατίνα είχε, η Σκόπελος εννοω, Αντρίνα την λεγανε, τωρα
είναι ονομα ξενοδοχειου, εχθρό πειρατη ειχε, ο Βαρβαροσσας την ισοπεδωσε τελειως και
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ξανακατοικιστηκε εξ αρχης, Τουρκοι δεν τον κυνηγουσανε τον Κάλβο αλλά Ιταλοι τον
κυνηγουσανε, καρμπονάρος ήτανε, γι’αυτό, διαφυγων στο τσακ, κατεφυγε στην Αγγλια , εξ
ού και μελισσουργος στο Λινκολνσάιρ.
Αλέκος:-Εν ολίγοις μονο φυσικός δεν ήτανε.
Λένα:- Όχι, μαθηματικός ήτανε. Οικοδιδασκαλος απειροστικού λογισμού.
Αλέκος:-Δεν με δουλευτε ομαδικώς, ε; Άντζελα περιμενω το βιβλίο. Γηράσκω αει
διδασκομενος που’λεγε κι ο Σόλων αν όντως ο Σόλων ήτανε που το’πε.
Άντζελα:-Διδάσκω αει γηρασκομένη που θα’λεγε και καμια Τσιφόρου αν ηταν Τσιφόρου
και δεν ητανε ο Τσιφόρος που όντως το’πε. Πού ήμασταν;
Αλέκος:-Αν θυμάστε…
Σούζυ:-Μαμα θα’λεγες τι σου ειχε πει ο Πόλυ για τότε που ο μπαμπας της ως εφεδρος
αξιωματικός ήταν συνοδος κρατουμενων προς Μακρονησο και φτασανε στο Λαύριο
Αλέκος:-Μισό λεφτο Σούζυ, δικιο εχεις αλλά ήμασταν και καπου αλλού πιο πριν, απλως
ξεχασα να ρωτησω…Αλλά μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν πρεπει να ξεχναω να ρωτάω. Εδώ
περνάνε λαβρακια μπροστα απ’τα ματιαμου και κοιμαμαι όρθιος; Θα μου πεις, μα κι αυτο με
το Λαυριο πάλι λαβρακι θαναι…Τέλος πάντων, ποιος είναι ο κυριος Ζεφυρος. Μπλόγκερ
που ανέβασε κατι για τον Σικελιανο; Σε τι ειδικευεται;
Σούζυ:-Δικηγόρος είναι, εγω ένα θα σας πω…όχι, δυο θα σας πω…, τ’άλλα η μαμά. Αυτό
ήταν από ένα του βιβλιο με τίτλο «Ποίηση και μνήμη. Παπαδιαμάντης , Καβάφης
Σικελιανός»
Αλέκος:-Μίμηση του «Παλαμάς , Καβάφης Σικελιανός» του Παπανούτσου ; Ως προς τον
τίτλο εννοω…
Σούζυ:-Αναφορά και φορος τιμης στον Παπανούτσο. Το να’λεγε περισσοτερα εντος τίτλου
θα ηταν σαν να διεκοπτε το ποίημά του ο Ελύτης κι εκει που έλεγε «ανοιγω το στομα μου κι
αναγαλλιαζουν τα πέλαγα» να ελεγε ξαφνικά στον αναγνωστη να μην τον παρεξηγησει ως
λογοκλοπο του Παπαδιαμαντη διοτι σε λιγο θα αναφορα θα κανει κι όχι μιμηση.
Βαρβακειόπαις δεν είναι αλλά μια βιβλιάρα του τεραστια, που κερδισε και το πρωτο βραβειο
της Ακαδημιας , ήταν για άλλον έναν Βαρβάκη. Θα σας πει η μαμά, εγω άλλο του βιβλιο
διαβασα , το «25 καλοκαιρια» για ένα αλλο νησι, όχι την Γλώσσα και συγκρατησα μονο μια
σκηνη, για την διαφορα της με την Γλώσσα, πες μαμα εσυ πρωτα για τον αλλο
αυτοκαταστροφικο ευεργετη. Γραφει και ένα άλλο αλλά ο Τζώννυ θα σας πει γι’αυτο πολύ
πιο ουσιαστικά πράγματα απ’ότι εγω. Πες μαμά:
Λένα:-Το βιβλιο είναι για τον ιδρυτη της ιστορικής μυθιστοριογραφίας στην Ελλάδα, τον
Στέφανο Ξένο, που μερικοί τον λενε «Γουώλτερ Σκοτ» της Ελλάδας, θα θυμόμαστε εμεις οι
μεγαλοι τον Ιβανοη κλπ, στα «κλασσικά εικονογραφημενα» τουλαχιστον. Έγραψε στα
Αγγλικα το βιβλιο «Η ηρωίς της Ελληνικής επανάστασης» , εγινε μπεστ σελλερ στην
Ευρωπη, με τα κεφάλαια που έβγαλε έγινε επιχειρηματιας και γρηγορα εφοπλιστης και
μεγιστανας , οραματιστηκε να απελευθερωσει μερη της Ελλάδας μεσω αγορας εδαφων της
Θεσσαλίας απο τον Σουλτάνο, και πεθανε παμπτωχος με κηδεία σε καρο πτωχοκομειου και
με μόνη συνοδό μια ανηλικη εγγονουλα του αφου η οικογένειά του δεν συμμεριστηκε τα
όνειρά του.
Αλέκος:-Εσυ Σούζυ ποια σκηνη συγκρατησες από το άλλο βιβλίο που’λεγες;
Σούζυ:-Στην Γλώσσα όταν περιφερουνε, στους ώμους φίλων, φερετρο ανοιχτό στο δρόμο
καθ’οδον προς το νεκροταφειο , όσοι δεν είναι στην πομπη και είναι στα σπιτα τους τον
χειροκροτουν απ’τα μπαλκονια, αν είναι αγαπητός. Η δεσποινις Ειρηνη στον επικήδειό της
για τον Μάντο ειχε πει οτι όπως στο τραγουδι «Ο λεβεντης», και σημερα και όταν ζουσε
ισχυε στιχος «τον καμαρωνει η γειτονια στα παραθυρια». Στο βιβλίο του κυριου Ζέφυρου
καθώς, στην κηδεία ενός μπακάλη, περναει κατω από ενα μπαλκονι ξενοδοχειου το ανοιχτο
φερετρο γινεται εξω φρενων μια εκατομμυριουχος , Ελβετίδα ή Ολλανδεζα, δεν θυμάμαι, και
αναγνωρίζοντάς τον απ’το μαγαζι του, λέει «Μα πώς τολμάει ο μπακάλης και εμφανιζεται
νεκρός μπροστα μας;» με ένα τετιο ειδος σοκ λες και ήταν απο τους διεστραμμενους που
εμφανιζονται ξεβρακωτοι κι ο κύριος Ζέφυρος προσθετει «λες και ήταν ετοιμη να προσθεσει
και την φραση «Μα, επιτέλους, κοιμουνται αυτοί οι γιατροί; Πότε θα ανακαλυψουν έναν
τροπο να μην πεθαινουμε οσοι μπορούμε να διαθεσουμε τα χρηματα για μια αθανασια και να
αναθεσουμε τα μαγαζια κλπ σε ρομποτ που αμα χαλανε να τα αντικαθιστουμε;».
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Αλέκος:-Τζώννυ κατι σκέφτεσαι. Να συζητησουμε και για Γερμανους και προτεσταντες
διάφορα που ηθελα να σε ρωτησω;
Τζώννυ:-Ευχαριστως αλλά εχει αναβαλει πολύ η Σούζυ εκεινο που ειχε πει η κυρία Πόλυ με
τον πατερα της έφεδρο αξιωματικό στο Λαύριο συνοδό κρατουμένων για καϊκι προς
Μακρόνησο. Το’χε πει σαν επικυρωση του ότι δεν ήταν φαντασιωση του παλιου βαρκαρη το
επεισοδιο για τον πιτσιρικα που επεσε με τα ρουχα στην θαλασσα να προλαβει να παει να
εκτελεστει.
Σούζυ:-Ε, πες το εσυ μια και αρχισες , αλλα μην ξεχασεις , αν όχι τωρα εστω αλλη φορα να
πεις για το Γερμανικο οικονομικο επιχειρημα που ελεγες για το σπιτι του άλλου κυρ
Βαγγέλη με την φοβερη θεα. Αλήθεια σου απάντησαν στην ερώτησή σου οι μπαμπάδες μας;
Τζώννυ:-Ενταξει θα το θυμηθω . Κι εσυ ή η μαμα σου, θα θυμηθειτε να πειτε για τους
φίλους του Τωμ Σωγερ . Και σας εχω εκπληξη από τους μπαμπαδες μας για την ερωτηση που
μου λες. Όταν λοιπόν ο πατέρας της Πόλυ εφτασε με τους κρατούμενους στο Λαύριο είχε
κακοκαιρία και το καϊκι θα έφευγε την άλλη μερα, τους έδωσε λοιπόν άδεια να πανε σε
γνωστους τους στην Αθήνα, και ραντεβου την άλλη μερα στο καϊκι λες και θα πηγαινανε για
σχολικη πενταήμερη. Και ήρθαν όλοι. Γιατί ειχε τετοια εμπιστοσυνη; Γιατί γύρισαν; Τοσο
πολύ δεν ήθελαν να τον εκθεσουν για την εμπιστοσύνη; Τόσο πολύ δεν θελαν να εκθεσουν
οποιους θα τους έκρυβαν; Τοσο πολύ δεν ηθελαν να εχουν κακη γνωμη για αυτους ως
δειλους οι γονεις και οι αραβωνιαστικες τους και γενικά οι φίλοι τους; Είχαν αδιασπαστη
αλυσσιδα ΝτιΕνΕϊ, ειτε βιολογικου είτε πολιτισμικού, με τους αρχαιους Έλληνες όσο εχουν
και τα λαμογια; Εννοω πως όπως λενε ότι διαφθορά υπηρχε και στους αρχαίους όπως και σε
κάθε άλλη μορφη διακυβερνησης ετσι πρεπει και να λενε ότι και στους αρχαιους υπηρχε το
ότι τον καταδικασμένο, ακομη και σε θανατο, η εξαιρεση ήταν να τον πηγαινουν σέρνοντας,
συνηθως έλεγε «αντε παμε» ή «ενταξει, θα’ρθω μόνος μου. Φοβάστε μη σας στήσω και δεν
ερθω; Πού θα παω; Θα κυκλοφορω σαν ρεζίλης;» Δεν ξερω αν υπήρχε σε πολλές άλλες
κοινωνιες ή εποχές αυτό, αλλά ξερω από το πατέρα της Πόλυ ότι υπηρχε εδώ πριν τόσο λιγο
καιρό που πολλοί από όσους το ήξεραν από πρωτο χερι ζουν ακομα π.χ. ο πατέρας της Πόλυ
πριν λιγα χρονια πεθανε και δεν ηταν και κανας αιωνοβιος. Άλλωστε χώρια από το φιλότιμο
ενωπιον τριτων που μπορει να δρα και σαν κοινωνικός καταναγκασμος , εν προκειμενω
υπηρχε και το ότι οι αντιρρησίες συνειδησης ότι κανουν δεν το κανουν με το ζορι, επιλογη
τους είναι. Και μάλιστα εδώ δεν επροκειτο για αντιρρησιες που δεν ηθελαν να στρατευθουν
να πολεμησουν, αλλά για στρατευμενους που ειχαν ηδη πολεμησει κατά των Ναζι και δεν
ηθελαν να πολεμήσουν και εναντιον των ανταρτων που μεχρι πριν λιγο ήταν συμπολεμιστες
τους κατά των Ναζι και, ξαφνικα, με τον εμφυλιο έπρεπε να θεωρηθούν εχθροί . Αρα αν
συνοδος τους προς Μακρονησο δεν ηταν δάσκαλος αλλά καποιο στουρναρι και δεν τους
εδινε αδεια τι θα του’λεγαν: «Ρε εισαι με τα καλα σου; Με το ζόρι την πήραμε την απόφαση
να’ρθουμε εδώ; Άρα τι νόημα εχει να στην κοπανήσουμε εσένα και να μη ερθουμε αυριο;
Αμα θελουμε, δεν υπογραφουμε και γυριζουμε στο στρατευμα. Πάμε Μακρονησο κι οσο
αντεξουμε. Αν δεν…Δεν.. Αλλά μεχρι τωρα ζοριστηκαμε σε τιποτα; Γιατί να στην
κοπανησουμε;»
Σούζυ:-Κι όταν ο Μίκης συνάντησε στην Μακρόνησο έναν παλιό του δάσκαλο από την
Κεφαλωνιά που όλο τιμωρία τον έβαζε επειδη ήταν άτακτος σαν παιδί είπαν και οι δυο
γελώντας «Ε, αφου σε συναντάω εδώ, στα συγχωρω όλα». Αλλά επειδή πολύ μου άρεσε αυτό
που ειπες με την πενταήμερη πάμε να δουμε και αναμνηστικές φωτογραφιες επιβιβασης σε
καϊκι προς Μακρόνησο με ύφος πενταήμερης.
Τζώννυ:-Α ναι, ξεχαστηκα και δεν την σκεφτηκα. Κοιταξτε απο τις φωτογραφιες που’βαζε
σε διάφορες προβες ο ντ’Αρτανιαν με διαφορες λεζαντες.Εδώ ποια προβα εχεις; Α καταλαβα,
εκει που’ναι κι ο σερ νέος:
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Είμαι καλά πολύ καλά ευχαριστώ
γιά σας το ίδιο επιθυμώ.
Σ’όσους ρωτούν δώστε φιλιά
δώστε θερμό χαιρετισμό.
Το δέμα τόλαβα προχτές
να μη ξοδεύεστε πολύ.
Ήταν σαν πόρτες ανοιχτές
κοντά σας όλη μου η ζωή.
Αύριο μένουν οι μισοί
και μείς πηγαίνουμε γι’αλλού
μπορεί στεριά μπορεί νησί
ας γίνει θέλημα Θεού.
Το δέμα τόλαβα προχτές
να μη ξοδεύεστε πολύ.
Ήταν σαν πόρτες ανοιχτές
κοντά σας όλη μου η ζωή.

Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι,
άλλον θα λένε Κωσταντή κι άλλον Μιχάλη.
Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι
σ’αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιό μεγάλη.
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ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΔΕΙΣ
(σε στρατιωτικο νοσοκομειο πριν ξαναγυρισουν στην Μακρονησο)

Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι
έναν μονάχα δεν θα δείς
τον πιό μικρό, τον πιό πικρό, τον πιό αγαπημένο,
τον μοναχό, τον δυνατό, και τον αντρειωμένο.
Αυτόν δεν θα τον ξαναδείς να τόνε βασανίσεις
και την μεγάλη του καρδιά να τήνε σκίσεις.
Αυτόν δεν θα τον ξαναδείς ’τι τον φυλάνε τ’άστρα,
τόνε φυλάει ο ήλιος του, τόνε φυλάει το φεγγάρι
αυτόν που σούχουν πάρει,
τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγαπημένο,
αυτόν μονάχα εγώ
μονάχα εγώ,εγώ προσμένω

Ποιος περιμενει αυτον που δεν θα τον περιμενει κανείς γιατι οι συγγενεις του πήραν
αγγελτηριο θανατου; Ποιος λέει «Αυτον μονάχα εγω τον προσμενω»; Η ποίηση βέβαια .
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…ἀμυνῶ δέ καί μόνος…

… καί μετά πολλῶν* …

*«Θα αμυνθώ και μόνος και με πολλούς» (Βεβαίως κι ο Μίκης κι όλοι οι φίλοι του που βλέπουμε
μπορεί μεν στο νοσοκομείο που τους πήγαν για τα σπασμένα να ήταν πολλοί αλλά όταν τους τα
έσπαγαν, είτε πολλοί ήταν είτε μόνοι τους, δεν ήταν και πολύ διαφορετικός ο πόνος από του
Παναγούλη που τον βλέπουμε να αμύνεται μόνος του ακόμη και στο δικαστήριο)

Σούζυ ξεχάσαμε τιποτα; Α! Ο Μάμφορντ που θαυμαζαν οι γονεις και των δυο μας και που
στα Ελληνικά τον μετεφραζε και τον εξεδιδε ο κύριος Βασιλης που έμενε στη Σκόπελο μιση
ωρα απ’τη Γλώσσα και ειχε τις εκδόσεις «Νησίδες» και πριν γινει εκδοτης ήταν φυσικός,
φροντιστηριάς, και γιος Μακρονησιωτη φροντιστηριά μαθηματικου, κοινώς μόνο Βαρβακειόπαις δεν ήταν, κι αυτό απλως επειδη ηταν Σαλονικιός πριν διαλεξει να παει στο νησί και
όχι Αθηναιος, ο Μάμφορντ που θαυμαζαν οι γονεις και των δυο μας λοιπον παρατηρουσε ότι
την φράση του όρκου των Αθηναίων εφήβων«αμυνώ δε και μόνος και μετά πολλών» ο όρκος
την επαναλάβανε σε δυο σημεια κι όχι μονο σε ένα και αφου τα εγραφε στην Αμερική του
καιρού που γινότανε κι η ψυχεδελική επανασταση προσθετε,όπως μας εχει πει η κυρία Λένα..
Λένα:-…Τζώννυ, άλλη φορα θα εξηγησω γιατι ο μπαμπάςσου κι εγώ ειχαμε κανει κομμα
εναντιον της μαμάς σου και του Βασίλη στο θεμα αυτό. Συνέχισε για την ώρα χωρίς εμένα
Τζώννυ:-…και το εξης «Το όρκο τον έπαιρναν οι εφηβοι νηφάλιοι και σε πλήρη εγρήγορση
και με πλήρη κατοχή των διανοητικων και ψυχικών τους λειτουργιών και οχι πιωμενοι, ουτε
σε καμια εκσταση σαν κι αυτες που τωρα εχουν αντιστρέψει την γνωστότερη ρήση του Μάρξ
προς«το όπιο είναι η θρησκεία του λαού» δικαιώνοντας το“Βrave New Word” αντι το «1984»
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Αυτά. Τέρμα εγώ. Αυτά θυμαμαι όλα κι όλα. Σούζυ, εσύ θυμάσαι και τίποτ’άλλο;
Σούζυ:-Κάτσε ήταν κι ένα άλλο…μμμ…μμμ… αυτά τα’χουμε δει…μμμ. Α: να ενα! του’παν
του Μίκη να γίνει συνθέτης στο Χόλλυγουντ, να μην έχει πρόβλημα βιοπορισμού και να
δοθεί απερίσπαστος στη δημιουργία κι όπως ειδαμε ο Μίκης είπε «να αφήσω τον γάμο να
πάω για πουρνάρια; Εγώ έχω να κάνω πολιτιστική επανάσταση με τους Λαμπράκηδες»
(=έχουμε τόσο πιο θελκτικά πράγματα, π.χ. να μοιράζουμε προκυρήξεις ή ποιήματα βράδυ
πόρτα-πόρτα και να μας δέρνουν, άσε πια αν έρθει καμιά χούντα που θα μας μαντρωσει
κιολας. Στο Χόλλυγουν τι θα κανω; Βίλλα με πισίνα στο Μπέβερλυ Χιλς, λιμουζίνα με
σωφέρ, μαριχουάνες , κοκαϊνες, χωρα των λωτοφαγων που’λεγε ο Καζαντζακης, και πάρτυ
με στάρλετ και με άλλους εξ ισου «δημιουργικούς» με μενα και επαφές με ανθρώπους με
«ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη ζωή» να την πουλήσουν για σεναριο που θα σπάει ταμεία
και ’γω θα γραφω το σάουντρακ (=σιγά μη μου πουν εμένα ποιοι έχουν ενδιαφέρουσες και
περιπετετειώδες ζωές, με όλους όσους γνώρισα στην Ικαρία και στην Μακρόνησο) . Ο
Κακογιάννης πήγε και , σε έξι μήνες έκανε ρήξη συμβολαίου κι έφυγε γιατί ένιωσε σε γυάλα
που στέρευε κάθε δημιουργία κι όχι σε απαλλαγή βιοπορισμού που την απελευθέρωσε. Μα
πού είναι κι εκεινο που σε μια περιοδεια του «Άξιον Εστί» στην επαρχία,όχι όμως όπως τοτε
με το Σουφλί, τραμπουκοι έσπασαν τις βιτρινες στο θεατρο και το βραδυ ήρθε στα
παρασκήνια ο διοικητής της αστυνομιας με ένα χαρτοφύλακα και ένα χαρτί και ειπε στον
Μικη «Παντα εχω μαζι μου έναν δίσκο του Μπετοβεν και έναν δικό σου. Γραψε μου όμως κι
ενα αυτογραφο» «Το πρωί αφηνεις τους τραμπούκους να μου σπασουν τις βιτρινες και το
βραδυ έρχεσαι για αυτογραφο;» «Έλα ρε Μίκη, αφού ξερεις. Και στην σχολή μας το λεγανε:
Ο καλλιτεχνης είναι σαν το καρφί. Όσο πιο πολύ τον χτυπας τοσο πιο βαθεια μπαινει στην
συνειδηση του λαού»…Μα όχι, όχι, κατι με τους Μακρονησιώτες φιλους του Μίκη ηταν…
Τζώννυ:-Α! Το βραδυ της χιονοθύελλας που εφυγε η σκηνή κι έκαναν πυραμίδα οι νεοι
γυρω από τους γερους μην ξεπαγιασουν κι οι έξω-έξω καναν βαρδια για στεγνωμα ρουχων…
Σούζυ:-…Μμ, ίσως έχεις δίκιο…όχι, όχι , ήταν κι ένα άλλο, αν το δω θα το θυμηθω…
Αλέκος:-Μισό λεφτό Σούζυ. Είναι αναρτημενο κανενα από αυτά τα ανάμεικτα γράμματα;
Σούζυ:- Πολλά, αλλά είδατε κι εγω τα μπλεκω. Σε ένα από σάιτ του Μακενζι που’χει
τιτλο παιδεία 2011 μπλουζ υπαρχει ένα pdf με σημειώσεις με τιτλο οι σημειωσεις για
Θεοδωράκη που αναφερθηκαν στην Β , στην Β λυκειου εννοεί. Άλλα ειναι από γιορτες 17
Νοέμβρη στην Γλώσσα άλλα είναι από προτζεκτ στην Αθήνα, αλλά όλα προτζκετ τα λενε.
Είτε βαλ’τε στο γκουγκλ τον τιτλο του σάιτ και πηγαινετε σε αυτό το pdf , ειτε βαλ’τε στο
γκουγκλ κατευθειαν το τιτλο οι σημειωσεις για Θεοδωράκη που αναφερθηκαν στην Β…Αφου
θα μπειτε πηδάω το τι εγινε τελικά με τα εκατομμυρια του σαουντρακ της μουσικης του
Ζορμπά.
Λένα:-Αλέκο σου στέλνω τον τιτλο αυτό και σαν λινκ, κανε κλικ πανω του και μπηκες
• Οι σημειώσεις για Θεoδωράκη που αναφέρθηκαν στην Β.pdf
Άντζελα:-Και σε μενα εννοειται…
Λένα:-Έγινε: • Οι σημειώσεις για Θεoδωράκη που αναφέρθηκαν στην Β.pdf
Αλέκος:-Ευχαριστουμε. Σούζυ σε ειχα διακοψει. Συνέχισε. Δεν θυμάμαι τι είχα διακόψει
Τζώννυ:- Είχατε διακόψει μια παύση της Σούζυ
Σούζυ:-Τζώννυ, αντι να κανεις την πάπια, και μάλλον επίτηδες την κάνεις, κάνε τον ιππότη
στο θέμα που θα’κανε τον ιππότη κι ο Μιχάλης αν τώρα ήταν στη δύσκολη θέση μου η
Κωνσταντίνα και βρισκότανε στην παύση που λες
Τζώννυ:-Καμιά φορά όμως, έλεγε κάπου ο Θεοδωράκης, δεν αντεχόταν ένας άλλος
παράγων, ακομη και από ανθρώπους που όλα τα άλλα τα άντεξαν. Μια φορα η
αρραβωνιαστικια ενός φίλου τους, αφου ειδε και απόειδε ότι δεν υπέγραφε δήλωση, για να
τον γυρισει κοντα της του εστειλε ένα δεμα με ένα σλιπάκι της στο οποίο ειχε φροντισει να
δώσει το φυσικό της άρωμα. Κατέληγε ως εξης ο Μίκης: «Εκεινος με το που το μυρισε
ανοίγοντας το δέμα, φορεσε το σλιπάκι καπέλο με τρόπο που να εχει καταπροσωπο την
πηγη του αρώματος, μας χαιρετισε και σαν υπνωτισμενος έφυγε να υπογραψει. Τι να
κανουμε; Παιδια 20 χρονων ήμασταν, έβραζε το αίμα μας».
Αλέκος:-Σούζυ, ο Τζώννυ έκανε αυτό που του ζήτησες, η μαμά σου διάβασε αυτό που της
ειπες να μας διαβάσει, ε, πες μας πια κι εσύ αυτό που χρυσή σ’εκανε η μαμά σου να μας πεις.
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Σούζυ:-Αν δεν τ’ακουσετε από μενα, απλως στο πλαισιο του ότι τα ειπα εγω στο Μακενζι,
σιγά τα κραμβολάχανα, εχασε η Βενετιά βελόνι που λένε;. Δεσμευομαι ότι αν δεν προκυψει
αλλού η ευκαιρια με άλλη αφορμη, θα σας τα πω, και αν το ξεχασω θα σας τα γράψω σε ημέιλ. Άλλο φινάλε θελω να κανουμε τωρα. Τέλος παντων , θα κανω το φιναλε, και μετα θα τα
πω κι εκεινα, σιγά μην κατσω να εχω την εγνοια τους μη τα ξεχασω τωρα ή σε η-μέιλ.
Λοιπον: σε κατι σημειωσεις του Ντ’Αρτανιαν για προβα της χορωδιας των κοριτσιων της
Γλώσσας σε γιορτη της 17ης Νοέμβρη την χρονια μετα την αποφοίτηση της Ναυσικας που τις
προβες τις εκανε η Δέσποινα που ύστερα δασκάλα εγινε, όπως και η Ναυσικά, και που ήταν
στο πιανο η Κρυσταλλια, αντι της Ναυσικας που υστερα μπηκε μαθηματικος αλλά συνεχισε
καλογρια,..
Αλέκος:-Σιγά! Σιγά! 1ον Παιζει πιάνο ή τραγουδαει ο ντ’Αρτανιαν; 2ον Αν η Δεσποινα ήταν
ληντερ φωνητικά και η Κρυσταλλία πιανο αυτος πού χρειαζότανε;
Σούζυ:-Πού αλλού; Σε όσα είναι για να μενουν στη πρόβα αλλά να μην εμφανιζονται στην
σκηνή, π.χ. για να τραγουδανε με νοημα τα τραγουδια του αγωνα να εχουν ακουσει για
Μακρονησιωτες, για να μην νομιζουν ότι οι ποιητες έχουν υφος ονειρπαρμένου ούφο να
έχουν δει φωτογραφιες του Σικελιανου και νέου και γέρου, του Ελύτη και ανθυπολοχαγου
στα βουνα με γενειαδα και στην βιβλιοθηκη του, του Παναγούλη, του Ρίτσου, του
Θεοδωρακη με άσπρα αντί μαύρα στη συναυλια στην Μακρόνησο κλπ κλπ. Και για να μη
νομίζουν ότι εκεινοι οι κρατούμενοι ήταν τιποτα καλογεροι ή τίποτε αυτοκτονικά φανατικοί
ή τιποτε κορόιδα του Σταλιν κλπ, τιποτε αρνητες της ζωής γενικά, τους εβαζε και ακουγαν
οχι τα τραγουδια που θα τραγουδουσαν στην γιορτη αλλά ακριβώς τα αντίθετα. Επί λέξει
έγραφε: Κάποιος που αγαπάει την ζωή τόσο πολύ που δέχεται να τραβήξει τόσα πολλά ή και
να την χάσει για χάρη της μάχης που γίνεται για να μη χαθεί η βαθύτερη ουσία της,ο πυρήνας
της, κάποιος τέτοιος ποιητής-ακτιβιστής, «ουτοπικός κομμουνιστής», πώς εκφράζει τον,
σίγουρα τεράστιο, έρωτά του για την ζωή όταν είναι εκτός φυλακής; Και επαιζε τα ερωτικά
τραγουδια που τα πιο πολλά τα’χανε γραψει ποιητες που κανανε Μακρόνησο και που εσεις
τα ξερετε καλυτερα από μας, π.χ. ο Λειβαδίτης ειχε γραψει εκεινο που τραγουδαγαν
Καζαντζίδης-Μαρινέλλα ντουετο, ο ιδιος ο Θεοδωράκης ειχε γραψει , το «Μεσα στα μαύρα
σου κυρα μου τα μαλλια» και το «Μαργαριτα Μαργαρώ», ο …
Αλέκος:-..Από όλα αυτά εσένα ποιο σου αρεσε πιο πολύ;
Σούζυ:-Εμένα μου αρεσαν μεν όλα αυτά αλλά πιο πολύ ενα άλλο που το’βαζε για να δειξει
ότι στο ιδιο ακριβως μοτιβο συνεχισαν να γραφονται και δεκαετιες μετα…Κυρια Άντζελα το
ερωτηματικο βλέμμα τι ρωτάει; Ποιο εννοω ή αν σκεφτομαι αυτό που σκεφτεστε;
Αλέκος:-…Σημαινει «Γιατί δεν μας το παίζεις να το ευχαριστηθούμε και μαζι; Στα
αγαπημενα σου δεν τοχεις περασμενο;»
Σούζυ:-Έγινε:
http://www.zippcast.com/video/692fffc29a610cb72e3
Με το στόμα γεμάτο φιλιά
κατεβαίνεις δυο δυο τα σκαλιά
και σφυρίζεις με τ’ άλλα πουλιά
"καλημέρα".
Με το στόμα γεμάτο φιλιά
ανθισμένη σαν τη μυγδαλιά
ξαναχτίζεις καινούργια φωλιά
στον αγέρα.
Και το βράδυ, το βραδάκι
είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά
και με καίει σαν κλαδάκι
ως το χάραμα, μες στη νυχτιά.
Με το στόμα γεμάτο φιλιά
ανεβαίνεις δυο δυο τα σκαλιά,
ανεμίζεις τα μαύρα μαλλιά
και μεθάω.
Με το στόμα γεμάτο φιλιά
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με τυλίγεις με μοσχοβολιά
και σε πίνω γουλιά τη γουλιά
και πετάω.
Και το βράδυ, το βραδάκι
είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά
και με καίει σαν κλαδάκι
ως το χάραμα, μες στη νυχτιά.
Σούζυ:-Λοιπόν , τώρα ας σας την σπασω κι εγω όλους μαζι όπως μου την σπάζατε τόση ώρα
όλοι σας. Περι ομοιοτητων των εφηβικών οραματων που ειχαν τα παιδια θαυματα
Θεοδωράκης και Χάιζενμπεργκ δεν θέλατε να ακούσετε; Λουστήτε λοιπον την ακαδημαϊκη
μου ανάλυση πακετο μετα την τραγουδάρα που ακουσατε. A! Μισό λεφτό. Μη με πιέζετε κι
οι δυο για κατι τετοιο την στιγμή μάλιστα που οι επισκεπτες μας καιγονται να μαθουν
περισσοτερα για το τι εστί Δέσποινα και που το να μαθουν περισσοτερα για την Δέσποινα
σημαίνει και το να μαθουν περισσοτερα για την ατμοσφαιρα στην περιφημη αυλη που λενε
τωρα σε ένα παραδειγμα πολιτιστικης εκδήλωσης, συναυλια βραδυας καλοκαιριου όσο
γλυκειας όσο οι νυχτες με φεγγαρι που λέει ο Κηλαηδόνης, με τα προσχολικα πιτσιρικια και
πάλι να ζουζουνιζουν γυρω από την σκηνη, με τις οικογενειες στις κερκίδες, με αλλους να
κατεβαινουν να χορεψουν, με τα σουβλάκια κλπ να τα ψηνουν οι ιδιοι πότε ο ένας πότε ο
άλλος σαν σε μια μεγαλη οικογενειακή συγκεντρωση για Πασχα με αρνι στη σουβλα κλπ.
Να’το το λινκ με τη Δέσποινα να κρατάει ντέφι: http://www.youtube.com/watch?v=iZWV4lkjEQ4
Άντζελα:-Και βέβαια δεν θαμαι καθόλου πρωτότυπη αν πω ότι θυμιζει αγγείο της Κνωσσού.
Αλέκος:-Ωραίο χαμόγελο έχουν οι Κνωσσιώτισσες δασκάλες.
Σούζυ:- Κι όταν κλαιει είναι επίσης πολύ όμορφη, και τις δυο χρονιες που’χε παιξει ο κυριος
Τάσος το «Σινεμα ο Παράδεισος» κατακλαμμένη βγήκε από την αίθουσα στο τέλος και της
τραγουδούσανε κι εκείνος κι ο ντ’Αρτανιάν μαζι το «τι ομορφη που εισαι όταν κλαις». Τοτε
ηταν μαθητρια αλλά ως δασκάλα δεν διορίστηκε στην Γλώσσα αλλά στην Αμοργό. Μια
ετυμολογια της Γλώσσα είναι όντως η Κνώσσα, γιος του Μίνωα ήταν ο Στάφυλος που
εποίκισε την Σκοπελο και υπαρχει συνοικισμος με το ονομά του στην άλλη πλευρα του
νησιου. Άλλη ετυμολογία είναι ότι σου βγαινει η γλώσα απ’τις ανηφορες κι άλλη οτι οι
γυναικες μιλανε πολύ τσεκουράτα , αρα είναι γλωσσούδες. Εγώ αυτά είχα να πω. Πάμε
πλέον και σε αυτά που εσείς θέλατε σωνει και καλά από μενα κι όχι σε άλλο σημειο από
άλλον : Α! Μισό λεφτό. Μαμά κατσε μαρτυρας να σου πω στ’αυτι μια πρόβλεψη τι θα πει ο
κύριος Αλέκος και τι θα πει η κυρία Άντζελα μολις πω μια ατακα του Μακενζι αντι να πω τα
περι Μίκη και Χάιζενμπερκγκ (ψιθυριζει κατι στο αυτί της Λένας) Λοιπόν: Είπε «Ελλάδα» και
του’παν «Ελλάδα λέει κι η Χ. Α.»Κι απαντησε«Κι ο Γιωργακης λέει «διεθνισμος» σαν και
σενα. Κι ο Μιχαλολιάκος είπε «Τσόμσκυ».Τεράστια επιτυχια τους αν σου αφαιρουν λεξεις.
Κάνεις σα σκύλος που όποια κολώνα πρόλαβε να κατουρησει άλλος, την θεωρει αλλουνού»
Αλέκος:-Να αγιάσει το στόμα του Άντζελα:-Ααα!Γι’αυτό του ταιριαζει ο στιχος no one
comes near; Όχι από μοναξια; Από το «μην πλησιάζετε, δαγκωνει»; Α-σιμος με ι , όχι με η;
Σούζυ:-Στα’χα πει μαμα; Παμ’παρακατω: Εντάξει Τζώννυ; Εντάξει μαμά; Αυτά ήθελα να
πω, αυτά είπα. Τελείωσα; Θέλετε τιποτε άλλο; Τους κανατε τον κύριο Αλέκο και την κυρια
Άντζελα να με λουστούν αρκετά; Κανε τωρα Τζώννυ εσυ και μια μαμα σαν τον
Μπιθικώτση, όπως είχες πει, για να μας πεις μετά πώς ενιωθε, αφού αυτό είναι που έχεις
κατά νου τώρα, ή μαλλον αφού αυτό είναι που σου καρφώθηκε κατά νου τώρα.
Τζώννυ:-Ενταξει αλλα αφου ανεφερες και Σικελιανό θα χρειαστεί και κατι άλλο πρώτα.
Σούζυ:-Μήπως θεωρείς ότι έκανες γκάφα και θελεις να αλλάξεις θέμα;
Τζώννυ:-Κάθε άλλο
Σούζυ:-Ξέχασα κάτι από τις σημειώσεις για την πρόβα; Εννοεις…ααα!
Τζώννυ:-Ακριβώς. Αααα! Συμφωνώ κι επαυξάνω. Εννοώ την σελιδα που ο λογος που την
ξεχασες είναι οτι μόνο στην αναρτηση ειδαμε την ξυλογραφια που ειχε κανει κανει
αυτολογοκρισια ο ντ’Αρτανιαν και δίπλα στο «πέτρα την πέτρα» εβαλε απλως το «βράχοβράχο τον καϋμό μου τον μετράω και πονώ» σαν να ήταν και αναφορα σε καταναγκαστικά
έργα όπου οι κρατούμενοι κουβαλαγανε κοτρωνες μεσημεριατικα.
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Άσκηση στην αποκωδικοποίηση των μετριαστικών* μεταφορών της ποίησης:
“Είναι οι σπόροι του επίμονου φυτού. Ακόμα κι όταν η γή κοιμάται αυτοί ταξιδεύουν”/Γκιμπράν
“Όποιος έχει ένα γιατί μπορεί να ζεί με οποιοδήποτε πώς”/Νίτσε
Πέτρα την πέτρα, δέντρο το δέντρο, πέρασαν τον κόσμο,
Τους σώθηκαν τα βόλια και το μπαρούτι
μ’αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον ύπνο,
και τώρα γεμίζουν τα κανόνια τους
φέρναν τη ζωή στα δυό στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι/Ρίτσος
μόνο με τις καρδιές τους/Ρίτσος
Πέτρα την πέτρα, δέντρο το δέντρο, πέρασαν τον κόσμο, μ’αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον ύπνο,

φέρναν τη ζωή στα δυό στεγνά τους χέρια…

… σαν ποτάμι .
*Η ακτιβιστική ποίηση έχει κι ένα πρόσθετο λόγο να μην αναφέρει σκληρές λεπτομέρειες: Οι κρατούμενοι δεν
ήθελαν να σαλτάρουν τις οικογένειές του από το άγχος ούτε να τους δώσουν ακόμη περισσότερο πόνο απ’αυτόν
που οι αποφάσεις τους τούς είχαν ήδη δώσει…
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Το ποτάμι της ζωής (Μπλέϊκ)

Ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα
Ήταν το παραθύρι μας η θύρα όλου το κόσμου,
κι έβγαζε στον παράδεισο που τ’άστρα ανθίζαν φως μου
Και τώρα γεμίζουν τα κανόνια τους μόνο με τις καρδιές τους

Ένα άλλο Μπίγκ Μπάνγκ κι ένα άλλο παράθυρο
για τις δυο σκιούλες που δίπλα-δίπλα κοιτάνε τι;
μια κάννη; έναν θόλο εκκλησίας; τον παράδεισο;

172

Άντζελα:-Παιδιά ξερετε αν ο Ντ’Αρτανιάν ειχε και τίποτε άλλους κατά νου για τις δυο
σκιούλες εκτός από την Βεατρίκη που δειχνει στον Δάντη τον Θεό, όπως συμβαίνει στο
πρωτότυπο του Γκουσταβ Ντορέ;
Σούζυ:- Εννοείτε τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα; Τωρα που το λέτε…Πιθανότατα. Θα σας
στειλουμε το όλο αρχείο να δειτε κι εσεις, να δουμε κι εμεις αν τολεγε πριν ή μετά τα
ερωτικά τραγούδια. Ανεξάρτητα όμως του αν εχει ή δεν εχει σημασια το τι ειχε ο ιδιος κατά
νου, είναι πολύ ωραια η παρατήρηση που ήρθε κατά νου σε σας.
Άντζελα:-Σούζυ, εσύ την εκανες την παρατηρηση όχι εγώ. Εγώ απλώς ερωτηση έκανα, αλλά
μας προέκυψε και δράση του σαν τεστ Ρορσαχ που λεν κι οι ψυχολόγοι. Σόρρυ για την
διακοπή. Συνέχισε Τζώννυ. Ήσουνα εκει που κουβαλάγανε πέτρες μεσημεριατικα…
(Ο Τζώννυ κάνει ανάγνωση, όχι τραγούδι, ούτε καν απαγγελία):
Τζώννυ:
Κοιμήσου αγγελούδι μου, παιδί μου νάνι νάνι
Να μεγαλώσεις γρήγορα, σαν τ’ αψηλό πλατάνι
Να γίνεις άντρας στο κορμί και στο μυαλό
Και να `σαι πάντα μεσ’ το δρόμο τον καλό
Κοιμήσου αγγελούδι μου γλυκά με το τραγούδι μου
Κοιμήσου περιστέρι μου να γίνεις σαν ατσάλι
Να γίνει κι η καρδούλα σου σαν του Χριστού μεγάλη
Για να μην πεις μεσ’ τη ζωή σου δεν μπορώ
κι αν πρέπει ακόμα να σηκώσεις και σταυρό
Κοιμήσου αγγελούδι μου γλυκά με το τραγούδι μου
Αλέκος:-Τζώννυ, μας λες σε παρακαλω πολύ τι ακριβώς είχες εσύ κατά νού ενώ μας
διαβαζες αυτό το νανούρισμα του Μίκη;
Τζώννυ:Τι άλλο; Αυτό:
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Σούζυ:-Χαχαχαχαχα! Μαμά, αυτό εννοούσες ότι μικρή κρατούσα συνέχεια τον Μίκυ για να
σας πείσω να μου κάνετε αδελφάκι, μέχρι που συναντησα τον Τζώννυ;…
Αλέκος:-Άντζελα, έχουμε μεινει εδώ και ακουω και βλέπω ή έχω παει σπίτι κι ονειρεύομαι
ότι διαβαζω με την σκεψη πραγματα ανείπωτα και ανείδωτα;
Άντζελα:-Αα, Τζώννυ, αδικία! Ζηλεύω τον Αλέκο. Δείξε μου κι εμένα κάτι παρόμοιο. Τι
θα’λεγες για μια φωτογραφια της πρώτης σας συναντησης με τη Σούζυ; Υπάρχουν αρχεία;
Τζώννυ:-Yπάρχουν:
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Λένα:- Χαχαχαχαχα!
Σούζυ:-Πάντα τόσο σοβαρή ήμουν;
Τζώννυ:-Όχι:
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Αλέκος:-Τζώννυ, έχεις και καμια του Βασίλη σοβαρού να τον δω και χωρις να γελάει;
Τζώννυ:-Ιδού:
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Αλέκος:-Φτυστός ο Ντε Νίρο απ’αυτή την γωνία
Λένα:-Τώρα που το λες…Απ’αυτή την γωνία να τον κοιτάω κι εγώ
Σούζυ:-Ιδού οι παρενερεγειες του να θελεις μικρό αδελφό και να συμβιβαζεσαι με μεγάλο.
Πού αλλού μας παρακολουθούσες;
Τζώννυ:-Δεν θα το πίστευες. Μάντεψε τον υπότιτλο της επομενης φωτογραφίας:
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Σούζυ:-Κύριε Αλέκο έχετε μεινει εδώ και βλεπω και ακουω ή έχετε παει σπίτι κι
ονειρεύομαι ότι ο Τζώννυ διαβαζει στη σκέψη μου πραγματα ανείπωτα και ανείδωτα;
Τζώννυ:-Τι εννοείς;Ότι θυμασαι ή οτι δεν θυμασαι τι σου λέει η μαμα σου καθως σε πιανει
να διαβαζεις;
Σούζυ:-Φωνάζει: «Τον Χαρρυ Πόττερ με την τσίμπλα στο ματι τον διαβαζεις; Nτ’Αρτανιάν
θελεις να καταντησες αμα μεγαλώσεις;»
Λένα:-Τι προφητικό εκ μερους μου!
Τζώννυ:-Όλοι όμως καταλαβαίνουμε τον καϋμο του που δεν ειχε φωτογραφια του κυρ
Βαγγέλη και την χαρα του που τουλάχιστον βρηκε φωτογραφία άλλου παππού με παραλληλη
ζωη σε μια άλλη Γλώσσα του κόσμου…
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Οι άλλες Γλώσσες του κόσμου

…και Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας!

