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Δηζαγσγή
Από ηα πξώηα αξζξα πνπ δηαβαζα ζεκεξα, άββαην, ζην «Γξόκν ηεο αξηζηεξάο» , ήηαλ ην
εμεο (editorial) πνπ αλαξηεζεθε απν Παξαζθεπε θαη δηαθηλεζα βάδνληαο από θαησ ηνπ κε
italics θη ελα ζπληνκν ζρόιην (oζν απηνλόεην όζν θαη ην αξζξν)
Μια ζυνολική πρόηαζε για ηε χώρα που να αρχίδει από ηεν κοινωνία και να βαδίδει
μαδί με ηεν κοινωνία
https://edromos.gr/mia-synoliki-protasi-gia-ti-chora-pou-na-archizei-apo-tin-koinoniakai-na-vadizei-mazi-me-tin-koinonia/?amp
To νηη ν ην αξζξν δελ ιεεη πνηα εηλαη ε δεηνπκελε πξνηαζε , αιιά απισο εμεγεη γηαηη πξεπεη
λα εηλαη δεηνπκελε, ην θαζηζηα βεβαηα απηνλόεην αιιά, νθεπ , νρη θαη αλνεην αθνπ θακηα
θνξα θνληεπνπκε λα κε θαηαιαβαηλνπκε νπηε ηα απηνλνεηα.Εληαμεη νη δεκνζηνγξαθνη δελ
ππνηηζεηαη νηη ζα αλαθαιπςνπλ θαη ηεηνηα δεηνπκελα,απηό είλαη επζπλε ησλ πνιηηηθσλ.Οη
πνιηηηθνη πεξηπνπ θεξνληαη θαη ζαλ λα ιελε «αθνπ ζεσξεηηε απηνλνεην νηη εηκαζηε αρξεζηνη ,
αξα απν καο πεξηκελεηε ηεηνην δεηνπκελν; Εκεηο εηκαζηε ππνρξεσκελνη, γηα λα επηβησζνπκε,
λα θαλνπκε απισο βειηησζεηο ηεο εηθνλαο καο, νζνη ερνπλ ρξνλν θαη δελ ερνπλ ηεηνηεο
εγλνηεο, απηνη λα βξνπλε ηεηνηεο πξνηαζεηο» Αξα;Αξα αο δνπκε ζπληνκα θαη θαζαξα ν
θαζελαο καο (ην θαζαξα απηνκαηα θεξλεη θαη ζπληνκηα) ζε ηη ηεηνην θαπιν θπθιν εηκαζηε ν
θαζελαο κπιεγκελνο θαη αο αιιαμνπκε νζν κπνξνπκε εθεη ηα θνπζνπξηα καο, θαη νζεο
ζπλεπεηεο (κηθξνηεξεο θιηκαθαο βεβαηα) δεκηνπξγνπλ ζε νζα θη νζνπο εμαξησληαη, απν
καο.Καη γηα νζα δελ κπνξνπκε λα επεξεαζνπκε άιινπο ή θαλ ηνπο εαπηνπο αο θαλνπκε παλ
νηη κπνξνπκε γηα νζνπο απν θαπνπ βιαπηνληαη απν ηελ αλεκπνξηα καο.
