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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-AP0VJ1NkΜπροστά 
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
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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-τις-
εποχές για την εποχή μας, …ούτως ειπείν (αυτό με ακόμα περισσότερο στόμφο). …
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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 πολύ-
πολύ 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 ςξανα-
ανακαλύπτει 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 παρα-
κολακεύει 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-τις-
εποχές 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; 
http://www.youtube.com/watch?v=fHbr5ykrbes&feature=related (μόλις ακουστεί λίγο το  «Του άντρα του πολλά 
βαρύ» πάμε στα παρακάτω τύπου «δεν μου γαμιέσαι πρωί πρωί» κλπ που λέει ο Πάγκαλος) 
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 «χέρι-
χέρι 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=2FtPu4jEyf4Ψαξτε 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. 



31

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-κρεμασμενο-
στο-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 