Τζώννυ:-Oκεϋ, συνεχίζουμε: Αυτά που θα δουμε είναι από τον καιρό που γινόταν οι πρόβες
του Κάντο Χενεράλ στο Παρισι όπου ο Νερούντα, νομίζω, ήταν πρεσβης της Χιλής και η
γυναικα του…
Άντζελα:-Παιδια, μηπως χωρις να το καταλαβουμε μπαινουμε σε νέο κεφαλαιο; Με τίτλο:
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Πρόβα Ελληνικής σχολικής γιορτής
Πράξη Γ
Αλέκος: -Ηδη μπηκαμε στην πράξη Γ Άντζελα με το άρχισαν οι φωτογραφίες. . . Εκτος κι αν
ρωτάς για να κανουμε διάλειμμα οπότε, για να σε βγάλω απ’τη δυσκολη θέση, κάνω τον
ιππότη και πάω πρώτος τουαλετα, αλλά επειδη ο ιποτισμός απαιτεί και να πω «οι κυρίες
προηγουνται» πήγαινε εσύ ενώ εγω θα σου κρατάω το ισο τραγουδώντας…
Άντζελα(ενώ σηκώνεται):- Πω-πω ντριμπλα! Θα πηρες μαθηματα από Τζώννυ. Αλλά πήρα κι
εγώ μαθηματα από Σούζυ. Μάντεψα τι θα τραγουδήσεις, άρα τραγουδαμε μαζί,
(Φευγει τραγουδώντας , με συνοδεια Αλέκου «Αποψε λεω να μην κοιμηθούμε, να παμε
κατ’ευθείαν για δουλεια…» γυρναει αμέσως και φευγει ο Αλεκος τραγουδώντας «απόψε θα
ζηλέψει ο Κηλαηδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς») γυρναει κι ο Αλεκος αμέσως
ρωτώντας:

Αλέκος: -Άντζελα μήπως θέλουμε και οι δυο να κανουμε την ιδια ερώτηση κρισεως στα
παιδια;
Άντζελα:-Απ’το στομα μου το πηρες. Παιδια, τοσα πολλά που ειπαμε, αν ποτε γινοταν
κειμενο για προβα, είναι αμφίβολο αν θα πιστευε ο αναγνωστης ότι ακομα και σε κανονικό
χρονο είναι δυνατον έστω και σε μια ολονυκτία να συζητηθούν τοσο πολλά.
Αλέκος: -Εντάξει, και οι τραγικες τριλογιες ειχαν ολοημερη παρασταση αλλά…
Άντζελα:-Αλλά πώς μπορει να περασει γραπτως το ότι δεν χρειαζετια τοσος χρονος όταν
ανθρωποι μιλάνε από κοντα και πολλά δεν λεγονται με τις λέξεις αλλά με το βλέμμα, το
ύφος, τον τονισμό, τον τονο, την μποντυ λάνγκουατζ κλπ
Αλέκος: -Τι έχει να πει ο Τζώννυ γι’αυτά;
Τζώννυ:-Κι ο μεγας μαθηματικός ο Χίλμπερτ ειχε μια παρομοια απορια. «Αναρωτιέμαι πως
οι άνθρωποι μαθαίνουν κβαντομηχανική. Εγω όταν δεν καταλαβαινω κάτι παιρνω τηλέφωνο
τον Χάιζενμπεργκ και ρωτάω. Οι άλλοι τι κανουν;»
Άντζελα:-Σωστά. Κι ο Φέρμας σαν ιδιοκτητης καταγωγίου στην Τρουμπα σε εκεινη την
ταινια που ο Κωνσταντινου έπαιζε τον καθηγητη Αγγλικών που θα μάθαινε στα κοριτσια του
σαλούν Αγγλικα για να συννενενοούνται με τον στόλο, έλεγε «μα πού τις θυμούνται όλες
αυτές τις λέξεις τα Αμερικανακια; Ψωμι είναι «μπρεντ» το λενε, νερο είναι «γουωτερ» το
λενε. Απορω πώς μπορούν και συνεννογιώνται» Τι έχει να πει η Σούζυ γι’αυτά;
Σούζυ:-Αν σε ένα κειμενο μια λεπτομέρεια περί χρονικής αναληθοφάνειας καθόριζε και το
ενδιαφερον και την πειστικότητα και την αληθεια και την σημασια της τοτε ποιος θα διάβαζε
το «Εγκλημα και τιμωρία» μετα την παρατηρηση πριν ογδοντα χρόνια ότι σε μια ημερα του
κειμενου που εξαπλωνεται σε πολλές σελιδες ο ήλιος δυει δυο φορές; Ε, σιγα την διαφορα!
Σε μας που απλως αντι μιας μερας εχουμε μια νυχτα ο ήλιος μπορει, αντι να δύει, να
ανατελλει δυο φορές.
Τζώννυ:-Άλλωστε ποιος είπε ότι δεν θα επαναληφθουν οι εκλογες λιαν συντόμως και δεν
θα ειστε πάλι εδω σε δυο τρεις μηνες; Θα πούμε ότι ηταν δυο οι ολονυκτιες συν ο χρονος
εμπεδωσης στο ενδιαμεσο.
Αλέκος: -Ακριβώώώς! Απλως σας εξεταζαμε , εμεις την ξεραμε προ πολλού την απαντηση.
Παιδια φανταζομαι τι αγώνα κάνετε για να μη μουντάρετε ο ενας στον άλλο για να δωσετε
αμοιβαια συγχαρηρηρια για τετοιες ατακες και τέτοιες πατεντες. Τζώννυ εισαι βράχος
ατσαλινης θέλησης , εγω στην θέση σου θα’μουνα στο πατωμα και θακανα πεσε και παιρνε ,
το ιδιο και η Άντζελα αν ήταν στην θεση της Σούζυ. Καλά δεν λέω Άντζελα;
Άντζελα:-Και από ποιον έγινε πριν ογδόντα χρόνια αυτη η παρατήρηση για τον
Ντοστογιέφσκι;
Σούζυ:-Από τον Ντιράκ, συμμαθητη του Χάιζενμπεργκ στην σχολή του Μπορ στην
«Κοπεγχάγη» και επίσης μετέπειτα νομπελίστα.
Αλέκος:-Α! Λες εκεινον με την αντιύλη και τα ποζιτρονια σαν μπουρμπουληθρε στην
θαλασσα ηλεκτρονωιν αρνητικής ενέργειας στο τελευταιο κεφαλαιο του Γ τόμου του Μάζη;
Να Άντζελα γιατί πάντα το έλεγα οτι την θεατρολογια έπρεπε να την διδασκουν φυσικοι.
Εσυ Τζώννυ θα μας πεις κανα λάθος λογοτεχνη που εντοπισαν φυσικοι ή σε απορροφά
ολόκληρον η τεραστια προσπαθεια που καταβαλλεις για να μην φιλησεις την Σούζυ;
Τζώννυ:-Κι ο άλλος του συμμαθητης και νομπελιστας, ο Πάουλι , βρηκε ως παιδι λαθος
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στον Ιούλιο Βερν.
Αλέκος:- Α! Ο Πάουλι της «απαγορευτικης αρχης» που μαθαιναμε στην χημεία. Τι λάθος;
Τζώννυ:-Οι τρεις αστροναυτες του θα ένιωθαν έλλειψη βαρύτητας σε όλη την διαδρομη κι
όχι μόνο στο νεκρο σημειο μεταξυ γης και σεληνης. Και σε ένα ασανσερ που πεφτει δεν θα
νιώθαμε έλλειψη βαρύτητας; Είναι το ασανσερ εκτος βαρυτητας; Όχι, αφου πέφτει με την
συνήθη επιτάχυνση g. Έτοιμοι; Φύγαμε:

Αυτά που βλέπουμε λοιπόν είναι βεβαιως από τον καιρό που γινόταν οι πρόβες του Κάντο
Χενεράλ στο Παρισι όπου ο Νερούντα ήταν πρεσβης της Χιλής και η γυναικα του , αν
θυμαμαι καλά από το «Ιλ ποστινο», λεγοταν Ματίλντε , τους αλλους δεν τους ξερω, εκτος
βεβαιως από την Φαραντούρη που τραγουδαει, θα κανανε πρεμιερα στην Χιλή τον Νοέμβριο
αλλά τον Σεπτέμβριο έγινε το πραξικόπημα του Πινοσετ και ο Νερουντα πέθανε από καρκινο
μια βδομαδα μετα σε περιορισμο κατ’οικο, ο Αλλιέντε ειχε σκοτωθει την πρωτη μερα…
Από τις τοσες φορες που στην Ελλάδα όλοι εχουμε ακουσει το «Άξιον Εστί», ακομα και αν
δεν το θυμόμαστε αρκετά για να απαντησουμε τι λέει αμέσως πριν το «και Αιέν ο κόσμος ο
μικρός ο Μέγας» στο τέλος-τέλος, αν μας ρωτησουν , αντιστροφα, πού λέει «Νυν , νυν το
μηδέν» λίγο πολύ όλοι το θυμόμαστε αρκετα για να πούμε ότι το λέει αμέσως πριν το «και
Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας». Για λίγη ωρα ας μη μιλαμε, απλως ας ακουμε μουσική
και ας διαβαζουμε στην οθονη υποτιτλους φωτογραφιών ή στιχους με μεταφρασεις τους και
υστερα τα λεμε όλα μαζι.
LA UNITED FRUIT CO.
http://www.youtube.com/watch?v=7oqlEli2PvU
Cuando sono la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra,
Όταν ήχησε η σάλπιγγα όλα στη γη ήταν έτοιμα
y Jehova repartio el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda,
και ο Θεός μοίρασε τον κόσμο στην Κόκα Κόλα ΑΕ, στην Ανακόντα
Ford Motors, y otras entidades, y otras entidades:
στη Φόρντ Μότορς και σε άλλες οντότητες
La compania Frutera Inc. se reservo la mas jugoso
Η εταιρία Φρουτερία Α.Ε. σερβιρίστηκε την πιο ζουμερή,
la costa central de mi tierra, la dulce cintura de America.
την κεντρική ακτή της χώρας μου, τη γλυκιά μέση της Αμερικής.
Bautizo de nuevo sus tierras como “Republicas Bananas”,
Ξαναβάφτισε τα εδάφη της ως «δημοκρατίες της Μπανάνας»,
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y sobre los muertos dormidos sobre los heroes inquietos
και πάνω σε κοιμισμένα πτώματα, και πάνω σε ακοίμητους ήρωες,
que conquistaran la grandeza, la libertad y las banderas,
που κατέκτησαν το μεγαλείο, την ελευθερία και τις σημαίες
establecio la opera bufa, la opera bufa
ίδρυσε την όπερα παλιάτσων
enajeno los albedrios, regalo coronas de Cesar,
αλλοτρίωσε προσωπικά πεπρωμένα, δώρισε κορώνες του Καίσαρα,
desenvaino la envidia atrajo la dictadura de las moscas,
έβγαλε απ’τη θήκη του το φθόνο προσέλκυσε τη δικτατορία από (σκατό;)μυγες
moscas Trujillos, moscas Tachos, moscas Garias , moscas Martinez,
(σκατό;)μυγα Τρουχίλο, (σκατό;)μυγα Τάχο, (σκατό;)μυγα Γκαρία, (σκατό;)μυγα Μαρτίνεζ,
moscas Ubico
(σκατό;)μυγα Ουμπίκο
moscas humedas de sangre humilde y mermelada,
(σκατό;)μυγες μουσκεμένες σε αίμα και μαρμελάδα,
moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares,
(σκατό;)μυγες μεθυσμένες , (σκατό;)μυγες σαν κηφήνες, πάνω στους ομαδικούς λαϊκούς
τάφους,
moscas de circo, sabias moscas entendidas en tirania.
(σκατό;)μυγες τσίρκου, (σκατό;)μυγες σοφές εξασκημένες στην τυρανία.
Entre las mochas sanguinarias la Frutera desembarca,
Ανάμεσα στις αιμοδιψείς (σκατό;)μυγες η Φρουτερία ινκ. ξεμπαρκάρει,
arassando el café y las frutas, en sus barcos que deslizaron como bandejas
el tesoro
λυμαίνεται τον καφέ και τα φρούτα με τα πλοία της που εξαφανίζουν, σαν φαντάσματα σε
δίσκους , τους θησαυρούς
de nuestras tierras, de nuestras tierras sumergidas.
των χωρών μας , των χωρών μας που έχουν βυθισθεί.
Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos,
Εν τω μεταξύ στις ζαχαρένιες αβύσσους των λιμανιών
caian indios sepultados en el vapor de la manana:
Ινδιάνοι που καταρρέουν θάβονται με την ομίχλη του πρωϊνού:
un cuerpo rueda,
ένα σώμα κατρακυλάει,
una cosa sin nombre, un numero caido,
ένα πράμα χωρίς όνομα, ένα νούμερο πεσμένο, ένα νούμερο καμένο,
un racimo de fruta muerta derramada en el pudrilero.
ένα μάτσο άψυχα φρούτα, αδειασμένο στη χωματερή.
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Νύν η ταπείνωση τών Θεών καί η σποδός του Ανθρώπου
Νύν Νύν το μηδέν
Νύν Νύν το μηδέν
Νύν Νύν το μηδέν
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 11/01/2009
Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ
Για τους βορειοαμερικανούς Ινδιάνους, ο παλαιστινιακός λαός μοιράζεται την ίδια μοίρα με τη δική
τους. Γι' αυτό, συχνά χαρακτηρίζουν τους Παλαιστίνιους «Ινδιάνους της Μεσογείου» ή τους εαυτούς
τους «Παλαιστίνιους της Αμερικής». Τώρα, θεατές του νέου μακελειού στη Λωρίδα της Γάζας, οι
ινδιάνικοι λαοί των ΗΠΑ, μέσω του Εθνους των Λακότα Σιου και του Κινήματος Αμερικανών Ινδιάνων
(ΑΙΜ) -που μάχονται για αυτοδιεύθυνση στα προγονικά εδάφη-, εξέδωσαν ένα λιτό κείμενο που
συνοψίζει αλήθειες και ψέματα για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.
Κείμενο συμπαράστασης
«Αναγνωρίζοντας την αντιστοιχία του αγώνα μας με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για ουσιαστική
αναγνώριση του δικαιώματος να ζει στη γη του, διακρίνουμε επίσης τις ίδιες μεθόδους
καταδυνάστευσης μέσα σε αβίωτα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μετά από σφαγές, όπως ακριβώς
συμβαίνει με τη λεγόμενη Ινδιάνικη Πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης», προλογίζουν το κείμενό
τους οι βορειοαμερικανοί Ινδιάνοι. Και παραθέτουν τη λίστα των μεγάλων ψεμάτων, που θολώνουν την
εικόνα της συντελούμενης σφαγής:
* Πρώτο ψέμα: Το Ισραήλ πλήττει στρατιωτικούς στόχους προσπαθώντας να αποφύγει τις απώλειες
αμάχων. Ποτέ δεν στοχεύει πολίτες.
- Η αλήθεια: Η Λωρίδα της Γάζας είναι μία από τις πιο
πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο. Η παρουσία μαχητών μέσα στο γενικό πληθυσμό δεν στερεί
από τους πολίτες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το καθεστώς προστασίας τους, έτσι κάθε επίθεση
εναντίον τους με σκοπό να πληγούν στρατιωτικοί στόχοι αποτελεί έγκλημα πολέμου.
Δεύτερο ψέμα: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία. Οι βομβαρδισμοί είναι απάντηση στους
παλαιστινιακούς πυραύλους και αποβλέπει στην εξάλειψή τους.
* Δεύτερο ψέμα: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία. Οι βομβαρδισμοί είναι απάντηση στους
παλαιστινιακούς πυραύλους και
- Η αλήθεια: Κατ' αρχάς, το Ισραήλ ποτέ δεν τήρησε την εκεχειρία. Από την πρώτη στιγμή δημιούργησε
«ζώνη ειδικής ασφάλειας» διχοτομώντας τη Γάζα και ανακοίνωσε ότι θα πυροβολούνται όσοι
Παλαιστίνιοι την περάσουν. Με άλλα λόγια, πυροβολούνταν οι αγρότες και οι πολίτες που ήθελαν να
πάνε στα χωράφια ή τις περιουσίες τους, κατά παράβαση της εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου.
Επιπρόσθετα, στις 4 Νοεμβρίου το Ισραήλ πραγματοποίησε βομβαρδισμό στη Γάζα σκοτώνοντας πέντε
πολίτες, παραβιάζοντας και έτσι την εκεχειρία.
* Τρίτο ψέμα: Η Χαμάς χρησιμοποιεί ανθρώπινες ασπίδες, γεγονός που αποτελεί έγκλημα πολέμου.
- Η αλήθεια: Δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Το γεγονός είναι ότι σε τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή
ο πληθυσμός δεν θεωρείται «ανθρώπινη ασπίδα» και, σύμφωνα με τις Συνθήκες της Γενεύης, το
Ισραήλ διαπράττει έγκλημα πολέμου.
Δύο αραβικοί κόσμοι
* Τέταρτο ψέμα: Ο αραβικός κόσμος δεν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, επειδή κατανοεί το
δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται.
- Η αλήθεια: Οι λαοί των αραβικών κρατών είναι οργισμένοι από την ισραηλινή δράση και την απραξία
των κυβερνήσεών τους και πραγματοποιούν διαδηλώσεις. Με απλά λόγια, οι αραβικές κυβερνήσεις δεν
αντιπροσωπεύουν τους λαούς τους και η σιωπή τους δεν οφείλεται στο ότι συμφωνούν με το Ισραήλ
αλλά στο ότι είναι υποταγμένες στις ΗΠΑ.
* Πέμπτο ψέμα: Το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τους θανάτους αμάχων Παλαιστινίων, διότι τους
προειδοποίησε να απομακρυνθούν.
- Η αλήθεια: Ο λαός της Γάζας είναι παγιδευμένος από το ίδιο το Ισραήλ, που εμποδίζει τη διέλευση
των συνόρων. Εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού δεν έχουν τρόφιμα, νερό, ηλεκτρισμό και φάρμακα
για την περίθαλψη των τραυματιών. Ετσι, μέσα στη Γάζα δεν υπάρχει ασφαλές σημείο.
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Chief Seattle to Big Chief in Washington, 1855
Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο Από το: xemandrios1.blogspot.com

Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο
Την απάντηση αυτή έδωσε ο Σιατλ, αρχηγός μιας φυλής Ινδιάνων προς τον Πρόεδρο της
Αμερικής (Η.Π.Α) Φραγκλίνο Πήρς (1853-1857), όταν ο τελευταίος ζήτησε από τον
Σιατλ να πουλήσει στην κυβέρνηση τη γη του. Το κείμενο μετέφρασε ο Ζήσιμος
Λορεντζάτος (από την εφημερίδα του Madras "The Hindu" της 29 Μαίου 1976 και το
δημοσίευσε στο "Βήμα" στις 16.1.1977.
……………………………………………………
Η απάντηση του αρχηγού των Ινδιάνων Σιάτλ προς τον πρόεδρο της ΗΠΑ Φραγκλίνο Πήρς
Ο ουρανός που μας φαίνεται αιώνιος και αμετάβλητος,
είχε πάντα ένα δάκρυ συμπόνιας για το λαό μου
τώρα όμως κάτι έχει αλλάξει.
Σήμερα (ο ουρανός) είναι καθαρός, αύριο ίσως σκεπαστεί με σύννεφα.
τα λόγια μου (όμως) είναι σαν τα αστέρια που ποτέ δεν αλλάζουν.
Σ’ αυτά λοιπόν που θα πει ο Σηάτλ,
μπορεί ο Μεγάλος Λευκός Αρχηγός της Ουάσινγκτον να βασιστεί με σιγουριά.
Όπως βασίζεται στις εναλλαγές των εποχών
Ο Μεγάλος Αρχηγός της Ουάσινγκτον
μας στέλνει μήνυμα πως θέλει να αγοράσει τη γη μας.
Καλοσύνη του, παρ’ όλο που ξέρουμε ότι δεν έχει ανάγκη τη φιλία μας.
Την πρότασή του πάντως θα τη σκεφτούμε καλά,
γιατί ξέρουμε πως αν δε δεχτούμε,
ο λευκός θα θελήσει με τα όπλα ν’ αρπάξει τη γη μας.
Ρωτάω όμως :
Πώς μπορεί κανείς να πουλά ή να αγοράζει τον ουρανό
ή τη ζεστασιά της γης;
Η ιδέα μας φαίνεται περίεργη.
Επειδή ακριβώς δε μας ανήκουν ούτε η δροσιά του αέρα ούτε και η διαύγεια του νερού.
Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να τα αγοράσετε;
Πάντως μην ανησυχείτε, θα πάρουμε την απόφασή μας.
Για το λαό μου… Κάθε τί πάνω σ’ αυτή τη Γή είναι ιερό.
Κάθε λαμπερή πευκοβελόνα… Κάθε αμμουδερή ακρογιαλιά
Κάθε κομματάκι ομίχλης… Κάθε ξέφωτο στα σκοτεινά δάση
Στη μνήμη του λαού μου, κάθε βούισμα εντόμου, είναι ιερό.
Είμαστε κομμάτι της γης, και αυτή πάλι ένα κομμάτι από μας.
Οι χυμοί που τρέχουν μέσα στα δέντρα μεταφέρουν τις μνήμες του ερυθρόδερμου ανθρώπου.
Τα ευωδιαστά λουλούδια είναι αδελφές μας.
Το ελάφι, το άλογο, ο μεγάλος αετός είναι τ’ αδέλφια μας.
Οι απότομες, ψηλές κορυφές, τα καταπράσινα λιβάδια, η ζεστασιά του αλόγου, ο άνθρωπος,
όλα ανήκουν στην ίδια οικογένεια.
Καταλαβαίνει λοιπόν τι μας ζητάει ο Μεγάλος Αρχηγός της Ουάσινγκτον
όταν μας παραγγέλνει ότι θέλει ν’ αγοράσει τη γη μας;
Γρήγορα θα κατακλύσετε όλη τη χώρα.
Ο Μεγάλος Αρχηγός μας παραγγέλνει ότι θα μας εξασφαλίσει ένα μέρος έτσι που να
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μπορούμε να ζούμε άνετα μεταξύ μας.
Όπως ο πατέρας που αποφασίζει για τα παιδιά του.
Ξέρουμε όμως ότι ο λευκός δεν καταλαβαίνει τους τρόπους μας.
Ένα κομμάτι γης μοιάζει σ’ αυτόν μ’ ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι γης,
γιατί είναι ένας ξένος που έρχεται μέσα στη νύχτα και παίρνει ό,τι έχει ανάγκη.
Η γη δεν είναι σύντροφός του αλλά εχθρός του.
Με την απληστία του θα την καταβροχθίσει
και δε θ’ αφήσει πίσω του τίποτα παρά μόνο έρημο.
Βρίσκουμε χαρά στα δάση…
Ίσως να μην το καταλαβαίνετε,
γιατί οι συνήθειές μας είναι διαφορετικές απ’ τις δικές σας.
Το πεντακάθαρο νερό που κυλά στα ρυάκια και στα ποτάμια
μεταφέρει στο διάβα του και το αίμα των προγόνων μας.
Το μουρμουρητό του είναι η φωνή τους.
Κάθε φευγαλέα αντανάκλαση του φωτός πάνω στο διάφανο νερό των λιμνών
εξιστορεί γεγονότα και παραδόσεις απ’ τη ζωή του λαού μας.
Τα ποτάμια είναι αδέρφια μας.
Σβήνουν τη δίψα μας, μεταφέρουν τα κανό μας, και τρέφουν τα παιδιά μας.
Αν σας πουλήσουμε τη γη μας
μην ξεχάσετε να μάθετε και στα δικά σας παιδιά
πως τα ποτάμια είναι αδέρφια όλων μας.
Οι τρόποι μας είναι διαφορετικοί απ’ τους δικούς σας
Η όψη των πόλεών σας κάνει κακό στα μάτια του ερυθρόδερμου
Ο θόρυβος σας ταράζει τ’ αυτιά μας.
Αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή είμαι ένας άγριος και δεν καταλαβαίνω.
Όμως την αδικαιολόγητη απαίτηση σας ν’ αγοράσετε τη γη μας
θα τη σκεφτούμε προσεκτικά.
Αν δεχτούμε θα βάλω ένα όρο :
Ο λευκός άνθρωπος θα πρέπει να συμπεριφέρεται στα ζώα σα να ήταν αδέρφια του.
Είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω γιατί ο λευκός αφήνει πίσω του Χιλιάδες Νεκρά
Αγριοβούβαλα πυροβολώντας τα μόνο για το κέφι του μέσα από το σιδερένιο άλογό του που
καπνίζει ενώ εμείς δε σκοτώνουμε παρά μόνο για να τραφούμε.
Τί είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα;
Αν εξαφανίζονταν όλα τα ζώα ο άνθρωπος θα πέθαινε
από μεγάλη πνευματική ερημιά.
Ό,τι συμβεί στα ζώα θα συμβεί σύντομα και στον άνθρωπο.
Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό:
Η γη δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ανήκει στη γη.
Κι ακόμα πως εμείς δε δημιουργήσαμε τον ιστό της ζωής,
αλλά αποτελούμε μόνο μια ίνα μέσα σ’ αυτόν.
Αν προκαλέσουμε κάποια καταστροφή στον ιστό (της γης)
οι συνέπειες θα έρθουν και σε μας τους ίδιους.
Πρέπει να το πάρουμε απόφαση :
Η νύχτα και η μέρα δεν μπορούν να υπάρξουν μαζί την ίδια στιγμή.
Την αδικαιολόγητη απαίτηση του λευκού να αγοράσει τη γη μας θα τη σκεφτούμε καλά.
Όμως, ο λαός μου ρωτάει :
Τι θέλει να αγοράσει ο λευκός;
Γίνεται να αγοράσει κανείς τον ουρανό, η την γρηγοράδα της αντιλόπης;
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Θα κάνετε λοιπόν τη γη ό,τι θέλετε επειδή ο ερυθρόδερμος θα υπογράψει ένα κομμάτι χαρτί
και θα το παραδώσει στο λευκό;
Τη στιγμή που δε μας ανήκει η δροσιά του αέρα και το άφρισμα του νερού...
γιατί επιμένετε να τ’ αγοράσετε;
Όλα μοιράζονται τον αέρα με την ίδια πνοή.
Τα ζώα, τα δέντρα, ο άνθρωπος μοιράζονται την ίδια ανάσα.
Ο αέρας που έδωσε στον παππού μας την πρώτη του αναπνοή
Θα πάρει και τον τελευταίο του στεναγμό.
Ο λευκός δε φαίνεται να δίνει σημασία στον αέρα που αναπνέει.
Όπως ο άρρωστος που του έχει εξασθενίσει η όσφρηση.
Πουθενά στις πολιτείες του λευκού δεν υπάρχει μια ήσυχη ειρηνική γωνιά.
Δεν υπάρχει τόπος να σταθείς να ακούσεις το ξεπέταγμα των φύλλων την άνοιξη ή το βουητό
των εντόμων.
Αλλά τι μένει απ’ τη ζωή, αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφουγκραστεί το μοναχικό κάλεσμα
του κοκκινολαίμη, ή τις συζητήσεις των βατράχων τη νύχτα στη μικρή λίμνη; Ίσως είμαι
άγριος και δεν καταλαβαίνω.
Θα τη σκεφτούμε την πρότασή σας.
Δεν έχει σημασία που θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας.
Τα παιδιά μας είδαν τους πατεράδες τους ταπεινωμένους.
Οι πολεμιστές μας ντροπιάστηκαν.
Μετά τις ήττες, περνούν τις ημέρες τους άσκοπα και δηλητηριάζουν τα κορμιά τους με
δυνατό ποτό.
Μετά από λίγους χειμώνες, μετά από λίγα φεγγάρια, κανένα παιδί των μεγάλων φυλών δε θα
μείνει για να πενθήσει ένα λαό, που κάποτε ήταν δυνατός και με πολλές ελπίδες, όπως ο
δικός μας σήμερα.
Τι να πενθήσω από τον αφανισμό του λαού μου;
Οι λαοί αποτελούνται από ανθρώπους, και οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν όπως τα
κύματα της θάλασσας.
Ο καιρός της δικής σας παρακμής είναι ακόμα μακριά αλλά θα’ρθει.
Κανείς δεν ξεφεύγει από το γραφτό του.
Μολύνετε το κρεβάτι σας, και μια νύχτα θα πάθετε ασφυξία
από τα ίδια σας τα απορρίμματα.
Ο θεός σας προσφέρει κυριαρχία στα ζώα, τα δάση και στους ερυθρόδερμους
για κάποιον ιδιαίτερο λόγο.
Όμως αυτός ο λόγος είναι ένα αίνιγμα για μας.
Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε
όταν όλα τα αγριοβούβαλα εξοντώνονται, τα άγρια άλογα δαμάζονται,
οι απόκρυφες γωνιές του δάσους μολύνονται από τους ανθρώπους
και η όψη των λόφων που είναι γεμάτη λουλούδια
γεμίζει από τα καλώδια του τηλεγράφου.
Που είναι η λόχμη; ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗ.
Που είναι ο αετός; ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ
Αυτό είναι το τέλος της ζωής και η αρχή του θανάτου.
Όταν ο τελευταίος Ινδιάνος λείψει από τη Γή, κι ο λευκός φέρνει στη μνήμη του το λαό μου
σαν ένα θρύλο, οι ψυχές των νεκρών μας θα ταξιδεύουν σαν το σύννεφο πάνω στον κάμπο.
Θα γεμίζουν τις ακρογιαλιές και θα φιλοξενούνται στα δάση που αγάπησαν όπως το μωρό
που αγαπά τον χτύπο της μητρικής καρδιάς. Ο λευκός δε θα ναι ποτέ μόνος σε αυτό τον τόπο.
“Όλοι μοιράζονται τον αέρα με την ίδια πνοή.
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Τα ζώα, τα δέντρα, ο άνθρωπος μοιράζονται την ίδια ανάσα.”
Ας μεταχειριστεί λοιπόν το λαό μου με δικαιοσύνη και ειλικρίνεια
γιατί στους νεκρούς δεν λείπει η δύναμη.
ΜΙΛΗΣΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ; ΜΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΜΟΝΟ Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ
ΚΟΣΜΩΝ. (*)
1855 - Seatle Αρχηγός των ινδιάνων της φυλής Σκουάμις
...............................

Οι τελευταίοι λάτρεις της μητέρας Γης ήταν εκεί, όταν ο πωρωμένος εκχριστιανισμένος
λευκός, ζητούσε να αγοράσει, όσα η φύση χάρισε σε όλους.
Ένα κείμενο αξιοπρέπειας και αξεπέραστης ποιητικής φυσιολατρίας, που δεν θα ξεπεραστεί
ποτέ!
Αν ποτέ διάλεγα μια "θρησκεία", αυτή θα ήθελα να έχει όλα τα στοιχειά αυτής της
απειρόκαλης αψεγάδιαστης φυσιολατρίας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.
Αναρτήθηκε από Αιθεροβάμων Ετικέτες ΚΕΙΜΕΝΑ
(*Προσωπικά (=Γ.Α.) αμφιβάλω αν αυτό το είπε ο ίδιος ο Ινδιάνος αρχηγός και όχι κάποιος χίπυ
θαυμαστης του 100-150 χρόνια μετά)
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Σηάττλ 1999
Γιατί είμαστε εδώ
(κυκλοφορούσε χέρι-χέρι από ανώνυμο ποιητή ακτιβιστή στις τότε μεγάλες διαδηλώσεις)

Επειδή ο κόσμος που φανταστήκαμε, αυτός στον οποίο πάντα βασιζόμασταν, εξαφανίζεται.
Επειδή ο ήλιος έχει γίνει καρκινοφόρος και ο πλανήτης γίνεται θερμότερος. Επειδή τα παιδιά
λιμοκτονούν στις σκιές των γιώτ και των οικονομικών συνόδων κορυφής. Επειδή υπάρχουν
ήδη πάρα πολλά αεροπλάνα στον ουρανό. Επειδή αυτός είναι ο κατασκευασμένος κόσμος που
επιζητείτε να κωδικοποιήσετε και να διευκολύνετε. Είμαστε εδώ γιά να σας πούμε πως υπάρχει
κάτι άλλο που θέλουμε να αγοράσουμε. Αυτό που θέλουμε, το χρήμα δεν το αναγνωρίζει πιά.
Όπως τη ζωτικότητα της φύσης, την ακεραιότητα της εργασίας. Δεν θέλουμε φθηνότερα δένδρα,
θέλουμε ζωντανά δένδρα. Δεν θέλουμε μεταλλαγμένα φρούτα, θέλουμενα βλέπουμε και να
μυρίζουμε την τροφή μας να μεγαλώνει στις γειτονιές μας. Είμαστε εδώ γιατί μιά φωνή μέσα
μας, μιά μνήμη στο αίμα μας, μας λέει «Δεν είσαι μόνο μιά τράπεζα ή ένα ταμείο, έχεις γίνει η
τυφλή κορυφή ενός σκοτεινού κύματος που έχει ξεχάσει την πηγή της». Είμαστε εδώ γιά να
υπερασπίσουμε και να τιμήσουμε αυτό που είναι πραγματικό, φυσικό, ανθρώπινο και βασικό.
Ενάντια σε αυτά τα ογκούμενα κύματα απληστίας. Είμαστε εδώ με την επιμονή του πνεύματος
και με την εξουσία της φύσης. Εάν αμφιβάλλετε γιά ένα λεπτό γιά τη δύναμη της αλήθειας ή γιά
την πρωτοκαθεδρία της φύσης, προσπαθήστε να μην αναπνεύσετε σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Τώρα ξέρετε την πίεση της επιθυμίας μας. Δεν είμαστε εδώ γιά να ψευτομπαλλώσουμε τους
νόμους σας. Είμαστε εδώ γιά να αλλάξουμε εσάς κι εμάς από τα μέσα πρός τα έξω. Αυτή δεν
είναι μιά πολιτική διαμαρτυρία. Είναι μιά εξέγερση του πνεύματος.

Λίγη «συγκριτική λογοτεχνία»:
Είμαστε εδώ γιατί μιά φωνή μέσα μας, μιά μνήμη στο αίμα μας, μας λέει «Δεν είσαι μόνο μιά τράπεζα ή
ένα ταμείο, έχεις γίνει η τυφλή κορυφή ενός σκοτεινού κύματος που έχει ξεχάσει την πηγή της».
Όταν ο τελευταίος Ινδιάνος λείψει από τη Γή, κι ο λευκός φέρνει στη μνήμη του το λαό μου σαν ένα
θρύλο, οι ψυχές των νεκρών μας θα ταξιδεύουν σαν το σύννεφο πάνω στον κάμπο. Θα γεμίζουν τις
ακρογιαλιές και θα φιλοξενούνται στα δάση που αγάπησαν όπως το μωρό που αγαπά τον χτύπο της
μητρικής καρδιάς. Ο λευκός δε θα ναι ποτέ μόνος σε αυτό τον τόπο
Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε
Όταν ο τελευταίος Ινδιάνος λείψει από τη Γή,
τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, κι ο λευκός φέρνει στη μνήμη του το λαό μου σαν ένα θρύλο,
την παρθένα ζωή
οι ψυχές των νεκρών μας θα ταξιδεύουν σαν το σύννεφο πάνω στον κάμπο.
μια στιγμή να φωτίσουν,
Θα γεμίζουν τις ακρογιαλιές και θα φιλοξενούνται στα δάση που αγάπησαν
μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο
όπως το μωρό που αγαπά τον χτύπο της μητρικής καρδιάς
Ελύτης
Chief Seattle
Τά πικρά μου χέρια μέ τόν Κεραυνό τά γυρίζω πίσω απ’τόν Καιρό, τούς παλιούς μου φίλους καλώ μέ
φοβέρες καί μ’αίματα! Μά’χουν όλα τά αίματα ξαντιμεθεί κι οι φοβέρες άχ λατομηθεί και στόν έναν ο
άλλος μπαίνουν εναντίον οι άνεμοι!
Δεν έχει σημασία που θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας.
Τα παιδιά μας είδαν τους πατεράδες τους ταπεινωμένους.
Οι πολεμιστές μας ντροπιάστηκαν.
Μετά τις ήττες, περνούν τις ημέρες τους άσκοπα και δηλητηριάζουν τα κορμιά τους με δυνατό ποτό.
Καί δέν είναι ξένου λογισμός καί δικού της μήτε αγάπη μιά,μόνο πένθος άχ παντού, καί τό φώς ανελέητο!
Μετά από λίγους χειμώνες, μετά από λίγα φεγγάρια, κανένα παιδί των μεγάλων φυλών δε θα μείνει για
να πενθήσει ένα λαό, που κάποτε ήταν δυνατός και με πολλές ελπίδες, όπως ο δικός μας σήμερα. Τι να
πενθήσω από τον αφανισμό του λαού μου; Οι λαοί αποτελούνται από ανθρώπους, και οι άνθρωποι
έρχονται και φεύγουν όπως τα κύματα της θάλασσας.
Αετόμορφα έχει τά ψηλά βουνά, στά ηφαίστεια κλήματα σειρά καί τά σπίτια πιό λευκά στού γλαυκού τό
γειτόνεμα!
Για το λαό μου… Κάθε τί πάνω σ’ αυτή τη Γή είναι ιερό.
Κάθε λαμπερή πευκοβελόνα… Κάθε αμμουδερή ακρογιαλιά
Κάθε κομματάκι ομίχλης… Κάθε ξέφωτο στα σκοτεινά δάση
Στη μνήμη του λαού μου, κάθε βούισμα εντόμου, είναι ιερό.
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Είμαστε κομμάτι της γης, και αυτή πάλι ένα κομμάτι από μας.
Οι χυμοί που τρέχουν μέσα στα δέντρα μεταφέρουν τις μνήμες του ερυθρόδερμου ανθρώπου.
Τα ευωδιαστά λουλούδια είναι αδελφές μας.
Το ελάφι, το άλογο, ο μεγάλος αετός είναι τ’ αδέλφια μας.
Οι απότομες, ψηλές κορυφές, τα καταπράσινα λιβάδια, η ζεστασιά του αλόγου, ο άνθρωπος, όλα
ανήκουν στην ίδια οικογένεια.
Βρίσκουμε χαρά στα δάση…
Ίσως να μην το καταλαβαίνετε,
γιατί οι συνήθειές μας είναι διαφορετικές απ’ τις δικές σας.
Το πεντακάθαρο νερό που κυλά στα ρυάκια και στα ποτάμια
μεταφέρει στο διάβα του και το αίμα των προγόνων μας.
Το μουρμουρητό του είναι η φωνή τους.
Κάθε φευγαλέα αντανάκλαση του φωτός πάνω στο διάφανο νερό των λιμνών
εξιστορεί γεγονότα και παραδόσεις απ’ τη ζωή του λαού μας.
Τα ποτάμια είναι αδέρφια μας.
Σβήνουν τη δίψα μας, μεταφέρουν τα κανό μας, και τρέφουν τα παιδιά μας.
Αν σας πουλήσουμε τη γη μας
μην ξεχάσετε να μάθετε και στα δικά σας παιδιά
πως τα ποτάμια είναι αδέρφια όλων μας.
Τής δικαιοσύνης ήλιε Νοητέ καί μυρσίνη εσύ δοξαστική, παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου!
Ο ουρανός που μας φαίνεται αιώνιος και αμετάβλητος,
είχε πάντα ένα δάκρυ συμπόνιας για το λαό μου
Ήδη πολλά κοινά ενώ, στην απλή αυτή άσκηση «συγκριτικής λογοτεχίας», ούτε καν ξεκινήσαμε να βάζουμε
στίχους απ’το «Δοξαστικό τουΕλύτη, σε όσα ο αρχηγός Σηάττλ δίνει σαν εξ ίσου δοξαστικά παραδείγματα του
ιερού που ανέφερε σαν χαρακτηρστικό κάθε πράγματος πάνω στη γη, εξ ίσου ιερού με όσα έτσι έβλεπε ο Ελύτης
και μέσα από την μυθολογία και φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων και μέσα από τον Χριστιανισμό του Αιγαίου
και μέσα από τον δικό του τρόπο να προσλαβάνει και να αφομοιώνει την Ευρώπη με εκείνον τον τρόπο που οι
Έλληνες προσέλαβαν την Ανατολή και τον καιρό του Διονύσου και τον καιρό του Χριστιανισμού…
Αυτά το ολίγα λοιπόν για το γράμμα που έγραψε, το 1855, ο Σηάττλ ο Μέγας στον big chief in Washington.
Συμπέρασμα; Ότι ξέρανε ποιόν βγάζανε αρχηγό οι Ινδιάνοι.(Άμα υπάρχει όλο και κάτι σοβαρό θα’χει κάνει (είτε
σε πόλεμο είτε σε ειρήνη) και θα ξέρουνε και οι άλλοι γιατί να τον «ψηφίσουνε»…Λες αμα υπήρχαν τοτε ΜΜΕ
να’χαν μπερδευτεί και να «ψηφίζανε» άλλον; Πιθανόν, αφού:

…στις πολιτείες του λευκού δεν υπάρχει μια ήσυχη ειρηνική γωνιά. Δεν υπάρχει τόπος να σταθείς να
ακούσεις το ξεπέταγμα των φύλλων την άνοιξη ή το βουητό των εντόμων. Αλλά τι μένει απ’ τη ζωή,
αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφουγκραστεί το μοναχικό κάλεσμα του κοκκινολαίμη, ή τις συζητήσεις
των βατράχων τη νύχτα στη μικρή λίμνη;…Ο λευκός δε φαίνεται να δίνει σημασία στον αέρα που
αναπνέει. Όπως ο άρρωστος που του έχει εξασθενίσει η όσφρηση.
Άρα; Άρα, γι’αυτό ίσως θα ψήφιζε ανθρώπους που’χουν σκατά στο κεφάλι τους ακόμη κι αν υπήρχαν κάποιοι
Σηάττλ. Απορίες:1.Σίγουρα ή ίσως;2.Υπάρχουν κάποιοι Σηάττλ;3.Να μορφωνόμαστε για να τους αναγνωρίζουμε
αν υπάρχουν και για να εμφανίζονται κι αυτοί, μέσω πράξεων, αν ξέρουν ότι θα τους αναγνωρίσουμε από αυτές
να τους βοηθήσουμε να επέμβουν; Ή είναι μάταιο κι όταν, π.χ. μέσω κρίσεων, εξοντώνονται λαοί δεν τους
σώζουν ούτε από οι ικανοί αρχηγοί ούτε οι επικλήσεις και παρακλήσεις στης δικαιοσύνης τον ήλιο τον νοητό;

Ας δουμε και λίγο απ’το «Δοξαστικό» του Νερούντα μαζί με του Σηάττλ
Οι πίθηκοι ύφαιναν μια ατελείωτα μακριά ερωτική κλωστή που έφτασε μέχρι τα σαν παραλία
σύνορα της αυγής κατεδαφίζοντας τοίχους από γύρι και ξυπνώντας την μωβ πτήση μιας
πεταλούδας στο δάσος/Νερούντα
Kαι μες στης λίμνης τα νερά, όπ’έφθασε μ’ ασπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια
πεταλούδα, που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο…Tρέμ’ η ψυχή και ξαστοχά
γλυκά τον εαυτό της/Σολωμός
Αλλά τι μένει απ’ τη ζωή, αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφουγκραστεί το μοναχικό κάλεσμα
του κοκκινολαίμη, ή τις συζητήσεις των βατράχων τη νύχτα στη μικρή λίμνη;/ Chief Seattle
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VIENEN LOS PAJAROS
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=WzY27oWPI-4&feature=related
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Como gotas de sangre y plumas
Σαν σταγόνες από αίμα και φτερά
los cardenales desangraban
οι καρδερίνες μάτωσαν
el amanecer de Anahuac.
την αυγή του Αναχουακ
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
El tucan era una adorable
Tο toucan (;) ήταν σαν αξιαγάπητο
caja de frutas barnizadas,
κουτί από λαμπερά φρούτα,
el colibri guardo
το κολιμπρί διατηρούσε
las chispas originales
τις πρώτες σπίθες
del relampago
της αυγής
y sus minusculas hogueras
και οι μικροσκοπικές του φωτιές
ardian
έκαιγαν
en el aire inmovil.
στον ήσυχο αέρα
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Los ilustres loros llenaban
Γυαλιστεροί παπαγάλοι γέμιζαν
la profunditad del follaje
τα βάθη των φυλλωμάτων
como lingotes de oro verde
σαν….
recien salidos de la pasta
(αδυνατούμε να αποδώσουμε
de los pantanos sumergidos
τις ομορφότατες εικόνες πουλιών
y de sus ojos circulares
ας φανταστούμε λέξεις ακόμη καλύτερες από
miraba una argolla amarilla
ένα βίντεο που θα τις απέδιδε με φόντο
vieja como los minerales.
την βλάστηση ή τον ουρανό…)
Todos las aguilas del cielo
Όλοι οι αετοί του ουρανού
nutrian su estirpe sangrienta
έτρεφαν τα ματωμένα τους μικρά
en al azul inhabitado,
στο ακατοίκητο γαλάζιο
y sobres las plumas carnivoras
πάνω σε σαρκοφάγα φτερά
volaba encima del mundo el condor,
πετώντας πάνω απ’τον κόσμο ο κόνδορας
rey asesino fraile solitario del cielo,
δολοφονικός βασιλιάς, ουράνιος μοναχός,
talisman negro del la nieve
μαύρο φυλαχτό του χιονιού
huracan de la cetreria.
Καταιγίδα των αρπακτικών,
huracan de la cetreria.
Καταιγίδα των αρπακτικών.
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
La ingenieria del hornero
Tο φουρνοπούλι-μηχανικός
Hacia den barro fragante
έκανε από τον αρωματισμένο πηλό
pequenos teatros sonoros
εύηχα κουρτινάκια θεάτρου
donde aparecia cantando.
απ’όπου ξεπετάγονταν τραγουδώντας.
El atajacaminos iba
Το ….
ando su grito humedecido
….σφύριζε την υγρή του κραυγή..
a la orilla do los cenotes.
στις όχθες….
La torcaza araucana hacia
Το Χιλιανό περιστέρι
asperos nidos matorrales
…
La torcaza araucana hacia
…έφτιαχνε
asperos nidos matorrales
… τις ξύλινες φωλιές του
donde dejaba el real regalo
όπου άφηνε τα βασιλικά του δώρα
de sus huevos empavonados.
από αυγά…
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Todo era vuelo en nuestra tierra.
Όλα στη χώρα μας ήταν πτήση.
Como gotas de sangre y plumas
Σαν σταγόνες από αίμα και φτερά
los cardenales desangraban
οι καρδερίνες μάτωσαν
el amanecer de Anahuac.
την αυγή του Αναχουακ
……………………………………………….
La loica del Sur, fragante,
Ο κορυδαλλός του νότου, αρωματικός,
dulce carpintera de otono,
γλυκός μαραγκός του φθινοπώρου …
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mostraba su pecho estrellado
de constelacion escarlata
y el austral chingolo elevaba
su flauta recien
recogida de la eternidad
del agua.
Mas , humedo como un nenufar,
el flamenco abria sus puertas
de sonrosada catedral
y volabo como la aurora,
lejos del bosque bochornoso
donde cuelga la pedreria del quetzal,
que de pronto despierta,
se mueve, resbala y fulgura,
y hace volar su brasa virgen.

….
….,
και το …σπουργίτι σήκωσε
την φλογέρα του που πριν λίγο μάζεψε
από την αιωνιότητα
του νερού.
Υγρό σαν κρίνος του νερού
το φλαμίνγο άνοιξε τις πόρτες
της ροζ εκκλησίας του,
και πέταξε σαν την αυγή
μακριά από τα δάση
όπου τα διαμάντια κρέμονται από το quetzal,
που ξαφνικά ξυπνάει,
κουνιέται, ξεγλιστράει, λάμπει,
και κάνει τις παρθένες του σπίθες να πετάξουν.

ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

AMOR AMERICA

http://www.youtube.com/watch?v=kJH86InnND4

Antes de la peluca y la casaca
fueron los rios , rios arteriales:
fueron las cordilleras , en cuya onda raida
όπου
el condor o la nieve parecian
inmóviles…

Πριν από την περούκα και την καζάκα
υπήρχαν τα ποτάμια, ποτάμια σαν αρτηρίες,
υπήρχαν κορντιλλέρες, πριονωτά κύματα,

…Tierra mia, nombre sin America,
estambre equinnoccial,
lanza de purpura,
tu aroma me trepo por las raices
hasta la copa
que bebia,
hasta la mas
delgada
palabra
aun no nacida de mi boca

…Γη μου , όνομα χωρίς Αμερική,
ισημερινέ στήμονα,
πορφυρή λόγχη,
το άρωμά σου ανέβηκε τις ρίζες μου
μέχρι το ποτήρι
που ύψωσα στα χείλη μου,
μέχρι την πιο
τρυφερή
λέξη
ακόμα αγέννητη ως τώρα στο στόμα μου

ο κόνδορας και το χιόνι φαινόταν
να μην αλλάζουν ποτέ…

VIENEN LOS PAJAROS
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=WzY27oWPI-4&feature=related
Vuela una montana marina hacia las islas,
una luna de aves que van hacia el Sur,
sobre las islas fermentadas del Peru.
Es un rio vivo de sombra,
es un cometa de pequenos
corazones innumerables
que oscurecen el sol del mundo
como un astro de cola espesa
palpitando hacia el archipelago.
Y en el final del iracundo mar,
en la lluvia del oceano,
surgen las alas del albatros,
como dos sistemas de sal.
estableciendo en el silencio
entre las rachas torrenciales,
con su espaciosa jerarquia
el orden de las soledades.