ΟΚ, γηα λα’καη ζπλεπεο αο πσ θαη θαλα πξαθηεν, νκσο κε δεδνκελα ηα δηθα κνπ θνπζνπξηα
θαη γηα λα κε ππαξρεη αηκνζθαηξα λα θνβεη θαλεηο θιεβεο αο ηελ πσ ζε θνληεμη λεαληθεο
δξνζηαο κε παξεα θαληαξσλ 19 σο 21 ρξνλσλ ζηε άκν, όινη νηθνδόκνη, πνπ κε πεγαλ
ζηλεκα πνπ επαηδε ην «Μπνύιηη» θαη «ζα κνπ ζύκηδε ηνπ αλ Φξαληδηζθν ηηο αλεθνξηεο πνπ
ζα εηρα δεη απν θνληα» αιιά κε πήξε ν ππλνο (ζεκ: ην ζηξαην αλ εηζαη >25 ρξνλσλ ζε ιελ
«παηεξα» θαη γπξσ ζηα 30 ζε ιελ «παππνπ». Ήκνπλ 29)Σάθεο:«Ρε ηξειιόγεξε, αλ δελ
ππαξρεη βηβιην κπξνζηα ζηα καηηα ζνπ ην κπαιν ζνπ δελ ερεη αληηθεηκελν θαη παεη γηα ππλν;
Να κνπ αθηεξώζεηο κηα θνξα πεληε ιεπηα απν ηε δσε ζνπ λα κνπ πεηο γηαηη δεηο θαη δελ
πεζαηλεηο» «Γηαηη λα πεζαλσ;» «Ζζειεο λα καζεηο θπζηθε εκαζεο, ήζειεο λα παληξεπηεηο
παληξεπηεθεο, εζειεο λα ρσξηζεηο ρσξηζεο. Δ, απηα εηλαη όια.Ση αιιν λνκηδεηο πσο ζα
ζπκβεη ζηε δσή ζνπ; Απηα ππαξρνπλ» Νηίλνο: «Ρε ινρηα ηη εηρεο ελαληηνλ ηνπ Μπνπθόθζθη
θαη ηνλ μέρεδεο πξνρηεο ζην θπιάθην; Σξειινγεξνο απηνο ηξειινγεξνο θη εζπ, πνξλνγεξνο
απηνο πνξλνγεξνο θη εζπ» Βαγγέιεο: «Α, κε ηνλ Σζηκπνπθόθζθη ερεη επαγγεικαηηθν
αληαγσληζκν. Κη ν ινρηαο γξαθεη. Δρεη ελα ζαθθηδην γεκαην ζειηδεο ζηε ληνπιαπα
άββαο: «Α, γη’απην παο ξε ηξειινγεξε θαζε ηνζν ζηελ ληνπιάπα θαη παζπαηεπεηο ην
ζαθθηδην; Δγσ λνκηδα πσο εηζαη θαηη ζαλ ηνπ Δβξαηνπο πνπ παλε θαζε ηνζν θαη ραηδεπνπλ ην
ηζνπβαιη κε ηηο ιηξεο». Αλ μαλαπηαλόηαλ ην λεκα απηεο ηεο ζπδεηεζεο απισο ζα ήηαλ
«...λα κνπ πεηο γηαηη δεηο θαη δελ πεζαηλεηο......ήζειεο λα μαλαπαληξεπηεηο ηελ ηδηα γπλαηθα,
ηελ μαλαπαληξεπηεθεο, ήζειεο λα δηδαζθεηο ζε παηδηα θπζηθε δηδαζθεο, παηδηα δελ ερεηο, ε
γπλαηθα ζνπ πεζαλε, δελ δηδάζθεηο επεηδε πεξεο ζπληαμε, ε, απηα ήηαλ όια.Ση αιιν λνκηδεηο
πσο ζα ζπκβεη ζηε δσή ζνπ; Ακα εηζαη νιε κεξα νζόλε ή ζην θξεββαηη, ην πνιύ-πνιύ λα
ζθεθηεζαη ηζόληεο, αιιά θαη ζαλ αλαπνδνγπξηζκελε ρειώλα λα’λαη θαπνηνο ηζόληεο λα
ζθεθηεη κπνξεη, ραίξσ πνιύ». ΟΚ, αο ηα πνύκε θαη «πην θπξηιέ»: πεο νηη ηειεηο ελ αξγηα ή
απεξγηα δσήο ή ελ αξγε απηνθηνλία, ή θαη ζε δώζα απνζύλζεζε ή έζησ ζε θαπνην εηδνο
επίγεηαο κεηα ζάλαηνλ δσήο (ιόγσ κε ππαξμεο θαπνηνπ δηθνύ ζνπ πξνζσπηθνπ ζπκβάληνο
λα αλακελεηο) εκαίλεη νηη είζαη ηόζν άρξεζηνο γηα ηελ δσή ή ηελ Διιάδα ή ην θνκκα
ή...ή..ή.. πνπ είζαη κνλν γηα λ’αθηεξσζεηο ζηνλ εαπηό ζνπ θαλα ζηηρν ηνπ Γθάηζνπ γηα ηνπο
καζνπζάιεο πνιηηηθνπο;(«γηα λα ζσζεί ε Διιάδα ζηνπο θαηξνύο ηνπο ύζηαηνπο βξείηε θάπνπ
έλα θαηάδα θαη γθξεκνηζαθίζηε ηνπο»)Αθόκα θαη ηνλ Ληαληίλε πνπ βξεθε κόλνο ηνπ θαηάδα
(ηνλ γλσζην θαηάδα κάιηζηα) κ’άιιν καηη ηνλ βιέπεη θαλεηο κεηα απ’ηα εμήο δπν ιηλθ:
https://youtu.be/VIR5ps8usuo , https://www.news247.gr/-otan-gkotsopoylos-synantise-ton-liantini-.7527135.html

1Α. Από ηνλ Αιηέληε ζηνλ Σζώζεξ κέζσ Βηζθόληη
Mount Bushmore abstract.pdf
Μηα θνξά ζηα γπξίζκαηα ηνπ « Ο αζώνο» (ηνπ λη’Αλνύληζην, κε Λάνπξα Αληνλέιη θαη
Σδηάλ Κάξιν Σδαλίλη) ν Βηζθόληη ξώηεζε ηνλ ππεύζπλν ζθεληθώλ αλ έλα θνκνδίλν επνρήο
είρε κέζα ζηα ζπξηάξηα ηνπ ηα «δένληα» πεηζεηάθηα θη εθείλνο είπε «όρη, δελ θαίλνληαη ζην
πιάλν» θη ν Βηζθόληη έμαιινο είπε «θαη ηη ζρέζε έρεη απηό; Κη αο κε θαίλνληαη,επεξεάδνπλ
ηελ αηκόζθαηξα». Παξνκνίσο θη αο κε θαίλνληαη ζην ζελάξην ηνπ tragicomix “Mount
Bushmore” ηα πνξλν-ζηηράθηα, επεξεάδνπλ ηελ αηκόζθαηξα, άξα ηα κεηέθξαζα*

1Β. Ο Όκεξνο ζπλαληά ηνλ Σζώζεξ (ή ηνλ Μπνζη; Ή θάπνηνλ ζπιινγηθό
ζαπκαζηή ηνπ Μπνζη;**)
Homer meets Chaucer.pdf

*Τπήξρε θη άιινο ιόγνο, ην θόκηθο ήηαλ πεξίιεςε εθηελέζηεξεο βεξζηόλ όπoπ θαίλνληαλ ηα
ζηηράθηα θαη επίζεο, θαη πάλσ απ’όια, «θαη θεκί θ’νπθ απαξλνύκαη ην κε» (θαη αλ ην
απεξλνύκελ ηόηε ζα κε πξόδηδε ην «ζέιεη ν κεηαθξαζηήο λα θξπθηεί θη ε ραξά δελ ηνλ
αθήλεη» θαη επίζεο, έηζη θη αιιηώο, such a task (like the translation of such verses) is its
own reward)
**Φεκνινγείηαη όηη ηα ελ ιόγσ «Οκήξνπ έπε γξάθηεθαλ από πνιινύο καδί θνηηεηέο ηνπ
ΔΜΠ ζην εκηππόγεην θαθελεδάθη απέλαληη απ’ηελ είζνδν ηνπ Πνιπηερλείνπ από ηνπξλάξε
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2Α. Singtanks αληί Thinktanks, κηα άιιε Διιεληθή ηδηαηηεξόηεηα
Όινη (ιίγν πνιύ) ζπκθσλνύκε όηη κέρξη θαη ηηο παξνύζεο (ηξείο) γεληέο έλα κεγάιν κέξνο
ηνπ ζπιινγηθνύ καο ςπρηζκνύ ζηελ Διιάδα πιάζηεθε όρη από ηελ νηθνγέλεηα ή ην ζρνιείν
αιιά από ηνλ ζπλδπαζκό απηώλ κε ηα γύξσ καο ηξαγνύδηα (θαη ηε κεισδία ηνπο θαη ηνπο
ζηίρνπο ηνπο) Γηα ην αλ απηό είλαη θαιό δελ ζπκθσλνύκε όινη, αιιά όζνπο ζπκθσλνύκε
καο πηάλεη θακηά θνξά ε καλία λα «πεξάζνπκε» θαη ζε μέλνπο ηα “vibes” πνπ πεξλάλε ζε