Ένα θαλάσσιο βουνό πετάει προς τα νησιά
ένα φεγγάρι από πουλιά που φτερουγίζουν Νότια
πάνω απ’τα ανθισμένα νησιά του Περού.
Είναι ένα ζωντανό ποτάμι από σκιά,
ένας κομήτης από μικρούλες
καρδιές αμέτρητες
που προκαλούν έκλειψη στον ήλιο του κόσμου
σαν ένα μετέωρο με παχιά ουρά
που σαν σφυγμός πάλλει προς το αρχιπέλαγος.
Και στο τέλος της οργισμένης θάλασσας
μέσα στη βροχή που έπεσε στον ωκεανό,
οι φτερούγες του άλμπατρος σηκώνονται
σαν δυο συστήματα αλατιού.
επιβάλλοντας μες στη σιωπή
ανάμεσα σε χειμάρρους από σκουξίματα,
με την ευρύχωρη υπεροχή τους
την σειρά και την τάξη μέσα στα άγρια.
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…οι καρδερίνες μάτωσαν την αυγή

…los cardenales desangraban el amanecer

“Εμείς οι πλάνητες, καμία μέρα δεν την αρχίζουμε εκεί που τελειώσαμε μιάν άλλη μέρα, και καμιά
ανατολή δεν μας βρίσκει εκεί που μας άφησε η δύση. Ακόμα κι όταν η γή κοιμάται εμείς ταξιδεύουμε.
Είμαστε οι σπόροι του επίμονου φυτού. Αν όσα σας είπα ήταν αλήθεια τότε θα σας την πεί και μιά πιο
καθαρή φωνή με λέξεις πιο γνώριμες στις σκέψεις σας”
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“…Ενώπιον της απειλής να ξανακυλήσει η ιστορία στην άβυσσο του Άρρυθμου, του Άμορφου και του
προ-οντολογικού, κανένας δεν μπορεί να αποφύγει την ανάληψη ευθύνης. Εκείνοι οι ποιητές που
νιώθουν γεννημένοι στον σφυγμό του σύμπαντος έχουν την πρόσθετη ευθύνη να κάνουν την Ποίηση
να αναλάβει την δική της φοβερή ευθύνη να σπάσει την αιτιακή ντετερμινιστική αλληλουχία όσων
συμβαίνουν, αφού πρώτα γνωρίσει την δική της μυστική καταγωγή στο άπειρο, την εσωτερική
ελευθερία και τον βιολογικό Θεό βαθειά μέσα μας, και αφού από κεί αντλήσει δύναμη για να υψώσει
ξανά τα παγκόσμια σύμβολα της κοσμικής συνέχειας του ανθρώπου με τους ομοίους του και με το
σύμπαν, τα σύμβολα που είναι ικανά να σκορπίσουν τα ιστορικά του ψευδοπροβλήματα και να
απαλλάξουν τον άνθρωπο απ’όλους τους αυθαίρετους μύθους της εποχής μας , επιστημονικούς,
μηχανικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, τεχνητά καλλιτεχνικούς, κλπ κλπ. – οι οποίοι και μέσα από ένα
όργιο τεράστιας βίας, έχουν μετατοπίσει τον άνθρωπο από το κέντρο του υπεύθυνα δημιουργικού
εαυτού του όπου βρίσκεται η πηγή της ελευθερίας του και έχουν οδηγήσει στον διαμελισμό του
ερωτικού πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας του κόσμου και έχουν αποσυνθέσει την κοινωνία σε
σωρούς ατάφων πτωμάτων–και να τον τοποθετήσουν ξανά στο κέντρο της Ζωής και της διάρκειας από
το οποίο ο κόσμος, που βρίσκεται στο κέντρο της συνείδησής μας και όχι στην περιφέρεια, θα ρίξει
τοίχους και θα ανοίξει ορίζοντες, όχι ολότελα φανταστικούς, που περιμένουν από τότε που υπήρξε ο
χρόνος, να παραταχθούν προοπτικά ενώπιόν μας”
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“…Κρατούν την εξουσία. Θα μπορέσουν να μας υποδουλώσουν. Αλλά ούτε το έγκλημα,
ούτε η βία δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν τις κοινωνικές εξελικτικές διαδικασίες. Η
ιστορία είναι έργο των λαών και ανήκει σε μας. Εργαζόμενοι της χώρας μου: Θέλω να σας
ευχαριστήσω για την συνεχή σας πίστη, για την εμπιστοσύνη που δείξατε σε έναν άνθρωπο
που απλώς διερμήνευσε την μεγάλη δίψα για δικαιοσύνη, που έδωσε τον λόγο του να
τηρήσει το σύνταγμα και τους νόμους , και τον κράτησε… Και σας διαβεβαιώνω για το
εξής: Είμαι βέβαιος ότι ο σπόρος που σπείραμε στη συνείδηση χιλιάδων και χιλιάδων
Χιλιανών, δεν θα μπορέσει να ξεριζωθεί οριστικά.. ”
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A las tieras sin nombres y sin numeros bajaba el viento desde otros dominios,
Στις χώρες χωρίς όνομα και χωρίς αριθμό κατέβηκε ο άνεμος από άλλες περιοχές
traia la lluvia hilos celestes, η βροχή έφερε ουράνιες κλωστές,
y e dios de los altares impregnados devolvia las flores y las vidas
και οι θεοί των βωμών που εγκυμονούσαν αποκατέστησαν την βλάστηση και τις ζωές.
En la fertilidad crecia el tiempo. Μέσα στην γονιμότητα μεγάλωνε κι ο χρόνος.

…y e dios de los altares impregnados
devolvia las flores y las vidas…
…και οι θεοί των βωμών που εγκυμονούσαν
αποκατέστησαν την βλάστηση και τις ζωές…
Είμαι βέβαιος ότι ο σπόρος που σπείραμε στη συνείδηση χιλιάδων και χιλιάδων Χιλιανών,
δεν θα μπορέσει να ξεριζωθεί οριστικά.. ”.
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Richardson: -How many roads must a man walk down, before you call him a man?
Rumsfeld:-Απλώς κοίταξέ με καλά και προσπάθησε να γίνεις εύρωστος σαν και μένα. Και
να γινει σαν την Αμερική κι όλη η Ευρώπη, αντί να τραγουδάτε «Ω χαρά ουράνιο δώρο…»
αλα Μπετόβεν Σίλλερ που’ναι και πατριωτες μου, τρομάρα τους, αλλά καθόλου εύρωστοι.
Richardson: -Την Βόρεια Αμερική ή την Νότια;
Rumsfeld:- Ποιαν Νότια ρε; Ξέρεις κανέναν εύρωστο Νότιο; Ένα λεβέντη Δανό που μου
μοιάζει εννοούσα εύρωστο.

Παιδιά ο Τσε δεν μοιάζει σαν να’χει ανασηκωθεί απορημένος και να ακούει τις μαλακίες
των ζόμπυ και να γελάει μη πιστεύοντας στ’αυτιά του;
Αυτόν ή τα ζόμπυ θα’βγαζε πιο ζωντανούς μια νεκροψία;
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-Ένα μέρος σαν το δικό σας κεί πάνω
-Ουρακοτάνγκος σαν και σένα
τι δουλειά είχε με τέτοιο ουρακοτάνγκο;
τι δουλειά είχε σε τέτοιο μέρος;
-Λοιπόν παιδιά, όσοι ανάμεσά σας
είστε Γερμανοί σαν και μένα
κοιτάξτε με καλά και προσπαθήστε
να φαίνεστε εξ ίσου εύρωστοι
γιατί αλλιώς
δεν παίρνετε πράσινη κάρτα.
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ΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ:
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΔΩ:
Ταλιμπάν από το Γέηλ*

Μποξέρ από το Πρίνστον*

-Τι γνώμη έχεις για τον Δυτικό πολιτισμό;

-Θα ήταν πολύ καλή ιδέα

(Σημειώσεις: 1)Ναι, ο διάλογος στις παραπάνω λεζάντες ήταν από συνέντευξη του Γκάντι .
2)Ναι, η πρώτη φωτογραφία είναι το εξώφυλλο του βιβλίου του Ταρίκ Αλί
“Σταυροφορίες και Τζιχάντ. Η σύγκρουση των φονταμενταλισμών”
*Ναι, ο μίστερ «αποστολή εξετελέσθη» είναι, ο «εκτελούνται αποστολές και ισλαμιστές»**

**κατά το «εκτελούνται μεταφορές και βουλευτές» των παρακρατικών με το περίφημο τρίκυκλο του «Ζ»…
*Ναι! Πέρασε από το Πρίνστον άνθρωπος που έχει πει τα εξής: «Συλήθηκε το μουσείο της Βαγδάτης; Μα τι λέτε;!
Απλώς η τηλεόραση έπαιξε πολλές φορές την σκηνή που κάποιος έτρεχε μ’ένα βάζο κι ο κόσμος νόμισε ότι ήταν
πολλά διαφορετικά βάζα. Πόσα βάζα μπορεί ναχει η Βαγδάτη; Από νεκρούς, δεν υπήρξαν περισσότεροι απ’ότι
στη Ουάσινγκτον έχει ανά έτος από τροχαία. Αλλά και ναχαμε , ε, αυτό είναι δημιουργικό χάος. Ταχει αυτά η
δημοκρατία. Αν έχεις δημοκρατία έχεις κι ελευθερία, ακόμα και τα μουσεία να κλέψουνε την χαρά τους
εκφράζουνε οι άνθρωποι που έχουν πια δημοκρατία». Επίσης έλεγε ότι δεν θυμάται αν σε μια παλιά φωτογραφία
του με τον Σαντάμ είχε πάει να του πουλήσει όπλα, λέει και για το ότι μέχρι να δει στατιστικές για το ρυθμό που
σκοτώνονται οι τρομοκράτες και με τι ρυθμό δημιουργούνται δεν ξέρει αν νικάει ή όχι η Αμερική, λέει ότι
πιστεύει στην ελευθερία του λόγου ––πράγμα που το φωνάζει όταν κάποιος του φωνάζει διάφορα προσβλητικά
μέχρι να τον απομακρύνουν οι φρουροί, κλπ. Λέτε αυτόν να είχε κατά νου ο Τσόμσκυ μια φορα που έλεγε ««Μιά
πιο πρακτική πρόταση είναι να βοηθήσουμε να αλλάξει αρκετά ο τρόπος σκέψης της εδώ κοινωνίας, έτσι ώστε το
τι πρέπει να γίνει τώρα να γίνεται θέμα συζήτησης».»
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ΒΛΑΣΤΗΣΕΙΣ

VEGETACIONES

http://www.youtube.com/watch?v=d7w5RUAb3jg
http://www.youtube.com/watch?v=3qUsH51LKJM

A las tieras sin nombres y sin numeros
bajaba el viento desde otros dominios,
traia la lluvia hilos celestes,
y e dios de los altares impregnados
devolvia las flores y las vidas.
En la fertilidad en la fertilidad.
en la fertilidad crecia el tiempo
In fertility time grew
En la fertilidad crecia el tiempo.

Στις χώρες χωρίς όνομα και χωρίς αριθμό
κατέβηκε ο άνεμος από άλλες περιοχές
η βροχή έφερε ουράνιες κλωστές,
και οι θεοί των βωμών που εγκυμονούσαν
αποκατέστησαν την βλάστηση και τις ζωές
Μέσα στην γονιμότητα μεγάλωνε κι ο χρόνος

En la fertilidad en la fertilidad en la fertilidad crecia el tiempo.
en la fertilidad crecia el tiempo.
A las tieras sin nombres y sin numeros
bajaba el viento
desde otros dominios,
traia la lluvia hilos celestes,
y e dios de los altares impregnados
devolvia las flores y las vidas,
traia la Iluvia hilos celestes,
y e dios de los altares impregnados
devolvia las flores y las vidas.
El jacaranda elevaba espuma
hecha de resplandores transmarinos,
la araucaria de lanzas erizadas
era la magnitud contra la nieve ,
El jacaranda eleveba espuma
hecha de resplandores tranasmarinos,
la araucaria de lanzas erizadas
era la magnitude contra la nieve ,
el primordial arbol caoba
desde su copa destilabe sangre,
y al Sur de los alerces,
el arbol trueno, el arbol rojo,
el arbol de la espina, el arbol madre,
el ceibo bermellon, el arbol caucho,
el arbol trueno,
el arbol de la espina, el arbol madre,
el ceibo bermellon, el arbol caucho,
el arbol trueno,
el arbol de la espina, el arbol madre,
el arbol rojo
el arbol de la espina, el arbol madre,
el ceibo bermellon, el arbol caucho,
eran volumen terrenal, sonido,
eran territoriales existencias.
eran volumen terrenal, sonido,
eran territoriales existencias.
Un nuevo aroma propagado, llenaba,
por los intersticios de la tierra,
las respiraciones convertidas en humo

The jacaranda raised its froth
of transmarine splendor
the araucaria bristling with spears
was magnitude against the snow,

the primordial mahogany tree
distilled blood from its crown
and to the South of the cypress,
the thunder tree, the red tree,
the thorn tree, the mother tree
the scarlet ceibo, the rubber tree
το κεραυνόδεντρο,
το αγκαθόδεντρο, το δέντρο μάνα
το κεραυνόδεντρο,
το αγκαθόδεντρο, το δέντρο μάνα
το κοκκινόδεντρο
το αγκαθόδεντρο, το δέντρο μάνα
were earthly volume, sound,
were territorial existences
έπιαναν γήινο όγκο και είχαν γήινο ήχο
ήταν επίγειες οντότητες
A newly propagated aroma suffused
through the interstices of the earth,
the breaths transformed into mist
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y fragancia:
el tabaco silvestre alzaba
su rosal de aire imaginario.
Como una lanza terminada en fuego
aparecia el maiz, y su estatura
se desgrano y nacio de nuevo,
disemino su harina ,
tuvo muertos bajo sus raices,
y, luego, en su cuna, miro
crecer los dioces vegetales.
Arruga y extension diseminaba
la semilla del viento
sobre las plumas de la cordillera,
espesa luz de germen y pezones,
aurora ciega amamantada
por los unguentos terrentales
de la implacable latitud lluviosa,
de las cerrades noches manantiales,
de las cisternas matutinas.
Y aun en las llanuras,
como luminas de planeta,
bajo un fresco pueblo de estrellas,
rey de la hierba , el ombu detenia
el aire libre, el vuelo rumoroso
y montaba la pampa sujetandola
con su ramal de rienda y raices.
America arboleda ,
zarza salvaje entre los mares,
de polo a polo balanceabas,
tesoro verde, tu espesura.
Germinaba la noche
en ciudades de cascaras sagradas,
en sonoras maderas ,
extensas hojas que cubrian
la pieda germinal, los nacimientos.
Utero verde, americana
sabana seminal, bodega espesa,
una rama nacio como una isla,
una hoja fue forma de la espada,
una flor fue de la relampago y medusa,
un racimo redondeo su resumen,
una raiz descendio a las tenieblas.

and fragrances:
wild tobacco raised
its rosebush of imaginary air
Like afire-tipped spear
corn emerged , and its stature
was stripped, and it gave forth again
disseminated its flour,
had corpses beneath its roots
and then, in its cradle, it watched
the vegetable gods grow
Wrinkle and extension , sown,
by the seed of the wind
over the plumes of the cordillera
dense light of germ and nipples,
blind dawn nursed
by the earthly ointments
of the implacable rainy latitude
of the enshrouded torrential nights
of the matinal cisterns
And still on the prairies,
like laminas of the planets
beneath a fresh republic of stars,
the ombu , king of the grass, stopped
the free air, the whispering flight,
and mounted the pampa , holding it in,
with a bridle of reins and roots
Arboreal America
with brambles between the seas
from pole to pole you balanced
green treasure, your dense growth
The night germinated
in cities of sacred pods
in sonorous woods,
outstretched leaves covering
the germinal stone , the births.
Green uterus, american
seminal savanna, dense storehouse,
a branch was born like an island
a flower was shaped like a sword,
a flower was lightning and medusa
a cluster rounded off its resumé
a root descended into the darkness.

211

ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ*

LOS LIBERTADORES

http://www.youtube.com/watch?v=YtiEViMHbGQ&feature=related ,
http://www.youtube.com/watch?v=zHvK2RyHNqQ

Aqui viene el arbol , el arbol de la tormenta, el arbol del pueblo.
Έρχεται το δέντρο, το δέντρο της καταιγίδας, το δέντρο του λαού
La tierra subes sus heroes como las hojas por la savia,
y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa,
hasta que cae la semilla del pan otra vezla tierra.
Οι ήρωες σηκώνονται απ’τη γη σαν το λίπασμα από τα πεσμένα φύλλα,
κι ο άνεμος τα κάνει να κουνιούνται όσο ελαφρά όσο τα αστέρια στο στερέωμα,
και να θροϊζουν σαν τα πλήθη των κρεμασμένων να ψιθύριζαν,
μέχρι που ο σπόρος από το ψωμί ξαναπέφτει στην γή.
Aqui viene el arbol , el arbol nutrido por muertos desnudos,
muertos azotados y heridos, muertos de rostros imposibiles,
empalados sobre una lanza, desmenuzados en la hoguera,
decapitados por el hacha, descuartizados a caballo,
crucificados en la iglesia.
Έρχεται το δέντρο, το δέντρο που είναι θρεμμένο από νεκρούς γυμνούς,
νεκρούς μαστιγωμένους, και νεκρούς γεμάτους πληγές,
νεκρούς με πρόσωπα παραμορφωμένα με απίθανους τρόπους,
παλουκωμένους πάνω σε μια λόγχη ή καμμένους μαζί με τα σκουπίδια
ή αποκεφαλισμένους με τσεκούρι ή διαμελισμένους στα τέσσερα από άλογα
ή σταυρωμένους μέσα στην εκκλησία.
Και απ’τα κλαδιά του η ανθρωπότητα τρύγησε τις σκληρές στεφάνες των λουλουδιών,
τις πέρασε από χέρι σε χέρι σαν μανόλιες
ή σαν ρόδια που ξαφνικά άνοιξαν την γή και ψήλωσαν ως τ’αστέρια.
Αυτό είναι το δέντρο των απελευθερωμένων,
το δέντρο της γής, του σύννεφου, του ψωμιού, του βέλους, της γροθιάς, της φωτιάς.
Το πλημμυρίζει το τρικυμισμένο νερό της νύχτας που αποτελεί εποχή μας
αλλά σαν κατάρτι εξισορροπεί την αρένα της δύναμής του.
Μερικές φορές κλαδιά σπασμένα από οργή πέφτουν…
Επέζησε από καιρούς περασμένους
Είναι το δέντρο των ανθρώπων, είναι το δέντρο του λαού, όλων των λαών που παλεύουν για
ελευθερία
αγγίξτε τις πάντα νέες ακτίνες του, βυθίστε τα χέρια σας στα εργοστάσια
όπου παλλόμενοι οι καρποί του σκορπίζουν το φώς του καθημερινά,
σηκώστε το χώμα του στα χέρια σας να συμμετάσχετε στην λάμψη του,
πάρτε το ψωμί σας και το μήλο σας…
πάρτε την καρδιά σας και τ’άλογό σας να πάτε φρουροί στα σύνορα, στα όρια των φύλλων
του. Υπερασπιστείτε το πεπρωμένο των λουλουδιών του, μοιραστείτε τις εχθρικές νύχτες,
φρουρήστε στην βάρδια της αυγής, αναπνεύστε στα αστέρινα ύψη, στηρίζοντας αυτό το
δέντρο
που μεγαλώνει στο κέντρο της γής**.
*Το ποίημα αυτό και το γράμμα του Σηάττλ υπάρχουν στα αναγνώσματα Γ Λυκείου και
β γυμνασίου αντιστοίχως
**Αντίστοιχες ιστορίες: 1.από «Απόκρυφα Ευαγγέλια»***:Όταν πέθανε ο Αδάμ, ο άγγελος
που με την πύρινη ρομφαία εμπόδιζε την επιστροφή των πρωτοπλάστων στον παράδεισο,
ανασήκωσε την ρομφαία και φώναξε ένα γιο του Αδάμ να μπει μέσα και να πάρει ένα σπόρο
από το μήλο της γνώσης. Του είπε να τον βάλει στο στόμα του πατέρα του πριν τον θάψουν.
Αργότερα ο σπόρος φύτρωσε και έγινε η φλεγομένη αλλά μη καιομένη βάτος που είχε δει ο
Μωϋσής. Αργότερα που μεγάλωσε κι άλλο έγινε το δέντρο που απ’το ξύλο του έτυχε να
φτιάξουν τον σταυρό του Χριστού…
***(βλ Βικιπαίδεια για το τι είναι αυτά, δεν εννοούμε ιστορίες τύπου Λιακόπουλου)
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2: Ο Καζαντζάκης αναφέρει ότι όταν ήταν παιδάκι, σε ένα Κρητικό ξεσηκωμό οι Τούρκοι απάντησαν
με σφαγή και κρέμασαν τους πρώτους συλληφθέντες. Ο πατέρας του τον πήγε στο δέντρο που ήταν
κρεμασμένοι και του είπε να φιλήσει τα πόδια τους. «Ποιός τους σκότωσε;» ρώτησε με φρίκη ο
μικρός. «Η ελευθερία» απάντησε ο πατέρας του
3. Στο βιβλίο του «Έτος 500. Η κατάκτηση συνεχίζεται» (γραμμένο το 1992 για τα 500 χρόνια απ’την
ανακάλυψη της Αμερικής) ο Τσόμσκυ αναφέρει την φτηνή και μαζική μέθοδο γενοκτονίας που
χρησιμοποιούσαν οι κονκισταδόρες και που την έλεγαν μέθοδο του «ώριμου φρούτου» . Έλεγαν σε
κάποιους να ανέβουν και να δέσουν θηλειές από κλαδιά μεγάλων δέντρων και μετά να τις φορέσουν
στο λαιμό και να πηδήξουν, όταν έκριναν ότι αρκετά ωρίμασαν από αποσύνθεση και όρνια έλεγαν σε
άλλους να ανέβουν να τους ξεκρεμάσουν για να πέσουν στο έδαφος και να φορέσουν οι ίδιοι τις
θηλειές κλπ κλπ…Γιατί την υπάκουαν την εντολή; Απάντηση: Αυτή ήταν η γενοκτονία με ευθανασία.
Η άλλη επιλογή ήταν με βασανιστήρια πριν το κρέμασμα, όπως δηλαδή και στους αντιστεκόμενους
που είδαμε στο ποίημα. Άρα ή ανέβαινες να κρεμαστείς μόνος σου ή αυτοκτονούσες με άλλο τρόπο,
δικής σου επιλογής, πριν πας ως εκει (έγιναν και μαζικές αυτοκτονίες) Είναι μάλλον σαφές το γιατί
στην Λατινική Αμερική το σύμβολο της Ελευθερίας είναι το δέντρο («το επίμονο φυτό» κατά την
έκφραση του Γκιμπράν που είχαμε δει πριν πολλές σελίδες). Είναι επίσης σαφές γιατί υπάρχουν εκεί
ομάδες που την Μεγάλη Βδομάδα την γιορτάζουν μόνο ως την Μεγάλη Παρασκευή θεωρώντας ότι η
Ανάσταση του Χριστού δεν έχει γίνει ακόμα. Γίνεται πιο σαφές και το τι εννοούσε ο Νερούντα
λέγοντας ότι σκοπός της Ποίησής του ήταν να αποκαταστήσει το σώμα της Νότιας Αμερικής όπως
ήταν πριν την σταύρωση και τον διαμελισμό που υπέστη από τους κονκισταδόρες, «πριν την περούκα
και την καζάκα» όπως έλεγε το τελευταίο λινκ που παρεμβάλαμε στο λινκ με τα πουλιά. Άρα ο λόγος
που οι βλαστήσεις, τα πουλιά και τα ζώα που είδαμε στα βίντεο, όπως και τα πριονωτά-μαιανδρικά
ποτάμια που διασχίζουν την χώρα σαν πανάρχαιες «αρτηρίες», ήταν αντικείμενα της Ποίησής του δεν
ήταν απλώς για να συνοδεύουν τουριστικούς οδηγούς για διαφήμιση από ταξιδιωτικούς πράκτορες; Κι
ούτε η μελοποίησή τους από τον Θεοδωράκη είχε αυτό τον σκοπό; Προφανέστατα όχι: πήγαιναν
πακέτο με την άλλη «κοσμογονία» στην οποία ο Θεός μοίρασε τον κόσμο ανάμεσα στην Coca Cola
Inc. , την United fruit co. και άλλες «οντότητες» που να λυμαίνονται τις πηγές του (με την βοήθεια
από σκατόμυγες εθισμένες στο «αίμα και την μαρμελάδα») και να αδειάζουν «σαν σάπια φρούτα στη
χωματερή» όσους δεν αντέχουν, πήγαιναν δηλαδή πακέτο αφ’ενός με εκείνη την ιστορία για τους
συνεχιστές των κονκισταδόρες κι αφ’ετέρου με όσα μόλις είπαμε για τους αρχικούς κονκισταδόρες.
Αλλιώς γιατί να ονόμαζε ο Θεοδωράκης το Κάντο Χενεράλ «Ευαγγέλιο της Ελευθερίας»; Ας
ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα κάπως επιγραμματικά* προσθέτοντας κάτι στην απάντηση που έδινε η
χωματερή ανθρώπων που καταρρέουν στην ερώτηση για το αν το νοτιοαμερικάνικο ανάλογο του
στίχου «Νυν Νυν το μηδέν» είναι τα περί μπανανιών και δικτατοριών: προς το τέλος του λινκ που θα
δούμε τώρα για ποίημα «μερικά ζώα», καθώς φτάνουμε λίγο πριν το τέλος σε κάτι ασβούς που
«ξύνουν τα πόδια ενός ποταμιού» η μουσική γίνεται όλο και πιο ανήσυχη και επειδή σε αυτό που
μέσα σε μια φωλιά αποτελεί μια παλλόμενη ευτυχία ενώ για τους, έξω της, ασβούς αποτελεί
λαχταριστά παλλόμενη λιχουδιά στην οποία ορμούν με κόκκινα δόντια, η μουσική γίνεται τρελλά και
υπογραμμιστικά απειλητική και ρυθμική, και οι στίχοι λένε οτι στο βάθος του μεγάλου νερού είναι η
γιγάντια ανακόντα που μπορεί να κυκλώσει, για να περισφίξει, ολόκληρη την γη, και που καλυμμένη
με τελετουργική λάσπη, είναι αδηφάγα και θρησκευάμενη. Στο νου μας φυσικά, στις μέρες μας πλέον,
έρχεται η οπλοβιομηχανία της Αμερικής και η «σύγκρουση των φονταμενταλισμών»**…
*Ερώτηση: Βοηθάει και το θαυμάσιο φιλμ «Ιλ Ποστίνο»; Απάντηση: Και βοηθάει (με τις θαυμάσιες
εικόνες του, την θαυμάσια μουσική του και το ωραιότατο στόρυ του και τους υπέροχους ηθοποιούς
του) και εμποδίζει αν τυχόν αντί να κάνει τον θεατή του να αναρωτηθεί τι ήταν ο Νερούντα (που δεν
ήταν τα κύριο πρόσωπο του φιλμ) και να ψάξει παραπάνω τον κάνει να νομίσει οτι αφού τόσα πολλά
ένιωσε στο φιλμ άρα δεν θα υπάρχουν και πολύ περισσότερα να αναζητήσει και άρα να αρκεστεί στο
ότι ήταν κάποιος κομμουνιστής ποιητής, επικίνδυνος αφού εξορίστηκε, με όμορφη γυναίκα, πιο
προσφιλής σε κομμουνίστριες αλληλογράφους απ’ότι σε κομμουνιστες αλληλογράφους και που
κάποτε έδωσε την υπόσχεση ότι «δεν τους ξεχάσει» σε κάποιο εργάτη ορυχέιου που του είπε να
γράψει και γι’αυτούς και που τελικά πήρε και το νόμπελ.
** Κι όσον αφορά τις οικογένειες-λιχουδιές στις οποίες επιτίθενται οι ασβοί με κόκκινα δόντια , στο
νου μας έρχεται , αν τυχόν την είχαμε ακουστά όταν ελέχθη, κατά την επίσκεψη του Μπους στην
Λατινική Αμερική, η φράση του Μαραντόνα «Θεωρώ τον Μπους ανθρώπινο σκουπίδι, αφού η
πολιτική του αναγκάζει οικογένειες να κάνουν σκέψεις σαν την εξής: Μακάρι η βόμβα που ακούμε
να πλησιάζει να χτυπήσει τους γείτονές μας στο διπλανό σπίτι αντί εμάς»***. Ο Μπους είπε ότι δεν
απαντά γιατί η μαμά του’μαθε να’ναι ευγενής, εκείνη σε λίγο έλεγε ότι οι άστεγοι της Νέα Ορλεάνης
απ’τον τυφώνα Κατρίν κακώς ξενοδοχούνται αν ήταν ήδη άστεγοι...
***(Και Ισραηλινά σκουπίδια, τα Χριστούγεννα του 2008, έλεγαν σε οικογένειες στη Γάζα: «Θα
βομβαρδίσουμε. Διαλέξτε σε ποια μέλη σας να δώσουμε άδεια να φύγουν από την λωρίδα»).
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Σούζυ(ξαφνικά και με απότομο και κοφτό ουρλιαχτο) :- Μαμάάά!!!
Λένα:-Τι είναι κορίτσι μου;
Σούζυ:-Είδα ξαφνικά τη Μέρκελ στο γιουτιουμπ
Λένα:-Ε καλα, πως κάνεις έτσι. Νομίσαμε πώς είδες τον Σόϋμπλε.
Σούζυ:-Ναι αλλά που την ειδα;
Λένα:-Απέναντι στον Λέντζο με τον Σαμαρά; Γι’αυτό έκλεισε; Ώπου το ποδι της πατεί
χορτάρι δεν φυτρώνει που λέει και το τραγούδι; Σαν τον Δράκουλα του Κόπολα τον
ανασκωλωπιστή;
Σούζυ:-Να ακουει Κάντο Χενεράλ
Λένα:- Μαμάάά!!!. Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά! Ποιο τραγουδι ακουγε
Σούζυ:-Αυτό που ακουγαμε κι εμεις, τις «Βλαστήσεις».εψαχνα αλλες εκτελεσεις και ξαφνικά
την ειδα σε εκτέλεση σε Μέγαρο του Βερολινου; Πρωτη σειρα καθόταν. Και προσφατα αν
κρίνω από το ότι η Φαραντούρη είναι όπως τωρα κι όχι όπως στο «Γελαστό παιδι».
http://www.youtube.com/watch?v=DnYU2coTDOc ΄

Λένα:- Για ρίξε μια ματιά κι εσυ ρε Τζώννυ αγοράκι μου μη μας δουλευει και σηκώνομαι
τζάμπα. Εκτος κι αν μαζι συνωμοτησατε να μας δουλεψετε ανταλλασοντας μηνυματα στην
οθόνη την οποία δεν βλεπουμε.
Σούζυ:-Και τι χρειαζεται ο Τζώννυ; Σας το βαζω να το δειτε στην οθόνη την οποία βλεπετε.
Ιδού: http://www.youtube.com/watch?v=DnYU2coTDOc (το βαζει στην οθονη του προβολέα)
Ο Τζώννυ πετάγεται όρθιος και με προταμενα τα χερια σταυρωνει τους δεικτες των χεριων όπως
όταν υποτιθεται ότι βλέπουμε φαντασμα

Τζώννυ:-Και όμως! Τα ορκ υπαρχουν. Και ήδη βλέπουν και Κάντο Χενεράλ. Αρα δεν θα τα
εκπολιτισουν ο Μίκης κι ο Νερούντα περισσοτερο απ’ότι τα εκπολίτισαν ο Μπαχ κι ο
Μοτσαρτ κι ο Μπετόβεν κι ο Σίλλερ κι ο Μπρεχτ…κι ο…κι ο…, τέλος παντων καταλάβατε.
Σούζυ:-Μπορούμε να κανουμε τιποτε;
Τζώννυ:-Έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο. Τι άλλο; Κι εχουμε και την τυχη να εχουμε και
εξωτερική βοηθεια; Κύριε Αλέκο;
Σούζυ:-Κυρία Άντζελα;
Άντζελα:-Απλουστατα, όπως παρεμβαλλατε στο τραγούδι για τα πουλιά κομματι από το
«Αμερική αγάπη μου» έτσι θα παρεμβαλλετε και στο τραγουδι για τις βλαστησεις κομματι
από το τραγούδι για το δεντρο. Και στο τραγουδι για το δεντρο θα παρεμβαλλετε και αυτά
πουλεγαν τα αποκρυφα ευαγγέλια και αυτά πουλεγε ο Τσόμσκυ για τα δεντρα. Πρόβα τα λετε
όσα κανετε , άρα ότι θελετε κανετε. Όπως κι ο ντ’Αρτανιαν που εφτιαξε αυτό που βλεπουμε.
Αλέκο εσυ τι λες;
Αλέκο:-Μέσα! Και να βαζετε και την Μερκελ να παρακολουθει ετσι ικανοποιημενη που
φαινεται. Μπορει να μη μ’αρεσει το τωρινο ΚΚΕ αλλά εκεινο το τραγούδι σε στυλ «Μεις
τον θελουμε παιδια το βασιλιά/μεις τον θελουμε παιδια το βασιλιά/να’ναι εξω από το ΑΣΤΥ
να πουλαει ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ κι ότι άλλο διαταξει ο ΕΛΑΣ» πάντα μ’αρεσε.
Σούζυ:-Άρα;
Λένα:-Αρα γυρνας απ’το απ’το πλευρο και κοιμασαι και κανετε ότι θα κανατε ούτως ή
άλλως.
Αλέκο:-Παιδια χάρηκα ιδιαίτερα που το νόημα των πουλιών και σαν διαδηλωτων το
παρουσίασε ο καθηγητης σας μεσω του συλλαλητηριου στην κηδεια του Παλαμά διοτι…
Σούζυ:-…διότι συμμετειχαν εκει και οι γονεις σας και σας τα διηγήθηκαν από πρωτο χερι; …
Αλέκο:-Έχετε άλλο υλικο απ’τον καθηγητη σας να μας παιξετε; Αφου βεβαια πειτε πρωτα
γιατι δεν εβαλε και από κανουργιες διαδηλώσεις.
Σούζυ:-…Δεν μπόρεσε να βρει το ντοκυμαντερ για το Σηάττλ με υπόκρουση του
«Καλασνικωφ» του Μπρεγκοβιτς που’χε ο Κουστρτισα στο “Underground” ουτε και το
ντοκυμαντερ για τους ακτιβιστες ακροβατες που εκπαιδευονταν, σαν πιο κυριολεκτικά
πουλια σε αναρριχησεις, για αναρτησεις συνθηματων. Αλλα για αυτα που λετε, ναι, μας εχει
στείλει. Καλά, το ποιημα του Σικελιανού «σ’αυτό το φέρετρο ακουμπαει η Ελλάδα» που
διαβασε αντι επικηδειου και που το’χουν τα βιβλία μας εσεις θα το ξερετε όλοι απ’εξω, δεν
σας το βαζουμε,αλλά να τι σας βαζουμε.Προφανώς προτιμάτε να το διαβασετε απο μεσα σας
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Όταν πέθανε ο Παλαμάς δεκάδες χιλιάδες Αθηναίοι ακολουθούσαν το φέρετρο, ο Σικελιανός
με υπέρταση στο κόκκινο και αδιαφορώντας για την ιατρική απαγόρευση ήταν ο ένας εκ των
δύο μπροστινών εξ όσων σήκωναν το φέρετρο και εκείνος που έρριξε τη χούφτα χώμα, και
αντί επικηδείου διάβασε το ποίημα που είχε γράψει το προηγούμενο βράδυ (εκείνο που
άρχιζε με το «βογγήξτε τύμπανα πολέμου, φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα...» και
είχε ρεφραίν το «σ’αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα») Ο διοικητής του στρατού
κατοχής που είχε την έμπνευση να στείλει στεφάνι να τιμήσει Εθνικό ποιητή, είτε δεν είχε
και την έμπνευση να έχει αποτρέψει είτε είχε την έμπνευση να έχει προτρέψει τον
αντιπρόσωπό του , όπως και να έγινε ο αντιπρόσωπος καταθέτοντας το στεφάνι χαιρέτησε
τον Παλαμά φασιστικά , με αποτέλεσμα ο Εθνικός Ύμνος που την ίδια στιγμή ξεκίνησε ο
Κατσίμπαλης ο ψηλός δίπλα του που ήταν δίπλα του και στην φωτογραφία με το φέρετρο* το
να προκαλέσει έναν τέτοιο Εθνικό Ύμνο στους δεκάδες χιλιάδες παρευρισκομένους που οι
στρατιώτες κοίταγαν τους ανωτέρους τους για εντολές και κείνοι λόγω, ίσως , μη
προσυννενόησης παρέμειναν στην αμηχανία. Όταν όλοι ξαναγύρισαν σπίτια τους κι έμειναν
οι παρέες φίλων ο Σικελιανός ήταν απαρηγόρητος . Όταν ένας φίλος του τον ρώτησε «Μα
τόσο πολύ τον κλαίς τον Παλαμά;» ο Σικελιανός απάντησε «Δεν κλαίω τον Παλαμά, τον
εαυτό μου κλαίω που δεν είχα τέτοιο θάνατο. Αυτός είναι θάνατος για ποιητή»
Αλέκο:-Άρα;
Τζώννυ:-Άρα όσο και να προσπαθησει ενας Γερμανος να δειξει ότι εκτιμα την τέχνη και τα
άλλα εθνη, αμα έρθει η ώρα να χαιρετησει λέει «Ντόυτσλαντ ούμπερ άλλες» και οι φτέρνες
του ή το χέρι του ξεφευγει από μονο του και χαιρεταει φασιστικά όπως ο Πητερ Σέλλερς ως
Ντοκτορ Στρέιντζλοβ στο φιλμ «SOS Πενταγωνο καλει Μοσχα» ή οι αποφασεις του
Σόϋμπλε στην οικονομια
Αλέκος:-Καλό και θα επανέλθω, αλλά εγω το «άρα;» τον εννοούσα ως προς το Σικελιανό.
Τον ξερει τώρα ο κόσμος ή τον θεωρεί το Πνευματικό Εμβατήριο» σαν απλώς κάποιο
ΠΑΣΟΚΙΚΟ ειδος αντιπαλου δεους προς «Χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη»;
Τζώννυ:-Εγω θας σας πω μια πραγματική ιστορια και εσεις βγαλτε μονος σας συμπέρασμα τι
από τα δυο ισχυει. Στην Γλώσσα τουλαχιστον όπου συνεβη. Κάποιος Γλωσσιώτης φυσικός
στο ΣΕΡΝ θα οργάνωνε μια βραδυα για τον Σικελιανό και ειδε την αναγγελία σε μια κολώνα
ο Τζίμυ, που τον ειδατε εκει με τη Σούζυ και τους γονείς της και την σούβλα, Πρωτομαγια
ήταν, στο εξοχικό, καλυβι το λενε στην Γλώσσα, της Ελισσάβετ και του Θανάση, ο
Θανάσης Γλωσσοπαντρεμενος όχι Γλωσσιώτης. Περναγε ο Θανασης κι ο μπαμπας της
Σούζυ και τους ρωτησε ο Τζίμυ αν ξερουν ποιος είναι ο Σικελιανός. Ο κύριος Βασίλης του
ειπε «μια στροφη ποιήματός του σίγουρα την ξερεις. «Σπρωχτε με στηθος και με γόνα…»
Σου λέει τιποτα;» «Δηλαδή εχει γραψει τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ; Γιατι τοτε δεν φωναζει μονο
τους πρασινορουφιανους και κρεμάει ταμπελλα φλου; Κι από πού ως πού δικαιούται να
κανει τέτιου ειδους μάζωξη μέσα στο σχολείο;» Ο Θανασης του απαντησε Γλωσσιώτικα «Ο
Σικελιανός ήταν ιένας ποιητης καυλιάάρ’ς που δεν ειχε αφήσει βοσκοπούλα για βοσκοπούλα
στους Δελφοί που’κανε κατ’γιορτές» «Ε, πεσ’τα κι αυτά ντε. Τότε θα’ρθω». Αρα; Ειναι
γνωστός ή όχι;
*(και που εχει γραφτει βιβλιο ολόκληρο γι’αυτόν , ή μάλλον για τη Ελλάδα μεσω αυτού, από τον
Χενρυ Μίλλερ με τίτλο «Ο Κολοσσός του Αμαρουσίου»), αλλά αυτό ειναι για άλλη φορά)
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Αλέκος:-Πάρα πολύ ενδεικτικό. Αθηναίος ο Θανάσης;
Τζώννυ:-Όχι, Αθήνα ειχε κανει μόνο για ΑΣΟΕΕ και για φυλακή, επί χούντας.
Αλέκος:-Ακόμη πιο ενδεικτικό. Αλλά πάμε και σε κατι άλλο που είχαμε αρχίσει, το «ο λαοδς
δεν διδάσκεται, διδάσκει» που’λεγε στον Σικελιανο ο Καζαντζάκης που μόνο «λαοκόλαξ»
δεν θα μπορουσε να θεωρηθει την στιγμη που΄λεγε «δεν αγαπώ τον ανθρωπο αλλά αυτό
που’ναι μεσα του και τον καίει» , αρα εννοούσαν κι οι δυο ότι όταν οι ποιητές μεταφέρουν σε
εμάς αυτό που έμαθαν απο τον λαό εννοούν τον λαό στις υψηλότερες στιγμές του, όχι τον
κάθε αερολόγο ή ξερόλα του καφενείου ή της καφετέριας , που ίσως θαθελε τον εαυτό του
να αντιπροσωπεύεται στην ποίηση για να την θεωρήσει ότι όντως αντανακλά τον λαό. Π.χ.
σιγά μη καθόταν οι ποιητές να εμπνευστούν από τον λαό και υπό την έννοια του να
γράφανε ποίημα για την «σοφία» ή την «τόλμη» κάποιου νεαρού που λέει «και γιατί
κοινώνησε ο ψαράς πριν πάει στην Πίνδο; Ήταν κι ο ίδιος θεούσος; Ή απλώς ή δεν
τολμούσε να πάει κόντρα στη γυναίκα του ή στην μάνα του, ή τη γιαγιά του, ή την θεία του
που του λέγανε να κοινωνήσει;» . Ή σιγά μην κάτσει να κάνει ποίημα την απλή απάντηση
«και δε μου λες ρε φίλε: πιο πολλά κότσια θαχε αυτός που θα καθότανε να κανει κηρυγμα
αθεϊας , στην μανα του και τη θεια του και στη γυναικα του, αν υπάρχει κόλαση και
παράδεισος κλπ από εκείνον που θάλεγε «για να’μαι μέσα ως προς τα μεταφυσικά κάτσε να
κοινωνήσω και μετά θα πάω να ρισκάρω να σκοτωθώ π.χ. για να προστατεύσω τα παιδιά τα
δικά μου και των άλλων όπως κι εκείνοι θα κάνουν το ίδιο για τα παιδιά τα δικά τους και τα
δικά μου». Εν κατακλείδι: Η αντιπροσώπευση στην ποίηση δεν γίνεται με ποσοστώσεις όπως
οι διορισμοί, δεν είναι «γράψε και για μας, μπορεί να σου φαίνονται μπούρδες αυτά που
λέμε, αλλά είμαστε τόσο τοις εκατό του λαού», σε αυτό η μόνη απάντηση της ελευθερίας
του λόγου είναι «εσύ , μαζί με το ποσοστό σας, γράφτε τα. Και μετά εγώ, ελεύθερα, θα πω τη
γνώμη μου γι’αυτά που γράψατε, κι όσοι μας ακούν θα πουν ελεύθερα την γνώμη τους ο ένας
στον άλλο ή σε εμάς, και όλοι ελεύθερα θα αλληλοδιαμορφωθούμε …κλπ κλπ ».
Τζώννυ:-Σούζυ, τι ακους τον Μακενζι και τον ντ’Αρτανιάν να λενε τη στιγμη αυτή;
Σούζυ:- «Ν’αγιασει το στόμα σου», τι άλλο; Εννοώ το στόμα του κυρίου Αλέκου
Αλέκος:-Τζώννυ αν θυμαμαι από κατι, σχεδον σαν συνθηματικά, που ειπατε με την Σούζυ,
κατι θα λεγατε για οικονομικο συστημα Γερμανιας που σας εγραψαν οι μπαμαδες σας σαν
απαντηση σε δική σου ερωτηση, κατι άλλο με Τομ Σώγερ, ελπίζω δεν τα’χετε ξεχασει και
αργουν, εκτος βεβαια και αν ειμαστε ακομη εντός Κάντο Χενεράλ Για τα άλλα με Μίκη και
Χάιζενμπεργκ εφήβους , ενταξει το πηρα αποφαση ότι, από Σούζυ τουλάχιστον, δεν θα τα
ακούσουμε… Απλως υπενθυμιζω χωρις καν να σας λεω αφηρημενους…
Λένα:- …Ωχ αμάν! Εγω όμως υπήρξα αφηρημένη. Παρασύρθηκα με τα περι Σόϋμπλε και
ξέχασα να συμπληρωσω εκει με το κόκκινο χρώμα της ανατολής που είναι σαν να το
προκαλουν οι καρδερίνες που με το χρωμα τους μοιαζουν σαν σταγόνες από αιμα και που
είναι και σαν την ανατολή να την φέρνουν κατι άλλες καρδερίνες, σαν την Ράτσελ Κόρρυ
στην φωτογραφία, που κατά τους στιχους ματωνουν την ανατολή αφαιμασσομενες οι ίδιες,
ξέχασα λοιπόν να συμπληρώσω ότι η εκτέλεση του «αν θυμηθεις στ’ονειρό μου σε
περιμενω να’ρθεις» από Μαίρη Λίντα που λέγαμε ότι δυστυχώς κατέβηκε από γιουτιουμπ,
ειχε σαν βιντεο απλως τις κοκκινες παπαρούνες σε ένα πρασινο λειβαδι που, επειδη
βγαινουν και στην Ελευσίνα οι αρχαίοι τις θεωρουσαν σαν σταγόνες από το αίμα της Κόρης,
και σαν τις ανεμωνες που ελεγε πριν λιγο για τον Άδωνι και τον Χριστό ο Σικελιανός. Τέλος
πάντων η ηχητική εκτέλεση της Μαίρης Λίντα συνεχιζει να υπαρχει ευτυχως, απλώς το
βιντεο δεν υπαρχει. Θυμαστε παιδιά ποιος μα ειπε για την Περσεφόνη και τις παπαρουνες, ε;
Ο αδελφός του Κώστα ο Λευτέρης, ο ξεναγός, που δεν ειχε μπορεσει να παει τότε με τον
κυρ Σπύρο και τον Κώστα και τον Γιάννη στην συναυλια του Θεοδωράκη στην
Μακρόνησο.Τζώννυ συνέχισε σε αυτό που θα’λεγες…
Τζώννυ:-Αφού πρωτα προσθεσω ότι μόλις μας δειξατε τι κινδυνευουμε να παθουμε επειδή,
δυστυχώς, χρειαζεται να ασχολούμαστε και με τα ορκ σαν τον Σόϋμπλε και την Μερκελ.
Είστε όμως φαινομενο εγρηγορσης και ετοιμοτητος. Σας ευχαριστουμε και εκ μερους της
γενιας μας που το ξεχασαμε. Λοιπον: Τα περι Τομ Σωγερ δεν είναι από τους μπαμπαδες μας,
είναι από την κυρια Λένα, θα σας τα πει η ίδια, σχετικά με Καντο Χενεραλ ναι, εχουμε ένα
ακομα, και αμεσως μετα παμε σε αυτό που ειπατε με τους μπαμπαδες μας και την ερώτησή
μου και …μισό λεφτο το στοίχημα για μια προβλεψη λέγεται μόνο στο αυτί σας …(παει και
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του το ψιθυριζει)… «στοίχημα ότι αμέσως μετά το τραγουδι του Καντο Χενεραλ που θα

ακουσουμε, η Σούζυ από μονη της θα αρχισει μια κουβέντα που από μονη της θα την
οδηγησει να πει και για αυτά που λετε οτι δεν θα πει. Αν κερδισω τότε θα πειτε «πεφτω και
παιρνω», απλως προφορικά, αν χασω θα πω εμπράκτως «πέφτω και παίρνω και θα τα πω εγω
αυτά που δεν ειπε» …(επιστρέφοντας)…Πάει το στοίχημα;
Αλέκος:-Πάει
Τζώννυ:-Η ιδιότητα της φιλολόγου, η οποία, όπως και προ ολίγου ειδαμε, ποτέ δεν κοιμαται
μεσα στην κυρία Λένα αλλά είναι πάντα ετοιμη να πεταχτει σαν ακόντιο, παρατηρησε ότι η
απότομη και συντομότατη αρχή των στιχων με μια ιγκουάνα που μεσα στο λυκόφως τιναζει
τη γλώσσα της επίσης σαν ακοντιο είναι αναφορα στο ότι κατά τον ποιητή το «γεννηθήτω»
της κοσμογονίας, του ποιητικού σύμπαντος, δεν είναι μια εκρηξη τύπου μπιγκ μπανγκ είναι
η γλώσσα, η λέξη «ειπε» της φράσης «και ειπεν ο Θεός «γεννηθήτω το τάδε και εγένετο
ταδε» και κατά το ποίημα που θα δουμε και κατά το συνοδευτικο βιντεο το γεννηθητω που
θα δουμε για κάθε ειδος ζώου είναι απλως το περασμα μια πτησης πανω κι από άλλη μια
περιοχη του δάσους ή της ζουγκλας όπου ζει κι άλλο ένα ειδος ζωου, η δε στιγμή του
γεννηθητω είναι απλως σαν τη στιγμη που ξυπναει το πρωι ένα ζωο και πιο γρηγορα κι από
μια εκρηξη ξαναδημιουργειται ενας κοσμος στη συνείδησή του όταν ανοίγοντας τα ματια
του φωτίζεται ο κόσμος αυτος και γινεται κι ορατός, αλλά για το ποσο όλα αυτά το ποιημα τα
λεει όσο απλα όσο το πασιγνωστο εργο του Ντισνευ «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» εκει με τις στιγμες από
ζωα στο δασος που ξυπνανε και για το ποσο λεει και για αλλα που μελετησε ο μεγας
βιολογος που η συμπαθεια της Σούζυ ο Νικος ο μελισσάς αποκαλουσε γιγαντα θα μας πει η
Σουζυ εκ μερους της οποιας σας λεω ότι η μελοποιηση του Θεοδωράκη ακολουθει μεχρι και
ένα ακόντιο στην πορεία του , όπως και ότι στο «Οι απελευθερωτες» ακολουθει υπόκρουση
του σπαγγεττι γουέστερν«Μονομαχια στο Ελ Πάσο»,κατά την Σούζυ πάντα, άσε πια τι
συμβαινει όταν η φωνη που θα ακουσουμε αγχωνεται τρελλά με την εμφάνιση ασβών…
ΜΕΡΙΚΑ ΖΩΑ

ALGUNAS BESTIAS

http://www.youtube.com/watch?v=GI9Xk8ZgaTw
http://www.youtube.com/watch?v=67Pp2cz1DPY
http://www.youtube.com/watch?v=aDPi11XhcG8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vb2rx8eO0jc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xm8otUCp2Z0

Ήταν το λυκόφως της ιγκουανα.

ERA el crepusculo de la iguana.
ERA el crepusculo de la iguana

Desde la arcoirisada cresteria
Απ’τη γυαλιστερή της έπαλξη
Su lengua como un dardo
μια γλώσσα σαν ακόντιο
se hundia en la verdura
εκτιναχτηκε προς την πρασινάδα,
Su lengua como un dardo
μια γλώσσα σαν ακόντιο
se hundia en la verdura
εκτιναχτηκε προς την πρασινάδα
el (hormiguero) monacal pisaba
ο μοναστικός μυρμηγκοφάγος
monastic anteater trod
περπατούσε πατώντας
con inclodioso pie la selva,
την ζούγκλα με πόδια μελωδικά
el (hormiguero) monacal pisaba
con inclodioso pie la selva,
el guanaco fino como el oxigeno
το γκουανακο λεπτο σαν οξυγόνο
en las anchas alturas pardas iba
στα πλατια καφετια ύψη
calzando botas de oro,
φορούσε μπότες από χρυσάφι ,
mientras la llama abria candidos
ενώ το λαμα άνοιξε ματια ειλικρινη
ojos en la delicadeza
προς την νοστιμιά του κόσμου
del mundo lleno de rocio
την καλυμενη από από δροσερή πάχνη
mientras la llama abria candidos ojos
en la delicadeza
del mundo lleno de rocio.
Desde la arcoirisada crestería Desde la arcoirisada cresteria
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Su lengua como un dardo
se hundia en la verdura
Su lengua como un dardo
se hundia en la verdura
el (hormiguero) monacal pisaba
con inclodioso pie la selva,
el (hormiguero) monacal pisaba
con inclodioso pie la selva,
el guanaco fino como el oxigeno
en las anchas alturas pardas iba
calzando botas de oro,
mientras la llama abria candidos ojos
en la delicadeza
del mundo lleno de rocio.
mientras la llama abria candidos ojos
en la delicadeza
del mundo lleno de rocio.
Los monos trenzablan un hilo
interminablement erotico
en las riberas de la aurora,
derribando muros de polen
y espantando el vuelo violeta
de las mariposas de Muzo.
Era la noche de los caimanes,
la noche pura y pululante
derribando muros de polen
y espantando el vuelo violeta
Era la noche de los caimanes,
la noche pura y pululante
Era la noche de los caimanes,
la noche pura y pululante
Los monos trenzablan un hilo
interminablement erotico
en las riberas de la aurora,
derribando muros de polen
y espantando el vuelo violeta
de las mariposas de Muzo.
Era la noche de los caimanes,
la noche pura y pululante
de hocicos saliendo del legamo,
y de las cienagas sonolientas
y de las cienagas sonolientas
un ruido opaco de armaduras
volvia al origen terrestre.
Desde la arcoirisada cresteria
El jaguar tocaba las hojas
arcoirisada crestería
con su ausencia fosforescente,
arcoirisada crestería
el puma corre en al ramaje
arcoirisada cresteria

Οι πίθηκοι ύφαιναν
μια ατελείωτα μακριά ερωτική κλωστή
που έφτασε μέχρι τα σαν παραλία σύνορα της αυγής
κατεδαφίζοντας τοίχους από γύρι
και ξυπνώντας την μωβ πτήση
μιας πεταλούδας στο δάσος
It was the night of the alligator,
the night pure and pullulating
leveling walls of pollen
and startling the violet flight
It was the night of the alligator,
the night pure and pullulating
It was the night of the alligator,
the night pure and pullulating
The monkeys wove
an unendingly long erotic thread
on the shore-like borders of dawn,
leveling walls of pollen
and startling the violet flight
of the butterflies from Muzo .
Ήταν η νυχτα του αλιγάτορα
νύχτα αγνή και που σκορπούσε γύρι
με μουσούδες που αναδύονταν απ’την ιλύ
κι απ’τα νυσταλέα έλη
κι απ’τα νυσταλέα έλη
ένας υπόκωφος θόρυβος όπλων
επέστρεφε στο αρχικό του έδαφος
Απ’τη γυαλιστερή έπαλξη
Το τζάγκουαρ αγγίζει τα φύλλα
με την φωσφορίζουσα απουσία του
το πούμα ορμάει μέσα απ’το φυλλωμα

σαν φωτιά, φωτιά
σαν φωτιά από πείνα που καταβροχθίζει

como el fuego el fuego
el fuego devorador
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mientras arden en el los ojos
ενώ μέσα του καίνε
alcoholicos de la selva.
τα αλκοολικά μάτια της ζούγκλας
en el los ojos
alcoholicos de la selva.
Los tejones rascan los pies del rio
Ασβοί ξύνουν τα πόδια του ποταμού
Los tejones rascan los pies del rio…
Badgers scratch the river’s feet…
Los tejones rascan los pies del rio…
Badgers scratch the river’s feet…
Los tejones rascan los pies del rio…
Badgers scratch the river’s feet…
Los tejones rascan los pies del rio…
Badgers scratch the river’s feet…
Desde la arcoirisada cresteria
From its glistening battlement
Su lengua como un dardo
a tongue like a javelin
se hundia en la verdura
darted into the verdure,
el monacal pisaba
the monastic anteater trod
con inclodioso pie la selva,
the jungle with melodious feet,
el guanaco fino como el oxigeno
the guanaco fine as oxygen
en las anchas alturas pardas iba
in the wide brown heights
calzando ,
was wearing boots
husmean el nido cuya
οσμίζονται την φωλιά
delicia palpitante
που στην παλλόμενη λιχουδιά της
atacaran con dientes rojos.
θα επιτεθούν με κόκκινα δόντια
Y en el fondo del agua magna,
Και στο βάθος του παντοδυναμου νερου
como un circulo de la tierra,
σαν κύκλος γυρω απ’τη γη
esta la gigante anaconda
είναι η τεραστια ανακόντα
cubierta de barros rituales,
καλυμενη με τελετουργικη λάσπη
cubierta de barros rituales
καλυμενη με τελετουργικη λάσπη
devoradora y religiosa.
αδηφαγα και θρησκα
Τζώννυ:-Σούζυ θα μας πεις τώρα και την ιστορια με τον Μαραντονα και τον Μπους;
Σούζυ:-Δεν σφάξανε. Πες τα εσυ (ανοίγει ένα φάκελλο τον οπιόιο και προβαλει και διαβαζει απνευστί)
Ο Κόνραντ Λόρεντς ήταν ένας από τους βιολόγους που ίδρυσαν την ηθολογία την μελέτη
δηλαδή των ζώων σε κατάσταση ελεύθερης ζωής κι όχι αιχμαλωσίας, θεωρώντας πως όπως
κι η μελέτη ενός ανθρώπου αν ζούσε χρόνια σε κλουβί δεν θαταν ακριβώς μελέτη
ανθρώπινου όντος αλλά παραμορφωμένου ανθρωπίνου όντος, έτσι κι η μελέτη ενός πιθήκου
ή λιονταριού ή πουλιού ή ψαριού κλπ σε κλουβί ή γυάλα για μεγάλο μέρος της ζωής τους
δεν θα ήταν μελέτη πιθήκου ή λιονταριού ή πουλιού ή ψαριού κλπ. Συγκατοικούσε με ζώα
σε μια μεγάλη φάρμα από τότε που γεννήθηκε (κι ο πατέρας του ζωολόγος ήταν, με
παρόμοιους προσανατολισμούς) μέχρι τα 90 του, και βάλε, που πέθανε. Ζούσε μαζί τους,
μιλούσε μαζί τους κι έγραψε ένα βιβλίο για το πώς κάποιος, υπό μίαν έννοια, μιλάει με
πάπιες, χήνες, κάργιες κλπ . Με την γυναίκα του μεγάλωσαν τα παιδιά τους μαζί με τα ζώα
που μοιράζονταν τη φάρμα τους μεγαλώνοντας τα δικά τους μικρά εκεί. Κατέληξε σε
συμπεράσματα περί του τι κοινωνική ζωή λαμβάνει χώρα π.χ. κατά την σουλατσάρισμα
μπρος πίσω που κάνουν όλη μέρα οι χήνες, συγκεκριμένα: συμβαίνουν αρραβώνες, γάμοι,
μοιχείες, αντιζηλίες, έρωτες χωρίς ανταπόκριση, μονομαχίες, επιδείξεις ιεραρχικής
ανωτερότητας, επιδείξεις μαγκιάς και επιδείξεις ιπποτισμού ή φροντίδας και προστασίας κλπ,
και συμβαίνουν με τρόπους που φωτίζουν και τα αντίστοιχα ανθρώπινα αντίστοιχα. Κι από
κει έφτασε σε συμπεράσματα και συνέπειες που ξεκινούν από την φύση των αρχετύπων μέχρι
την φύση της γλώσσας, από την φύση των ιδεών περί εξέλιξης μέχρι την φύση της αίσθησης
του χώρου (και μάλιστα είχε την έδρα του Καντ στην γενέτειρα του φιλοσόφου για ένα
διάστημα) κι από την φύση της επιθετικότητας μέχρι την φύση της θρησκείας. Επίσης έγραψε
απλά και σύντομα βιβλία που κινούνται από απολογισμούς συνομιλιών του και αστεϊσμών
του με τα ζώα, σαν να φορούσε «Το δαχτυλίδι του βασιλιά Σολομώντα» (όπως ονομάζεται το
μυθικό μαγικό δαχτυλίδι το οποίο επέτρεπε στον κάτοχό του να συνομιλεί με τα ζώα, και που
ο Λόρεντς θεωρούσε περιττό γιατί θεωρούσε την συνομιλία αυτή δυνατή για όλους και χωρίς
μάγια) μέχρι προσπάθειες παρέμβασης στην πορεία του πολιτισμού που επεσήμαιναν αυτά
που θεωρούσε «Τα οκτώ θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας». «Πελεκούδια απ’τον
πάγκο του δασκάλου», που λέει κι ο ιδιωματισμός, έγιναν ολόκληρα βιβλία ή φιλμ από
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ανθρώπους που ενέπνευσε. Για παράδειγμα το έργο με την κοπελίτσα με το φτερωτό
ποδήλατο που δίδαξε στα χηνάκια πώς να πετάνε διότι την είχανε πάρει για μαμά τους
σχετιζόταν με μια ανακάλυψη κι ένα περιστατικό απ’τη ζωή του Λόρεντς: ήταν μια φορά
γονατιστός πάνω από αυγά χήνας έτοιμα να ανοίξουν γιατί ήθελε να παρατηρήσει την
διαδικασία και σε λίγο παρατήρησε ότι οι νεοσσοί κλαίγανε ακόμα κι όταν η μαμά τους ήταν
παρούσα, αλλά σταμάταγαν το κλάμα όταν πλησίαζε ο ίδιος, κι έτσι συνειδητοποίησε ότι τα
χηνάκια, όχι όμως και τα άλλα πουλιά όπως έλεγξε άλλη φορά, θεωρούν μαμά τους το ον που
θα αντικρύσουν βγαίνοντας από το αυγό. Επίσης συνειδητοποίησε από το κλάμα τους ότι τον
αναγνώριζαν μόνο όταν τον έβλεπαν στα τέσσερα όπως τον είχαν πρωτοδεί (όταν σηκωνόταν
όρθιος ξανα-έκλαιγαν) κι έτσι συνειδητοποίησε ότι για να μην αφήσει ορφανά , εν ονόματι
της εμπειρικής επιστήμης, τα καϋμένα τα συγκεκριμένα χηνάκια, θα έπρεπε για κάποιο
αρκετό διάστημα να κάνει, όσες δουλειές γινόταν, στα τέσσερα και κοντά στα χηνάκια επί
αρκετές ώρες της ημέρας. Τα έκανε όλα αυτά και ενώ τα έβγαζε βόλτα στον κήπο αυτός
μπροστά τους στα τέσσερα και κακαρίζοντας σαν χήνα και κοιτώντας κάθε τόσο πίσω του
πάνω απ’τον ώμο του μην χάθηκε κανένα μη βλέποντάς τον όπου τα χορτάρια ήταν
ψηλότερα απ’τα χηνάκια, γινόταν αντιληπτός από τους περαστικούς και θεωρήθηκε μάλλον
αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, και όταν αργότερα σήκωσε φράχτη μη συμβούν κι άλλα
τέτοια και χάσει και το τουπέ του και όποιο καλό όνομα τουχε μείνει στο χωριό, παρέστη η
ανάγκη να ελέγξει κάτι στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι κάργιες χωρίς όμως να
αναγνωριστεί από αυτές σαν το ίδιο πρόσωπο που έβλεπαν σε κάποιο άλλο πλαίσιο, ή σε
κάποιο άλλο χρόνο , δεν θυμάμαι, ίσως επρόκειτο για πείραμα με δύο διαλέκτους, αλλά δεν
έχει σημασία αυτή τη στιγμή, κι έτσι φόρεσε ένα αποκριάτικο κουστούμι διαβόλου ή
Μεφιστοφελή πουχε ντυθεί μια φορά και όταν σκαρφάλωσε στα ψηλά κλαριά να
συνομιλήσει με τις κάργιες κράζοντας κι αυτός, έγινε και πάλι αντιληπτός από τους
συγχωριανούς του που είδαν τον σοφό ντυμένο διάβολο να κράζει, πάνω σε ένα δέντρο και
γύρω του να πετάνε κάργιες. Τέλος πάντων, υπάρχουν κι ακόμη αστειότερες ιστορίες εκείνο
το βιβλίο, ιδιαίτερα ένα συμβάν με ένα όχι και τόσο έξυπνο όρνιο που τρομοκράτησε τις
προσκεκλημένες της γυναίκας του για τσάϊ στο σαλόνι τους…και με ένα πιθηκάκι (πουχε
μάλιστα και φιλία με τα παιδιά του Λόρεντς και τους πήγαινε μπανάνες όταν ο Λόρεντς
τάβγαζε στην αυλή αλλά μέσα σε κλουβί (εννοώ σκεπαστό μεγάλο πάρκο δωματίου σαν
αυτό που βάζουμε εμείς τα μωρά) για να μη τα πολύ-περιεργάζονται και τα βλάψουν τα άλλα
ζώα) Όκεϋ, μόλις και μετά βίας μπορώ να εμποδίσω τον εαυτό μου να πει την ιστορία με το
πιθηκάκι και την ιστορία με το όρνιο αλλά επειδή ένα από τα πράγματα στα οποία υπάρχει
λόγος να πάμε είναι ένα πόϊντ του Λόρεντς για το χιούμορ, δεν θέλω να νομίσουμε ότι το
πόϊντ του για το χιούμορ είναι τα αστεία μέρη της βιογραφίας του, άρα ας τις παρακάμψω…
Ή μάλλον ας τα πω, δεν θα πάρουν πολύ χρόνο ούτως ή άλλως: άλλωστε μόνο το όρνιο είναι
εκτός κύριας γραμμής, τώρα που το ξανασκέφτομαι η ιστορία με το πιθηκάκι δεν είναι καν
εκτός θέματος, άρα ας την πω αργότερα όταν το πόϊντ θα φτάσει στο δέον σημείο. Το όρνιο
λοιπόν αυτό τοχε αγοράσει από κλουβί ζωολογικού κήπου ο Λόρεντς για να το φέρει στο
κτήμα να ζει ελεύθερο. Εκείνο τον αγαπούσε πολύ κι όλο τον έπαιρνε από πίσω πετώντας
όταν πήγαινε εκεί κοντά με το ποδήλατο. Κάποτε που πήγε μακρύτερα , σε συνέδριο, με
ανοιχτό αμάξι πάλι τον πήρε από πίσω και , όπως φοβόταν ο Λόρεντς ότι θα συμβεί, όντως
δεν ήξερε να γυρίσει πίσω έτσι που απομακρύνθηκε μέχρι να τον χάσει απ’το οπτικό του
πεδίο. Μια φορά , αργότερα, πήγε σε άλλη πόλη με τραίνο, κι εκεί που περίμενε στον
σταθμό το τραίνο της επιστροφής είδε το όρνιο ψηλά στον ουρανό. Ήθελε να το φωνάξει, μα
δίσταζε γιατί η κραυγή του ήταν πολύ στριγγή, και θα τον παίρνανε για τρελό. Μα ξαφνικά
είπε «εν ονόματι της επιστήμη θα το πράξω» και έβγαλε την κραυγή. Ο κόσμος γύρω του
αλαφιάστηκε, μαμάδες αρπάξαν τα παιδιά τους και τρέχαν, αυτός δεν συνέχισε και τα
πράγματα γύρω του πήγαν να καλμάρουν. Ξαφνικά απάντησαν, αργά έστω, τα ανακλαστικά
του όρνιου, που έβγαλε την ίδια κραυγή και άρχισε να πετάει με κάθετη εφόρμηση, σαν
στούκας, προς τον σταθμό, ξανάτρεχε ο κόσμος να κρυφτεί ή να προστατεύσει τα παιδιά του,
το όρνιο ήρθε και έκατσε στον ώμο του Λόρεντς και ξαναηρέμησαν, όσο γινόταν, τα
πράγματα μα το κρετσέντο αγωνίας έγινε στην επιστροφή στο σπίτι, όπου συνέβη πάνω-κάτω
αυτό που ο Λόρεντς είχε το προαίσθημα ότι θα συμβεί επειδή την ήξερε την χαζομάρα του:
δεν τουκοψε του όρνιου ότι δεν γίνεται ο Λόρεντς ναναι και δίπλα του , με τον ώμο κάτω
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απ’τα πόδια του, και στο σαλόνι όπου όταν το όρνιο γύρναγε από πτήσεις στην περιοχή
όρμαγε να τον βρεί απ’το ανοιχτό παράθυρο κι έτσι μόλις είδε το σπίτι έφυγε απ’τον ώμο του
και όρμησε να τον βρει, που τον είχε επιθυμήσει κιόλας, στο σαλόνι βρίσκοντας πάλι
ανοιχτό το παράθυρο. Ο Λόρεντς έτρεξε να προλάβει ότι μπορούσε να προλάβει και
φτάνοντας στο σαλόνι ή σκηνή ήταν η εξής: Η γυναίκα του και φιλενάδες της καθόταν
ακίνητες με κλειστά μάτια και με άσπρα πρόσωπα γύρω απ’το τραπέζι. Και στη μέση το
όρνιο φτερούγιζε επί τόπου σαν ελικόπτερο γυρίζονας γύρω απ’τον εαυτό του μήπως και δει
τον Λόρεντς τον οποίο δεν έβλεπε. Γιατί άσπρα πρόσωπα;: Απ’το τόσο κοντινό φτερούγισμα
σηκώθηκε απ’τα φλιτζάνια το τσάϊ και πήγε πάνω τους και επίσης ή ζάχαρη απ’τη ζαχαριέρα
και κόλλησε πάνω στα υγρά από το τσάϊ πρόσωπά τους. Πάμε όμως σιγά-σιγά στο πόϊντ του
Λόρεντς για το χιούμορ που λέγαμε ότι έχει σημασία να δούμε: Λοιπόν: Ξέρουμε ότι ένας
τρόπος με τον οποίο τα αρσενικά ζώα προσπαθούν να προσελκύσουν ένα συγκεκριμένο
θηλυκό ζώο που έχουν επιλέξει να φλερτάρουν––πολλές φορές δεν προσπαθούν να στείλουν
γενική κλήση προς πάσαν θηλυκή που θα την λάβει ––είναι με το να τους αφιερώσουν, σαν
ερωτική απεύθυνση, έναν χορό που θα περιλαμβάνει και συμβολικές κινήσεις μάχης, σαν να
έλεγαν στο θηλυκό «αυτός είναι ο τρόπος που θα πολεμήσω για να σε προστατεύσω αν
παραστεί ανάγκη». Ακόμη και οι ομοφυλόφιλοι χήνοι χορεύουν αυτό τον χορό ο ένας
εραστής προς τον άλλο. Μπάϋ δε γουέϋ, αν μια χήνα έχει τύχει να ερωτευτεί τον ένα από
τους δύο , τότε τους ακολουθεί όλη μέρα, και όταν πάνε να κάνουν έρωτα μεταξύ τους
παρεμβάλλεται μεταξύ τους και τότε και οι δύο χήνοι , μια ο ένας μια ο άλλος, της κάνουν
έρωτα, λες κι έτσι λένε «είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μια γυναίκα να μας χωρίζει» με τρόπο
που να μη θεωρούν ούτε ότι απάτησαν τον εραστή τους ούτε ότι απατήθηκαν από αυτόν.
Θυμίζουν βέβαια, κι αυτά κι άλλα που θα δούμε στις μονομαχίες, συμπεριφορές Ομηρικών
ηρώων, ο δε Λόρεντς παρατηρεί ότι, και γενικότερα, συμπεριφορές που νομίζουμε ότι τις
έχουμε μόνο κατόπιν ελλόγου σκέψεως τις μοιραζόμαστε με πολλά ζώα, π.χ. την περίοδο
αρραβώνα ως έλλογη δοκιμή ταιριαστής συμβίωσης, όπως επίσης συχνά μοιραζόμαστε
συμπεριφορές σαν π.χ. την εξής: χήνοι με παράλληλη σχέση μοιχείας κτίζουν φωλιά για την
σύζυγο αλλά δεν κτίζουν φωλιά για την ερωμένη. Προχωρούμε: Κατά τον Λόρεντς, ο τρόπος
που αρσενικά ζώα λένε στην αγαπημένη τους «σ’αγαπώ» είναι με το να κάνουν προς αυτήν
μια κίνηση «ως-εάν-έκαναν-επίθεση» και ξαφνικά, τελευταία στιγμή, να αλλάζουν
κατεύθυνση και να χτυπάνε ένα κοντινό αντικείμενο ή και ένα άλλο ζώο που έτυχε να
περνάει. Ούτως ειπείν, αυτές οι σαν-λέξεις κινήσεις-σύμβολα για το «σ’αγαπώ» είναι
«αυτές είναι οι κινήσεις που ποτέ δεν θα κάνω εναντίον σου». Είναι επίσης γνωστό ότι τα πιο
πολλά ζώα αγριεύονται άμα τους χαμογελάσεις , διότι το να γυμνώσεις τα δόντια σου, όπως
στο χαμόγελο, είναι γι’αυτά καμπανάκι σταντμπαϋ σαν να τα γυμνώνες για να τους επιτεθείς
και να τα δαγκώσεις. Συνδυάζοντας τις δύο ιδέες ο Λόρεντς κάνει την εικασία ότι το
ανθρώπινο χαμόγελο ήταν, για την περίοδο της ανθρωπότητας πριν την ομιλία, η σαν-ομιλία
κίνηση που αντιστοιχούσε προς το «σ’αγαπώ» που λένε τα ζώα με την ως-εάν-για-επίθεση
κίνηση που κάνουν τα ζώα. Το «γυμνώνω τα δόντια μου μα δεν σε δαγκώνω ώστε να ξέρεις
την διάθεση που νιώθω για σένα» έγινε ο τρόπος να μεταδίδεται σε οπτικούς όρους η γλυκειά
διάθεση που κάποιος ένιωθε για κάποιον άλλο πριν οι λέξεις μέσω κινήσεων δώσουν τη
θέση τους στις λέξεις μέσω ήχων, πιθανώς πριν περάσουν από φάσεις, ή συνυπάρξουν με
φάσεις, ή υπάρξουν πριν από αυτές φάσεις , στις οποίες άλλοι ήχοι, όχι λέξεις, ήταν επαρκής
ομιλία, όπως στα ζώα ή όπως οι μελωδίες ακόμα είναι σ’εμάς τους ανθρώπους ακόμη και
χωρίς λόγια. Αυτό το γύμνωμα των δοντιών χωρίς δάγκωμα ίσως είναι η απαρχή του
χαμόγελου και του γέλιου. Αλλά για να πάμε στο τελικό πόϊντ του Λόρεντς χρειαζόμαστε
μια ακόμα παρατήρησή του: Θεωρεί πολύ παραπλανητική και εγωκεντρική εκ μέρους του
ανθρώπου την εντύπωση ότι η επαφή του με τη ζωώδη του φύση θα τον έκανε πολύ
επιθετικό και ότι οι λογικές του λειτουργίες και ικανότητες, που εκτελούνται μέσω του
εγκεφαλικού του φλοιού (ο οποίος είναι ένα πρόσφατο δημιούργημα της εξέλιξης κι επίσης
είναι πολύ πιο τελειοποιημένος στον άνθρωπο απ’ότι στα άλλα ζώα και τον διαφοροποιεί από
αυτά σε πολλά κεντρικότατα γνωρίσματα) τον κάνουν λιγότερο επιθετικό είναι λανθασμένη:
τα ζώα περιμένουν να ξαναμεγαλώσει ο πληθυσμός ενός είδους που κυνηγούν ως τροφή πριν
το ξανακυνηγήσουν, αν τον δουν να μειώνεται, ενώ ο άνθρωπος , όπως συχνά λένε, είναι το
είδος που θα χρησιμοποιούσε τον ορθολογισμό του για να σκοτώσει την τελευταία φάλαινα
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για να βγάλει λεφτά πουλώντας μπαλένες. Θεωρεί ότι η επαφή με στοιχεία του ασυνειδήτου
μας που είναι ζωώδη μας κάνει πιο πολιτισμένους και όχι το αντίστροφο, κι επίσης θεωρεί ότι
ένα από τα στοιχεία μέσω των οποίων η θρησκεία μας κάνει λιγότερο επιθετικούς είναι με το
να μας φέρνει σε επαφή με τέτοια προ-λογικά στοιχεία του ασυνειδήτου μας που μας κάνουν
τόσο ειρηνιστές όσο είναι τα ζώα. Και θεωρεί ότι πολλές από τις φαντασμένες μας
αντιλήψεις περί των διαφορών μας από τα ζώα, ειδικά ως προς την λογική μας και την
ελευθερία βούλησής μας είναι, ειρωνικά για μας, ακριβώς τα σημεία όπου ακολουθούμε
μοντέλα συμπεριφοράς σαν και αυτά που ακολουθούν τα ζώα, είδαμε ήδη π.χ. ότι τα περί
περιόδου αρραβώνα για ελεύθερη δοκιμή κι επιλογή των μελλοντικών μας συντρόφων
υπάρχουν και σε πολλά είδη ζώων. Άσε πια πόσο η σύγκριση είναι εις βάρος μας ως προς
την διαφορά συμπεριφοράς συζύγων που δέρνουν τις γυναίκες τους επειδή δεν μπορούν να
δείρουν το αφεντικό τους ενώ τα ζώα μπορεί να χτυπήσουν ένα περαστικό για να θυμίσουν
στις γυναίκες τους ότι τις αγαπούν και ότι δεν θα τους έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο. Επίσης
αρχηγοί κρατών που συζητάνε για πόλεμο και ειρήνη σε ατέρμονες συνεδριάσεις, όπως και
Ινδιάνοι αρχηγοί που αποφασίζουν ενώ καπνίζουν την πίπα της ειρήνης και σκέφτονται αν η
μη επίθεση εκθέτει την χώρα τους ή την φυλή τους στα μάτια της αντίπαλης χώρας ή φυλής,
ή τους εαυτούς τους στα μάτια της δικής τους χώρας ή φυλής, ως δειλούς, έχουν τα
αντίστοιχά τους σε μονομαχίες μεταξύ ζώων, στις οποίες ψάρια μπλέκουν τις μασέλες τους
και τράγοι μπλέκουν τα κέρατά τους και σπρώχνουν σχεδόν ακίνητοι για ώρες, για να
ελέγξουν με ρεαλιστικό τρόπο αν η δύναμη που έχουν τους παρέχει τα προσόντα για να τα
βάλουν με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, και αν εκτίθενται ως δειλοί ενώπιον όσων τους
βλέπουν. Συνήθως η υποχώρηση μπροστά σε ανώτερο αντίπαλο δε τους εκθέτει ως δειλούς,
αυτό που τους εκθέτει ως δειλούς είναι το να μη τολμήσουν να φτάσουν καν στο στάδιο του
να μπλέξουν μασέλες ή κέρατα για να ελέγξουν, σαν σε μπρα-ντε-φερ αν τους παίρνει να
μονομαχήσουν. Η μπόντυ λάνγκουατζ της αξιοπρεπούς υποχώρησης είναι ότι αυτός που
παραδέχεται ανωτερότητα αντιπάλου, κατά την υποχώρηση , αφήνει συνήθως ακάλυπτο το
πιο ευαίσθητο σημείο του σώματός του, εκείνο όπου μια δαγκωνιά ή ένα χτύπημα ράμφους
θα μπορούσε να είναι και θανατηφόρο, και συνήθως ο δυνατότερος αντίπαλος έχει αρκετό
ιπποτισμό να μη κάνει χρήση της ευκαιρίας. Εκείνο το αστείο συμβάν με το πιθηκάκι θα
ταίριαζε μεν να ειπωθεί κι εδώ αλλά ας μη διακόψουμε τώρα αυτό που λέμε, θα θυμηθώ να
το πω αργότερα. Αυτά όχι μόνο φαίνονται, από πολλές απόψεις, πιο αξιοπρεπή κι ελεύθερα, ή
ακόμα και πιο ορθολογικά, από πολλές καταστάσεις με ανθρώπους, οι οποίοι συνήθως
φτάνουν σε μπλέξιμο εκ του σύνεγγυς μόνο αν έχουν , ή νομίζουν πως έχουν, τόσο πιο
τελειοποιημένα όπλα που δεν υπάρχει ρίσκο (κι αυτή η στάση βέβαια ορθολογισμό δείχνει,
αλλά μόνο ορθολογισμό), αλλά επίσης όλα αυτά φαίνονται πολύ παρόμοια , παρατηρεί ο
Λόρεντς, με την ανθρώπινη συμπεριφορά στη μυθολογία ή στην ιστορία για την ιπποτική
στάση είτε στον καιρό των Ομηρικών ηρώων είτε των ιπποτών: ο ένας από τους μονομάχους
αποκαλυπτόταν, έβγαζε δηλαδή το κράνος του, και γονάτιζε κι έσκυβε μπροστά στον
δυνατότερο ή πιο έμπειρο μαχητή ώστε είτε να του δοθεί είτε να του χαριστεί το θανατηφόρο
χτύπημα. Επίσης ο Λόρεντς εικάζει ότι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι είναι όλο και
πιο θανατηφόροι είναι ότι τα όπλα τους σκοτώνουν από όλο και μεγαλύτερη απόσταση, κι ότι
αν για να σκοτώσουν χρειαζόταν να έρθουν σε επαφή σώμα με σώμα με τον αντίπαλό τους
και να νιώσουν τον πόνο τους και την αγωνία του στον θάνατο, θα ταυτίζονταν αρκετά για να
έχουν περισσότερες αναστολές περί αυτού. Αλλά συνάδελφοί του, αναλύοντας το θέμα μέσω
μοντέλων που μπορούν να μελετηθούν μέσω θεωρίας των παιγνίων, λένε ότι το αμφισβητούν
αυτό κι ότι απέδειξαν ότι ο λόγος που τα ζώα σκοτώνουν λιγότερο συχνά απ’τον άνθρωπο
άλλα ζώα του είδους τους, δηλαδή ζώα που δεν τα βλέπουν ως τροφή, δεν είναι η ταύτιση με
τον αντίπαλο αλλά ο φόβος των δοντιών του και των νυχιών του στο δικό τους σώμα. Αυτά
δεν ανακύπτουν σε περίπτωση ζώων που τα βλέπουν ως τροφή αφού κανένα ζώο δεν θα
βάσιζε την διατροφή του σε ζώα ίσης ή μεγαλύτερης σωματικής δύναμης. Και τώρα ας δούμε
ένα ακόμη πόϊντ όπου το πάει ο Λόρεντς όταν παίρνει τα συμπεράσματά του, ή τις εικασίες
του, για την αγάπη και το χαμόγελο ως γύμνωμα των δοντιών χωρίς δάγκωμα και συνδυάζει
με αυτά τα πρόσθετα στοιχεία, για τη σχέση των ζώων με την ειρήνη και την επιθετικότητα
και την σχέση της θρησκείας προς τη ειρήνη και το ζωώδες υπόστρωμα του ανθρώπου. Είναι
ένα πόϊντ που το θεωρεί τόσο ελπιδοφόρο που το βάζει σε αυτό που αποκαλεί «επίλογο
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αισιοδοξίας» κι επίσης το θεωρεί τόσο κρίσιμα σημαντικό σε περίπτωση που ισχύει που
νιώθει ακόμα και την ανάγκη να απολογηθεί προς τον αναγνώστη του για το ότι διεκδικεί την
πάρα πολύ συγκεντρωμένη προσοχή του μήπως τυχόν κι ο αναγνώστης τον θεωρήσει σαν
πολύ αλαζόνα και καθόλου συνετό, την στιγμή που ολόκληρος Γκαίτε είχε κάποτε πει ή
γράψει κάτι που περίπου έλεγε «η σιωπή κάποιου για κάποια ζητήματα μπορεί να μην
οφείλεται στο ότι αδιαφορεί για αυτά ή ότι αγνοεί την σπουδαιότητα τους , αλλά μόνο στο ότι
γνωρίζει ότι δεν έχει τίποτε να προσφέρει για να κάνει την κατάσταση του ανθρώπου
λιγότερο οδυνηρή»…Α! θυμήθηκα : Λέει ο Γκαίτε: «Δεν εμφανίζομαι γιατί δεν έχω τίποτε να
πω που θα βοηθούσε την ανθρωπότητα να βελτιωθεί» κι ο Λόρεντς λέει «Ο λόγος που δεν
είμαι φαντασμένος όταν εμφανίζομαι ενώ ο Γκαίτε δεν εμφανιζόταν είναι ότι πιστεύω πως
τα συμπεράσματα που έφτασα παρατηρώντας τα ζώα, όταν κατανοηθούν θα θεωρηθούν
τόσο αυτονόητα και τετριμμένα όσο πραγματικά είναι» Ας δούμε μερικές ακόμα
λεπτομέρειες: Ο Λόρεντς λέει, ή αναφέρει κάποιον που λέει, ότι ο άνθρωπος είναι το τραγικό
ζώο που βρίσκεται σε θέση τύπου «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» ως προς το ότι :1 αν
ελευθερώσει την δημιουργικότητά του ελευθερώνεται και η επιθετικότητά του 2. αν
καταπιέσει την επιθετικότητά του χάνεται και η δημιουργικότητά του 3. Η επιθετικότητα που
μπορεί να ελευθερώσει είναι ικανή να καταστρέψει και τον εαυτό του και όλη την ζωή στην
γη. Ύστερα λέει ότι το χιούμορ είναι μια λειτουργία που φέρνει σε επαφή το λογικό του
ανθρώπου με το παράλογο και με το ασυνείδητο και επίσης είναι μια εκτόνωση της
επιθετικότητας του ανθρώπου με μη καταστροφικούς τρόπους, όπως το γύμνωμα των
δοντιών του ανθρώπου στο χαμόγελο δεν είναι για να δαγκώσει, κι έτσι το χιούμορ δεν
ξεριζώνει την δημιουργικότητα αφού ούτε και την επαφή με την επιθετικότητα ξεριζώνει. Κι
έτσι, σε μια εποχή χωρίς πίστη, ίσως ο άνθρωπος μέσω του χιούμορ προχωράει προς την
ειρήνη όπως άλλες φορές προχωρούσε προς τα κει μέσω της θρησκείας. Υπό μιαν έννοια το
χιούμορ γίνεται θρησκεία με τρόπο που μπορεί να σώσει από την εξαφάνιση την
δημιουργικότητα του ανθρώπου και να σώσει και τη ζωή στη γη από την επιθετικότητα του
ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό αναλύει ο Λόρεντς κάποιες ιδέες του Τσέστερτον για το πώς το
χιούμορ παίρνει την θέση της θρησκείας αλλά ας μη επιμείνουμε περαιτέρω. Λοιπόν:
πιθανές αμφιβολίες ή ενστάσεις που θα μπορούσε να έχει κανείς για την οπτική του Λόρεντς
ολικά: άπαξ και διαβάσει κανείς τον Μάμφορντ μπορεί να έχει κι άλλη μια ένσταση, και πριν
τον διαβάσει όμως μπορεί να έχει διάφορες , τις οποίες συναντάει αν συζητήσει για τον
Λόρεντς με φίλους του με ενδιαφέροντα διαφορετικά από την ανάλυση της αίσθησης του
χώρου κλπ. Ας δούμε μερικές από τις πιο αναμενόμενες αντιρρήσεις: Η αντίρρηση που
αποκτά κανείς στον Λόρεντς μετά την ανάγνωση του Μάμφορντ είναι ότι η εικόνα του
ανθρώπου σαν του τραγικού ζώου που είναι στο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα κλπ ίσως είναι
βεβιασμένη λόγω του ότι ο άνθρωπος , και ο Λόρεντς, δεν έχουν επαρκή κατανόηση των
ριζών του πολέμου. Εξ ίσου βεβιασμένο, και για τον ίδιο λόγο, ίσως είναι το συμπέρασμα ότι
ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα ζώα επειδή η δημιουργικότητά του συνδέεται τραγικά με
την επιθετικότητα. Η αντίρρηση όπως την έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Μάμφορντ στην
αναφορά του στο βιβλίο του Λόρεντς «Επιθετικότητα» είναι: Καλή ζωολογία, κακή
κοινωνιολογία , αφού δεν εξηγεί τι συνέβη λίγες χιλιάδες χρόνια πριν τις μέρες μας και
άλλαξε τον τρόπο που γινόταν ο πόλεμος. Άρα ίσως και το συμπέρασμα του Λόρεντς για την
σχέση δημιουργικότητας και επιθετικότητας είναι βεβιασμένο λόγω του τρόπου που
βασίζεται στην εικόνα του ανθρώπου στις λίγες τελευταίες χιλιάδες χρόνια που ο Λόρεντς,
ούτως ή άλλως, καθόλου δεν μελέτησε. Πάμε στις άλλες αντιρρήσεις: Υπάρχουν κι άλλες
ανθρώπινες δυνατότητες, εκτός από το γέλιο, που ίσως έχουν εξ ίσου βαθειά και σημαντικά
υποστρώματα. Μόνο αν έχουμε υπερ-εστιάσει στην πιθανότητα ότι δημιουργικότητα και
επιθετικότητα συνδέονται βαθιά θα εστιάσουμε τόσο πολύ πλέον στον σωτήριο ρόλο του
γέλιου σαν ειρηνικού γυμνώματος δοντιών. Ας δούμε και άλλες λειτουργίες με βαθειές ρίζες
κι ας εξετάσουμε και το αν είναι σημαντικές για το θέμα πόλεμου και ειρήνης. Η εστίαση του
Λόρεντς στο γέλιο δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει προς το να σκεφτόμαστε ότι το
γέλιο είναι κάτι μοναδικό και όχι απλώς μέρος ενός πιο ολοκληρωμένου συνόλου στάσεων
προς τον κόσμο που όλες αγγίζουν βαθειά και σημαντικά υποστρώματα: Δεν είναι ο χορός
κάτι παρόμοιο;: που αγγίζει και συνειδητό και ασυνείδητο, και που αγγίζει και το ανθρώπινο
και το ζωώδες μας μέρος, και που είναι ικανό να εκφράσει και τα βάϊμπς ειρήνης μέσα μας
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και τα πολεμικά αφού υπάρχουν χοροί του πολέμου, και που μπορεί όσο και το γέλιο να
εκτονώσει την επιθετικότητα με μη βίαιους τρόπους. Ακόμη και το ποδόσφαιρο εκτονώνει
πολεμοχαρείς ανάγκες και, έτσι κι αλλιώς, δεν κάνουν μερικές φορές οι νεανικές συμμορίες
τουρνουά μπρέϊκ-ντανς αντί οδομαχιών; Εκτός από τον χορό δεν είναι και το σεξ κάτι τέτοιο
παρά την επιθετικότητα που συχνά γεννά η αντιζηλία; Και δεν είναι η τρυφερότητα, ακόμη
και στον πιο ασεξουαλικό και μη οργασμο-γενή ή οργαμο-στρεφή γάμο εξ ίσου ικανή να
αγγίζει υποστρώματα όσο πρωταρχικά όσο των πρωτογόνων γύρω από μια φωτιά κλπ , αν ο
πρωτογονισμός είναι το κριτήριο βάθους μιας ψυχικής κατάστασης; Δεν είναι η αγάπη για τη
μαγειρική και δεν είναι το να δίνεις σε παιδιά και συζύγους λιχουδιές για να νιώσουν
ευχαρίστηση , εξ ίσου πρωταρχικά και πρωτόγονα πράγματα και που εξ ίσου οδηγούν σε
αισθήματα ειρήνης γαμήλιους συντρόφους με νοοτροπίες συμβατές στο θέμα αυτό; Δεν είναι
η αγάπη για την μουσική και τον χορό , ή και για την επιστήμη ακόμη, ή και για τις
τεχνοκρατικές εφευρέσεις, πράγματα που μπορούν εξ ίσου να οδηγούν σε τέτοια βάϊμπς;
Ακόμη και αν μόνο η τέχνη και η μουσική και η θεωρητική φυσική τύπου Αϊνσταϊν είναι
επαρκώς προ-λογικές για να δώσουν χειροπιαστά την αίσθηση πρωταρχικότητας και
πρωτογονισμού, και ακόμα και αν η πιο εφαρμοσμένη επιστήμη βασίζεται στο λογικό και
στον εγκεφαλικό φλοιό κλπ , η αγάπη για τα θέματα αυτά (τα οποία είναι αρμοδιότητος του
λογικού εγκεφαλικού φλοιού) όντως λαμβάνει χώρα μέσω λειτουργιών προ-λογικών και όχι
βασιζομένων απλώς στον φλοιό. Αν όλες αυτές οι ικανότητες/λειτουργίες μας δεν είχαν
κάποια ουσιώδη σημασία τότε οι Έλληνες δεν θα είχαν προσπαθήσει να ολοκληρώσουν
αρμονικά το πάνθεόν τους με θεούς δώδεκα ειδών πρωταρχικών βάϊμπς. Γιατί, μπάϋ δε
γουέϋ, δεν είχαν κι έναν θεό του γέλιου επίσης αλλά μόνο της μουσικής, του έρωτα, του
πολέμου, της γνώσης, της τεχνολογίας, του σπιτιού, κλπ κλπ; Ίσως γιατί όλοι οι θεοί
μπορούσαν να γελάνε, όπως κι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γελάνε, ενώ μόνο μερικοί
άνθρωποι μπορούν να συνθέτουν ή να παίζουν μουσική, να παρα-βασίζουν την δυνατότητά
τους για κέφια στην δυνατότητα ερωτικά περιπετειώδους ζωής ή στο να γίνουν στοχαστές
κλπ, και άρα υπήρχε κι ένας θεός που ειδικευόταν μόνο σε μια ιδιαίτερη από τις
λειτουργίες/ικανότητες αυτές. Ίσως το ίδιο ισχύει και για το χορό, δεν υπήρχε θεός του
χορού* διότι όλοι οι θεοί χόρευαν, όπως όλοι οι άνθρωποι χόρευαν, τουλάχιστο τον καιρό
της δημιουργία της ομιλίας με τη βοήθεια του χορού**Το να έχουν θεό του χορού θα ήταν
σαν να είχαν θεό της ομιλίας ή της όρασης ή της ακοής. Οι άνθρωποι θα έλεγαν «Τι
χρειάζεται ολόκληρος πάτρων θεός απλώς για την ειδικότητα της ομιλίας; Έχουν κανένα
ειδικό ταλέντο όσοι μιλούν; Σιγά το δύσκολο! Δεν υπάρχει κανείς χωρίς την ικανότητα
«συμβολικού χειρισμού και κατανόησης μηνυμάτων από σύμβολα φτιαγμένα από ήχο»!
Αυτή η ικανότητα είναι απλώς μια περίφραση για την λέξη «συνομιλία» και ήταν μια
δυνατότητα στο νευρικό σύστημα κάθε ανθρώπου , απλώς πήρε καιρό να ανακαλυφτεί και,
(λιγάκι) να καλλιεργηθεί και να εξελιχθεί , αλλά κατά το μέγιστο μέρος της υπήρχε και
απλώς περίμενε να ανακαλυφτεί, όχι να εφευρεθεί και να μας προστεθεί . Αν άνθρωποι που
μπορούν να μιλάνε υπήρχαν εξ αρχής τότε θα μπορούσαν να διδάξουν ομιλία σε όλα τα
νήπια όσο εύκολα όσο στα τωρινά, αλλά η αυτοδιδασκαλία των ανθρώπων πήρε χρόνο
απλώς διότι όλοι μαζί την ανακάλυπταν σιγά-σιγά και την αποκτούσαν την δυνατότητα. [τον
καιρό των αρχαίων, βεβαίως, μάλλον απλώς θα λέγανε: «Από πάντα δεν μιλούσαμε;
Ανακαλύφτηκε η ομιλία όπως ανακαλύφτηκε η μουσική; Άρα τι χρειάζεται θεός ειδικός
γι’αυτήν;»] παρομοίως δεν χρειάζεται θεός για όραση, ακοή κλπ. Αυτά τα πράγματα ούτε καν
χρειάστηκε να περιμένουν να ανακαλυφτούν, κι ούτε καν ήταν αποκλειστικώς ανθρώπινο
προνόμιο. Είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μαζί με όλη την ζωή, αν και από την άποψη
*Ο ομιλητής εδώ, κι ο αναγνώστης, πρέπει να σκεφτούν (λίγο) παραπάνω με το δεδομένο, (που μόλις
ελέγξαμε από γκουγκλ βάζοντας «εννέα μούσες») ότι υπήρχε όμως μούσα του χορού (Τερψιχόρη) και
επίσης μούσα της κωμωδίας (Θάλεια) , άλλο βέβαια μούσα της κωμωδίας και άλλο του γέλιου, δεν
γράφουν όλοι κωμωδίες αλλά από γέλιο όλοι ξέρουν…
**Βλέπε 1ο τόμο του «Ο μύθος της μηχανής» του Μάμφορντ (στα Ελληνικά υπάρχει στις εκδόσεις
«Νησίδες» μεταφρασμένο από τον Βασίλη (Τομανά) που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε στο παρόν
κεφάλαιο και άλλα κεφάλαια αυτού του σάιτ.(Αν κάποιος θεωρεί ότι τον γυροφέρνουμε για πώληση
τότε ναρθει να του δανείσουμε το αντίτυπό μας να φωτυπήσει το εν λόγω κεφάλαιο (περί
γλωσσολογίας, αφού εδώ τσίμπησε))
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εντοπισμού του πώς ακριβώς δουλεύουν με σκοπό το να τις διδάξουμε σαν λειτουργίες και σε
ένα κομπιούτερ , είναι εξ ίσου σαν θεϊκές. Τέλος πάντων, ας μη φεύγουμε από το θέμα που
είχαμε αρχίσει…Λοιπόν: άρα το γέλιο δεν είναι κάτι το μοναδικό σε σχέση με τις βάϊμπς
ειρήνης. Αλλά βέβαια ούτε και καμιά από τις αντιρρήσεις αυτές θα έκανε τον Λόρεντς , ούτε
για μένα ούτε για κανέναν άλλο, λιγότερο μοναδικό και μικρότερη μορφή απ’ότι τον
θεωρούσα πριν σκεφτώ ή πριν διαβάσω τέτοιες ενστάσεις. Και όκεϋ, κάτι όντως την
επηρέασε την εντύπωση που είχα γι’αυτόν αλλά δεν μπορώ να σας πω γιατί μόνο ελάχιστα,
παρά μόνο αν σας δώσω λεπτομερείς εξηγήσεις άνευ των οποίων θα έχετε κάθε δικαίωμα να
πείτε ότι χρησιμοποιώ διπλά μέτρα και σταθμά κι ότι ο ΑντιΑμερικανισμός μου με τυφλώνει
και δεν βλέπω ομοιότητες ενός Αυστριακού σοφού στις μέρες των Ναζί με μερικούς
Αμερικανούς διανοούμενους στις σημερινές μέρες του Πάτριοτ Ακτ: Όκεϋ: αν τυχόν δεν
είχατε ακούσει κανένα απ’τα θαύματα που είδαμε δεν έφταιγε κανένα λάθος στη Σουηδία ή
στη Νορβηγία όπου απονέμονται τα διάφορα Νόμπελ και το Νόμπελ ειρήνης αντιστοίχως ,
όπως σε τέτοιο λάθος οφείλεται το ότι ο Μάμφορντ δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ για κάποιο
θέμα (ο Λόρεντς και δυο από τους συνιδρυτές της ηθολογίας , ο Karl von Frisch και ο
Nikolaas Tinbergen πήραν το Νόμπελ βιολογίας και ιατρικής το 1973*) αλλά πιθανώς
έφταιγε περισσότερο ένα δικό του λάθος το οποίο ο ίδιος το αναγνώρισε, τουλάχιστον μια
σύντομη παράγραφο για το θέμα αυτό είδα στο βιβλίο του για την επιθετικότητα. Εκεί, στο
πλαίσιο της ψυχολογία του όχλου αν θυμάμαι καλά, παραδέχεται ότι ακόμα κι ένας
σπεσιαλίστας στα θέματα επιθετικότητας, όπως ήταν ο ίδιος, και με συμπεράσματα σαν τα
δικά του για την ανθρώπινη φύση, μπόρεσε , έστω περαστικά, να γίνει ένας ηλίθιος του
Χίτλερ ή κάτι τέτοιο, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς από το βιβλίο, μόνο αργότερα ,
με το γκουγκλ, βρήκα ότι κάπου έδωσε μια πάσα στους ρατσιστές ως εξελικτικός βιολόγος,
προπολεμικά βέβαια κι όχι όταν είδε με τα μάτια του σε τι θα χρησιμοποιούσαν τέτοια
πράγματα…Ας δούμε και κάτι πιο πρόσφατο που πάει παράλληλα με τα συμπεράσματά του
για την ανθρώπινη φύση. Ο Ντέϊβ Γκρόσσμαν , ψυχολόγος του Αμερικανικού στρατού κι
αξιωματικός που παραιτήθηκε απ’την θέση του, ανέφερε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του
στην εκπομπή “We the people” του Τζέρρυ Μπράουν στην Όκλαντ ότι οι στατιστικές των
δυο παγκοσμίων πολέμων έδειξαν ότι η πλειοψηφία των στρατιωτών στα χαρακώματα
ρίχνουν άσχετα κι όχι στο ψαχνό αν δεν κινδυνεύουν από εχθρό που βρίσκεται από πάνω
τους είτε από δικό τους αξιωματικό που τους επιβλέπει. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί δεν το
θεώρησαν αυτό σαν ένα ενδιαφέρον εύρημα για την ανθρώπινη φύση αλλά σαν ένα
ελάττωμα της στρατιωτικής εκπαίδευσης που έπρεπε να διορθώσουν για να κάνουν την
πλειοψηφία των στρατιωτών να προσπαθεί να σκοτώσει** (τα αποτελέσματα, και
δολοφονικά και αυτοκτονικά, ας μη τα ξαναλέμε, τα ακούμε και από Ιράκ κι Αφγανιστάν
συνεχώς) . Άλλα ενδιαφέροντα μέρη της συνέντευξης εκείνης αφορούσαν το γεγονός ότι το
τελετουργικό ηρωικής επιστροφής στρατιωτών είναι το μόνο πράγμα που δρα σαν κάθαρση
στην ενοχή που είναι εγγενής στον φόνο ακόμα κι αν κάποιος σκοτώνει ως στρατιώτης. Το
ότι η επιστροφή από το Βιετνάμ δεν περιείχε τέτοια υποδοχή ηρώων συνεισέφερε στα γνωστά
σύνδρομα (που είδαμε και στο Ράμπο 1, αν και, εκ των υστέρων τουλάχιστον, φαίνεται ότι ο
μόνος λόγος για τον οποίο το Χόλυγουντ ξανασκάλισε την υπόθεση, τον ίδιο καιρό που
έβγαλε και το Ρόκυ 2, δεν ήταν το να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα προβλήματα των
βετεράνων (ανθρώπων δηλαδή που είχαν σπρωχτεί και προς ακραίους κινδύνους (σε καιρό
δε που τα μη ιδανικά κίνητρα της κυβέρνησής τους δεν ήταν ευρέως προφανή) και,
*Σχετικά δε με το θέμα αν είχε διατελέσει και παιδί θαύμα λένε ότι την πρώτη θέση στο πανεπιστήμιο
την πήρε 10 χρονών μετά από ένα άρθρο του στην πτηνολογία αλλά ο διορισμός ανεκλήθη αμέσως
μόλις αυτοί που τον έκαναν έμαθαν την ηλικία του.
**Στο γκουγκλ βρίσκουμε, εκτός από τον πίνακα περιεχομένων με το ποιες δεκαοκτώ από αυτές τις
συνεντεύξεις εξέδωσε με τίτλο “Dialogues” ο Τζερρυ Μπράουν, την εξής φράση από την συνέντευξη
του Γκρόσσμαν που είχε τίτλο «Ο μύθος περί δολοφονικού ενστίκτου»: «Υπάρχει μέσα στα
ανθρώπινα όντα ένας φυσικός μηχανισμός ασφαλείας, ας τον πούμε «σύστημα ανοσίας στη βία». Ο
μέσος άνθρωπος είναι βαθειά αδιάφορος στο να σκοτώνει άλλους και ο στρατός έχει αναγκαστεί να το
αντιμετωπίσει αυτό εδώ και χιλιετηρίδες» Πολλές (12 ή 13 νομίζω) από τις συνεντεύξεις αυτές
μετέφρασε και εξέδωσε , με τίτλο «Η άλλη Αμερική» , στις «Νησίδες», ο Βασίλης Τομανάς (βλ. και
υποσημ** της προηγούμενης σελίδας)
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αργότερα, ειχαν σπρωχτεί στην πλήρη απόρριψη από την κοινωνία) αλλά το να
χρησιμοποιήσει εκείνη την ευαισθησία σαν πρόσχημα για να ξεκινήσει λίγο αργότερα μια
προληπτική αποενοχοποίηση για ανθρώπους που όταν θα έφταναν στην ηλικία στράτευσης
θα γινόταν οι πιλότοι των «ανθρωπιστικών βομβαρδισμών» του 1999 από το ΝΑΤΟ και μετά
θα πήγαιναν στο Ιράκ αφού πρώτα θα είχαν δεχτεί στρατιωτική εκπαίδευση που θα διόρθωνε
τα λάθη της ανθρώπινης φύσης που έχει ζωώδεις αναστολές ενώπιον του φόνου)
Α! Μην ξεχάσουμε και την αστεία ιστορία με το πιθηκάκι που ανέφερε ο Λόρεντς, αν μη τι
άλλο σαν κάθαρση δική μας από όλα αυτά τα τελευταία που λέγαμε: Είχαμε πει ότι μετά
από την δοκιμή και σύγκριση δυνάμεων πριν την έναρξη μονομαχίας, που συνήθως αρχίζει
μόνο μεταξύ παρόμοιας δύναμης αντιπάλων, ο πιο αδύναμος υποχωρεί αφού πρώτα προβάλει
στον ισχυρότερο, αφύλακτη, την μεριά του που θα μπορούσε να δεχτεί την πιο βλαπτική
επίθεση. Οι πίθηκοι προβάλουν τον κώλο τους σκύβοντας κιόλας. Δηλαδή η κίνηση αυτή δεν
σημαίνει περιφρόνηση προς εκείνον που του δείχνουν τον κώλο τους αλλά σεβασμό από τον
οποίο υποκλίνονται. Και μάλιστα προσβάλλεται ο υποχωρών αν ο ισχυρός δεν καταχωρήσει
κιόλας την υποχώρηση. Με ποιόν τρόπο;. Είδε μια φορά ο Λόρεντς γέρο πίθηκο που πήγε να
τα βάλει με νεαρότερο και κατάλαβε ότι δεν τον έπαιρνε και υποχώρησε,αλλά επειδή ο νέος
απλώς τον αγνόησε κι έφευγε κορδωμένος ο γέρος επέμενε να τον τρέχει μπροστά του και να
του ξανακάνει την ανάποδη υπόκλιση μέχρι που ο άλλος θυμήθηκε την παράλειψή του ,
τούκανε κάτι «ψευδογαμικές», όπως τις λέει ο Λόρεντς , κινήσεις στον κώλο, κι ο άλλος
έφυγε ήσυχος πλέον. Το πιθηκάκι λοιπόν του Λόρεντς την πρώτη φορά που μπήκε στο
σαλόνι είδε τις καρέκλες με ψηλή ράχη και τις πήρε για όντα ψηλά κλπ και του ενέπνευσαν
το δέος και πήγε μπροστά σε όλες , μία-μία, και τους έκανε την ανάποδη υπόκλιση για να
τους υποβάλλει τα σέβη του. Σημειωτέον ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι έμφυτες, δεν
μιμήθηκε το πιθηκάκι κάποιον άλλο που έκανε υπόκλιση, Το περιστατικό με τον γέρο πίθηκο
ο Λόρεντς τοχε δει σε κλουβί ζωολογικού κήπου…Τέλος παντων, με μερικα πραγματα
μάλλον το παρακανα, ενώ σε άλλα δεν ειπα αρκετα, π.χ. τίποτα για το βιβλιο του «τα 8
θανασιμα αμαρτηματα του πολιτισμου» . Και κεινα το Ντ’Αρτανιαν με το ότι δεν υπηρχε
θεος χορού αλλα υπήρχε μουσα χορού…πού πηγαν;
Αλέκος:-Εντάξει Σούζυ, αντιλαμβανόμαστε ότι τα παραπάνω ηταν μερος καποιος διάλεξης…
Άντζελα:-…Την οποία πολύ θελουμε να διαβασουμε αλλά μη κουράζεσαι να τη βρεις εδώ
και τωρα…
Αλέκος:-…βρεσ’τα με την ησυχια σου και στειλ’τα μας με η-μειλ
Σούζυ:-Πάντως θα πειστήκατε ότι κι ο Λορεντς θα ήταν από κεινους που σε συγχρονη
αναπαρασταση των Αριστοφανικών βατραχων θα άξιζε να αναστηθουν από κεινη την χθόνια
ουτοπια που λεγαμε στην οποια οι νεκροι άνθρωποι του πνευματος είναι πιο ζωντανοί από
τους σημερινους ζωντανους ανθρωποι του πνευματος εκ των οποιων οι περισσοτεροι είναι
απλως ναρκισσιστες που θεωρουν ότι τα βατραχισια τους κοάσματα είναι ουρανιες μελωδιες
κλπ κλπ και αντι να λενε στον κοσμο ποιους φάρους να διαβασουν αντανακλουν λιγο φως
τους και λενε στον κοσμο να διαβαζει τον εαυτο τους, και ετσι διαβαζουν ολοι τα ιδια και τα
ιδια και μαλιστα κινουμενοι μια εδω μια κει αντι σε λιγες σταθερες διευθυνσεις, άσε που αντι
με το ιντερνετ, που ξεκινησε σαν τεραστια δωρεαν βιβλιοθηκη, να διαβαζονται ευκολοτερα
οι λιγοι , έγιναν όλοι συγγραφεις και άνθρωποι του πνευματος και αντι να διαβαζουν
γραφουν. Α! Και για να τελειωνουμε με αυτό που’θελε η μαμα μου να σας πω να καμαρωσει
σαν χαζομαμά για τη εξυπνάδα μου -σιγά τα αυγά!-και για να κερδισει ο Τζώννυ το
στοίχημα-σιγά την προβλεψη!-ήταν ότι δεν ετιθετο ζήτημα μεταξυ Χάιζενμπεργκ και Μίκη
αφού σαν Ευρωπαίοι εφηβοι παρόμοια τα λέγανε, όκεϋ, θα τα πω του Μικη τα αντιστοιχα
του δε Χάιζενμπεργκ μη τα ξαναλεμε, απλώς ας υπογραμμισουμε ότι καθόλου δεν θυμιζανε
τους Γερμανους τουριστες που μετρανε σαν την Μερκελ και την τρόικα ποσες μπουκιες
τρωνε οι Ελληνες στο διπλανό τραπέζι στις ταβερνες και δεν πληρωνουν όλο τους τον
λογαριασμο για να ισοφαρισουν , όπως λενε, την βοηθεια που μας δωσανε ως
φορολογουμενοι , μεχρι να ακουσω για τέτοια ξεφτιλα και καφριλα νομιζα ότι το χειροτερο
ειδος κομφορμισμου τοχουν εκεινοι οι αναγνωστες της Ιντυμεντια που φοβουνται ότι αν τα
λενε σε στυλ Μίκη, Λορεντς κλπ θα εξοστρακιστουν από την ολότητα και την συζητηση της
οποίας σιγά μην ξερει κανεις καν το θεμα αφου οποιο κι αν είναι στην αρχη σε λιγο ο 5ος
απλώς βριζει τον 4ο,ο 6ος βριζει τον 5ο κλπ και το αρχικο θεμα εχει ξεχαστει…Που το’χα; Α!:
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Όταν η χρονιά του Γιάννη και του Κώστα έγιναν τριτάκια (=γ΄ Γυμνασίου, όχι Γ΄ Λυκείου)
τους έλεγε μια μέρα ο Ντ’Αρτανιάν ότι επειδή ένα θαλάσσιο ζώο επιτίθεται στους
πινγκουίνους, αυτοί, για να μη τους συμβεί αυτό, το πρωί αντί να βουτήξουν πρώτοι
σπρώχνουν τον διπλανό τους να πέσει εκείνος πρώτος στο νερό. Ξαφνικά ο Βαγγέλης κι ο
Γιώργος που κάθονταν μαζί κοιτάχτηκαν και ταυτόχρονα είπαν «Ρέ τον Βαγγέλη!» και «Ρέ
τον Γιώργο!» δίνοντας κι από μια πολύ δυνατή «φιλική» σπρωξιά ο καθένας στην πλάτη του
άλλου». Για τους πινγκουίνους που λέμε τώρα, εννοω τους κομφορμιστες που για να μπουν
στην συζητηση ως δηθεν ανεξαρτητα πνευματα απλως ψαχνουν αν υπαρχει καποιο όχι που
να μπορουν να πουν στον εκαστοτε προλαλησαντα, η indymedia και κάθε indymedia είναι
το αντιστοιχο θαλάσσιου ζώoυ που σε τρώει, δηλαδη σε εξοστρακίζει από όσα θα
μπορουσαν να εχουν νόημα βγάζοντάς σε μέσω μαζικής γελοιοποίησης π.χ.από την
δυνατότητα συμμετοχής σε πράξη μαζί με άλλους. Τζώννυ αν θες να πω εκεινα που
στοιχηματισες ότι θαλεγα για Μίκη και δεν θα έκρυβε την χαρα της η μαμα μου για την κορη
της πες πρωτα, εσυ εκ μερους μου, κι ας τα εχουμε ηδη δει, είναι πολύ ωραια, τα άλλα που
πηγαινες να με κανεις να πω περι ασβων του Κάντο Χενεραλ σε σχεση με Μαραντονα, και
που, σου επαναλαμβανω, δεν ισχυει ότι είναι δικα μου και ότι ότι εγω ταμαθα στους
Μακενζυ και ντ’Αρτανιαν, εγω απλως μετεφερα ωρισμενα από τον ένα στον άλλο και εσυ
ετυχε να ακουσεις την μεταφορα χωρις να εχεις ακουσει την φορα που τα ακουγα. Πες τα
Αλέκος:-…Σιγά το καψώνι, άλλο που δεν ήθελε ο Τζώννυ!
Άντζελα:-Με το ζόρι κρατιοτανε . Και για λογους Μαραντονα…
Αλέκος:-…και για λογους καμπανιας της Σούζυ, Σουζυ ως βουλευτίνα αυτόν να προσλάβεις
Σούζυ: - Τζώννυ με προσβαλλει αυτό που κανεις , δεν με τιμα. Αν ήτανε δικα μου , εντάξει
να καμαρωνα, αλλά το να με εκτιμας για πραγματα που εγω ξερω ότι δεν ειναι δικά μου είναι
σαν να μου λες ότι τα δικα μου δεν τα εκτιμας…
Λένα:-Για να θυμουνται οι παλαιοτεροι και να διδασκονται οι νεότεροι: Τι ειπε η Συνοδινού
όταν αντι να αναφερθουν σε αυτή ως «η βουλευτής» αναφερθηκαν ως «η βουλευτίνα»;
Άντζελα:-«Μα επιτηδες το λετε έτσι;Για να ομοιοκαταληκτεί με σοκολατίνα και προβατίνα;»
Αλέκος:-…και κυρα Κατίνα
Άντζελα:-Σωστα, κι αυτό το’πε
Λένα:-Σωστά και οι δυο. Ξεκίνα Τζώννυ
Τζώννυ:- Μια φορά που’χε βρεθει ο Μπους στην Νοτια Αμερική, εκεινο το καλοκαιρι με τις
καταστροφες στην Νεα Ορλεανη από τον τυφωνα Κατριν, ο Μαραντονα δηλωσε δημοσιως
ότι τον θεωρει ανθρωπινο σκουπιδι για το ότι με τις βόμβες του κανει οικογενειες την ώρα
που ακουγεται το σφυριγμα μια βομβας να παρακαλανε από μεσα τους να πεσει στην
οικογενεια του γείτονα, που είναι μαλιστα και φιλοι τους, παρα να πεσει στη δικη τους. Η
Σούζυ ειπε ότι είναι χειρότερος από τους ασβους με τα κοκκινα δοντια που καταβροχθιζουν
αυτό που πριν λιγο ήταν μια οικογενεια που έπαλλε από ευτυχια γιατι κατά τον Λορεντς
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καν η λέξη επιθετικότητα κρινεται από το πώς φερεται ένα ζωο στους ομοειδεις του και όχι
στα ειδη που τα θεωρει τροφή όπως θεωρουμε εμεις μια μεριδα φιλετο στο εστιατοριο. Αυτό
δεν εννοουσες Σουζυ;
Σούζυ:-Όχι μόνο, συνεχισε.
Τζώννυ:-Α, ναι. Εννοεις τοτε που δεν ηθελες να φας στιφαδο στην ταβερνα και η μαμα σου
σού ειπε ότι δεν είναι το κουνελακι που σφαξανε αλλά κοτοπουλο, και ρωτησες τον μπαμπα
σου και τον Πέπε αν ισχυει και σου τραγουδουσανε «αχ κοτοπουλακι, κοτοπουλακι ξυλο που
θα το φας/μη μου σουφρωνεις το ραμφακι, μη μου κουνας τα λειρια» στον ρυθμο του «αχ
κουνελακι, κουνελακι κλπ» και τους ξεχεσε η μαμα σου ότι ετσι δεν θα’τρωγες πια ουτε
κοτοπουλο; …Τι με κοιτας έτσι; Α! Εννοούσες να συνεχισω στο τι απαντησε ο Μπους στις
δηλώσεις Μαραντονα; Ειπα κι εγω! Πως τοπαθε η Σουζυ να θελει να μιλησω για την παιδικη
της ηλικια; Ο Μπους λοιπον ειπε οτι δεν απανταει γιατι η μαμα του του’μαθε να είναι
ευγενης και εκεινος ξερει ότι οι Αμερικανοι θελουν να εφαρμοσει αυτά που του’μαθε η μαμα
του και ξαφνικα η μαμα του εκανε δηλώσεις για τους πλημυρροπαθεις της Νεα Ορλεανης
που στεγαζονταν σε ξενοδοχεια αλλων πολιτειων και ειπε ότι ανησυχει μηπως μαζι με τους
ξενοδοχειακους λογαριασμους των ξεσπιτωμενων πληρωνουν και ξενοδοχειακους
λογαριασμους ανθρωπων που στην Νεα Ορλεανη ηταν άστεγοι…Ειπα αρκετα ή να πω και
τι ειπανε για την Κοντολιζα εκεινοι που μη εχοντας αυτοκινητο μεινανε και πηγαιναν να φανε
από καμια πλημμυρισμενη σουπερμαρκετ τροφιμα που ουτως η αλλως θα χαλουσανε και
τους πυροβολουσαν τα αποσπασματα σκοπευτων που έφερε μεχρι και απ’το Ιρακ εναντιον
του πλιατσικου η Κοντολιζα για να λεει ότι το κρατος ηταν ετοιμο να αντιμετωπισει την
κριση; Τι άλλο να πω; Ότι σαν γιγαντια θρησκα και αδηφαγα ανακόντα που ζώνει όλη την
γη βλέπεις τις οπλοβιομηχανιες; Τι άλλο θελεις να πω για να μη μου το κρατας το δουλεμα
που σουκανα προηγουμενως που δεν ελεγα αυτό που ηθελες να αποφυγεις να πεις η ιδια;
Σούζυ:-Να πεις και για την σκηνή που πηρε η χιονοθυελλα στην Μακρονησο.
Τζώννυ:-Μα αυτό δεν το’πα ήδη τότε που σε δουλευα;
Σούζυ:-Ίσως αλλά καλυτερη η επαναληψη κατι τετιου παρα η παραλειψη. Ακομη και εγω η
ιδια να το’πα θατο ξαναλεγα για τετιο λογο.
Τζώννυ:-Μηπως κανεις σαν μπακάλης που τα γραφει δυο φορες τα βερεσεδια καποιου μη
τυχον και τα ξεχασει και σαν μαθητης που υψωνει δυο φορες μια παρασταση στο τετραγωνο
μπας και ξεχασε να υψωσει;
Σούζυ:-Καλά, επειδη ειπες ωραια παρομοιωση τα λεω εγω και μετα παω να πω και αυτο που
με πρηξατε κι εσυ κι η μαμα μου.Α! Και που’σαι μαμά; Μην ξεχνιόμαστε. Αυτό που
περιμενω απο σενα στην ηλικια μου δεν είναι να καμαρωνεις για μενα σαν χαζομαμά αλλά
να μας πεις κι άλλα για το πώς η μορφωση και η τεχνη μπορουν να αλλάξουν τον κοσμο
όταν η Μερκελ έτσι κι αλλιως καθισμενη πρωτη σειρα είναι όταν παιζει στην γειτονια της το
«Κάντο Χενεράλ». Λοιπόν, μια φορα που στην Μακρονησο εκανε χιονοθύελλα ή
βροχοθύελλα και τους πηρε ο αερας την τέντα σε μια μεγαλη σκηνη καναν οι νεοι πυραμιδα
και βαλανε στο κεντρο δυο γερους και οι εξω-εξω που βρεχονταν καθονταν με βαρδιες.
Επιστροφη στον Μικη λοιπον: Μικρος ήταν , λεει, απο τα παιδια που νομιζαν ότι τα
παρασιτα στο ραδιοφωνο είναι οι ηχοι των αστεριών που τρεμοσβήνουν στο στερέωμα.
Για την εφηβεια του λέει: «Αρχιζε η εφηβεια της γενιας μου παρόμοια με άλλων Ευρωπαιων
εφήβων. Μερικοι που διαβαζαμε φιλοσοφους και ποιητες συμπεραναμε ότι στο συμπαν
υπάρχει μια αρμονια που στο επιπεδο γαλαξιων είναι αυτό που λένε οι μαθηματικοι και οι
αστρονομοι, και στο επίπεδο ημών των ανθρωπων η αρμονια έρχεται επι της γης ειτε μεσα
από το εργο των επιστημονων και των μουσουργων ειτε μεσα από τις προσπαθειες των
κοινωνικών μεταρρυθμιστων και των ακτιβιστων. Όπως κανουν πολλοι έφηβοι, αναζητούσα
καποιον στοχαστη ή φιλόσοφο για την πραγματοποίηση των ιδεών του οποίου να μπορούσα
να ζήσω και ακόμη και να πεθανω αν θα χρειαζοταν. Έχοντας μουσικο ταλέντο διάλεξα σαν
τέτοιο οδηγό τον Μπετόβεν γιατί ειχα διαβάσει ότι δεν γύρναγε σε αίθουσες συναυλιών και
βασιλικές αυλές απλώς για να υποκλίνεται σε όσους χρηματοδοτουσαν ή χειροκροτούσαν
το έργο του αλλά μοιραζόταν τις κοινωνικές ανησυχιες του καιρού του. Επίσης εκεινες τις
μερες όσοι εφηβοι διαβαζαμε ποίηση νιωθαμε ότι ειχαμε έναν μεγάλο αδελφο σαν συνεχή
παρουσια και προσανατολισμό, τον ποιητη Γιάννη Ρίτσο . Διαβαζαμε τα ποιήματα του ,
μαθαιναμε για τις αποφασεις του και τη ζωή του και νιώθαμε κατι πολύ παράξενο όταν
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αργότερα μπαιναμε στις ιδιες φυλακες που ειχε παει και ακόμα πιο παραξενα όταν τελικα τον
συναντουσαμε στις φυλακές ή στις εξοριες». Τέλος παντων τα άλλα που εχετε ακουσει για
Μικη είναι πιο βαρεια, και παρέα με αυτά που ειπαμε εξηγουν και τι εννοούσε λέγοντας ότι
σε καποιο σημειο ένιωσε ότι η «συμπαντική αρμονια» απαιτουσε την πλήρη του
αυτοκαταστροφή , δηλαδη αφου η μουσική που έγραφε αυτός και η ποίηση που έγραφε ο
Ρίτσος ήτανε συνοδεία και συμπαρασταση των ανωνυμων αγωνιστων σε οριακες τους
στιγμες επρεπε να περασουν από τα ιδια μερη με την ιδια πορεια, και τι εννοούσε σαν
απαντηση στο «μα ως ταλεντο εχεις υποχρεωση και στην δημιουργικότητά σου» όταν ελεγε
«μα μπορω και δημιουργω υπο οιεσδηποτε συνθηκες» …Μαμά ενταξει; Τελείωσα; Τζώννυ
δεν μας λες για τον Βαγγέλη και το σπιτι στο βουνό, και εσυ μαμά για τους θαυμαστες του
Τομ Σώγερ να ερθουμε και στον καιρό μας; …Καλά! Καλά! Μη σπρωχνεστε ποιος θα
πρωτομιλησει , τα λεω εγω για σας σαν ανταποδοση για όσα δικα μου ειπατε εσεις, ειτε
ανταποδοση με την εννοια ευγνωμοσυνης ειτε με την εννοια τιμωριας αφου με άλλα δικα μου
με διαφημιζατε και με άλλα μου την σπάγατε. Αλλά μαμα κι εσυ ύστερα να βρεις να πεις κι
άλλα απ’αυτά που ηδη ειπες για τα περι Μερκελ και Καντο Χενεραλ, έστω στην κορη σου
που σε ρωτησε…εστω απλως ως μαμα αν οι άλλοι δεν τα εχουν αναγκη.
Λένα:-Καλά, κατι εχω κατα νου, ξεκινα πες εσυ τωρα στην Αντζελα και στον Αλέκο εκεινα
του Τζώννυ για το σπιτι του Βαγγέλη και βλεπουμε.
Σούζυ:-Και τα περι Τομ Σωγερ δεν τα λες καλυτερα εσυ που θα τα πεις με πιο πολύ
λεπτομερεια;
Λένα:-Καλά-καλά, θα τα πω εγω. Λεγε τωρα εσυ αλλά ελα εδώ να τα λες να κάτσω να βρω
στον κομπιουτερ πού ειχα βαλει καποια λινκ που ειχα εντοπισει ….(ανταλλασσουν θεσεις)
Σούζυ:-Μια φορα ενας Γερμανος τουριστας, δικαστης, ρωτησε τον Τζωννυ αν ξερει γιατι οι
Ελληνες λενε ότι οι Γερμανοι ειναι κλεφτες. Ο Τζώννυ του’δειξε ενα σπιτι που έστεκε μονο
του ψηλα στο βουνο και που σιγουρα αν από κει εβλεπες τη θεα θα’ταν μαγευτικη. Του ειπε
«Το σπιτι αυτό, σε χωράφι που’χε προικα από τη γυναικα του ως κληρονομια από παππού
της που ηταν αγροτης, το εκτισε, με προσωπικη εργασια η οικογενεια του Βαγγέλη του
τρικυκλά που ποτε κανει μετακομισεις, ποτε μαζευει τα σκουπιδια αλλά τοχει καθαρο
κουκλα, και ποτε μεταφερει φερετρα απ’την εκκλησια στο νεκροταφειο στις κηδειες. Τωρα
ένας Γερμανος θα τουλεγε: «Βαγγέλη και καλά νεα και κακά. Πρωτα τα καλα: Το σπιτι σου
αξιζει μισο δισεκατομμυριο ευρω. Εισαι παμπλουτος. Τα κακα: Δεν εχεις να πληρωσεις τον
φορο κληρονομίας σε τετοια περιουσια. Δια ταυτα «Στο αγοραζω σε τιμη ξεφτίλα». Και μετα
θα’λεγε «Αει σιχτιρ διεφθαρμενοι Ελληνες! Απατεώνες. Να’χει σκουπιδιαρης σπιτι
ακριβοτερο από Γερμανο δικαστη! Δεν έχετε ποθεν εσχες εδώ; Από πού τα βρηκες ρε; Από
τον παππου σου;». Μετα θα’λεγε : «Τον βουλωσα! Τι να’λεγε ο απατεωνας. «Όχι απο τον
δικο μου παππού, απο της γυναικας μου τον παππού»; Τερτιπια νομικα!» Αρα; Ο Βαγγέλης
είναι κλεφτης ή ο τέτιος Γερμανος δικαστης;» Αυτά ειπε ο Τζώννυ. Εγώ τέρμα …Έλα μαμα
σειρα σου. Τα περι Τομ Σωγερ.
Λένα:-Καλα, μα θα τα πω από δω για να σας δειξω υστερα για το άλλο θεμα τα λινκ, έστω
δειγματοληπτικως, Ελληνες ειμαστε, αμεσως θα καταλαβουμε περι τινος προκειται.
Λοιπόν: Μια φορά ήρθαν στο σχολειο της Γλώσσας καμια 15-αρια Αμερικανοι με εναν
Ελληνοαμερικανό καταγωγης από την Γλώσσα και θελανε να κανονίσουμε με καποιο
κολλεγιο για 15 ημερων θερινα μαθηματα Αμερικανων στο σχολειο αρκει να βαζαμε
αιρκοντισιον. Τους ειπα «Μα εμεις το καλοκαιρι κλεινουμε. Να βαλουμε αιρ κοντισιον για
τις 15 μερες που θα ερθετε εσεις;» Απαντησαν ότι όκεϋ, καλο θαταν για να μαθουν την
κουλτουρα ενός άλλου τοπου να ζησουν λιγο και όπως ζουν εκει. Συνεχισαμε–παροντες και
οι γονείς του Κώστα Νίκη και Χρήστος, ο Χρήστος ηταν τοτε δημοτικος συμβουλος–
θέλανε λοιπον οι 15 να κανουνε αγροτουρισμο και να κανουνε διαφορετικες δουλειες σε
διαφορετικες εποχες, με διαφορετικες συνθηκες δωματιων: Μετεφραζα: «Δηλαδη θελετε να
σας φερω σε επαφη με ιδιοκτητες δωματιων που να σας εγγυηθούν ότι αν ερθετε σε κρυο
θαχετε καλοριφερ και αν ερθετε σε ζεστη θαχετε αιρ κοντισιον, και να τους εγγυηθειτε κι
εσεις ότι αν τα κανουν αυτά θα φερετε αγροτουριστες;» «Πελάτες θα φερει γυναικα μου,
ειναι ταξιδιωτική πράκτωρ» ειπε ο Γλωσσιωτικης καταγωγης. Μια Αγγλίδα που’χε
ξενοδοχεια και άντρα απο το χωριο μου’πε «Το ξερετε ότι οι ανθρωποι αυτοι είναι
διατεθειμενοι να κανουν αγροτικες δουλειες και να πληρωνουν αντι να πληρωνονται;» Τους
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ειπα «Δηλαδη να κανονισω εκει που π.χ. θα πατανε σταφυλια οι εδώ εργατες να πηγαινετε
εσείς και να του λετε ενός «σου δινουμε τοσα για να μας αφησεις να παταμε εμεις» και σε
όποιον από σας του δινει παραπανω να τον αφηνει να πατάει ; Διοτι προφανως δεν είναι
σωστο να κανονισετε με τον εργοδοτη και αυτος να πληρωνεται αντι να πληρωνει και οι
ντοπιοι να μενουν ανεργοι . Η κατασταση θυμιζει Τομ Σωγερ που οι φιλοι του τον
πληρωνανε να τους αφησει να κανουν αυτοι την αγγαρεια που τουχαν δωσει και δεν
μπορουσε να παει για παιχνιδι. Γιατι δεν πατε να πατησετε σταφυλια στην Καλιφορνια;»
«Εκει είναι αφιλόξενοι. Οι Ελληνες που ζουν από τουρισμό ειναι φιλόξενοι» «Μα αν τους
παρετε τις δουλειές γιατι να μη γινουν αφιλόξενοι σαν τους Καλιφορνεζους;» Μετά ρωτησε
η μαμα του Κώστα η Νίκη , και μετεφρασα εγω «Καλά, όλα όσα μας λέτε είναι τι θα
προσφερετε εσεις σε μας. Εμεις όμως τι θα προσφερουμε σε εσας;» Απάντησε ο
Γλωσσιωτικης καταγωγης Αμερικανος «Μπορούμε να βαλουμε ένα μαθημα ιατρικης
ορολογιας , ειτε με δικο σας καθηγητη ειτε με δικο μας, που να εξηγει οτι η Ελλάδα εχει
προσφερει τους διεθνεις ιατρικους ορους» Εκει που κοιταζομασταν οι τρεις Ελληνες τι
σουρρεαλισμο ακουγαμε, έρχεται ενας Αμερικανός και μου λεει Αυτό που θελουμε είναι να
μας φερεις σε επαφη με καποιον που να κανει μεγαλες σκεψει ς («who thinks big»)
«Δηλαδή;» «Να λεει π.χ. φέτος ορειβατικά καταφυγια, του χρόνου εγκαστάσεις για τζαζ στα
βουνά…., ….» «Η γυναικα μου εκτός από ταξιδιωτική πράκτωρ είναι και επαγγελματιας
χορεύτρια, μπορει να κανει και μαθηματα χορού» ειπε ο Γλωσσιωτικης καταγωγης. Αυτος
που εψαχνε τον μεγαστοχαστη ειπε «Αν δεν μας φερεις σε επαφη με καποιον τετοιο μην
αναφερεις σε άλλον τις ιδεες μας» «Σιγά την ευρεσιτεχνία! Σε επίπεδο συνειρμού του
συνειρμου την εχετε εκπονησει, θελει πολλή δουλειά ακομα μεχρι να θελήσει καποιος να
σας την κλεψει» του ειπα και ξαφνικά έφυγαν όσο ξαφνικά ηρθαν. Ρωτησα τον Χρήστο και
την Νικη «Παιδια, λετε να’κανα καμια χαλάστρα στην ανάπτυξη του χωριού;» «Αντιθέτως,
Λένα, επιταχυνες το να παρουμε χαμπαρι τι θελανε αυτοί οι ανθρωποι»…
Σκέφτηκα λοιπόν, λες ναχουν σχεση έχουν αυτά με το ερωτημα αν είναι δυνατη η
αλληλοαφομοίωση Ελλήνων και προτεσταντών;…
Σούζυ:-…Ωωπ! Μαμα μεχρι εδώ θα τα κουτσοκαταφερνα κι εγω να τα πω. Τωρα αρχισες και
καινουργια που δεν τα ξερω. Καλως διαισθανομαι ότι εχουν σχεση και με αυτό που σου
ζητησα αφου Μερκελ είναι προτεσταντισα; Καλα-καλα μη σε διακοπτω, συνεχισε ειτε εχει
σχεση ειτε όχι …
Λένα:-…Ως Αμερικανοί θα ηταν προτεσταντες, αν όχι και ως θρησκευόμενοι τουλάχιστον
ως τηρούντες την προτεσταντική εργασιακή ηθική «early to bed eary to rise makes a man
healthy , wealthy and wise» , «the early bird catches the worm» κλπ και «κατι που δεν αξιζει
να το κανεις καλά δεν αξίζει να το κανεις καθολου» . Ειδαμε τι ήθελαν να αφομοιωσουν και
πώς , δηλαδη να πατανε σταφυλια για βγαζουν φωτογραφιες για τα εγγονια τους, ενώ οι
προηγουμενοι πατητές να μπορουν μονο να γινουν γκαρσονια τους και καμαριερες τους, να
ζησουν λιγο και την «περιπετεια» του να ζουν χωρίς αιρ κοντισιον–την τρίχα τριχιά βεβαια
πρεπει κανείς να κανει για να κανει «την λεπτομερεια να φανει περιπετεια», που λένε– ή να
προσαρμόσουν την τζαζ στο Αιγαιο, προηγειται η Αφρική, να πανε να προσαρμοσουν τα
μπλουζ των μαυρων τους εκει απ’όπου τους ξεριζωσαν και τους έκαναν να γεννησουν τα
μπλουζ.Αντίστροφη αφομοιωση; Ε, ειπα κι εγω να αφομοιωσω το Αμερικανικο χιππικο
αντικαλβινιστικο σλογκαν που αρεσει και στους δυο μπαμπαδες μας και που άρεσε στην
μαμα του Τζώννυ «Κατι που δεν αξιζει να το κανεις καθολου δεν αξιζει να το κανεις καλά»
που και οι Ελληνες εφαρμοζουμε σε όσα εκ των βιοποριστικων θυμιζουν καψωνι, το δε
«κατι που δεν αξιζει να το κανεις καλά δεν αξίζει να το κανεις καθολου» το φυλάμε μονο για
όσα κανουμε με μεράκι ή απο ανθρωπισμό, ειτε με πληρωμή ειτε δωρεάν…Τελος παντων
παμε σε αυτά τα προσθετα που θελει η Σούζυ και που το θετει μάλιστα σαν θεμα που το θέλει
σαν μαμα από κορη. Λοιπον κατσε πρωτα να σας διαβασω για υποβαθρο ένα κομματι από
κατι που γραψανε προσφατα οι μπαμπαδες σας:
«......Θα βοηθούσε όμως πρώτα να δούμε και την εξής παράγραφο από Μαξ Βέμπερ στο φημισμένο
«Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού») και μετα παμε σε ελαφρότερες όψεις:
«…Εκείνη η μεγάλη ιστορική διαδικασία στην εξέλιξη των θρησκειών, η εξάλειψη της μαγείας από
τον κόσμο που είχε αρχίσει με τους παλαιούς Εβραίους προφήτες και, συνδεόμενη με την Ελληνιστική
επιστημονική σκέψη, είχε απορρίψει κάθε μαγικό μέσο σωτηρίας σαν πρόληψη και αμαρτία, έφτασε
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εδώ στη λογική του κατάληξη. Ο γνήσιος προτεστάντης απέρριπτε κάθε θρησκευτική τελετή στον
τάφο και έθαβε ακόμη και τους κοντινότερους και πιο αγαπημένους του χωρίς ψαλμωδία ή
τελετουργία έτσι ώστε μη εισρεύσει η παραμικρή πρόληψη που θα εμπιστευόταν τα αποτελέσματα
μαγικών ή ιερουργικών δυνάμεων στην σωτηρία…»… «Ελαφρότερες όψεις» σημαίνει Βενιαμίν
Φρακλίνος. Εννοώ ιδιαίτερα εκείνη την ατάκα του που, αν δεν ήταν μέρος από την «ομολογία πίστης
του» (όπως την αποκαλεί ο Βέμπερ) θα ήταν καταπληκτικό ανέκδοτο. Ιδού: «Αν κάποιος μπορεί με
την εργασία του να κερδίσει 10 σελλίνια την ημέρα και δουλεύει τόσο που να βγάλει μόνο τα μισά και
μετά φεύγει ή κάθεται, τότε ακόμη και αν ζει με έξι πέννες την ημέρα, δεν πρέπει να θεωρεί σαν έξοδά
του μόνο τις έξι πέννες, αλλά και να θεωρεί πεταμένα λεφτά τα 5 σελλίνια που δεν έβγαλε». Υπάρχουν
κι άλλα πράγματα και στον Φράνκλιν και σε άλλους προτεστάντες που δεν θα τα πίστευε κανείς ως
υπαρκτά αν δεν τα διάβαζε με τα μάτια του, σαν το «αμαρτία δεν είναι να έχεις πλούτο, αμαρτία είναι
να τον απολαμβάνεις» , ή σαν το «ο πλούτος δεν δημιουργείται για την απόλαυσή του αλλά για την
Δόξα του Θεού και αν κάποιος προορίζεται (εννοεί κατά τον Καλβινιστικό προκαθορισμό) για την
κόλαση ο Θεός του επιτρέπει την χαρά να δουλεύει κι αυτός για την Δόξα Του όσο ακόμη ζει, πριν
πάει στην αιώνια κόλαση… Αυτά τα δυο τα λεμε από μνήμης, πού να ψάχνουμε σελίδα-σελίδα το
βιβλίο του Βέμπερ να τα ξαναβρούμε, αλλά για τα παρακάτω δύο όντως τα ψαξαμε για να τα πουμε
με ακριβή εισαγωγικά… «Ο Μπάξτερ εξηγεί τον τρόπο που ο Θεός είναι αόρατος με την παρατήρηση
ότι όπως ακριβώς μπορεί κάποιος να διεξάγει κερδοφόρο εμπόριο δι’αλληλογραφίας, έτσι μπορεί και
με άγιο εμπόριο με έναν αόρατο Θεό να αποκτήσει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Αυτές οι εμπορικές
παρομοιώσεις, αντί των νομικών παρομοιώσεων που συνήθίζαν οι παλαιότεροι ηθικολόγοι και οι
Λουθηρανοί, ήταν βαθειά χαρακτηριστικές για τον Πουριτανισμό, που ουσιαστικά κάνει τον
άνθρωπο να αγοράζει την σωτηρία του»…
Εν ολίγοις η ένσταση των ελληνορθόδοξων στα συγχωροχάρτια που πούλαγε ο πάπας θα ήταν «γιατί
να χρειάζεται πληρωμή η σωτηρία;», ενώ των Καλβινστών θα ήταν «γιατί να χρειάζεται να σωθούν
όσοι την πληρώσουν;
Τα επόμενα εισαγωγικά, με ή χωρίς αναφορά στα τρέχοντα γύρω μας γεγονότα, είναι απλώς Α-ΠΙΣΤΕΥ-ΤΑ: «…την παλιά μεσαιωνική (ακόμη και αρχαία) ιδέα ότι ο Θεός κρατάει τεφτέρια οφειλών
την φτάνει ο Bunyan στο χαρακτηριστικά άγευστο άκρο του να συγκρίνει την σχέση ενός αμαρτωλού
και του Θεού του με την σχέση πελάτη και μαγαζάτορα. Κάποιος που μπήκε σε χρέος μπορεί
κάλλιστα, παρ’όλες τις καλές του πράξεις, να πληρώνει μόνο τον τόκο μα ποτέ το κεφάλαιο»
Όλα αυτά, και ιδίως ο Φρανκλίνος μετα 10 σελλίνια τη μερα , στους Έλληνες θυμίζουν μονο τον
Βέγγο στον μόνο του ρόλο ως «κακού» παραδόπιστου; Στο «Θα σε κάνω βασίλισσα» που π.χ. έλεγε
στον αχθοφόρο για τη τιμή που του ζήτησε σε μετακόμιση «Για στάσου ρε! Με τόσα που μου
ζήτησες για μισή ώρα, σε οκτάωρο θα έβγαζες ….άρα μηνιάτικο θα έβγαζες…Άρα τον χρόνο θα
έβγαζες …Δηλαδή Ωνάσης στην δική μου την πλάτη θες να γίνεις;»Επίσης θυμιζουν το εξής ανεκδοτο:
Ενας τσιγγούνης λέει στην τσιγγούνα γυναίκα του ότι κέρδισε όσα ένα εισιτήριο λεωφορείου γιατί
αντί να ανέβει στο λεωφορείο έτρεξε από πίσω του και η γυναίκα του τού απαντάει «γιατί δεν έτρεξες
πίσω από ένα ταξί να κερδίσεις παραπάνω;» Σαν κρεββατομουρμούρα κάποιας συζύγου που είναι
καρμίρω ακούγεται ο Θεός του Φράκλιν . Ένα από τα απίστευτα σε αυτό είναι το πως οι δαίμονες
σύμπτωσης, Γιουνγκιανής συγχρονικότητας, συνωμοσιολογίας κλπ συνεργάστηκαν για να επιτρέψουν
σε όποιον ακούει τα παραπάνω περι πληρωμης μονο τοκων τον παρακάτω σαρκασμό: Mερικοί
θεωρούν ότι τα απάνθρωπα χαρακτηριστικά κάποιων Ευρωπαϊκών τάσεων (όπως το δουλεμπόριο, η
ιερά εξέταση, οι εκχριστιανιστές τύπου κονκισταδόρες, η πειρατεία,…) είναι κατάλοιπα κάποιου
βαρβαρικού μη Χριστιανικού παρελθόντος, αλλά η ύπαρξη παραγράφων σαν την παραπάνω καθιστα
δυνατή, αν όχι και αληθοφανή, την εικασία ότι ο «θαυμαστός καινούργιος πολιτισμός» του οποίου οι
νέοι εκπολιτιστές θεώρησαν την διαφήμιση/εξαγωγή/επιβολή αντάξια του ονόματός τους ενέκειτο
στο να αναγάγουν τους νέους εκπολιτιζόμενους στην κατάστάση των προς-κόλαση-προκαθορισμένων
που η εκδοχή τους περί Χριστιανισμού είχε κάνει μη αδιανόητη για τους εαυτούς τους και αυτό
καθιστά το Αμερικανικό ή Ευρωπαϊκό ή Δυτικό όνειρο όχι τραγικό αλλά καταγέλαστα
αξιοθρήνητο…Πιο πρακτικά: Τι ψυχισμό θα είχαν αυτοί που δεν επιτρεπόταν να κλαίνε στις κηδείες
της μάννας τους ή των παιδιών τους (μην νομίσει ο Θεός ότι πάνε να του επηρεάσουν τα
προκαθορισμένα) όταν αργότερα θα γινόταν και άθεοι; Μόνο για να κλαίνε ελεύθερα θα
απελευθερώνονταν ή για να γινουν και σπεκουλαδόροι-τέρατα, golden zombies κλπ; Και για να
γυρίσουμε και στον τρόπο που πολλες φορες ξεκινανε τα περι Καλβινισμού: Μερικοί Καλβινιστές
λένε ότι λόγος να κάνουμε καλές πράξεις ακόμα και αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε το αν θα πάμε σε
κόλαση ή παράδεισο είναι ότι οι καλοί που πάνε παράδεισο τις κάνουν εκ του φυσικού και άρα το να
τις κάνουμε βοηθάει να ελπίσουμε ότι είμαστε κι εμείς απ’αυτούς. Προσπαθούν να επηρεάσουν με
μαγεία το παρελθόν; Ο Βέμπερ λέει κι ότι η στάση «καλή πράξη=συσσώρευση» επέλεξε (με
Δαρβινικό τρόπο) τα χαρακτηριστικά των νυν άθεων που είναι πρώην Καλβινιστές………………….

231

Άντζελα:-Αλέκο, ετσι πετάτε πνευματικώς όλοι οι αντρες αμα ειστε εργενηδες και
συγκατοικειτε σαν να’σασταν φοιτητες; Μου φαινεται πως κι εσυ αμα λειπει η Άλκηστη
γραφεις πιο πολλά. Δεν σας εμπνεουμε; Σας αναστελλουμε; Σας καταστελλουμε; Τι απ’ολα;
Αλέκος:-Εξαρταται απο την ηλικια μας. Σε ποιαν ηλικια μας εννοεις;
Λένα:-Πολύ ωραια η συγκεκριμενη ερωτηση ως απάντησή σας κύριε Αλέξανδρε,
προχωρηστε στην επομένη…
Αλέκος:-Γιατι σε κοιταει έτσι η Σούζυ; Θέλεις κατι να ρωτησεις την μαμα σου Σούζυ;
Σούζυ:-Δεν ξερω αν θελω να την ρωτησω τρεις ερωτησεις ή αν θελω να την ρωτησω αν
ξερει γιατι αυτές μου ηρθαν τωρα. Πρωτον: Ειχε πει ο Μαραντονα στον Μπους και τιποτε με
σκατα ή καθίκια ή απλως τον ειπε «ανθρωπινο σκουπίδι»; Δευτερον: Εσυ κι ο μπαμπάς…
Λένα:-Ένα-ένα: Το ιδιο καλοκαιρι που εγιναν αυτά με Μπους και Μαραντονα ειχε βγαλει ο
Μικ Τζαγκερ το “My sweet neocon” «Γλυκε μου νεοσυντηρητικε» που αποκαλουσε καθικι
σκατωμενο τον νεοσυντηρητικο, ξεκινωντας με τους στιχους «Λες τον εαυτο σου Χριστιανο,
σε λεω υποκριτή, τον λες και πατριωτη, σε λεω καθικι με σκατα» , κανοντας
ομοιοακαταληξια το hypocrite με το crock of shit, ο δε λογος που ακομα το θυμασαι, εστω
αμυδρα, ήταν η εκταση που’χε δοθει απ’τους μπαμπαδες σας στην σχεση την δικη σου με την
λεξη “shit” και πούλαγαν τρελλα και παιδιαριζανε ως εξης: Επειδη ο μπαμπας σου φωναζε
Ελληνικές βρισιες όταν ακουγε τον Μπους στην τηλεοραση εγω αγχωνομουνα ότι οι μη
Ελληνογλωσσοι γειτονες θα νομιζανε ότι μαλλωνουμε, και τουλεγα να βριζει αγγλικα , και
όλο fucking bullshit ή bull fucking shit αναμειγνυοτανε στα επιχειρηματα του οπότε οι
γειτονες τον ειχαν βαρεθει και τουλεγαν «να πας να βρεις τον Μπους να του τα πεις , εμας τι
μας πρηζεις τ’αυτια;», πολύ συχνα τις ειδησεις τις βλέπαμε όλοι μαζι,αλλά εσεις δεν ξερατε
πώς να το παρετε όταν φωναζε και τρομαζατε και στον μεν Τζωννυ ο μπαμπας του ειπε ότι
του ειπανε του μπαμπα σου οτι μοιαζει με τον Ντε Νιρο κι ότι από τοτε για αστειο όλο τον
παριστανει στην σκηνη του «Ανάλυσέ το» όπου από θυμό πυροβολει το μαξιλαρι, και ο μεν
Τζώννυ πειστηκε και γελαγε όταν τον εβλεπε να φωναζει , εσυ όμως ούτε να ακουσεις την
λεξη “shit” , και βαλθηκανε οι δυο μπαμπαδες παιδιαριζοντας να γραψουν μια πλοκή όπου
εσυ θα μιλαγες ψυχραιμα για σκατα κλπ και μαλιστα με τον ιδιο τον Μπους, βασει του ότι
μια φορα πουχε ερθει στην Ευρωπη φερανε μαζι τους και τουαλετες μη τους απαγαγουν
τρομοκρατες τα σκατα τους και βρουν το ΝτιΕνΕϊ τους, γεγονος αυτό, δεν κανω πλάκα, το
μονο μη φανταστικο γεγονος στην όλη πλοκη, και ναι μεν από την σκηνη αυτή ξεκινησαν
και ήταν στη μεση περιπου του εργου αλλά στο τελος πήρε μηκος όχι εργου αλλά ολόκληρου
σηριαλ που είναι ζητημα ποσοι θα θυμοταν την σελιδα με τα σκατα απ’όπου ξεκινησε ,
περίπτωση «Ταζ Μαχάλ», που λενε…
Σούζυ:-…Κυριε Αλέκο γιατί κοιτατε ετσι την μαμά μου;
Άντζελα:-Απλώς πέφτει και παιρνει προς τον μπαμπα σου Σούζυ…
Αλέκος:-Ρέέστα!...Τι λέγαμε; Σούζυ δεν θα ρωταγες κι άλλες δυο ερωτησεις την μαμα σου;
Λένα:-Εχουμε όμως αφήσει στη μεση και μια συζήτηση για Μερκελ, Σόυμπλε και
προτεσταντισμο, ε; Μην ξεχνιόμαστε!... Και μάλιστα πολύ επικαιρη. Μόλις τις προάλλες δεν
μας ελεγαν οι Γερμανικές φυλλάδες ότι τον Σόυμπλε να μην το αντιπαθούμε εμεις οι
Ελληνες αλλά να τον θαυμαζουμε και να τον εχουμε παραδειγμα για να γιατρεψουμε την
αναπηρη οικονομια μας. Σιγα μην τον κανουμε και Νιτσεϊκο υπεράνθρωπο, αυτά να
συζητησουμε πρωτα…
Σούζυ:-…Ενταξει μαμα αυτά τα ξερουμε, δεν λεγαμε ότι ο Νιτσε υπερανθρωπους θεωρουσε
τους Σπαρτακους και τις καλλιτεχνικες ιδιοφυιες; Τι σχέση έχει ο Σόυμπλε; Να μουλεγες τον
Μικη που είναι και Σπάρτακος και καλλιτεχνικη ιδιοφυια , ενταξει. Μονο οι φυλλάδες τα
λένε αυτά ; Πες κι εσυ Τζώννυ που’χες πει για κεινη την παράγραφο του Νιτσε ότι θύμιζε
Μικη, δεν εννοω ότι ο Μίκης την μιμότανε, ναι μεν αφου εζησε μετα τον Νιτσε μπορει
εκεινος να διαβασε Νιτσε και όχι ο Νιτσε να ακουσε Μικη, αλλά η παράγραφος ήταν σαν
ναχε γινει το αντιστροφο…
Άντζελα:- Φαντάάστικ! Ή μάλλον ρέέστα!...που λεει κι ο Αλεκος. Αλέκο με ποιον πεφτουμε
και παιρνουμε; Με το μηλο κατω απ’τη μηλιά, ή με την μηλιά πάνω απ’το μηλο; Και με την
μηλιά ως μαμα ή ως δασκάλα; Και με το μήλο ως κόρη ή ως μαθητρια; Έχασες την μιλιά με
ιωτα λογω μηλιάς με ητα; Πες κατι
Αλέκος:-Εγώ τι να πω; Τα’πε όλα ο Διονυσίου:
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Άντζελα:- Όπερ μεθερμηνευόμενον; Τα πήραν όλα κι εφυγαν;
Αλέκος:-Και αυτό! Αλλά σκέφτηκα το «Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαινουνε ρηγάδες κι οσο
υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαινουν μαθητάδες.
Σούζυ:-Τζώννυ εισαι ο μονος που δεν ειπε τιποτα και ο μονος που τον ρωτησα κατι να πει.
Δεν εννοω να πεις για μενα ή την μαμά μου αλλά γι’αυτό που ειπε για Σόυμπλε
Τζώννυ:-Ειτε τους Ελληνες ηθελε να μειωσει, ειτε τους Γερμανούς να φουσκωσει ειτε τον
Σόυμπλε να γλειψει, ο δημοσιογραφος απέτυχε λόγω βλακειας ενωπιον παντος μη ηλιθίου
αναγνωστη όσο παταγωδως όσο θα αποτυγχανε καποιος ηλιθιος ξαδελφος του Χωκιν αν
έλεγε ότι για να κανεις καλυτερη φυσική βοηθαει να γινεις αναπηρος ή καποιος ηλίθιος
ξάδελφος του Τουλουζ Λωτρεκ αν έλεγε ότι για να ζωγραφισεις καλύτερα βοηθάει να
σακαταψεις τα πόδια σου ή καποιος ηλίθιος ξάδελφος του Κουασιμοδου…Σταματω εκει…
Σούζυ:-Κοινως αυτά βοηθανε μόνο όταν δεν υπαρχει κατι τραγικο , π.χ. σαν εκει που ο Τομ
Σωγερ εκανε τους φιλους του να τον ζηλευουν και να τον θελουν να τον μιμηθούν στο
βαψιμο τοιχου που τουχε δοθει σαν αγγαρεια
Αλέκος:-Άντζελα σε σενα τολεγα ή στον εαυτο μου ότι τέτοιο ντουετο πρέπει να κάνει
περφορμανς σε τσίρκο;
Λένα:-Συνεχίζουμε στο θεμα μας;
Σούζυ:-Γιατι όχι στην ερωτηση μου; Δεν τον εξαντλήσαμε πια τον Σόυμπλε; Αν εχεις και
τιποτε άλλο γι’αυτόν , οκεϋ, πες το να τελειωνουμε…
Λένα:-Γι’αυτόν τι ναχω; Αφήσατε και τιποτα; …Αντε ρωτα και την τρίτη ερωτηση.
Σούζυ:-Τρίτη είναι τι, νυχτερινη νομίζω, δουλεια εκανε ενας ξαδελφος του μπαμπα που
του’μοιαζε κιολας και ειχε σπουδασει ξενοδοχειακές επιχειρησεις αλλά δεν ειχε βρει
ρεσεψιονιστας.
Λένα:-Α! Μπάρμαν σε μπαρμπουτιέρα δουλευε. Τι θυμηθηκες; Τοτε που το αφεντικο του
που ηταν παλιος ΕΑΜιτης εβγαλε τα κοτόπουλα απ’τη σουβλα και καρφωσε το μπρατσο
του αρχηγου των μηχανοβιων που μαρσαρανε και λογω φασαριας φευγανε οι πελατες;
Σούζυ:-Όχι κατι με πορτοκαλαδες όπως οι αιμοδοτες. Αλλά αυτη ηταν η τριτη ερωτηση.
Δευτερη ηταν άλλη
Λένα:-Ε, εισαι ψυχοβγάλτρα. Μια ψυχή πουναι να βγει ας βγει πια. Πες μου την δευτερη.
Σούζυ:-Είναι αληθεια ότι για να σου κανει προταση γαμου ο μπαμπας ζητησε από ένα
ΝτιΤζεϋ φίλο του να του δανεισει την ωρα του στο ραδιοφωνο κι από κει αφιερωσε στην
μελλουσα πεθερα του το τραγουδι «Την κοπελια μου την λενε Λενιώ» και για το ονομα και
για το στιχο «στην μανα σου θα’ρθώ να παρω την ευχη της και το ταιρι π’αγαπω»;
Λένα:-Η γιαγια σου δεν στο’πε; Ναι αλήθεια ειναι
Σούζυ:-Εσένα δεν σου αφιέρωσε κανα τραγουδι σ’εκεινη την εκπομπή;
Λένα:-Ναι αλλά όχι με τροπο που να καταλαβει η μαμα μου ότι για μενα ηταν.;
Σούζυ: -Ποιο τραγουδι ήταν;
Λένα:-Το «Με το στόμα γεματο φιλιά»…Ωωπα: Γράψε λάθος. Αυτό βγήκε πολύ αργότερα,
μπερδεύτηκα επειδή κάπου τοπαιξες εσυ σημερα, εννοούσα το «Εχω μια αγάπη ολόδική μου»
Σούζυ:-Πρέπει να το’χω ακουσει , αλλά ας τσεκαρω γιατι το μπέρδεψες με το δικο μου
ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΟΛΟΔΙΚΗ ΜΟΥ
http://www.youtube.com/watch?v=yAjo_-itAU4&feature=related
Έχω μιά αγάπη ολόδική μου,
τριαντάφυλλο, άστρο μου κι αυγή μου
χίλιοι άντρες δεν θα το μπορούσαν
όπως εγώ να σ’αγαπούσαν.
Μέσα στα μάτια σου γλυκές
τ’Αϊ Γιάννη ανάβουν οι φωτιές,
τ’Αϊ Γιάννη ανάβουν οι φωτιές,
μέσα στα μάτια σου γλυκές.
Στο στόμα σου σαν είμαι απάνω
πιά δεν φοβάμαι να πεθάνω,
στην αγκαλιά σου αν είμαι μέσα
τότε έγια-μόλα έγια-λέσα.
233

Χωρίς καράβι και πανιά
άϊ τα ξιδεύω στο ντουνιά,
άϊ τα ξιδεύω στο ντουνιά,
χωρίς καράβι και πανιά.
Έχεις τον ήλιο στα μαλλιά σου
και το φεγγάρι στην ποδιά σου,
ένα τζιτζίκι έχεις στα στήθεια
που σου λέει παραμύθια.
Κι απ’τα δικά σου τα φιλιά
μάθαν τραγούδι τα πουλιά,
μάθαν τραγούδι τα πουλιά,
απ’τα δικά σου τα φιλιά.

Σούζυ (κόκκινη, πολύ αμήχανα, και σαν να έκανε γκαφα αδιακρισίας) :-Α…Λένα: (κόκκινη) -Εντάξει;
Σούζυ:-Καλα πες αυτό που ηθελες να πεις κι όλο σε διακόπτω. Αλλωστε και για κεινο και
πάλι εγω σε ειχα ρωτησει. Μισό λεπτο: Μόνη σου δεν ειχες αρχισει να μου απαντας την τριτη
ερωτηση; Τι ειχε γινει στην μπαρμπουτιέρα κι είχε σχέση με πορτοκαλαδα για αιμοδοτες;
Λένα:-Πήγε βλακωδώς ασυνοδευτος κάποιος υποκοσμικός που την ειχε πεσει στη φιλενάδα
ενός άλλου υποκοσμικού πελάτη που τον συνοδευαν οι μπραβοι του και η ποινή του άγραφου
νόμου ήταν πενηντα μαχαιριες αλλά όχι σε μερος που να πεθανει.
Σούζυ:-Κι ο ξάδελφος του μπαμπα τι έκανε;
Λένα:-Αυτό τον ρωτησα κι εγω και μου απάντησε «πορτοκαλάδα»
Σούζυ:-Κι αυτό πού του’ρθε;
Λένα:-Κι αυτο του το ρωτησα και μου’πε «Αφου ο ιδιος αυτός που μαχαιρωνανε μου ειπε
«Φτιαξε μου μια πορτοκαλαδα γιατί χανω αιμα»» .
Σούζυ :-Α… Πες αυτό που ηθελες να πεις, δεν σε ξαναδιακόπτω. Πού ήμασταν;
Λένα:- Στο τραγουδι «Έχω μιά αγάπη ολόδική μου»
Σούζυ :-Εκει ήμασταν λόγω διακοπης δικής μου. Εσυ άλλο δεν θα’λεγες;
Λένα:- Κι από δω πιάνεται εξ ισου καλά το νημα. Αυτοι το τραγουδι ειναι του Τασου
Λειβαδίτη που αν σκεφτουμε ότι κι αυτος όπως και τοσοι αλλοι από τους στιχουργους
γνωστοτατων ερωτικών τραγουδιων ειχαν περασει από Μακρονησο συνειδητοποιούμε οτι
εκεινοι οι ανθρωποι ούτε τιποτε μαζοχιστες ηταν , ουτε φανατικοι σκοταδιστες , ουτε
αρνητες της ζωης, αλλά αγαπούσαν την ζωή τοσο πολύ μεχρι τρέλλας που δεχονταν να
αγωνιστουν και να περασουν τοσο πολλα για χαρη της. Κι ο Βεγγος που δεν σκορπαγε στον
κοσμο ερωτικους στιχους αλλά χαρά και γελιο από κει δεν περασε; Μα ας μη τα ξαναλεμε
αυτά, παμε από αλλού. Πάρε τον στιχο «αυτές οι πετρες δεν βολευονται κατω από ξενα
βηματα» και παρε π.χ. τις πετρες του Ηρωδειου, που κοντα του, σαν τον Ακη, ηθελε ναχει
σπιτι κι εκεινος ο πώς-τον-λενε που τον ειδαμε και φωτογραφια, το πιο κραχτό όρνιο/ψώνιο
της τρόικας. Ρε ψώνιο, ρε αγραμματε, εχει και στο χωριο σου απ’αυτό που θα σου πω;:Σε
ποσα μερη στον κοσμο τραγουδανε μια ζωη μαζι και γινονται αχωριστο ντουετο με
παγκόσμιες επιτυχιες και σε ερωτικα στιχακια και σε ορατορια, μια μουσική ιδιοφυια και
ενας υδραυλικος που γνωριστηκαν στην Μακρονησο, ο ενας σαν κρατουμενος ο άλλος –
νομιζω δεν είμαι σιγουρη– σαν φυλακας; Εννοω τον Θεοδωράκη και τον Μπιθικώτση. Όταν
αυτοι τραγουδανε στο Ηρωδειο εσυ πού κολλάς και που χωράς; Και πες ότι εχει και στο
χωριο σου ανθρωπους σαν κι αυτους, όπως στην Γερμανια ειχε την Λουξεμπουργκ και την
παρεα της. Εσυ εκεινους τους δικους σου εκπροσωπεις ή αυτους που τους μαντρωσανε αν
καν αφησανε και κανεναν τους ζωντανο; Άρα πού κολλάς; Πες πως εισαι Γερμανος και
καμαρωνεις για τον πολιτισμο σου όπως εμεις για τους αρχαιους. Για ποιον καμαρωνεις; Για
τον Νιτσε; Για τον Βεμπερ; Για τον Χάιζενμπεργκ; Για τον Μπετοβεν; Για τον Μπαχ; Για τον
Μοτσαρτ; Ο Νιτσε σε περιφρονουσε και σε εβριζε σαν χυδαιο , φτηνο, διεφθαρμενο και
διαφθορεα άλλων χωρων , ιδίως όταν σε συνεκρινε με Μεσογειακους, άλλο αν σου ειπανε
διεφθαρμενοι και τρελλοι υπάνθρωποι ότι σε θεωρουσε υπερανθρωπο ενώ υπερανθρωπους
αυτος θεωρουσε όχι τους υπανθρωπους αλλά τις μεγαλοφυιες και τους Σπαρτακους που πιο
πολύ μοιαζουνε με τους Σπαρτακιστες που οι υπάνθρωποί σου σκοτωσανε. Τέλος παντων,
βγαλ’τον αυτόν τρελλο γιατι δεν είναι ευκολο να μη τρελλαθεις εσυ αν πας να βγαλεις ακρη
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διαβάζοντάς τον, άσε πια αν εισαι και αγραμματος. Πάρε τον Βεμπερ που ειχε και κριτικη να
κανει στους Σπαρτακιστες. Για σενα και τον Καλβινιστη δεν ειχε να κανει κριτική; Θελεις να
θεωρησεις πολιτισμο σου τον Χάιζενμπεργκ που σε κανει περηφανο; Μα ήταν ο ιδιος προϊον
και συνενοχος των μηχανισμων σου που επικροτεις ή ήταν όμηρός τους και σαμποτέρ τους;
Γινεται και να καμαρωνεις για κατι και να βολευεσαι γινόμενος ή ψηφιζοντας το αντιθετό
του; Και μετα να κανεις και κριτική σε μας που εχουμε την ιδια σχιζοφρενεια ως προς το να
καμαρωνουμε για τους προγονους μας αλλά να μην τους μιμουμαστε κιολας και να
γινόμαστε αντίποδές τους και να λες ότι εκφυλιστηκαμε σε σχεση με αυτους σε 2000 χρονια
ενώ εσεις εκφυλιστηκατε σε μια δυο γενιες; Κανε τις ιδιες σκεψεις για Μπετοβεν,
Μπαχ,Μοτσαρτ μονος σου που θα τους ξερεις και καλυτερα από μενα. Εγώ όσο ξεχεζω
εσενα θα ξεχεζω και συμπατριωτες μου που κανουν τα ιδια με σενα. Και όσο ξεχεζω
συμπατριωτες μου, π.χ. στο σχολείο σαν μαθητες, θα ξεχεζω και μεταναστες και σαν μονο
παραπονο για ρατσισμο θα ακουω το να μου πουν ότι δεν τους εκανα οση κριτικη στους
συμπατριωτες μου και αρα κανω διακρισεις σαν δάσκαλος στο ποιον θελω να βοηθησω να
βελτιωθει. Θα μου πεις ότι οι σωστοι Ελληνες που αναφερω είναι λιγοι σε καθε γενια. Μα και
βεβαια λιγοι είναι οι ουτοπιστες και είναι και διωκομενοι από τους ιδιους τους
συμπατριωτες τους όπως και οι πρωτοι Χριστιανοι κλπ κλπ και όπως και σε εσας οι
εκαστοτε αντιστοιχοι. Και δεν μου λες;: Το ότι η Ευρωπη καταστραφηκε επειδη, όπως οι
ιδιοι λετε, οι Ελληνες προσπαθησαν να ζησουν σαν Ευρωπαιοι κι όχι επειδη οι Ευρωπαιοι
προσπαθησαν να ζησουν σαν Ελληνες μονο σε ένα διδαγμα οδηγει; Ότι μονο τα δανεικα
κανουν κακο, κι όχι κι ο Ευρωπαϊκος ορισμος της ευτυχιας; Αυτά βεβαια δεν είναι απαντηση
για το οικονομικο μας αδιεξοδο, είναι απαντηση για το ποσο ευκολα αγοράσατε την εκδοχή
που μας προκαλουσε ηθικη βλάβη όταν τα ΜΜΕ σας σάς την πούλησαν τόσο φτηνά. Αντε να
σας αφιερωσουμε και κανα δυο γκραφιτυ από κεινα που αφιερωναν οι Τσεχοι στους
Ρωσσους όταν τους εκαναν εισβολή με τανκς αντί με οικονομικές μεθοδους: Εκεινοι γράφανε
«Χεσαμε την Δυση και μας ηρθαν σκατα απ’την Ανατολή. Αρα; Αρα η γη είναι όντως
σφαιρική». Σε μας εδώ ισχυει το ιδιο απλώς με εναλλαγή Ανατολης και Δυσης. Επίσης
γραφανε «Αρκετο πολιτισμο ειδατε , γυριστε στο χωριο σας τωρα». Για σας και το Ηρωδειο
λεμε απλώς «Όπως ήρθατε φύγατε. Και στο χωριο σας να μενατε τα ίδια θα’χατε καταλαβει».
Εδώ όταν πας για Θεοδωράκη στο Ηρωδειο που’ναι 5 λεπτα με τα ποδια απ’το σπιτι του κι
ερχεται κι ο ιδιος νιωθεις σαν ναναι όλοι οι θεατες καλεσμενοι στην βεραντα ενός ζωντος
ημιθεου για μια μυσταγωγια. Και δεν εννοω μονο στιχους σαν τον «χαθηκα μες στα ματια
σου και στην δική σου μοίρα» στο «στρωσε το στρώμα σου για δυο» που θα ταίριαζαν και
στην ατμοσφαιρα αλληλοαποχαιρετισμου όλων στην Αγια Σοφια την νυχτα πριν την άλωση.
Εννοω και το γεγονος ότι μετα παντα παιζει τον Ζορμπα που ξεκιναει με την ιδια μουσική
και μετα απογειωνεται σε Διονυσιακά εκστατικο πέταγμα. Απτή απόδειξη; Ας ακουσουμε τα
ίδια από Ανατολικη Γερμανια ως Ηρωδειο: http://www.youtube.com/watch?v=Xjnlcs-3xDM&feature ,
http://www.youtube.com/watch?v=hw-Sho4sxuQ&feature=relmfu , ιhttp://www.youtube.com/watch?v=TorYVReym-8
http://www.youtube.com/watch?v=wArnejQcGno&feature , http://www.youtube.com/watch?v=jeNsr_nQEfE&feature=fvwrel ,
http://www.youtube.com/watch?v=AjHhegWyIwI&feature , http://www.youtube.com/watch?v=asnxIGDsMfM&feature

Άντζελα:-Λένα δέξου την ευγνωμοσύνη…
Αλέκος:-…δυο άφωνων θαυμαστών σου…
Αλέκος, Άντζελα:-…που αμφότεροι σε θεωρούν σαν μια τιμή για τη γενιά τους…
Σούζυ (σηκώνεται να παει στον λαπτοπ και φιλαει την μαμά της που σηκώνεται να φιλησει την Σούζυ, ενώ ο
Τζώννυ παει στον λαπτοπ):-Μαμά δεν μπορεις να φανταστεις τι άλλο χάρισες σε εμένα πέρα
απ’αυτά που χάρισες σε όλους μας που βρισκόμασταν σε αυτο το δωμάτιο…
Λένα:-…Εννοείς τι;:
Σούζυ:-Mαμά, μεταξύ άλλων, αυτό που έφταιγε όταν εκανα εκεινα τα παρτσακλά με τους
μαγους και τον Χαρυ Πόττερ το απογευμα δεν ήταν μονο η ανησυχια μηπως ο Τζώννυ κι
εγω ασχολούμαστε με όμορφα πραγματα αλλά που δεν εχουν αποτέλεσμα, στην οποία
ανησυχια ήδη μου απαντησες νωριτερα οταν πια το εθεσα μεσω Μερκελ και Καντο
Χενεραλ. Οταν σας θεωρουσα μαγους κλπ εννοούσα και περπατημενους και μαγκες, σαν τον
Τράγκα, απ’το Μεταξουργειο, που μπροστα τους εμεις οι καλλιτεχνιζοντες…τέλος παντων
Ιδίως τον κύριο Αλέκο. Κύριε Αλέκο ειστε από κει;
Αλέκος:-Κοντά έπεσες. Από Κολωνο.
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Σούζυ:-Δεν εννοω ότι με κομπλαρουν οι μαγκες ειτε από φοβο ειτε από γοητεια.
Κοιταζοντας τον κυριο Αλεκο που είναι και μαγκας είναι και σκεπτομενος και που τον
συμπαθω και για τα δυο καταλαβα ότι αν μεν ο Τραγκας είναι απλως στουρναρόμαγκας τοτε
δεν μου καιγεται καρφι, αλλά αν είναι σαν τον κυριο Αλεκο τότε μου καιγεται καρφι για ένα
και μονο πραγμα μηπως, λογω της πειρας ζωης που εχουν οι περπατημενοι, σκεφτεται για
μας του δυο ότι ειμαστε μικρομέγαλοι και χανουμε και παιδικη και εφηβικη ηλικια. Και δεν
με πειραζει αν το σκεφτεται αλλά αν ισχυει. Τωρα να πω οτι χασαμε παιδικη ηλικια δεν το
λεω, αφου γνωρισαμε τον παραδεισο της Γλώσσας. Από εφηβική όμως…
Λένα:-Αλέκο εσύ τι λες στη Σούζυ;
Αλέκος:-Ότι μαγοι που διαβαζουν την σκεψη του αλλου δεν ειμαστε εμεις αλλά ή Σούζυ.
Συνεχισε Σούζυ. Με ποιο τροπο το εννοεις αυτό που ειπες ότι όσα ειπε η μαμά σου
σου χαρισαν κατι πολυτιμο σε σχεση με τις ανησυχιες σου;
Σούζυ:-Εννοώ ότι αφ’ενός το τι είπε , αφ’ετερου ο τρόπος που το ειπε μου εδειξαν ότι και η
ιδια και οι μπαμπαδες μας και η μαμα του Τζώννυ και εσεις κι όλοι όσοι σας μοιαζουν,
Ελληνες ή ξενοι, και μεις οι δυο που παμε ακομα σχολειο, δεν υστερουμε σε τιποτε και αν
δεν ξερουμε εμεις να κανουμε κατι για την κριση και την ζωη σιγα μη ξερουν οι…
Λένα:-…Και καταλήγεις πού;:
Σούζυ:-Καταλήγω στο ότι θέλω να σου αφησω, σαν παιδάκι, μια αναφορα για το πώς νιώθω
την ψυχή μου. Δεν λέω ότι δεν θα είναι η τελευταία μου τέτια αναφορά, αλλά όντως λέω ότι
αν δεν ειχα ακουσει όλα οσα ειπες δεν θα ειχε υπάρξει ούτε η πρωτη μου εφηβικη αναφορά
την οποία σου στελνω με η-μέιλ εδώ και τωρα …
(Η Σούζυ πάει στο λαπτοπ ενώ ο Τζώννυ πάει απ’το λαπτοπ στην Λένα)
Τζώννυ (συγχαιροντας δια χειραψίας την Λένα και φιλώντας την) :- Τα μισά απ’όσα θα σας

έλεγα σας τα είπε ήδη η Σούζυ, άρα είναι περιττά. Τα άλλα μισά αφορούν όσα θα προσέθετε
ενας Αμερικανός όπως ειμαι εγώ αλλά αφού οσα ειπατε είναι για μια τόσο Ελληνική
οικογενειακή υπόθεση και για ένα τόσο Ελληνικό οικογενειακό στέκι όσο το Ηρώδειο, σας
τα προσθέτω χωριστά σε ένα συνημμενο και σας το στέλνω με η-μέιλ με την παράκληση να
το διαβάσετε εσεις στην κυρία Άντζελα και τον κύριο Αλέκο; Θα διαπιστωσετε, διαβάζοντας,
ότι ναι μεν δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Ελλάδα είναι όμως πολύ συνδεδεμένο με
την οικογένειά σας, άρα η παράκλησή μου να το διαβάσετε εσεις δεν είναι αφύσικη. Εμεις
σας αφηνουμε , πάμε να δούμε την Ανατολή απ’το απέναντι άλσος αν την προλαβουμε και
δεν μας πρόλαβε…
Σούζυ:-…και αν ξέρουμε κατά ποια μεριά πεφτει η Ανατολή στην Αθήνα, εγω ακομα μέσω
Γλώσσας προσανατολίζομαι… Καλή ψήφο…
Τζώννυ:- Καλή ψήφο…
Άντζελα:-Παιδιά γεια. Όσο μαγεμενη όσο πάντα…
Σούζυ,Τζώννυ:-Αμοιβαία τα αισθήματα
Λένα:- Λοιπόν: Τα η-μέιλ σας είναι περισσσοτερο από γκουντμπάυ…See you
Αλέκος:-Και μην κανετε τιποτε που δεν θα’κανε ο φίλος μου ο Μακένζι…
Σούζυ:-…Αυτό μάλλον πολλά δεν αποκλείει;
Αλέκος:-Χαχαχαχαχα!. Εσεις οι ιδιοι τι προτείνετε σαν γκουντμπάυ σε μας;
Σούζυ προς Τζώννυ:-Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι; (Ο Τζώννυ γνέφει «Ναι»)
Σούζυ,Τζώννυ:-Σακ βουαγιαζ!
Αλέκος:-Πειτε στο Θωμά, την Στέλλα, τον Μιχάλη ότι τώρα τους αγαπάμε ακόμα
περισσοτερο για την σκηνή εκεινη.
Άντζελα:…Την αγάπη μας σε όλα τα παιδια …
(Φεύγουν )
Λένα:-Λοιπόν: Δεν θα’ταν καθόλου αδιακρισία εκ μερους μου να διαβασω σε τετιους φιλους
και δικους μου και της Σούζυ την αναφορά που κάνει σε εμένα για πώς νιωθει την ψυχή
της, άλλωστε η παρούσα συναντηση ξεκινησε με το να σας ζητησω να μου πειτε αν
μαντευετε κατι για αυτό ακριβώς το θεμα…
Αλέκος:-Διάβασέ το πρώτα από μέσα σου…
Άντζελα:…Και μετά αποφασίζεις αν θα το διαβασεις και σε μας…
Λένα:-(φωναχτά) :-Μαμά, το παρακάτω τραγουδι ειναι η καλύτερη περιγραφή του τι νιώθω
για τον Τζώννυ αυτή την στιγμή:
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ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΤΟΠΙ ΧΡΥΣΟ
http://www.youtube.com/watch?v=xfrwev4phh8
(Μπρενταν Μπήαμ (Μτφρ. Β. Ρώτα)-Θεοδωράκης)
Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό να το παίζεις στο χώλ με παιδιά
αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις νάμαι ταίρι σου πιά.
Θα σου δώσω τα κλειδιά της καρδιάς μου και τα χρήματα όσα κι αν έχω
αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις νάμαι ταίρι σου πιά.
Θα σου πάρω ρολόϊ με καδένα να το δείχνεις κρυφά στα παιδιά
αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις νάμαι ταίρι σου πιά.
Θα σου δώσω χρυσάφι-χρυσάφι να γεμίσεις τις χούφτες φλουριά
αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις νάμαι ταίρι σου πιά.
Θα σου φτιάξω μιά πίτα με κρέας, θα σε κρύψω να φύγουν οι μάγκες
αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις νάμαι ταίρι σου πιά.
Όμως πρώτα να δούμε αν ταιριάζουμε, αν ταιριάζουμε σ’όλα σωστά.
Άντζελα:-Τι τέλειος τρόπος να δώσει μια κοπελίτσα αναφορά στη μαμά!...
Αλέκος:-…Θεούλη μου! Πόσο είχα προσπαθήσει να ξαναγυρίσω στο Εγγλέζικο την
Ελληνική μετάφραση αυτού του τραγουδου για να τραγουδιέται στον ίδιο ρυθμό τότε που η
κόρη μου ήταν στην ηλικία της Σούζυ αλλά σνόμπαρε τον Μίκη και άκουγε μόνο ροκ….Το
καταχώρησε στις παιδικές τροφές όπως και την Αρλέτα και δεν ενδιαφερθηκε για τον
Μπρένταν Μπήαμ ούτε όταν της είπα οτι εγραψε και το «Γελαστο παιδι»…
Άντζελα:-…Καϋμένε πατέρα! Πόσο πρωτότυπο Γολγοθά ανέβηκες…
Αλέκος:-…Κατάλαβα, όσο πρωτότυπο όσο κι ο δικός σου πατέρας με σενα στα τρελλά σου
νιάτα. Το μόνο που της άρεσε από τον Μπήαμ ήταν μια ατακα του. Του’παν ότι ένας
βιογραφος του έγραψε γι’αυτόν ότι ήταν γεννημενος ποιητής με ροπή προς το αλκοόλ και
είπε να τον διορθωσουν γιατι ήταν ήταν γεννημενος αλκοολικος με ροπή προς την ποιηση.
Άντζελα:-Χαχαχαχαχα!
Λένα:-Γηράσκω αει διδασκόμενη.
Άντζελα:-Δικο μας παιδι, την κατασυμπαθησα! Πώς την λενε;
Αλέκος:-Χριστίνα. Λένα προχώρησε σε παρακαλω γιατί προβλέπω να μας προκύπτει η
Άντζελα πρώην αναγνωστρια του Μπουκόφσκι και θα του βαλω κανα πρόθεμα «Τσι-» και
θα χάσετε πάσαν ιδεα…
Λένα:-Πάμε λοιπον στο η-μέιλ και το συνημμένο του Τζώννυ που, παρεμπιπτόντως, μια και
λειπει, σας λεω ότι το σηριαλ που ειχε ξεκινησει από τις συζητησεις περι σκατων της Σούζυ
και του Μπους κατέληξε στον θανατο της Αμάντας, της ηρωίδας του Τομ Ρόμπινς, που
αγαπούσε η μέλλουσα συμπεθερα μου, λίγο πριν πεθάνει κι η ιδια, και η οποια διαβαζε
ανελλιπως τις συνεχειες , άλλωστε κατά βαθος για εκεινην γραφοταν κι από τους δυο, και
στο τελος τελειωνε με την βερσιον της Μαιρης Λίντα για το «αν θυμηθεις στ’ονειρό μου σε
περιμενω να’ρθεις» αφου μόνο στο όνειρό μας θα την περιμεναμε σε λίγο κι ο Τζώννυ κι ο
Μπιλλ κι όλοι μας (εχει σπάσει η φωνη της Λένας κι εχει δακρυσει) αλλά τωρα η ιδια μελωδια
ξαναγινε για τα παρτσακλά μας τραγουδι για μήνα μέλιτος όπως ήταν για την ιδια που
το’ξερε πρώτα από Μπητλς, εστω για το εφηβικο ειδος μήνα του μελιτος που βγήκαν να
ανακαλυψουν το ένα παρτσακλό με το άλλο. Για να δούμε τι μας λέει λοιπόν:
«Κυρία Λένα, όπως κι ο πατέρας μου, καταλαβαινω κι εγω ότι για να νιωσει η πατριδα μου η
Βορεια Αμερική τα βάιμπς π.χ. του Κάντο Χενεράλ ή της νύχτας στο Ηρώδειο που μας
δείξατε, χρειαζόμαστε ένα προοίμιο. Σαν τέτοιο προοίμιο, θεωρώ κι εγω, όπως κι οι δυο μας
μπαμπαδες νομίζω, την ακόλουθη περίληψη σε εκείνο το καταπληκτικότατο ανέκδοτο…»
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Όρος Μπούσμορ
ή
Τα ουράνια μπλούζ του George W. Bush
σε ένα παράλληλο σύμπαν
Φαρσοτραγωδία σε φόρματ σαπουνόπερας

“Χάρτης του κόσμου χωρίς την ουτοπία πάνω του δεν αξίζει δεύτερη ματιάe”
Όσκαρ Ουάιλντ
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Όρος Μπούσμορ
“Αν και δεν φαίνεται καλά, αυτή είναι η μορφή της Αγγελικής Χώρας”
Ουίλλιαμ Μπλέικ (“Αμερική”)

“…Στο θέατρο ήταν που ο Έλληνας πολίτης έβλεπε τον εαυτό του και υπάκουε το Δελφικό ρητό:
Γνώθι σαυτόν. Περισσότερο από παντού, στις κωμωδίες…μάθαινε να βλέπει τον εαυτό του, ειρωνικά,
όπως τον έβλεπαν οι άλλοι, φρονηματισμένος από το οδυνηρό τους γέλιο…

…Και στις τραγωδίες αντίκριζε, στις μεγαλύτερες μορφές ηρώων και θεών,
δυνητικούς εαυτούς που του έγνεφαν και των οποίων η μίμηση, σε στιγμές κρίσης,
θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει την μετριότητα του ασφαλούς και τους συνήθους”
Λιούις Μάμφορντ (“Η Πόλη στην Ιστορία”)
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Ο Ράμσφελντ συναντά τον Πέρλ, τον Γούλφοβιτς και τον Τσένεϋ σε ένα κάντρυ κλαμπ που
δεν σερβίρει αλκοόλ για να περιμένουνε τον Μπούς που έρχεται να ρωτήσει την γνώμη τους
σε ένα σχέδιο που συνέλαβε με την αυτοπεποίθηση που του έδωσε η επανεκλογή του: θέλει
να αντιμετωπίσει στην τηλεόραση, σε λάιβ παναμερικανική αναμετάδοση, τον Τσόμσκυ.
Όλοι τους ξέρουν ότι ο λόγος που διάλεξαν τον Μπούς ως βιτρίνα τους είναι ότι, ως νέοι,
είχαν εμπνευστεί από την ατάκα του Μαρκ Τουαίν «αν θέλεις να κυβερνήσεις να απευθυνθείς
στους ηλίθιους, πλειοψηφία είναι» και είχαν θεωρήσει ότι κάνοντάς τον πρόεδρο η
πλειοψηφία θα θεωρούσε ότι είτε κι εκείνοι θα είχαν την ευκαιρία να γίνουν πρόεδροι είτε
τους είχε γίνει ένα κολακευτικότατο κομπλιμέντο, με το να μπει στον Λευκό Οίκο κάποιος
σαν κι αυτούς. Θεωρεί η συμμορία, επίσης, ότι ο Μπούς έχει μια βαθειά αόρατη σχέση με
εκείνη την πλειοψηφία και μια γλώσσα του σώματος τέλεια για επικοινωνία μαζί της και, για
να κάνουν αυτή του τη γλώσσα του σώματος πιο πειστική, δεν του τα λένε κι όλα τα
γεγονότα έτσι ώστε ο ίδιος τα ψέματα που λέει στην τηλεόραση να τα πιστεύει, ή
τουλάχιστον να τα μισοπιστεύει. Πριν φτάσει συζητούν τους τρόπους που θα μπορούσαν να
εκμεταλλευτούν όλα τα πιθανά αποτελέσματα της συνάντησης του Μπούς με τον Τσόμσκυ.
Ένα άλλο θέμα στα προς συζήτηση είναι αυτό που έχουν πιάσει στους κοριούς τους οι
άνθρωποι του Ράμσφελντ για ένα Αμερικανό μεγιστάνα που, επηρεασμένος από την
παρουσίαση Ευρωπαϊκών «πόλεων πράσινης ζώνης» που έκανε ένας Αμερικάνος
μεγαστοχαστής, πήγε σε μια απ’αυτές κι από κεί, ως Ντι Τζέϊ, ξεκίνησε φοβερά
σαρκαστικές, και με επιρροή επίσης, επιθέσεις στον Μπούς και την συμμορία τους. Στρέφουν
την προσοχή του και το πείραμά τους από τον Τσόμσκυ σ’αυτόν τον Ντι Τζέϊ και κάνουν
στον Μπούς μια ενημέρωση και ένα υπερεντατικό σεμινάριο για το πώς να χειριστεί την όλη
υπόθεση, αλλά κατά την προβολή φωτογραφικού υλικού, που συνοδεύει είτε την μουσική
και ποίηση είτε τον σαρκασμό που παρουσιάζει ο Ντι Τζέϊ, ο Μπούς γλαρώνει και τον
παίρνει ο ύπνος και πολλά πράγματα που ακούει απλώς τα μαθαίνει μέσω το ασυνειδήτου
του ή μέσω ονείρων που βλέπει περί αυτών που ακούει, ή που έχει περί αυτών ως
παραισθήσεις καθώς είναι μισοκοιμισμένος-μισοξύπνιος, π.χ. ακούει είτε τον Ράμσφελντ είτε
τον Ντι Τζέϊ να διαβάζει τον τελευταίο λόγο του Αλλιέντε με τον οποίο αποχαιρετά και
ευχαριστεί τον λαό της Χιλής πριν, όπως δείχνει μια φωτογραφία, φορέσει ένα κράνος και
πάρει ένα όπλο για να βγει με τους φρουρούς του έξω από το κτίριο στο οποίο
βομβαρδίστηκαν και, μισοκοιμισμένος, αντιπαραβάλλει την δική του μέρα που φόρεσε
κράνος , τη μέρα του “mission accomplished” η οποία τώρα τον κάνει να αισθάνεται σαν να
ήταν ένας πιλότος με μέγεθος κουνουπιού στο αεροπλάνο που βομβάρδισε τον Αλλιέντε ενώ
ο Αλλιέντε τον κοίταγε όπως θα κοίταγε κουνούπι. Επίσης ανακαλύπτει ένα λανθάνον
ταλέντο που έχει, να παραφράζει τραγούδια ακόμα και κατά τον ύπνο του στον οποίο, κατά
το ήμισυ λόγω του σύνδρομου στέρησης αλκοόλ και κατά το ήμισυ λόγω του ότι μεθάει
πίνοντας μονοκοπανιά ένα μπουκάλι κωλότσεπης από τους φίλους του (μετά από ένα
δριμύτατο κομμάτι σαρκασμού μαγνητοφωνημένου από εκπομπή του Ντι Τζέϊ) ονειρεύεται
ότι και οι τρεις Θεοί , κι ο Χριστιανικός, και ο Ιουδαϊκός, κι ο Μουσουλμανικός, του
τραγουδάνε μια άδεια να πίνει ( στη μελωδία του «εγώ θα κόψω το κρασί») για να τον
βοηθήσουν να κόψει τους φόνους…Μεταξύ άλλων πραγμάτων, ο Ράμσφελντ κάνει μια δική
του παρουσίαση του τραγουδιού «Οι απελευθερωτές» του Κάντο Χενεράλ των ΝερούνταΘεοδωράκη που άκουσε παρουσιασμένο από τον Ντί Τζέϊ. Μετά ο Μπούς φεύγει για να
προετοιμαστεί για την πτήση τους στην Ευρώπη και η συμμορία, με αρχηγό τον Πέρλ,
χορεύει (στα σαν ταραντέλας βήματα του Νίκολσον ως μπατμανικού τζόκερ την ώρα που με
την συμμορία του κατέστρεφε εκθέματα του μουσείου της Γκόθαμ Σίτυ) αλλά χωρίς να
ακούει την μετάφραση του τραγουδιού, από Κάντο Χενεράλ, για εκείνη την Γένεση στην
οποία ο Θεός μοίρασε τον κόσμο στην Γιουνάϊτεντ Φρούτ, την Κόκα Κόλα, την Ανακόντα
και σε «άλλες οντότητες» και εγκαθίδρυσε τις όπερες μπουφώνων και τις δικτατορίες τις
διοικούμενες από σκατόμυγες εθισμένες στα σκατά, στο αίμα και στην μαρμελάδα, οι οποίες
έκαναν τα φρούτα και τις πρώτες ύλες της Λατινικής Αμερικής «να εξαφανίζονται, σαν από
ταχυδακτυλουργούς, πάνω σε πλοία που έμοιαζαν με δίσκους σερβιρίσματος» (σημ: το
τραγούδι αυτό κι αρκετά άλλα απ’το Κάντο Χενεράλ (Canto General) υπάρχουν ολόκληρα ή
σχεδόν ολόκληρα στο Υoutube) Πετάνε για γουηκ εντ στην Ευρώπη (παίρνοντας μαζί τους και
την τροφή τους και τις τουαλέτες τους για τον φόβο απαγωγής του DNA τους μέσω
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απαγωγής των περιττωμάτων τους) και μπαίνουν στο σπίτι του Ντι Τζέϊ (που ήδη έχει
ελεγχθεί και περιβάλλεται από φρουρούς) την ώρα που παίζει στους ακροατές του το ίδιο
τραγούδι και πριν η συμμορία ακούσει το μέρος του μετά την άφιξή της (περί ενός Ινδιάνου
που κατέρρευσε και που για τη Γιουνάϊτεντ Φρούτ είναι άλλο ένα ψόφιο φρούτο καλό μόνο
για τον σκουπιδοτενεκέ) ακούει και την μετάφραση των αλλέγκρου ρυθμού στίχων με τους
οποίους χόρευαν και ταυτίζονταν (δηλαδή με μια συμμορία από σκατόμυγες και
μπουφώνους). Στην πορεία της συζήτησης του Μπούς με τον Ντι Τζέϊ και την γυναίκα του
(και την κόρη τους που πάει ακόμα στο νηπιαγωγείο)—για θέματα που, μεταξύ πολλών
άλλων θεμάτων και προσώπων, πηγαίνουν από τον Ρόκυ 2 μέχρι την ομιλία του Πίντερ όταν
του απενεμήθη το Νόμπελ και στους Νερούντα-Θεοδωράκη, και από τους αντιρρησίες
συνείδησης και το έργο «Κοπεγχάγη» και τους Χάϊζεμπεργκ, Αϊνσταϊν, Φάϊνμαν και Λιούις
Μάμφορντ (τον Αμερικανό μεγαστοχαστή) μέχρι την διαμάχη στις ΗΠΑ μεταξύ
εξελικτισμού και δημιουργισμού—μαθαίνουμε και ότι ο Ντί Τζέϊ απλώς έχει το ίδιο όνομα
με τον Αμερικανό μεγιστάνα που επίσης ζει εκεί, δηλαδή ότι από κάτι που ήταν σχεδόν σκέτη
σύμπτωση η συμμορία τον εξέλαβε για τον μεγιστάνα και υπερεκτίμησε την δυνητική του
επιρροή, αλλιώς μπορεί και να μην είχαν πάει καθόλου εκεί. Κατά την παρουσίαση ο Μπούς
αποδεικνύεται πρόσωπο μεγάλης εγρήγορσης, παρατηρητικότητας, ευφυΐας και ευαισθησίας
, κι επίσης μεγάλου χιούμορ, πράγμα που επικυρώνει τις υποψίες ότι η διανοητική και ηθική
νάρκωση που αποτελεί σύνηθες συμφραζόμενο του ονόματός του ήταν αποτέλεσμα έλλειψης
ερεθισμάτων, συζητήσεων και , γενικά, προσλαμβανουσών παραστάσεων που δεν παρείχαν
και σε αυτόν και στους Αμερικανούς που τον ψήφισαν η συμμορία και τα από αυτήν
ελεγχόμενα ΜΜΕ. Η συμμορία, με εξαίρεση τον Ράμσφελντ, μένει μουγγή στην συζήτηση
αφού ενδιαφέρεται μόνο για το αν κάτι απ’αυτά μπορεί να προσελκύσει οποιοδήποτε ποσό
προσοχής της κοινής γνώμης ή να φτάσει σε αυτήν μέσω, ή εις πείσμα, των ΜΜΕ. Ο
Ράμσφελντ είναι μουγγός μόνο στην αρχή, αλλά καθώς αρχίζουν να προβάλλονται σλάϊντς ,
από την γυναίκα του Ντι Τζέϊ, η οποία κάνει και την περισσότερη κουβέντα, παθαίνει (ο
Ράμσφελντ) τις ίδιες διαλείψεις και υπνηλίες που πάθαινε κι ο Μπούς απ’τα αναβοσβησίματα
φώτων στις προβολές στο κάντρυ κλαμπ, και στην διάρκειά τους ονειρεύεται, ή έχει σαν
παραισθήσεις ως μισοξύπνιος-μισοκοιμισμένος, πράγματα που σχετίζονται και με το ατομικό
του ασυνείδητο και με το συλλογικό συνειδητό και ασυνείδητο της Αμερικής. Το ατομικά
του που αναδύονται σχετίζονται κυρίως με το υπερεγώ του πίσω απ’το σύνηθές του υπερεγώ,
τον Αλ Καπόνε, και που είναι ο Νίτσε αυτοπροσώπως, ο οποίος στη διάρκεια των διαλείψεων
του Ράμσφελντ με οξύτατο τρόπο γελοιοποιεί το ότι ο Ράσφελντ τόλμησε να έχει την
εντύπωση ότι ο ίδιος και οι νεοσυντηρητικοί είναι Νιτσεϊστές (ο Νίτσε του επίσης λέει ότι ο
λόγος που δεν διαβάζει Γιάλομ για να δει ποιός υποτίθεται ότι ήταν ο λόγος που έκλαψε (ο
Νίτσε) είναι ότι ο κύριος λόγος που κλαίει είναι ότι οι οπαδοί που προσείλκυσε τελικά ήταν
άνθρωποι όπως ο Ράμσφελντ και οι νεοσυντηρητικοί (και ο Γκόρντον Λίντυ του καιρού του
Γουωτεργκεϊτ) ενώ οι άνθρωποι που πραγματικά προεσείλκυαν τον δικό του θαυμασμό και
την δική του εκτίμηση (του Νίτσε) ήταν π.χ. μερικές δεκάδες χιλιάδες αντιρρησιών
συνείδησης (μεταξύ των οποίων και ο Θεοδωράκης, που στις ΗΠΑ είναι γνωστός μόνο για
την μουσική του στο Ζορμπά, όχι για τον ακτιβισμό του, ούτε για την μουσική του για το
Κάντο Χενεράλ του Νερούντα) οι οποίοι πέρασαν μερικές δοκιμασίες πολύ παρόμοιες με το
υπερεγώ του ίδιου του Νίτσε, δηλαδή τον Σπάρτακο). Μετά ο Ντί Τζέϊ, όχι για κάνει τον
Μπούς να έχει μυστικά από την συμμορία αλλά απλώς για ακούσουν το Κάντο Χενεράλ
χαλαρώνοντας με μεγαλύτερη οικειότητα μαζί του ο ίδιος κι η γυναίκα του, ξεφορτώνεται
την παρουσία τους (με το να απαγγείλει ένα ποίημα που όχι απλώς τους προσβάλλει αλλά
επειδή δεν το λέει μελοποιημένο είναι παραπλανητικό και τους κάνει να νομίσουν ότι θα
προσείλκυε μόνο την προσοχή κουλτουριάρηδων κι όχι των μαζών από ψηφοφόρους και
διαδηλωτές. Η συμμορία τσιμπάει στο δόλωμα, γελοιοποιεί την ελπίδα ότι τέτοια ποιήματα
κάνουν οποιαδήποτε διαφορά και παρατάνε τον Ντί Τζεϊ, ο Πέρλ μάλιστα λέει στους
υπόλοιπους ότι «το είδανε πιά το ασπράδι του ματιού του». Μέχρι τις βαθειές πρωινές ώρες
ακούνε μόνοι τους οι τρείς τους το Κάντο Χενεράλ και βλέπουν πολύ βαθειά μέσα και σε
στίχους του και στη μουσική του και προετοιμάζουν την εκπομπή της επόμενης μέρας μα δεν
μπορούν να φανταστούν τι ακριβώς οπτική εικόνα (ή τι πράγμα τύπου βιντεοκλίπ), μετά από
δυό γυρίσματα της μελωδίας και των στίχων, θα είχαν σαν σάουντρακ ένα τραγούδι για
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πουλιά κι ένα τραγούδι με τίτλο «Αμερική αγάπη μου» (“Amor America”). Πριν χωρίσουν
για την νύχτα δίνουν στον Μπούς κι ένα φάκελο για ξεφύλλισμα στο κρεβάτι. Το επόμενο
πρωί ο Μπούς τραγουδάει στην συμμορία λιγάκι απ’το ποίημα που ο Ντι Τζέϊ είχε απλώς
απαγγείλει κι εκείνοι, φοβούμενοι και πάλι ότι κάτι στην μελοποιημένη μορφή θα μπορούσε
να επηρεάσει την κοινή γνώμη, έρχονται να παρακολουθήσουν τον Ντι Τζέϊ την ώρα που
απ’το δωμάτιο-στούντιο του σπιτιού του θα παρουσιάζει την μακρά Κυριακάτικη εκπομπή
του από το απόγευμα ως το βράδυ. Ένας πράκτορας, διπλός όπως αποδεικνύεται (αφού είναι
πολύ φίλος του Ντι Τζέϊ), τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ράμσφελντ για να μαθαίνει για τον Ντι
Τζέϊ, τσαντισμένος που το αφεντικό του ούτε καν τον ειδοποίησε ότι ερχότανε, κάνει την
φάρσα να βάλει κοριούς εκεί που κάθονται οι Μπούς και Ράμσφελντ κατά την διάρκεια της
εκπομπής. Κατά την διάρκεια κάποιων οργανικών κομματιών ενός τραγουδιού, ο Μπούς κι ο
Ράμσφελντ καυγαδίζουν, ψιθυριστά (σαν άτακτοι μαθητές σε τάξη), για το θέμα που μεταξύ
τους ήγειρε ο Μπούς και για το οποίο είχε αντιρρήσεις ο Ράμσφελντ ο οποίος τελικά μέσα
στην λογομαχία συναινεί, για το θέμα λοιπόν του να μηνύσουν οι δυό τους τούς εαυτούς
τους ως εγκληματίες πολέμου στο Διεθνές Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αναμεταδίδουν οι κοριοί
κι οι ακροατές της εκπομπής σχηματίζουν μια τεράστια διαδήλωση που έρχεται στο σπίτι για
να τους εκφράσουν την αγάπη τους και την στήριξή τους στο σχέδιό τους. Φτάνουν με
συνθήματα τα οποία και φωνάζουν και τα έχουν γράψει σε πλακάτ κρατημένα ψηλά. Μετά
από κάποια αμηχανία, καταλαβαίνει ο Μπούς κι εξηγεί και στον Ράμσφελντ (μέσω του
έργου όπου ο Ρόμπερτ Μήτσαμ ως αστυνομικός είχε ερωτευτεί μια γυναίκα που καταζητούσε
και αυτό δεν έγινε εμπόδιο στο να την βάλει φυλακή, απλώς θα την περίμενε μέχρι να βγει)
ότι οι διαδηλωτές δεν τους πολιορκούν για να τους λυντσάρουν αλλά για να τους
εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τις αποφάσεις τους. Αντιθέτως, κίνδυνο νιώθουν
όταν, ενώ παρατηρούν την διαδήλωση απ’την ταράτσα του διώροφου που μένει ο Ντι Τζέϊ,
πλησιάζει τους δυό τους η συμμορία και, όπως στο «Οι δυό ληστές» ο Πώλ Νιούμαν κι ο
Ρόμπερτ Ρέντφορντ πήδηξαν σε καταρράκτη μα σώθηκαν όταν τους είχαν στριμώξει μέχρι
εκεί κυνηγοί επικηρυγμένων, έτσι κι οι Μπούς-Ράμσφελντ πηδάνε απ’την ταράτσα στην
αγκαλιά του πλήθους που τους αγαπάει, ο Ράμσφελντ μάλιστα καταλήγει στα χέρια ενός
γκρούπ γυναικών των οποίων τα πλακάτ δείχνουν ότι δεν τον θεωρούνε χοντρούλη αλλά
πολύ άντρα (ένα γράφει “Rumsfeld is no fatso, he’s real mucho macho”) ενώ το ζεύγος Ντι
Τζέϊ συνειδητοποιεί ότι αυτές οι εξελίξεις ήταν η οπτική εικόνα στην οποία αποτελούσε
σάουντρακ το ένα απ’τα δυό γυρίσματα της μελωδίας τα οποία μέχρι την προηγούμενη νύχτα
δεν μπορούσαν να τα συσχετίσουν προς τίποτε γνωστό σε αυτούς. Σε κάποιο σημείο τα
πλήθη ζητάνε απ’τον Μπούς να βγάλει λόγο κι εκείνος, με δάκρυα στα μάτια από αυτή την
θάλασσα αγάπης στην οποία έχει βρεθεί και κολυμπά, και κατά το ήμισυ θαμπωμένος κατά
το ήμισυ έχοντας ξεχάσει πού τον είχε πρωτο-ακούσει, εκφωνεί τον αποχαιρετιστήριο λόγο
του Αλλιέντε παραφρασμένο έτσι που να ταιριάζει στις συνθήκες του καιρού μας, πράγμα το
οποίο ο κόσμος δεν το παίρνει σαν λογοκλοπή αφού όλοι έχουν ακούσει το ορίτζιναλ και
άρα θεωρούν ότι ο δανεισμός είναι συνειδητός και αφού το ορίτζιναλ το ξέρουν όλοι άρα
θεωρούν ότι αποτελεί αναφορά κι έτσι με την καρδιά τους χειροκροτούν την παράφραση,
που πέρα απ’το ότι είναι απόλυτα ειλικρινής και αποκαλυπτική, είναι και, ταυτόχρονα, σοφά
οξυδερκής και γνήσια παθιασμένη. Μετά αρχίζει ένα καραόκε πάρτυ στο οποίο ο Ράμσφελντ
ερωτεύεται την Νταίζη-Μαργαρίτα ή Νταίζη-Σάντεϋ ή Ρούμπυ-Νταίζη-Τιούσντεϋ ή ΡούμπυΜίτσαμ-Νταίζη ή Μάγκι-δε-Μούτσερ ή ΄Ηβεν-ον-Σάντεϋ, μια τοπική ερωτική ημίθεα και
φίρμα για τους νέους, αντίστοιχη της Μελίνας-Νέβερ-ον-Σάντεϋ. Ο Μπούς και η Σούζυ (η
κόρη του Μπίλ και της Χέλεν, του ζευγαριού ΝτιΤζέϊ, η οποία ήταν μαθήτρια νηπιαγωγείου)
αισθάνονται να βαθαίνει μια ήδη βαθειά κεραυνοβόλος αμοιβαία καταγοήτευση που είχαν
νιώσει και πάνε για μια βραδυά βαρκάδας και τραγουδιού με την βάρκα μερικών περαστικών
νεαρών που συνέχιζαν την διαδήλωση ως πάρτυ σε μια λίμνη όπως οι άλλοι την συνέχιζαν
σε πάρτυ επι του εδάφους. Ήδη κατά την διάρκεια της πτήσης τους προς τις ΗΠΑ το CNN
αναγγέλει ότι ο Μπούς εξέθεσε την πατρίδα του λογοκλέπτοντας τον λόγο του Αλλιέντε της
9/11/73 (αλλά δεν λένε ούτε τι είπε ο Μπούς ούτε τι είχε πεί ο Αλλιέντε στους λόγους τους)
κι επίσης λέει το CNN ότι η Αμερική έχει εκτεθεί στον κίνδυνο βιολογικού πολέμου διότι,
για λόγους όχι ακόμα διασταυρωμένους, έχουν απαχθεί περιττώματα του Πέρλ από τις
τουαλέτες που μετέφεραν μαζί τους. Επίσης, τα μέσα αναφέρουν ότι ένας σημαντικός
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δημοκρατικός είπε ότι θα του άρεσε να δει τον Μπούς να κάνει κάτι προοδευτικό κατά τον
ένα ή τον άλλο τρόπο αλλά θα προτιμούσε τον άλλο κι όχι τον τρόπο που θα ντρόπιαζε την
Αμερική. Σύντομα ένας ηλικιωμένος πρώην πρύτανης του Πρίνστον (και φίλος του Περλ,
του κορυφαίου εκ των Πρινστονικών της συμμορίας) μηνύει τον Μπούς για δυσφήμηση των
ακαδημαϊκών παραδόσεων της χώρας και μέχρι να διεξαχθούν, το συντομότερο, οι
αναγγελθείσες επόμενες εκλογές αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου ο Τσένεϋ. Οι Μπούς και
Ράμσφελντ προλαβαίνουν μόλις στο τσάκ να μηνύσουν εαυτούς ως εγκληματίες πολέμου,
πριν δηλαδή οι επικριτές τους το κάνουν να φανεί ότι σύρθηκαν εκεί κι όχι ότι πήγαν οι ίδιοι.
Είχαν καθυστερήσει και λίγο γιατί, είτε προσπαθώντας να σπάσουν τη συμμαχία και φιλία
τους είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, κάποιοι μασκοφόροι είχαν απαγάγει για λίγες
μέρες τον Μπούς (που δεν είχε πια σωματοφύλακες) και τον είχαν υποβάλλει σε μερικές
οδυνηρές οδηγίες που ο Ράμσφελντ είχε προτείνει για χρήση στο Αμπου Γκραϊμπ. Επίσης οι
πρώην σωματοφύλακές του, πιθανόν με εντολή του Τσένεϋ κι από έμπνευση του Περλ, τον
αρπάζουν και τον αφήνουν στην κορυφή του όρους Ρούσμορ, πάνω απ’τις γιγάντιες
κεφαλές, λέγοντάς του ότι η Λώρα (η Λώρα Μπούς) του λέει ότι άλλαξε κινητό και να μη
της τηλεφωνήσει αν δεν του τηλεφωνήσει εκείνη (διότι θα ήταν ενάντια στις αρχές της (και
πιθανώς ενάντια στην αποξενωτική παρουσίαση των γεγονότων που της έκανε ο Πατ
Ρόμπερτσον, ο πνευματικός σύμβουλος και σύμβουλος γάμου που κι οι δυό τους
εμπιστεύονταν) το να του συγχωρήσει την υποτροπή στο αλκοόλ εκείνη την μέρα στο
κάντρυ κλαμπ όπου παραβίασε τον όρκο του να μη ξαναπιεί κι έτσι τάκανε όλα τόσο
θάλασσα και με τόσο ντροπιαστικό τρόπο). Σοβαρά σκέφτεται να αυτοκτονήσει πηδώντας
στο γκρεμό του Ρούσμορ αλλά αναστέλλεται από την επίγνωση ότι αυτό θα το
εκμεταλλεύονταν το χαμηλού γούστου μπλακ χιούμορ και τα μαύρα σχέδια του Περλ ή
οποιουδήποτε να τον κάνουν να φανεί τρελαμένος π.χ. με το να συσχετίσουν το όρος
Ρούσμορ με το όρος Γολγοθά και μετά να το αποκαλέσουν και όρος Μπούσμορ για να τον
κάνουν να γίνει εθνικό ανέκδοτο και να ακυρώσουν έτσι σαν παραλήρημα βλαμμένου και
σαν «εφηβική κομπορρημοσύνη σαν του Πίντερ κατά την απονομή του Νόμπελ» και σαν
«λόγια σωστά αλλά για λάθος λόγο ακόμα κι όπου είναι εύστοχα» κλπ την τύπου Αλλιέντε
ομιλία του όταν κάπου δημοσιευτεί. Τον παίρνει από κει μια κάπως μικροκαμωμένη, αλλά
αθλητική, καστανή (με εκείνο το ανεμόπτερο που μοιάζει με χαρταετό και ποδήλατο, και
μετά με άλογο στο οποίο κάθεται αυτή μπροστά κι αυτός πίσω). Κάπως θολά, κι απλώς
πιθανά κι όχι με βεβαιότητα, την θυμάται από κάπου στο παρελθόν, αλλά λιγότερο θολά και
πιο σίγουρα την θυμάται (και τ’όνομά της ήταν είτε Αμάντα είτε Αμάδα) από το πρόσφατο
καραόκε πάρτυ στο οποίο την είχε δει να τραγουδάει, από το μπαλκόνι του Μπιλ και της
Χέλεν, το άλλο μέρος του Κάντο Χενεράλ, εκείνο που ούτε ο ίδιος, ούτε το ζευγάρι των
ΝτιΤζέϊ φίλων του δεν είχαν μπορέσει να καταλάβουν τίνος βιντεοκλίπ θα ήταν σάουντρακ
(το να πούμε ότι οι στίχοι και η μελωδία ήταν βιντεοκλίπ σε μια σκηνή όπου ένα πρόσωπο
τους τραγουδά σε πάρτυ ή έστω σε διαδήλωση, μόλις και μετά βίας θα μπορούσε (θα
μπορούσε;) να θεωρηθεί βιντεοκλίπ σε στίχους σαν τους εξής:“Ένα θαλάσσιο βουνό πετάει
προς τα νησιά, ένα φεγγάρι από πουλιά που φτερουγίζουν προς το Νότο πάνω απ’τα ανθισμένα
νησιά του Περού. Είναι ένα ζωντανό ποτάμι από σκιά, ένας κομήτης από αναρίθμητες
καρδούλες που προκαλούν έκλειψη στον ήλιο του κόσμου σαν ένα μετέωρο με παχιά ουρά που
σαν σφυγμός πάλλει προς το αρχιπέλαγος. Και στο τέλος της οργισμένης θάλασσας, μέσα στη
βροχή που έπεσε στον ωκεανό, σαν σταγόνες από αίμα και φτερά οι καρδερίνες αιμορράγησαν
την ανατολή”, ακόμα κι αν ως πουλιά θεωρήσει τους διαδηλωτές). Η Αμάντα τον πηγαίνει σε
ένα στρατόπεδο ακτιβιστών. Ο άντρας της Αμάντας, την άλλη μέρα, του φέρνει εκεί την
Λώρα, η οποία ξεπέρασε, με την βοήθεια προσπαθειών του Ράμσφελντ, την αποξένωσή της
και την πλύση εγκεφάλου από τον αιδεσιμότατό τους. Οι ακτιβιστές αυτοί είναι «εθελόντριες
καθισμένες πάπιες» υπό την εξής έννοια: Έχουν ακούσει τον Ουϊλλιαμ Μπλουμ να λέει, στο
Μπόουλντερ Κολοράντο, ότι αν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και ήθελε να τελειώσει την
τρομοκρατία σε τρεις μέρες τότε την πρώτη μέρα θα ζητούσε συγγνώμη απ’όλα τα έθνη που
έβλαψε η Αμερική, την δεύτερη μέρα θα έλεγε ότι το Ισραήλ δεν είναι πολιτεία της
Αμερικής, την τρίτη μέρα θα σταματούσε την παραγωγή όπλων και με τα λεφτά που θα
εξοικονομούσε θα πλήρωνε αποζημιώσεις στους εργαζόμενους της οπλοβιομηχανίας και
στους λαούς που μέσω της οπλοβιομηχανίας η Αμερική κατέστρεψε και την τέταρτη μέρα θα
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τον δολοφονούσαν. Έτσι συνέλαβαν το σχέδιο να προσπαθήσουν να βοηθήσουν έναν
ανάμεσά τους να εκλεγεί πρόεδρος, και να διορίσει τον Μπλουμ αντιπρόεδρό του και μετά να
αναγγείλει τις παραπάνω αποφάσεις , και αν τα παραπάνω δεν ήταν απλώς σχήμα λόγου αλλά
πρόβλεψη, δηλαδή αν τα είχε όντως μετρήσει σωστά τα νούμερα ο Μπλουμ και μπορούσαν
να γίνουν πράξη όσα έλεγε, και αν ο πρόεδρος σκοτωνόταν και γινόταν αντιπρόεδρος ο
Μπλουμ τότε θα ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε να σκοτώσει την πέμπτη μέρα και τον
αντιπρόεδρο χωρίς να προκαλέσει πραγματική επανάσταση (Βεβαίως όλα αυτά δεν τα λένε
στον Μπλουμ με κάθε λεπτομέρεια γιατί ούτε θέλουν να τον ανησυχήσουν για τους ίδιους
ούτε να τον θίξουν με το να τον κάνουν να αισθανθεί ότι του στέκονται σαν ασπίδες. Κι
επειδή για τον εύκολο, ως ακίνητο κι απροστάτευτο, στόχο κι επίσης για τον στόχοαντιπερισπασμό, υπάρχει η έκφραση «πάπια καθιστή» (“sitting duck”) γι’αυτό οι ακτιβιστές
αυτοί ονόμασαν εαυτούς «εθελόντριες καθιστές πάπιες» (“volunteer sitting ducks”). Για
λόγους που έχουν σχέση με τον πρότερο βίο της (ο οποίος θυμίζει τις κορυφές και τις κοιλιές
της ζωής χαρακτήρα ταινίας τύπου ρόουντ μούβι, αλλά που δεν είναι απαραίτητοι για την
κατανόηση της παρούσας πλοκής) η Αμάδα ήταν το πρόσωπο που θα γινόταν πρόεδρος. Και
θα εκλεγόταν με το εξής τρικ: Αφήνουν να διαρρεύσει προς τους αντιπάλους τους ότι σε ένα
τοπικό κολλέγιο που σπούδαζε νέα, είχε αποβληθεί για μια πορνογραφκή παράφραση της
Οδύσσειας την οποία είχε ονομάσει «Ο Όμηρος συναντά τον Τσώσερ» και οι αντίπαλοί τους
αφήνουν να διαρρεύσει αυτό (μα όχι να διαρρεύσουν κι άλλα, μεταγενέστερα πράγματα που
θα εξέθεταν αυτούς). Ο άντρας της βγαίνει και τραγουδάει μέρη της παράφρασης εκείνης και,
για να τον γελοιοποιήσει (και δι’αυτού την Αμάντα), ένας τηλεπαρουσιαστής , ο οποίος είναι
και απόφοιτος του Πρίνστον, προσκαλεί στην εκπομπή του αυτόν, μια φεμινίστρια, και τον
ντ’Αλεσσάντρο για μια συζήτηση, αλλά όλα καταλήγουν τόσο καλά που όλοι οι τηλεοπτικοί
σταθμοί της χώρας συνδέονται κι αναμεταδίδουν λάϊβ την εκπομπή, ο άντρας της Αμάντας
μένει στην οθόνη μόνος και δίνει βήμα, μέσω τηλεφώνου, στον Μπους, στην Αμάντα και
στον Ράμσφελντ, και πολλά τραγούδια, κι επίσης η παράφραση του λόγου του Αλλιέντε,
ακούγονται. Μετά κανονίζεται τηλεοπτική συνάντηση του Τσένεϋ και του Γούλφοβιτς (και
του πρώην πρύτανη του Περλ) με ανθρώπους σαν τους Τσόμσκυ, Στίγκλιτς και Άκερλοφ και
πριν τους συναντήσουν καταρρέουν ή παθαίνουν αστεία ατυχήματα και εγκαταλείπουν,
λέγοντας ότι το κάνουν διότι είναι περίεργοι να δουν πόσες μέρες θα διαρκέσει η κυβέρνηση
της Αμάντας πριν κληθούν να ξανακυβερνήσουν με τον συνήθη τρόπο. Ο Περλ πετάγεται
στην Ευρώπη να πυροβολήσει τον Ντι Τζέϊ αλλά εκείνος ο διπλός πράκτορας , σε στυλ
σλάπστικ, τον καπελώνει με έναν κουβά στον οποίο φυλάει τα σκατά του Περλ τα οποία είχε
απαγάγει. Για εορτασμό της εκλογής της η Αμάδα καλεί τον κόσμο σε ένα στάδιο για
συναυλία ροκ και Κάντο Χενεράλ κι ένας τρελός ντυμένος με τα χρώματα της Αμερικανικής
σημαίας πυροβολεί και την ίδια και τον άντρα της και τον αδελφό του ανάμεσα στους
οποίους κάθεται στις κερκίδες, και μετά πυροβολεί και τον εαυτό του, ενώ την ίδια στιγμή
τραγουδιούνται οι, μέχρι στιγμής ακατανόητοι μα εκ των υστέρων προφανείς σαν από πάντα
αναμενόμενοι, στίχοι (για μια σύντομη έκλειψη ηλίου και για καρδερίνες που με την
αιμορραγία τους έφεραν την ανατολή που γι’αυτό ήταν κόκκινη) και η Αμάντα πεθαίνει μέσα
στην θάλασσα αγάπης του κόσμου που την ξεβγάζουν αρχίζοντας να τραγουδούν το
αγαπημένο της τραγούδι που είχε τραγουδήσει απ’το τηλέφωνο σ’εκείνη την τηλεοπτική
εκπομπή: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου/δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα
καμιά/τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου/μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά/Αν
θυμηθείς, στ’όνειρό μου σε περιμένω ναρθείς/ μ’ένα τραγούδι του δρόμου ναρθείς στ’όνειρό μου/το
καλοκαίρι που λάμπει τ’αστέρι στο φως να ντυθείς .
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Η ιστορία, παρ’όλο το τραγικό της τέλος, ήταν και κωμωδία. Όχι μόνο για τον κόσμο μας αλλά και
στον παράλληλο κόσμο όπου η Αμάντα, ο άντρας της και ο κουνιάδος της όντως σκοτώθηκαν. Αλλά
στον δικό μας κόσμο είναι κωμωδία και για έναν πρόσθετο λόγο, τον πιο αστείο απ’όλους: Όχι μέσω
της παρώδησης και της γελοιογράφησης του ορίτζιναλ του καθενός από τους χαρακτήρες στη
πραγματική ζωή αλλά μέσω του ότι τα ορίτζιναλ (ο πραγματικός Μπους και η πραγματική συμμορία)
συνιστούν παρωδία και γελοιογραφία των ιδανικών τους εαυτών και ρόλων που το έργο τους αποδίδει
ως, δυνητικές, προικίσεις (κι επομένως για την διασκέδαση του αναγνώστη του συνιστούμε σαν
πείραμα το να φέρνει στο μυαλό του, πού και πού, τις πραγματικές φάτσες και τα πραγματικά
ανακλαστικά των ορίτζιναλ και να αναρωτιέται αν θα μπορούσαν ποτέ να μοιάζουν στους
συνονόματούς τους). Το μόνο τους ελαφρυντικό (του οποίου η εφαρμογή και σε εγκληματίες πολέμου
είναι προαιρετική για τον παρατηρητή!) είναι το παλιό καλό“I’m not much babe, but I’m all I got” ή
το, ήδη χρησιμοποιηθέν σε παρόμοια, «μέχρι εκεί μου’κοβε», η δε μόνη ευχή που, προσωπικά, μπορώ
να σκεφτώ για τους εν λόγω είναι να ευχηθούν στον εαυτό τους τη μόνη ευχή που τους μένει να
μπορούν να την ευχηθούν, δηλαδή, ποιάν άλλη;: «Καλή Νυρεμβέργη».
Σημειώσεις: (Η Rachel Corrie δεν χρειάζεται συστάσεις)
1. Ο πίνακας στην προηγούμενη σελίδα είναι «Η πτώση του Ίκαρου» του Bruegel (τα πόδια του
Ίκαρου φαίνονται στο κάτω δεξιά μέρος του πίνακα) 2. Ο απίθανος Αμερικανός γελοιογράφος και
πολιτικός αναλυτής τον οποίο ευχαριστούμε για τον όρο “Mount Bushmore” και για την περίφημη
συνοδευτική φωτογραφία μπορεί να εντοπιστεί με κλικ στην βάση της φωτογραφίας του όρους
Rushmore-Bushmore. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και στο γκουγκλ που μας έστειλε και εκεί όταν
αναζητήσαμε πληροφορίες για την ομιλία του Μπούς στο όρος Ρούσμορ. 3. Ένα ΥΓ στο «Όρος
Μπούσμορ», ή την περίληψή του που μόλις είδαμε, μετά την εκλογή του Ομπάμα , το οποίο γίνεται
όλο και πιο εφαρμόσιμο στα πράγματα, είναι το εξής: Η αντικατάσταση του Μπούς απ’τον Ομπάμα
δεν καθιστά το «Όρος Μπούσμορ», πεπαλαιωμένο σε σύγκριση με τον χρόνο ανάρτησής του στα
Αγγλικά (Χριστούγεννα 2007), αφ’ενός διότι οι δομές που δεν επιτρέπουν ουσιαστικές αλλαγές, αλλά
μόνο νέα ρητορική, είναι ακόμα στη θέση τους (και η κατανόησή τους ακόμη χρειάζεται την
εκτεταμένη ενημέρωση που συστηματικά και με λεπτομέρεια ανθολογήθηκαν στην μη περιληπτική
βερσιόν του «Όρος Μπούσμορ») και αφ’ετέρου διότι το γεγονός ότι η ευφράδεια του Ομπάμα δεν
διαπράττει τις γκάφες του Μπούς, απλώς καθιστά την επισήμανση και την κατανόηση των ίδιων
μηχανισμών εργασίες τελείως άχαρες και για τα ακροατήριά τους και για τους παρουσιαστές τους
(τουλάχιστον όταν αυτοί προέρχονται από τις τέχνες και όχι από τις πολιτικές επιστήμες κλπ). Άρα
πολλά από τα πράγματα που χρειάζονται ως μόρφωση, και πάλι μέσω ιστοριών με Μπούς πρέπει να
μαθαίνονται. Ένσταση στον υποφαινόμενο παρουσιαστή: «Πες μια περίπτωση στην οποία το «Όρος
Μπούσμορ» όντως καθίσταται πεπαλαιωμένο». Απάντηση: «Να πω όχι μια αλλά δυο: Αν ο Μπούς
δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου και αν ο Ομπάμα ρισκάρει τις αλλαγές που ανέφερε στο στόρυ ο
Μπλούμ». 4. Ένα μεταΓ.Παπανδρεϊκο ΥΓ: Η σταση της Σούζυ προς Μπους αντανακλά και το γεγονός
ότι δεν είναι μόνο ο Γεώργιος Εγκληματίας Μπούς ο ίδιος αλλά και ο εκλεγείς ενός λαού που δεν
είναι ταυτόσημοι με ένα μάτσο σφαγέων. Επίσης η στάση Ελλήνων προς Αμερικανούς έχει πολύ
δρόμο μέχρι να δικαιούται να είναι διαφορετική λόγω μιας ομοιότητας: Οι Αμερικανοί εχουν
πανεπιστήια με την κορυφαία ελιτ σε IQ στον πλάνήτη αλλά διοικούνταν οκτώ χρόνια από έναν
κορυφαία ηλίθιο. Οι Έλληνες έχουν όλη την ώρα συζητήσεις κορυφαίας πολιτικής εγρήγορσης και
όμως ψήφισαν άλλον ένα κορυφαία ηλίθιο.
Ευχαριστίες:…Ευχαριστώ την φίλη μου Αλεξία για την άδεια να δείξω στην προηγούμενη σελίδα δυο
από τις φωτογραφίες διακοπών που ο φίλος μου, και άντρας της, Βαγγέλης της είχε πάρει (στη
Σαμοθράκη) επιτρέποντας έτσι την άριστη μεταφορική εικονογράφηση της πορείας της Αμάντας στη
ζωή της…
ΥΥΓ:
Ακούσαμε ότι Μπους και Ράμσφελτ όντως παραδέχθηκαν τα εγκλήματα κατα της ανθρωποτητος που
έκαναν, όχι όμως στο πλαίσιο που ειδαμε εδω αλλά σε πλάισια ειτε καύχησης ότι με αυτά κατι
εσωσαν, ειτε σε πλαίσια γραφης μπεστ σέλλερ. Δεν νομίζουμε ότι αξιζει οποιοσδήπτε να ξοδέψει
χρόνο ή χρήμα να τα βρει , ενταξει ας μη μιλάω και εκ μερους άλλων, απλώς προσωπικα αυτό δεν
είναι νέο για το οποίο να διακόψω δραστηριότητες ή σχόλη.
Ευχαριστίες για (πνευματικά) δάνεια:
“Θα πρέπει όλοι να προσπαθούμε να ζούμε με όσα διαθέτουμε
ακόμα και αν χρειαστεί να δανειστούμε για να το κατορθώσουμε»
Τον φίλο που το δανείστηκε και μας το δάνεισε τον ευχαριστούμε και για την επισήμανση ότι το
αστειότερο νόημα αυτής της φράσης έγκειται στην αλήθεια της και όχι στο οξύμωρό της
246

Είχαμε πει ότι η Σούζυ και ο Μπους είχανε πάθει βαθύ κεραυνοβόλο έρωτα ( ο ένας με τον άλλο),ας περιγράψουμε
πως αυτό ξεκίνησε. Στα παρακάτω Μπιλλ δεν είναι ο πατέρας μου αλλά ο κύριος Βασίλης . Η Λένα είναι βεβαίως η
κυρία Λένα…

…(Ακούγεται να ανοίγει μιά πόρτα στο πάνω πάτωμα το οποίο
επικοινωνεί με μιά σκάλα με το λιβινγκ-ρούμ, στο οποίο ο Μπίλ έχει
βάλει το μικρόφωνο, το CD player και το PC και το χρησιμοποιεί και
για στούντιο, κι ένα μικρό κοριτσάκι με πιτζάμες κατεβαίνει απ’την
σκάλα και πάει κατ’ευθείαν στον Μπίλ και τον φιλάει)

Σούζυ:-Δεν φαντάζομαι να σου πέρασε απ’το μυαλό η σκέψη ότι είχα πάει να κοιμηθώ
χωρίς να σε φιλήσω.
Μπίλ:-Θα μου περνούσε εμένα ποτέ ακόμη και η σκέψη να μου περάσει κάτι τέτοιο απ’το
μυαλό; Η Σούζυ να ξεχάσει να φιλήσει τον μπαμπά της πριν πάει για ύπνο; Έγινε ποτέ;
Σμούτς.
Σούζυ:-Όκεϋ, σε πιστεύω γι’αυτό σε συγχωρώ. Σμούούούτς.
Μπίλ:-Ούφ! Πραγματικά ανησύχησα ότι ποτέ δεν θα μου συγχωρούσες το ότι παραλίγο δεν
θα με φιλούσες πριν κοιμηθείς. Αλήθεια πώς και δεν πήγες ακόμα για ύπνο;
Σούζυ:-Είχε ωραίο έργο στην τηλεόραση.
Μπούς:-Ποιό έργο είχε η τηλεόραση Σούζυ;
Κατεβαίνει κι η γυναίκα του Μπίλ η Χέλεν (με μπλουτζίν και πουλόβερ)
και παρακολουθεί την εξής σκηνή:

Σούζυ:-Το Ρόκυ 2. Σε έχω δεί στην τηλεόραση. Ο μπαμπάς λέει ότι όλα όσα λές είναι
μπούρδες. Αλλά εγώ το ήξερα ότι ήταν μπούρδες ακόμα και πριν το πεί ο μπαμπάς. Τι έχεις
να πείς;
Μπούς:-Ότι πιστεύω στην ελευθερία του λόγου, τι άλλο;
Σούζυ:-Ο μπαμπάς λέει ότι πιστεύεις μόνο στην ελευθερία της ακοής, αφού μόνο ακούς
όσους σου λένε ότι λές μπούρδες. Εσύ δεν τους απαντάς τίποτα, μόνο μπούρδες τους λές.
Άρα στην ελευθερία της μπούρδας πιστεύεις.
Μπούς:-Κι αυτό ο μπαμπάς το’πε;
Σούζυ:-Όχι, αυτό το’βαλα μόνη μου. Μπορώ και ξεχωρίζω τι διαφορά έχει η κουβέντα απ’τις
μπούρδες. Θέλεις να με εξετάσεις; Πές κάνα-δυό κουβέντες ανακατωμένες με κάνα-δυό
μπούρδες και θα σου πώ ποιές ήτανε οι μπούρδες και ποιες οι κουβέντες. Δηλαδή θα σε
εξετάζω κι εγώ εσένα.
Μπούς:-Γράφεις κι εσύ ποιήματα σαν το μπαμπά Σούζυ;
Σούζυ:-Του χρόνου θα μάθω να γράφω, στο νηπιαγωγείο μαθαίνουμε μόνο να ζωγραφίζουμε
και να τραγουδάμε. Αλλά έμαθα κιόλας να διαβάζω.
Μπούς:-Τώρα κουβεντιάζω ή λέω μπούρδες;
Σούζυ:-Δεν έχεις αρχίσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ρωτάς μόνο ερωτήσεις σαν τα μωρά.
Άμα ρωτήσεις αρκετές ερωτήσεις ύστερα θα αρχίσεις να κουβεντιάζεις κανονικά. Γιατί ήρθες
στον μπαμπά για να κουβεντιάσεις; Δεν έχεις φίλους να κουβεντιάζεις; Α! κατάλαβα, ήρθες
στον μπαμπά για εξάσκηση στην κουβέντα γιατί όλοι κι όλοι οι φίλοι σου είναι αυτοί εδώ και
είναι μουγγοί, άρα δεν περιμένουν την σειρά τους για εξάσκηση με τον μπαμπά στην
κουβέντα, απλώς για να σου κάνουν παρέα ήρθαν, γειά σας μουγγοί. Α! Είναι και κουφοί.
Τους καϋμένους! Λέγονται μπούρδες και με νοήματα; Τους λες κι αυτούς μπούρδες; Αυτοί
σου λένε και σένα μπούρδες; Θα μου μάθεις κι εσύ εμένα να μιλάω με νοήματα άμα σου
μάθει ο μπαμπάς εσένα να κουβεντιάζεις;
Παρεμβαίνει η Χέλεν:
Χέλεν:-Ώρα για ύπνο Σούζυ, οι κύριοι κι ο μπαμπάς σου έχουν δουλειά. Σόρρυ Τζώρτζ,
ξέρεις τι έξυπνα γίνονται σήμερα τα παιδιά, η τηλεόραση θα φταίει κι ας λέει ο Μπίλ ότι η
τηλεόραση αποβλακώνει τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ μπορεί η
επίσκεψή σας εδώ να βοηθήσει την οικογένειά μας, ο Μπίλ αρχίζει να φωνάζει απαντήσεις σε
σένα και τον Ντόναλντ…χάϊ Ντόν…και στον Πέρλ…χάϊ Ρίτς…κάθε φορά που σας βλέπει
στην οθόνη και ταλαιπωρεί όχι μόνο τα δικά μας αυτιά αλλά και των γειτόνων, στην αρχή
μάλιστα νόμιζαν ότι τσακωνόμασταν σαν ζευγάρι κι αναγκάστηκα να τους πω ότι σε σας
φωνάζει, αλλά από τότε όταν φωνάζει μου λένε «Τα δικά μας τα αυτιά τι φταίνε; Αυτούς να
πάει να βρεί, τα δικά τους αυτιά να ταλαιπωρήσει» Ακόμα και όνειρα βλέπει ότι σας
απαντάει. Ελπίζω να μείνετε αρκετά να ξεφορτώσει κι αυτός αρκετές απαντήσεις μπας και
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γλιτώσουμε όλοι εδώ έστω για κάνα μήνα που δεν θα’χει σκεφτεί καμιά καινούργια
απάντηση.
Μπούς:-Χαίρομαι που βλέπω ότι η Σούζυ έχει και κάμποσα γονίδια απ’την μαμά. Κόντεψα
να νομίσω ότι όλα απ’τον μπαμπά της τα’χε πάρει.
Σούζυ:-Μαμά! Μπαμπά! Μίλησε κανονικά! Κουβεντιάζει! Φαίνεται ότι εγώ του έκανα
καλύτερη εξάσκηση απ’ότι ο μπαμπάς. Δεν έβαλε ούτε ένα ερωτηματικό. Κι αυτό που είπε
έχει και πλάκα. Έχει όσο μυαλό όσο όλοι οι άνθρωποι! Μαμά γιατί δεν τους κάλεσες για φαϊ
όπως όλους τους μουσαφίρηδες που μένουν μέχρι έτσι αργά;
Χέλεν:-Μπάϋ δε γουέϋ Τζώρτζ, τι σου είπε ο Μπίλ και σ’έπεισε ότι δεν υπήρχε άνθραξ στα
αναψυκτικά που είχαμε στο ψυγείο; Χαίρομαι που σας βλέπω όλους από κάτι να πίνετε.
Μπούς:-Δεν είπε τίποτα σε μένα, στους φρουρούς έξω είπε να μου πούν ότι τα’φεραν οι
ίδιοι, κι ότι τα έλεγχαν μέχρι τελευταία στιγμή οι ίδιοι, κι ότι ο νεαρός που κάθεται
εκεί…(δείχνει και τον βλέπουμε)…είναι δικός μας κι έλεγχε μη γίνει τίποτα ύποπτο
σ’αυτό το δωμάτιο.
Χέλεν:-Το ΣιΕνΕν είπε ότι φέρατε μαζί σας και τις τουαλέτες σας για την σωματική σας
ανάγκη από φόβο μήπως και γίνει απαγωγή των περιττωμάτων σας για υποκλοπή του
ΝτιΕνΕϊ σας από τρομοκράτες που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε χειρουργικά
εστιασμένα χτυπήματα βιολογικού πολέμου, δεν πίστευα στα αυτιά μου και ξανάβαλα
ειδήσεις και σε άλλο κανάλι, μα το ξαναείπε κατά λέξη ξεκάθαρα for fear of having your
faeces abducted. Άκουσα καλά Τζώρτζ ή είναι ετεροχρονισμένη Πρωταπριλιάτικη φάρσα;
Σούζυ:-Μαμά, τι είναι τα περιττώματα; Είναι μέσα στα κακά μας; Θα’χω κι εγώ περιττώματα
στα κακά μου όταν μεγαλώσω; Έχετε κι εσύ κι ο μπαμπάς περιττώματα στα κακά σας ή τα
έχουν μόνο όσοι έχουν πει πολλές μπούρδες; Τι θα πεί αμπντάκ; Ααα! Κατάλαβα. Ήθελες να
πείς «γουατ’ς απ ντακ;» και δεν είπες το γουατ’ς για να μη καταλάβω ότι και το ΣιΕνΕν
παίζει Μπάγκς Μπάννυ αργά, απ’την διαφορά ώρας, και μένω ξύπνια για να τον βλέπω, ε;
Μήπως είναι κάτι άλλο; Γουάτ’ς απ ντάκ με τον Τζώρτζ; Τι τρέχει γιατρέ με τα κακά του
Τζώρτζ; Είναι σοβαρό; Υπάρχει θεραπεία; Γι’αυτό τα λες δύσκολα μαμά και δεν τα
καταλαβαίνω; Έχει κάτι σοβαρό ο Τζώρτζ; Υπάρχει θεραπεία για τις μπούρδες που λέει.
Ώστε γι’αυτό ήρθε εδώ να δει τον μπαμπά; Τον έστειλαν οι γιατροί για θεραπεία στις
μπούρδες για να μη βγάζει περιττώματα στα κακά του;
Χέλεν:-Μην απαντάς Τζώρτζ, εννοώ μην απαντάς ούτε στη δική μου ερώτηση, όχι μόνο στην
ερώτηση του Μπάγκς Μπάννυ στο γιατρό του ΣιΕνΕν, εννοώ την ερώτηση της Σούζυ σε
εμένα, αν η ερώτησή μου είναι πολύ προσωπική ή αν η απάντηση είναι απόρρητη, απλώς
ρώτησα από ευγένεια για να βρούμε θέμα συζήτησης , όπως λένε και για τον καιρό, αλλά είπε
τόσες λεπτομέρειεςες το ΣιΕνΕν που θεώρησα ότι δεν είναι απόρρητο.
Σούζυ:-Μαμάά! Υπάρχει και πιο προσωπική ερώτηση απ’αυτή που ρώτησες; Ρώτησες τον
Τζώρτζ τι έχει μέσα στα κακά του; Εσύ άμα έπαιζες με τα κακά σου όταν ήσουνα μόνη θα
το’λεγες αν σε ρωτούσαν; Εγώ δεν θα το’λεγα. Μην της πείς Τζώρτζ. Και δεν μου λές κυρία
μαμά εσύ, θα σου άρεζε εσένα αν, μετά από μαθήματα κουβέντας με τον μπαμπά, η πρώτη
απάντησή σου που δεν ήταν μπούρδα ήταν για την ερώτηση «Τι κάνεις στην τουαλέτα
Χέλεν; Παίζεις με τα κακά σου;». Αα! Θέλεις να τον δοκιμάσεις να δεις αν μετά τη θεραπεία
με τον μπαμπά ο Τζώρτζ σταμάτησε να λέει μπούρδες για απαντήσεις. Αλλά αν θέλεις
απάντηση που δεν είναι μπούρδα τότε να μη λές ούτε εσύ ερωτήσεις που είναι μπούρδες,
αυτό δεν είναι δίκαιο.
Μπούς:-Τι σου άρεσε πιο πολύ στο Ρόκυ 2 Σούζυ;
Σούζυ:-Το τραγούδι “The eye of the tiger”. Και του μπαμπά του αρέσει πολύ. Κάθε τόσο το
χορεύουμε μαζί. Καμιά φορά το χορεύει και με τη μαμά.
Μπούς:-Χέλεν, πώς εξηγείς το ότι άνθρωπος σαν τον Μπίλ αφήνει την κόρη του να βλέπει
το Ρόκυ 2;
Χέλεν:-Φαντάζομαι θεωρεί λιγότερο χρονοβόρο να μην το περιγράφει ο ίδιος, σε παιδιά
τουλάχιστον, πριν δείξει που είναι η μπούρδα του. Σε ενήλικους, όκεϋ, θα το περιέγραφε σε
μια ανάσα και μετά θα το κατέβαζε με μιά ριπή σε ένα πεντάλεπτο κήρυγμα για να μη τους
πει να χαραμίσουν το χρόνο τους βλέποντάς το.
Μπούς:-Και η ανάσα αυτή πόσο θα διαρκούσε; Κάνα δεκάλεπτο; Παρατήρησα ότι ο Μπίλ
λέει χωρίς τελεία κάτι τεράστιες προτάσεις, για να το καταφέρνει σίγουρα θα μπορεί να
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κρατάει την ανάσα του όσο οι βουτηχτές για αλιεία μαργαριταριών. Μπίλ, το κάνεις αυτό κι
όταν γράφεις ή αφήνεις τον αναγνώστη να πάρει και καμιάν ανάσα;
Μπίλ:-Το ίδιο κάνω και γραπτά, για να με διαβάζουν με κομμένη την ανάσα.
Μπούς:-Μου θυμίζεις τον Πώλ Γούλφοβιτς,…
(δείχνει κατά τη μεριά του Γούλφοβιτς ενώ μιλάει)

…μόνο που εσύ το κάνεις και κολλητικά, ποτέ μου δεν έχω πει προτάσεις τόσο μεγάλες όσο
μερικές που είπα σήμερα και μάλιστα για τον Ίψεν και τον…τέλος πάντων. Μπάϋ δε γουέϋ,
Χέλεν, υποπτεύομαι ότι για κάποιο λόγο κι όχι κατά λάθος δεν χαιρέτησες, τον Πώλ και τον
Ντίκ προηγουμένως όπως χαιρέτησες τον Ντόν και τον Ρίτς,.
Σούζυ:-Άρα πάντα μπούρδες λές. Κι εσύ ξέρεις πώς να κουβεντιάζεις κι ούτε ο Πώλ
Γούλφι-Γούλφι εκεί πέρα είναι μουγγός, ούτε κουφός, κι ο Ντόν κι ο Ρίτς που χαιρέτησε η
μαμά την ακούσανε , δεν είδανε μόνο που τους κούνησε το χέρι. Όλοι σας μπούρδες μου
λέγατε επειδή πάω ακόμα στο νηπιαγωγείο. Δηλαδή ακόμα κι όταν δεν λέτε μπούρδες μου
λέτε μπούρδες. Σας αφήνω και μάλιστα χωρίς καληνύχτα. (Φεύγει...Επιστρέφει
σχεδόν αμέσως)

Σούζυ:-Όκεϋ, καληνύχτα, αλλά μόνο σε σένα, Τζώρτζ. Χάρηκα που σε γνώρισα. Τους
άλλους δεν χάρηκα που τους γνώρισα.
Μπούς:-Κι εγώ χάρηκα που σε γνώρισα, Σούζυ, δεν στο λέω για μπούρδα.
(Τον δείχνει Φεύγει για τα καλά)

Χέλεν:-Bye everybody, φεύγω κι εγώ, καλή διασκέδαση.
Μπούς:-Χέλεν, δεν θέλεις ν’ακούσεις την ανάλυση του Μπίλ για το Ρόκυ 2; Σχεδιάζω να
τον ρωτήσω.
Χέλεν:-Αν κάνω αυτό ειδικά, τότε ποιό το όφελος απ’την επίσκεψή σας; Όπως είπα,
προσευχόμασταν να περιλάβει τα δικά σας τα αυτιά για να ησυχάσουν λίγο τα δικά μας, και
τώρα που ήρθατε να κάτσω να ξανακούω τέτοιες κουβέντες; Προς τι οι προσευχές τότε;
Μπούς:-Άλλωστε θα τάχεις ξανακούσει τα περί Ρόκυ.
Χέλεν:-Όχι, αλλά άμα δείς κάνα-δυό απ’αυτά την έμαθες την συνταγή, πάντα ή ίδια είναι,
δεν τα γράφουν και τίποτα διάνοιες, φαντάζομαι. Ακόμα κι ο Μπίλ γίνεται προβλέψιμος
όταν τα αναλύει. Όπως κι ο καθένας , ο λόγος που κάθεται να τα αναλύσει είναι καθαρώς για
τα παιδιά, αφού αυτά στο κάτω-κάτω ήταν το τάργκετ γκρούπ και αυτού του έργου, και του
Ράμπο, και του «Δύναμη Δέλτα», αν τουλάχιστον κρίνει κανείς από το επίπεδο της λογικής
τους και από τις ηλικίες που είχαν οι βομβαρδιστές της Θαυμαστής Καινούργιας Αμερικής
και των αεροπλάνων του ΝΑΤΟ όταν βγήκαν αυτά τα έργα. Ας μην ξαναμπώ σε αυτά τα
θέματα, ούτε σείς να τα παρα-συζητήσετε Τζώρτζ, έχετε να συζητήσετε πολλά άλλα θέματα
πολύ πιο ενδιαφέροντα και εξ ίσου ευκολονόητα αλλά που συζητιούνται πολύ λιγότερο
συχνά στην Αμερική.
Μπούς:-Χέλεν, τι εννοούσες «παιδιά»; Δεν έχετε μόνο την Σούζυ; Τ’άλλα πήγαν για ύπνο
χωρίς φιλάκι;
Χέλεν:-Εννοούσα τα παιδιά του σχολείου. Ο Μπίλ είναι καθηγητής στο γυμνάσιο εδώ στο
χωριό. Κι εγώ επίσης. Αυτός φυσικός, εγώ φιλόλογος.
Μπούς:-Μα… ο Μπίλ δεν είναι…;…Εγώ νόμιζα ότι…
Μπούς:-Μη νιώθεις άσχημα, συνεχώς αυτό συμβαίνει. Ήμουν σίγουρη ότι κι εσείς κατά
λάθος πήρατε τηλέφωνο για να’ρθείτε. Άλλωστε δεν είναι το πρώτο λάθος, ούτε το
χειρότερο, που κάνει η κατασκοπεία σας εδώ στην Γερμανία. Μόλις τις προάλλες και η
Κοντολίζα εκεί και η Μέρκελ εδώ μουρμουρίζανε κάτι για μια συνωνυμία ή κάποια απλώς
ηχητική αιτία που ένα όνομα Γερμανού ακουγόταν σαν όνομα τρομοκράτη και τον
μπαγλαρώσανε σε εκείνες τις πτήσεις της ΣιΑϊΕϊ κι ύστερα τον επιστρέψανε σενιαρισμένο.
Τέλος πάντων, ο Μπίλ Ράϊτς ο μεγιστάνας είναι όντως φίλος μας, ήτανε κι οι δυό οι Μπίλ
θαυμαστές του Λιούϊς Μάμφορντ κι όταν ο δικός μου ο Μπίλ άκουσε ότι ο δικός σας ήρθε
εδώ να οργανώσει πόλεις με τον τρόπο των Κροπότκιν και Χάουαρντ που είχε ενθουσιάσει
τον Μάμφορντ, του έγραψε αν χωράγανε πουθενά στην ανταλλαγή πληθυσμών να έρθουμε κι
εμείς και πάνω στην ανταλλαγή απόψεων γνωρίστηκαν και νά’μαστε εδώ. Προηγουμένως
είμασταν, με ένα μικρό διάλειμμα, καθηγητές σ’ένα χωριό ενός πανέμορφου νησιού στο
Αιγαίο, εκεί γεννήθηκε η Σούζυ, φύγαμε για πόλη μόνο όταν αρρώστησε ο πατέρας μου και
ήθελα να’μαστε κοντά του. Όταν πέθανε, αντί να γυρίσουμε στο νησί ήρθαμε εδώ, αλλά για
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τον Μάμφορντ μάθαμε στο νησί και πάλι, όπως και για τόσα άλλα πράγματα, γιατί κι ο
μεταφραστής-εκδότης του στην Ελλάδα σ’αυτό το νησί είχε διαλέξει να ζει κι ας μην
καταγόταν από κει αλλά από την συμπρωτεύουσα…
Μπούς:-Σόρρυ,Χέλεν, μισό λεπτό, δεν θυμάμαι αν ξανάκουσα τον Μάμφορντ κι απ’τον
Μπίλ ή και πάλι από σένα, αλλά μιλάς σαν να θεωρείς ότι τον ξέρω, θα’πρεπε να τον ξέρω;
Χέλεν:-Ότι θα’πρεπε, ναι θα’πρεπε, όλοι οι Αμερικανοί θα’πρεπε, ιδίως τώρα και για
πρόσθετους λόγους απ’ότι θα’πρεπε να τον ξέρετε από καιρό, όταν ζούσε, και όλοι μας
θα’πρεπε, όχι μόνο οι Αμερικανοί. Αλλά κι ότι δεν τον ξέρεις το ξέρω, ή μάλλον ήμουν
σχεδόν σίγουρη μέχρι που μου το επιβεβαίωσες, εννοώ σίγουρη λόγω των πολλών φορών που
τον έχω αναφέρει σε Αμερικανούς και δεν τον ξέρουν. Οπότε έχω αποφασίσει να μιλάω σαν
να τον ξέρουν και να αφήνω τους ενδιαφερομένους να μου κάνουν την ερώτηση που μου
έκανες κι από κει και πέρα , αν θέλουν να μάθουν κι άλλα τους λέω να ρωτήσουν τον Μπίλ, ή
όποιον απ’τους δυό Μπίλ τέλος πάντων εμπιστεύονται περισσότερο για την κρίση του ή για
το γούστο του, ή να πάνε στο γκούγκλ, ή στο Άμαζον να πάρουν βιβλία του. Είναι ο μεγάλος
άγνωστος της ιστορίας σας κι ας έχει αποκληθεί «μεγαστοχαστής» από σας τους ίδιους.
Αλλά η ύπαρξή του αποτελεί την σωτηρία της τιμής σας ότι οι διανοούμενοί σας δεν
κοιμούνται όρθιοι έχοντας αφήσει μόνο τον Τσόμσκυ να φυλάει σκοπιά.
Μπούς:-Κάτσε-κάτσε, εδώ είπες δυό πράγματα , όχι ένα, όπως θα’λεγε κι ο Μπίλ, ή μάλλον
τρία: Αφού τον έχουμε πεί «μεγαστοχαστή» άρα τον ξέρουμε στην Αμερική, άρα δεν μας
κομίζετε γλαύκα εσείς οι Ευρωπαίοι ούτε ο δικός μας Μπίλ που ουσιαστικά έγινε
Ευρωπαίος. Κι επίσης ο Μάμφορντ έχει για την πατρίδα του την γνώμη που έχει κι ο
Τσόμσκυ. Κι επίσης, αφού ο Τσόμσκυ μας ξεχέζει διαρκώς με καθόλου τιμητικές αναλύσεις,
άρα η μόνη μας τιμή κατά την γνώμη σου είναι οι Αμερικανοί που λεν ότι δεν έχουμε πλέον
τιμή, ενώ όσοι μας κάνουν την τιμή να σκέφτονται θετικά για μας είναι από κείνους που
αποδεικνύουν ότι η τιμή της Αμερικής χάθηκε. Και αφού τα λες και με λίγο φανταρίστικο
ιδίωμα, ας σε ρωτήσω κι εγώ έτσι: Θέλεις να το χάψω αύτανδρο το πακέτο που μου σέρβιρες
χωρίς να το αναλύσω;
Χέλεν:-Να το αναλύσεις θέλω. Και μόνος σου και με την παρέα σου που μας κοιτάει. Το αν η
ανάλυση θα σε κάνει να το χάψεις αύτανδρο ή να το πετάξεις αύτανδρο ή να βρείς αν έχετε
κάποια άλλη επιλογή θα φανεί στην ανάλυση. Όσον αφορά την γλαύκα το θέμα δεν είναι αν
οι δύο Μπίλ είναι πρωτότυποι όταν τον διαδίδουν, άλλωστε και χωρίς αυτούς η λίστα
αναφορών προς Μάμφορντ στο γκούγκλ είναι πάνω από εκατομμύριο. Το θέμα με τις ιδέες
του, όπως και με του Τσόμσκυ, είναι αν μπορεί να διαδοθούν με κάποιο τρόπο, και σε κάποιο
ιδίωμα ή σε κάποιο φόρματ πιο γνώριμο στο κοινό, π.χ. σαν φιλμ ή σήριαλ, που να έχει
αποτέλεσμα στις εκλογές, να αποτελέσει ταχύρρυθμο σεμινάριο εφαρμοσμένης πολιτικής
επιστήμης ώστε αν κάποιος σοβαρά εναλλακτικός πολιτικός εμφανιστεί να είναι οι πολίτες
έτοιμοι να τον αναγνωρίσουν για να τον ψηφίσουν, κι αντίστροφα, αν η τέτοια ετοιμότητα
των πολιτών γίνει ορατή, κάποιος σοβαρός στοχαστής και ακτιβιστής να γίνει πολιτικός γιατί
θα αναγνωριστεί αρκετά για να ψηφιστεί. Με αριθμούς κάτω από ένα κρίσιμο νούμερο το
μόνο, που εξυπηρετούν οι Μάμφορντ, και οι Τσόμσκυ είναι το να υπάρχει η εντύπωση
ύπαρξης ελευθερίας του λόγου, που υπάρχει μόνο όσο ο λόγος τίποτε δεν μπορεί ακόμα να
επηρεάσει. Όκεϋ, μη τα παρα-λέμε, δεν προσφέρουν αυτό μόνο! Προσφέρουν και τεράστια
διαύγεια στην εικόνα του πού βρισκόμαστε για να την αποκτούν όσοι ενδιαφέρονται να δουν
κάτι τέτοιο, αλλά όσο ο αριθμός αυτών που βλέπουν έτσι διαυγέστερα παραμένει κάτω ενός
μίνιμουμ απαιτούμενου αριθμού, η διαύγεια έχει, ουσιαστικά, μόνο εγκυκλοπαιδικό
αποτέλεσμα. Όταν είπα ότι μόνο την εντύπωση ελευθερίας προσφέρουν, απλώς
επανελάμβανα αυτό που ο ίδιος ο Τσόμσκυ λέει «δεν έχω ψευδαισθήσεις για το πόσο
επηρεάζω, αν όντως επηρέαζα αρκετά για να κάνουν αυτά που λέω διαφορά στα πράγματα
τότε απλούστατα δεν θα είχα το δικαίωμα να μιλάω»
Μπούς:-Όκεϋ, το’πιασα, θα ρωτήσω και τους φίλους μου αργότερα για ωρισμένα απ’όσα κι
αυτοί ακούνε, ξέρω πώς πολλά τα λένε έτσι κι οι ίδιοι αν και από μάλλον διαφορετική οπτική
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γωνία, αλλά συνέχισε από κει που σε είχα διακόψει, στο πώς γνωρίστηκαν οι δυό Μπίλ και
πώς τους συγχέει ο κόσμος όπως τους μπερδέψαμε κι εμείς.
Χέλεν:-Ο δικός μου έχει μεσαίο αρχικό στ’όνομά του ένα Ο από το μικρό όνομα του πατέρα
του, ο μεγιστάνας ο Μπίλ το είδε στο φάκελλο, που ήδη του χτύπησε στο μάτι επειδή είχε
παρόμοιο όνομα αποστολέα και παραλήπτη, και του άρεσε γιατί το Μπίλ Ο. Ράϊτς, του
θύμισε το μπίλ οβ ράϊτς , την μάγκνα κάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο ίδιος δεν είχε
τέτοιο μεσαίο αρχικό αλλά θυμήθηκε ότι είναι Ιρλαδός και ότι οι Ιρλανδοί συχνά έχουν Ο’ ,
με απόστροφο, στο όνομά τους κι άρχισε να βάζει, και άρχισαν να μπερδεύονται πιο πολύ, το
απολάμβαναν κιόλας, ιδίως μια φορά που σαν από τηλεπάθεια είπαν ταυτόχρονα, θαυμαστές
του Αριστοφάνη κι οι δύο βλέπεις, ότι αν μεταφράζονταν σε σύγχρονο πλαίσιο οι Αχαρνείς
που ήθελαν να λυντσάρουν έναν ειρηνιστή, τον Δικαιόπολη, ως προδότη, γιατί δεν
συμμετείχε στον πόλεμο της Αθήνας κατά της Σπάρτης, θα ήταν Τεξανείς που θα ήθελαν να
λυντσάρουν ως προδότη έναν ειρηνιστή που δεν θα ήθελε να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας, και ότι τότε τον Δικαιόπολη, από το Πόλη Δικαίου, όπως λένε κράτος
δικαίου, αντί να τον λένε Σίτυ οβ Ράϊτ, καλύτερα να τον λέγανε Μπίλ οβ Ράϊτς, αφού το Μπίλ
είναι όνομα, ενώ στο Σίτυ το κοντινότερο όνομα είναι το Σίντυ Κρώφορντ, κι αφού η
μεγάλη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το μπίλ οβ ράϊτς, είναι η βάση του
σημερινού ειρηνιστή και είναι αυτό που παραβιάζεται στην συνεχή μάχη κατά της
τρομοκρατίας. Ε, μετά άρχισε ο ένας στην ώρα του να παρουσιάζει παραφράσεις τραγουδιών
που είχε κάνει πότε ο ίδιος πότε ο άλλος, κατά-αναμείχθηκαν, τι ενδιαφέρει τον ακροατή να
θυμάται ποιός από τους δυό Μπίλ αυτός με την απόστροφο ή αυτός με την τελεία στο
όμικρον είχε παραφράσει τι, ή είχε παρουσιάσει τι, σε ποια από τις δυο εκπομπές. Επίσης
έτυχε να λένε Χέλεν και την γυναίκα του άλλου Μπίλ και πολύ φίλη μου, κι επίσης έτυχε
να αρέσει και σ’εκείνην να βοηθάει τον δικό της Μπίλ στις εκπομπές, άρα από τι θα μας
ξεχωρίσουν όσοι δεν κάθονται επί τούτου να δουν τις χροιές των φωνών μας κλπ; Από το
πώς προφέρεται η απόστροφος και πώς η τελεία; Α! Και όσον αφορά τις τελειότερες
τεχνικές δυνατότητες που θα μπορούσε να’χει το στούντιο του άλλου Μπίλ, προσφέρθηκε ο
άνθρωπος να βοηθήσει κι εμάς, αλλά ο δικός μου τούπε, κι εκείνος συμφώνησε, ότι πιο πολύ
απ’την ύπαρξη δυνατού σήματος ή ισχυρών κεραιών αναμετάδοσης κλπ, βοηθάει το να
υπάρχουν πολλοί αυτοδύναμοι και αυτόφωτοι μιμητές που θα πάρουν το έναυσμα και θα
κάνουν κάτι παρόμοιο αλλά διαφορετικό και δικό τους, άλλωστε οι εδώ δύο ούτε καν σας
διπλασιασμός δεν μετράνε, σας ένας έχουν γίνει, τι να κάνει ο διπλασιασμός των βατ, αλλά
οι μιμητές για να γίνουν πολλοί δεν πρέπει να νομίζουν ότι χρειάζονται σούπερ τεχνικά
εξαρτήματα, οπότε και δύο Μπίλ εδώ χρησιμοποιούν στοιχειώδη εξαρτήματα, μόνο την
τηλεοπτική βραδυά μια φορά την εβδομάδα δεν μπορεί να καλύψει ο δικός μου ο Μπίλ και
του την καλύπτει ο άλλος Μπίλ, μα έτσι κι αλλιώς την τέτοια κάλυψη, φιλοξενία και
αναμετάδοση ανθολογιών όλων των άλλων Ντι Τζέϊ που θέλουν να κάνουν παρόμοιες
εκπομπές στην Ευρώπη, ο μεγιστάνας Μπίλ την παρέχει σε όλους τους, όχι μόνο στον δικό
μου, μαζί με τον δικό μου κάνουν την παρουσίαση των συναδέλφων τους. Σε πληροφόρησα
επαρκώς, Τζώρτζ, για το πώς έγινε το μπέρδεμα;
Μπούς:-Με πληροφόρησες τέλεια. Άκου, Χέλεν, αν αντί για τον Ρόκυ μιλήσουμε για την
διδασκαλία της δημιουργιστικής βιολογίας στην εκπαίδευση θα μείνεις; Ή σου είναι κι εκεί
προβλέψιμος ο Μπίλ;
Χέλεν:-Με τόσες φορές που τα’χω ακούσει , ο Μπίλ, ναι, μου είναι προβλέψιμος, αλλά εσύ
δεν μου είσαι προβλέψιμος, όχι ακόμα τουλάχιστον, άρα θα μείνω
Μπίλ:-Κι άλλωστε από την σύγχρονη βιολογία μέχρι ξανά στον Ρόκυ είναι μόνο ένα βήμα,
οπότε εμείς οι δυό Τζώρτζ θα ξαναγυρίσουμε εκεί να συνεχίσουμε.
Μπούς:-Αυτό δεν το κατάλαβα αλλά για να το λες κάτι θα ξέρεις…Όκεϋ, θα φανεί στην
πορεία το τι εννοείς υποθέτω. Εσύ Χέλεν ξέρεις τι εννοεί ή σου είναι απρόβλεπτο και θα
μείνεις κι εκεί;
Χέλεν:-Το ότι από-δω-από-κει πάλι εκεί θα το πάει, μου είναι προβλέψιμο, το με ποιόν τρόπο
θα το ξαναπάει εκεί κάθε φορά δεν είναι προβλέψιμο αλλά ούτε κατ’ανάγκην και ενδιαφέρον.
Ξεκινήστε εσείς και θα δω αν θα μείνω. Α! Μισό λεφτό μόνο να πω κάτι:…
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(στρέφει τα μάτια της από τον Μπούς στους Πρινστονικούς κλπ και
λέει:)

…Ντόν, μην αισθάνεσαι άσχημα κι ούτε να απολύσεις κανέναν για λάθος πληροφόρηση, και
μην αρχίζεις να το αναλύεις σαν να’ταν «επιχείρηση-κεντρί» κλπ πώς-τα-λέτε. Ναι μεν να
σκεφτείς την τελευταία σκηνή του έργου “the sting” με τον Πώλ Νιούμαν και τον Ρόμπερτ
Ρέντφορντ αλλά απλώς και μόνο επειδή ήταν τόσο ωραία ταινία. Όκεϋ, εκεί είχε ένα ψεύτικο
γραφείο στοιχημάτων και ψεύτικους αστυνομικούς κι εδώ συναντήσατε μόνο ένα λίβινγκ
ρούμ αντί έναν ακριβό ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά γρήγορα θα έχετε συνειδητοποιήσει
ακόμα πιο καλά απ’ότι ήδη ξέρετε ότι μεταξύ ενός ακριβού σταθμού σας και αυτού του
μικροφώνου, αυτό που είναι ψεύτικο είναι ο ακριβός ραδιοφωνικός σας σταθμός. Αλλά
βέβαια πολλοί λόγοι για τους οποίους ψεύτικοι είναι οι σταθμοί σας είναι οι γνωστοί και
χιλιοειπωμένοι και αν τυχόν θέλετε να σας τους θυμίσω κι αυτούς, απλώς πείτε μου να το
κάνω. Δεν τους λέω ψεύτικους για να δικαιολογήσω τον Μπίλ που άρχισε την φάρσα μέσα
στην οποία βρισκόμαστε με το να μη σας πει ότι δεν ήταν ο άλλος Μπίλ, και ο λόγος που δεν
το λέω για να τον δικαιολογήσω είναι προφανώς επειδή θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά να
αρπάξει την ευκαιρία για την φάρσα. Θα σας το εξηγήσω αργότερα και το γιατί καλά έκανε.
Α! Ούτε βεβαίως να το πάρετε ότι απολογούμαι για το ότι σας χρησιμοποιώ για να
ηρεμήσουν κάνα δυό μέρες τ’αυτιά μου απ’τον Μπίλ ή , μακάρι, και κάνα μήνα αν σας
βγάλει για τόσο πολύ καιρό απ’τον οργανισμό του με την κουβεντούλα που πήρε μπρός. Το
να σας χρησιμοποιήσω έτσι θα ήταν εγωιστικό κι ανεπίτρεπτο αν η μανία του Μπίλ μ’εσάς
ήταν απλώς ένα εκκεντρικό χόμπυ και αν η κουβεντούλα του με τον Τζώρτζ ή και με σας , αν
ρισκάρετε να ξεμουγγαθείτε, ήταν μια ιδιωτική του ψυχαναλυτικη απόλαυση, αλλά σ’αυτό
το θέμα ο Μπίλ αντιπροσωπεύει εκατομμύρια ανθρώπους, και εδώ και στη χώρα σας, που
πολύ θα’θελαν μια αντίστοιχη κουβεντούλα μαζί σας. Νομιμοποιούν αυτά που λέω το να σας
κάνει κάποιος μια επιχείρηση-στίνγκ με ραδιοφωνικούς σταθμούς-μαϊμού κλπ; Τώρα θα σας
δώσω και την ακόμα πιο καλή εξήγηση που σας ανέφερα γιατί σταθμοί-μαϊμούδες και
ψεύτικοι είναι οι δικοί σας σταθμοί. Το να πει κανείς sting operation την φάρσα μας είναι
σαν να βλέπει την πραγματικότητα αναποδογυρισμένη. Εσείς είστε η φάρσα, εσείς είστε η
sting operation που έγινε επί των Αμερικανών πολιτών, εσείς έχετε το αντίστοιχο του
γραφείου-μαϊμού για στοιχήματα, Λευκό Οίκο μαϊμού, μη μου πείτε απλώς ότι αφού
επανεξελέγη ο Μπούς δεν είστε μπλόφα γιατί ούτε αυτό έφερε καμιά εξουσία στα χέρια όσων
των ψήφισαν, ούτε καν καμιά εξουσία στα χέρια του ίδιου, ούτε και να μου καμαρώσετε ότι
δεν είναι ντροπή αλλά κομπλιμέντο να σας συγκρίνουν με τον Ρέντφορντ και τον Νιούμαν,
στον οποίο μάλιστα του μοιάζει ο Τζώρτζ καμιά φορά, γιατί οι δικοί σας σκοποί είναι ο
άρρωστος αντίποδας των σκοπών του κόλπου που έκαναν εκείνοι οι δυό. Αν αμφιβάλλετε
για ότι σας λέω, φέρτε κάμερες και αφήστε όχι καν την Ευρωπαϊκή αλλά την απλώς
Αμερικανικά πετσοκομένη παρουσίαση του τι θα συζητηθεί σήμερα μεταξύ Τζώρτζ και
Μπίλ να την δούν οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν δυό φορές κι εγώ θα ανοίξω γραφείο
στοιχημάτων στην Ευρώπη ότι αύριο στην Αμερική θα ξαναέχετε εκλογές με τον Τζώρτζ να
παραιτείται μόνος του και να ρωτάει αν το σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα για τρίτη
επανεκλογή αν την δεύτερη την διέκοψε μόνος του. Και θα έχω πελάτη τον Ράμσφελντ, που
είναι φραγκοφονιάς όπως δείχνουν τα κόλπα του στις επενδύσεις στις φαρμακοβιομηχανίες,
να στοιχηματίζει, με ψευδώνυμο βέβαια, ότι όντως θα ξαναγίνουν εκλογές. Και θα έχετε και
εκατοντάδες νέου είδους υποψήφιους που δεν θα ανακυκλώνουν ούτε το’να ούτε τ’άλλο από
τα κόμματά σας των οποίων η απάτη έχει γίνει προφανής και περίοπτη, ως γνωστόν κανείς
πια δεν θεωρεί ότι πρέπει να αναζητηθούν το ποια είναι η απάτη, το αν καν υπάρχει απάτη,
ούτε καν το αν υπάρχει λύση και ποιά είναι, όλοι πλέον μιλάνε απλώς για το πώς θα γίνουν
όλα αυτά ευρέως γνωστά και πώς θα γίνουν θέμα καθημερινής συζήτησης επαρκούς
αριθμού πολιτών προσπερνώντας την σιωπή και τον αποπροσανατολισμό που προκαλούν τα
μέσα ευρείας ενημέρωσης, αποσιωπώντας όσα είναι πραγματικά διαυγή και απλούστατα
στην παρακολούθηση, όπως π.χ. τα επιχειρήματα σαν των Μάμφορντ και διαδίδοντας μόνο
τα ψευδοεπιχειρήματα…
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Κυρία Λένα σας θυμάμαι μια φορά να λέτε στην μαμά μου μια ατάκα της Σούζυ την οποία,
όταν αργότερα συνάντησα την παρακάτω φωτογραφία, την θεώρησα σαν υπότιτλό της.
Σας την θυμίζω προσθέτοντας κι έναν υπο-υπότιτλο που έφτιαξα εγώ

“Τι τυχερή που είμαι που έχω εσένα για μαμά μου, εσένα για μπαμπά μου
και εμένα για εαυτό μου” /Σούζυ
“Τι τυχερός που είμαι που έχω εσάς για μαμά της αγάπης μου,
τον κύριο Βασίλη για μπαμπά της αγάπης μου
και την Σούζυ για αγάπη μου” /Τζώννυ
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Λένα:-Α το καϋμενο μου το κοριτσάκι! Τι πρόβλημα θα έχει για όλη της την ζωή…
Άντζελα:-…Είναι τόσο τέλειος που δεν θα’χει την ευκαιρία να βρει κατι να του βελτιώσει.
Aλέκος:-Αυτή τουλάχιστον την χαρά εγώ στην Άλκηστη δεν την στέρησα. Ακόμη με
βελτιώνει με κανα δυο τελικές πινελιές ανά…Καλά , ας μην πω αν εννοώ ανά ημέρα, ανά
εβδομάδα, ανά μηνα …ή ανά ώρα. Αλήθεια: νομίζετε ότι κανω λάθος που νομίζω οτι τωρα
περπατανε και τραγουδάνε όλοι ξέρουμε τι;
Λένα, Άντζελα:- (τραγουδώντας το) :-I never knew that a day like today lay before us…
Aλέκος:-…Και ποιος είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού;
Άντζελα, Λένα:-Δεν ήταν “Honeymoοn song”;
Aλέκος:-Από σήμερα θα το ονομάζω «Σακ Βουαγιάζ στα Κύθηρα»
Λένα, Άντζελα, Aλέκος:-Χαχαχαχαχα, χαχαχαχαχα…
Aλέκος:-…Λοιπόν; Δεν το τραγουδάμε όλοι μαζι; …Λένα βαλε και κανα καραοκε με τους
στιχους γιατι τα Αγγλικα που ξερω εγω είναι μονο για ξεναγους Ελληνων τουριστων στο
εξωτερικο.
Honeymoon song
http://www.youtube.com/watch?v=yzy2J1MLvOQ&feature
Songwriters: THEODORAKIS, MIKIS/SANSOM, WILLIAM
I never knew that a day like today lay before us
I’ve got the sun in my heart and my heart’s in the sun
The skys are as bright as your eyes the horizon is open
Love is the ceiling feeling are reeling free as the air
Forever on and forever
Forever on side by side
Whoever knew that we too could be free as we fancied
Fancy is free but are we who are bound to each other by love
To each other by love
Whoever knew that we too could be free as we fancied
Fancy is free but we are who are bound to each other by love
To each other by love
To each other by love
To each other by love
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http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FkMRK1D17EQ
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Άντζελα:-Λένα, κάτσε λιγο να τα ανακεφαλαιωσουμε στα γρηγορα όλα μαζι τα εκτός
πολιτισμικών και τα εκτός κρισης κλπ να δω αν καταλαβα καλα τι εγινε μεταξύ άλλων όσες
ωρες είμαστε εδώ: Διαισθανοσουνα ότι Σούζυ ειχε καψουρευτει τον Τζώννυ, δεν ηξερες αν
ισχυε το αντιστροφο λογω μη εκδηλωτικότητός του ως Ασμπέργκερ, ίσως δεν ηξερες ουτε
καν αν ως Ασμπέργκερ θα ηταν και μαμουχαλος ακομη και αν ηταν κι αυτός καψουρεμενος,
ένιωθες κι ότι οι ανησυχιες που όλοι μας εχουμε με την κριση , και τα παιδια ακομα χωρις
ίσως να το διατυπωνουν συνειδητα, ενιωθες λοιπον ότι οι ανησυχιες που όλοι εχουμε για το
ότι με την κριση σε λιγο ίσως δεν θα ξερουμε τι και πού και πώς μας ξημερωνει , στην Σούζυ
σήμαιναν όχι μονο την μορφη της Μερκελ και το ερωτημα τι γυρευει μια στριγγλα στο
Καντο Χενεραλ αλλά και την σκέψη να βιαστουν με τον Τζώννυ αν φυσικά ήταν και εκεινος
ερωτευμενος μαζι της, ένα «αν» που ήταν το πρωτο και μεγαλύτερό της άγχος, και επισης
αναρωτιόταν και αν θα ήταν σωστό να κάνουν ερωτα με τον Τζώννυ από τοσο μικροι, ήθελε
την βοηθεια σου σαν μαμάς προς κορη, εσυ δεν ηξερες καν αν ακόμα είναι δυο παρτσακλά,
βλέποντάς τους όμως όπως τους βλέπαμε κι εμεις αφου μπροστα μας μας γινότανε όλα, να
αλληλοκαμακωνονται, να αλληλοαμφισβητουνται , να αλληλοπροκαλούνται, να
αλληλοδιαμαρτυρονται, να τα αλληλοβρισκουν, να αλληλοκατανοούνται, να
αλληλοεκτιμουνται, να αλληλοδοκιμαζονται, να αλληλοστηρίζονται κλπ, αφού όλα μπροστα
μας γινονταν λοιπον, πλην της αλληλοσυνεννοησης πώς να φυγουν για βόλτα, που προφανως
την εκαναν ανταλλασσοντας η-μειλ στην οθονη εκει που καθονταν απέναντί μας, κατάλαβες
ότι όλα ήταν ωριμα για να προχωρησουν, αλλά, ως μαμα, δεν ηθελες να το πεις τοσο σαφως,
και επισης δεν ηθελες να της στερησεις την εμπειρια αλλων κοριτσιων ότι προχωρουν στο
σεξουαλικο μεσω επαναστασης προς τους γονεις και όχι με την ευχη τους και την βοήθειά
τους. Και ετσι την έφτασες στο «στρωσε το στρώμα σου για δυο» και στη σχεση του με το
Ζορμπά που τελειωνει με Διονυσιακά εκστατικό πεταγμα, ε, ποσο πιο σαφες να κάνεις το τι
της λες αν της πεις «στρωσε το στρώμα σου για δυο»; Να της πεις κι ότι Διονυσιακά
εκστατικό πεταγμα σημαινει μουσική υποκρουση για άγρια κουνηματα στο κρεββατι σαν τα
ροκ τυπου «Τούτι φρούτι» και «Τζώννυ μπη γκουντ» που βαζαμε εμεις; Θα ανακαλυψουν τα
δέοντα νοήματα μόνοι τους…Αλέκο τι συμβαινει; Γιατι κοκκινησες; Μονο εσεις οι άντρες
νομιζεις πως θα φερνετε εμας τις γυναικες σε δυσκολη θεση αμα βρεθούμε χωρις αλλη
γυναικα σε αντροπαρεα και αρχισετε κανα σοκιν ; Δεν χαιρεσαι που εχεις το προνομιο να
ακους πώς συζητανε μεταξυ τους οι γυναικες όταν λειπουν οι αντρες; Δεν θεωρεις προνομιο
την τετοια μοναδικά ενημερωτική για σενα εμπειρια;
Αλέκος:-Μια φορα μου τη εχουν ξαναρωτησει αυτή την ερωτηση γυναικες , πριν χρόνια, σε
παταρι καφετεριας ήτανε, και αν και νεος με αιμα που εβραζε ενιωσα τοσο πολυ σαν
ευνουχος σε υπερώον που λειτουργουσε σαν γυναικωνιτης που εφυγα λεγοντας ότι αν μαθω
τέτοια μυστικα γυναικων θα χαλασω την πιατσα αντρων και θα κανω αθεμιτο ανταγωνισμό
προς αυτους. Κοινώς, Άντζελα, σε φοβηθηκε το ματι μου!
Άντζελα:-Αν λες ετσι για μένα που απλως τα ειδα και τα ειπα τοτε τι λες για τη Λένα που τα
σκεφτηκε και τα’κανε και πράξη;
Αλέκος:-Μάμα μία! Τι άλλο λες να λεω! Μάμα μία! Τύφλα να’χει κι η Μερυλ Στρηπ κι ο
Πηρς Μπρόσναν. Και οικογενειακο συμβούλιο να κανανε και με συμμετοχή και των
υπολοιπων υποψηφιων μπαμπαδων μαζι και με εκτακτη συμμετοχη και των Αbba στο
συμβούλιο, όλους τους μαζί να τους εβαζες μιά Λένα δεν θα βγαζανε.
Άντζελα:-Εχω όμως σωστα την εντυπωση Λένα ότι κατι ακομα σε απασχολει σαν
ασταθμητος παραγων; Σίγουρα δεν είναι πλεον καποια ελλειψη εμπιστοσυνης στα παιδια.
Να μαντεψω ότι ανησυχεις για την αντιδραση των μπαμπαδων μηπως κι αυτά και εσυ μαζι
λογαριαζετε χωρις τον ξενοδοχο; Μάλλον δεν ανησυχεις ούτε γι’αυτό γιατι δεν είναι τιποτε
μουχλες ούτε ο ένας συμπεθερος ουτε ο άλλος …Α!Το’πιασα! Ανησυχεις μηπως δρασουν
σαν γεροξεκούτηδες απ’την αντιθετη κατευθυνση, μηπως παρα-διευκολύνουν έως
προτρέψουν τα παιδιά στα παντα τοσο πού θα’χουν αντιθετο αποτέλεσμα…
Λένα:-Βουλωμενα γράμματα διαβαζεις, ή τα διαβαζεις και πριν γραφτουν;...Ωχωχωχ!
Παναγία μου! Γραφτηκανε και ταχυδρομηθηκανε κιολας! Τοχα μεν μια εγνοια και γι’αυτό
ειχα το’να ματι στην οθόνη αλλά να που’φτασε κιολας το γραμμα από τους εργενηδες, θα
τους ενημερωσαν τα μικρα και χεστηκαν απ’την χαρα τους που θα συμπεθεριασουν μεν
αλλά κατσε να δουμε τι βλημα τους περασε κιόλας απ’τα μυαλο πρωί-πρωί….Ωωωωωωχ!
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……….Αααααχ!......Ποτε προλαβε και επιδεινωθηκε τοσο πολύ κατάστασή τους;
Βημα 1: Ήδη ο μπαμπας του Τζώννυ του απαντησε ότι συνεννοηθηκε με έναν ξαδελφο του
Τζώννυ λιγο μεγαλυτερο να πανε να τους γνωρισει σε ακτιβιστες της καταληψης της Γουώλλ
Στρητ για να αποκτησουν πειρα, κι ο δικος μου ο εργενης τους λεει να πανε την επομενη
χρονιά σχολειο στο Σικαγο με εξοδα του συμπεθερου φυσικά, να δουνε από κοντα τις
διαδηλώσεις καθηγητων και γονεων εναντιον του εξετασιοκεντρικου συστηματος
εκπαιδευσης που οργανωνεται στην Αμερικανικη εκπαιδευση με την συνεργασια του Μπιλ
Γκέιτς που θα οργανωνει τα τεστ . Κι όλα αυτά, προφανώς, για να τους κρατησουν το
φαναρι επειδη το διαμερισμα που ειμαστε τωρα είναι μικρο. Να δεις που ακομη και αν το
θεωρουσαν μικρο τα μικρα, ακομη και για τον ιδιο ακριβως λογο, ΔΕΝ θα ακουσουν τους
μπαμπαδες, και θα βρουν καποιο αντιθετο να κανουν. Βεβαια οι μπαμπαδες για ξεκαρφωμα
από το ότι το κανουν ως φαναρτζηδες λενε δια πολλοστη φορα –για υπενθυμιση υποτιθεται–
και με αντιγραφη επικολληση φυσικα –απ’εξω τομαθα κι εγω πια λέξη προς λέξη– στους
μικρους να μην αποθαρρυνονται αν δεν εχουν ακροατηριο κι ότι κι ο Τσόμσκυ στη αρχη που
μιλαγε εναντιον του πολεμου στο Βιετναμ στα λιβινγκ ρουμ γειτονων τα’λεγε, και μετα πηγε
στην εκκλησια την δε πρωτη φορα ηταν τεσσερις όλοι-όλοι,ο διοργανωτης , αυτος ο ιδιος,
ένας ακροατης και ένας που μπηκε λόγω ψυχους, αλλά μετα σκεφτηκαν να διαβαζουν και να
μιλάνε για πολλα θεματα για να να’ρχονται πολλοι και μεσα σε όλα να λενε και για Βιετναμ.
Βημα 2: Ο μπαμπας του Τζώννυ πληρωνει διακοπες στην Γλώσσα Σκοπελου σε ολη την
θεατρικη ομαδα για να γνωριστει με τις θεατρικες ομαδες του σχολειου στην Γλώσσα και
νοικιαζει διωροφο σπιτι που να χωραει κι εμας και τον Ντ’Αρτανιαν και τον Μακ Κενζυ και
αναθετει στον δικό μου τον εργενη να τους καταφερει να’ρθουν για να εχουμε καθημερινες
συσκεψεις περι πολιτισμου, κοινοτισμου , γκρασσρουτς κι ότι αλλο προκυψει. Βημα 3:
Ωχωχωχ! Υστερογραφο! Ήδη τοκανε με την τσίμπλα στο ματι, θα τον πηρε για τρελλο η
Ντίνα, νοικιασε όλα της τα δωματια στην παραλία για τα παιδια και ολο το τριώροφό της
πανω απο το σχολειο, –που παλιοτερα ήταν διώροφο, εννοω ο ενας όροφος ηταν γιαπί–
το νοικιασε λοιπόν για όλους εμας τους μεγαλους , και ετσι με χαρα προσκαλει
οικογενειακως και εσας να συζηταμε όλοι μαζι, ενθουσιαστηκε με οσα τα παιδια του’παν για
σημερα,… ωχ! ειδε απο τον δικο μου φωτογραφια της Ντινας και την ρωτησε αν εχει δει
την Μερυλ Στρηπ σαν ξενοδοχο στο «Μαμα μια!» και οταν του’πε πως όχι της ειπε ότι θα
συγχαρει την Μερυλ Στρηπ στο φέισμπουκ της που χωρις να την ξερει, την Ντινα, την
υποδυθηκε τοσο άψογα, κλασσικος Μπιλλ, κατι τετοια λεει και τον νομιζουν σαν τον μικρο
αδελφο του δικου μου, βοηθαει κι η φατσα τους βεβαια και… νταρανταζουμ! Βημα 4:
Ερχονται λιγες μερες μετα τις εκλογες γιατι θα’χει Καντο Χενεραλ στο Ηρωδειο με
Φαραντουρη και Πανδη και βγαζουν εισιτήρια για ολους τους προαναφερθεντες , και μετα
συζητηση για το όλον στο Διόνυσο απέναντι αφου περασουμε παραπλευρως να δουμε το
σπιτι του Μικη. Βημα 5: Μπα; ! Εχουμε και αποψεις για Τσίπρα και προγνωστικα εκλογων;
Ο Μπιλλ λέει στον Τζώννυ ότι συμφωνει μαζι του πως ο Τσίπρας ότι κι αν πετυχει αμα βγει
θα’ναι σαν τις επιτυχιες που εκανε ο «Μιστερ Τσάνση» του Πήτερ Σέλλερς , κι ο Βασίλης
στοιχηματιζει πως τα αποτελέσματα θα’χουν ποσοστα κατανεμημενα με χειρουργική
ακριβεια έτσι που να λεει ο λαός στον Τσίπρα το μηνυμα «σε ακουμε με μεγαλο ενδιαφέρον,
ξέρουμε ότι δεν εισαι ετοιμος, αλλά άκου προσεχτικά τα ποσοστα και βελτιωσου στα ταδε
και στα ταδε για να ετοιμαστεις την επομενη φορά».
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http://www.youtube.com/watch?v=UJYbUb_NFEw
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http://www.youtube.com/watch?v=-HZlK-Uidbk&feature=related
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό χέρι πού επιστρέφει
από φόνο φριχτόν καί τώρα ξέρει
ποιός αλήθεια ο κόσμος πού υπερέχει
ποιό τό “νύν” καί ποιό τό “αιέν” του κόσμου,
ποιός αλήθεια ο κόσμος πού υπερέχει
ποιό τό “νύν” καί ποιό τό “αιέν” του κόσμου:
ΝΥΝ τό αγρίμι τής μυρτιάς Νύν η κραυγή τού Μάη
ΑΙΕΝ η άκρα συνείδηση Αιέν η πλησιφάη
Νύν νύν η παραίσθηση καί τού ύπνου η μιμική
Αιέν αιέν ο λόγος καί η Τρόπις η αστρική
Νύν τών λεπιδοπτέρων τό νέφος τό κινούμενο
Αιέν τών μυστηρίων τό φώς τό περιιπτάμενο
Νύν τό περίβλημα τής Γής καί η Εξουσία
Αιέν η βρώση τής ψυχής καί η πεμπτουσία
Νύν τής Σελήνης τό μελάγχρωμα τό ανίατο
Αιέν τό χρυσοκύανο τού Γαλαξία σελάγισμα
Νύν τών λαών τό αμάλγαμα τών λαών και ο μαύρος Αριθμός
Αιέν τής Δίκης τό άγαλμα καί ο μέγας Οφθαλμός
Νύν η ταπείνωση τών Θεών καί η σποδός του Ανθρώπου
Νύν Νύν το μηδέν
Νύν Νύν το μηδέν
Νύν Νύν το μηδέν
καί Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας
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… καί Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας
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http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=L_C3B7ZKwSU
Μετά η Λένα και οι επισκέπτες της έφυγαν τρέχοντας σε διαφορετικές διευθύνσεις να προλάβουν τις
κάλπες της περιφέρειάς του ο καθένας ανοιχτές γιατί δεν χάραζε όπως νόμιζαν παρασυρμένοι από την
κουβέντα, βασίλευε…
Τέλος 5ου τεύχους
ΥΓ: Το 6ο τεύχος λέγεται με δυο λόγια και κάμποσα λινκ: Όντως αυτά που ειπαν οι δυο μπαμπαδες
ειχαν το αντιθετο αποτέλεσμα όπως προέβλεψε η Λένα, τα παιδια αντι να ενδιαφερθούν για το κίνημα
Wall Street Occupy ενδιαφέρθηκαν για την Ισπανία και βοήθησαν τους Μακένζυ και ντ’Αρτανιαν
στην συγκρότηση, διάδοση και κατανόηση ενός δίγλωσσου (Αγγλόφωνου&Ισπανόφωνου) σάιτ, του
www.mediterraneanbalconynews.info που εκείνοι κι ο Χερνάν έφτιαχναν σε συνεργασία με τον περίφημο Ισπανό
Αριστείδη που είχε φτιάξει με το σχολείο του το πασίγνωσό βιντεο “Gracias Grecia” . Επίσης μέσω
αυτών έμαθαν για τον Γάλλο Λατούς του προτάγματος της «αποανάπτυξης» το οποίο συνδυαζε, και
εμπράκτως, δυο στοχαστές που οι γονεις τους θαυμαζαν πολύ, τον Μάμφορντ και τον Καστοριάδη, κι
επίσης έμαθαν για τις «εκδόσεις των συναδελφων» που ήταν πολύ κοντά στο όνειρο και των δυο για
αφιλοκερδή διάδοση της μόρφωσης. Χώρια από αυτό το «ταξίδι» τους σε Αμερική, Ισπανία, Γαλλία
για συνεργασίες, βοήθησαν τους δυο καθηγητες τους και στην συγκρότηση διάδοση και κατανόηση
του www.mmehorismme.info κι επίσης βοήθησαν την Λένα στην δημιουργία του λινκ • Education versus Crisis.pdf
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