καο νη κεισδίεο θάπνησλ ηξαγνπδηώλ κεηαθξάδνληάο ηνπο ηνύο ζηίρνπο κε ηξόπν
ηξαγνπδήζηκν θαη ζηελ γιώζζα ηνπο, αλ ηελ μέξνπκε , πρ λα πεξάζνπκε ηα αηζζήκαηα πνπ
καο γελλά γηα κεηαλάζηεο ην «ζηε αιακίλα» ησλ Γθάηζνπ-Ξαξράθνπ (πρ σο εμήο:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdQTB_Q-Oo ...Mother who worked around in ports
and harbors/full of your pride and smile well kept behind doors/mother whose trip to here
makes my voice tremble/displaced from house and bed you just remember/you could not take
with you your daughter’s cradle...) Πξνζσπηθά ζεσξνύζα νηη κεηαθξάδνληάο ηα ηά
θαηαιάβαηλα/έλησζα θαιύηεξα θη εγώ, ιέο θη ήκνπλ θη εγώ μελόγισζζνο θαη κνπ εμεγνύζα
ηη έιεγαλ ν πνηεηήο θη ν ζπλζέηεο θαη κε είρε πηάζεη κηα θνξά ε καλία λα θάλσ κηα
«κπάλθα» κεηαθξαζκέλσλ ηξαγνπδηώλ (ηόηε επί Αξζέλε κε ηηο κπάλθεο πξνβιεκάησλ, αιιά
αξγόηεξα ηελ είπα ζίλγθηαλθ θαηά ην ζηλθηαλθ) . Γελ θξάηεζα θακηά αιιά νιόθιεξεο
απνξξνθήζεθαλ κέζα ζε ηεξάζηηεο «ζαπνπλόπεξεο» πνπ έγξαθα (κε πιήξεηο δηαιόγνπο
θιπ) ησλ νπνίσλ ηελ απιή πινθή νλόκαδα ζηλθηαλθ (αιιά ελλνύζα thought-tank, ζπλνιν
ζθεςεσλ, νρη ζύλνιν θαπνησλ thinkers, ζα δνπκε δεηγκαηα ζε ιηγν) θαη ην ζάνπληξαθ (ην
ζπλνιν ησλ ιηλθ ησλ ηξαγνπδησλ πνπ ζα εηαλ ππνθξνπζε) ην νλόκαδα , ινηπόλ,
ζηλγθηαλθ.Αλ εηρε θαπνηνο ινηπνλ ην ζηλθηαλθ, δειαδε ηελ πινθή, θαη ην ζηλγθηαλθ,
δειαδε ηη αηζζεκαηα ηνπ γελλνπζε, θαη παξελεβαιε θαη ηη αηαθεο ηνπ εξρνληαλ ζηελ
δηαμαγσγε ηεο πινθεο εθηηαρλε ελα εξγν. Δπηζεο απηα ηα εθακνδακε κε ηνπο καζεηεο ζε
γηνξηεο 17Ν άξα αηάθεο, θηλεζεηο, κνξθαζκνπο θιπ δελ ηα εθηηαρλα κνλνο κνπ αιιά απν
ηδεεο , απηνζρεδαζκνπο θαη πξνηξνπεο παηδησλ πνπ παηδαλε. Καη ηειηθα θαη ε πινθε ε ηδηα
απισο απηνζρεδηαζκόο εηαλ επη ηνπ αξρηθνπ δεδνκελνπ πνπ εηαλ ηα ηξαγνπδηα, δειαδε
ηα ζπλαηζζεκαηα πνπ καο ππεβαιιαλ νη πνηεηεο θαη ζπλζέηεο πνπ ηα εηραλ λησζεη θαη καο
ηα κεηεθεξαλ θαη καο ηα γελλνπζαλ θη εκαο. ηηο δε «ζαπνπλνπεξεο» , πνπ όπσο ζα δνπκε
εηραλ θαη δηαθνξεηηθα θνληεμη θη νρη απηα ησλ γηνξησλ, απισο ρξεηαδνηαλ, γηα ηα αληηζηνηρα
ζπλαηζζεκαηα, κηα νρη κεηαθξαζε αιιά recontextualization όπσο ζηηο επηζεσξεζεηο πνπ λα
ηαηξηαδεη κε ηα λεα δεδνκελα (πρ νρη 17Ν 1973 αιιά 11/9 1973 ή 11/9 2001) ΟΜΩΣ: ηη
απνδεηθλπνπλ απηα γηα νηηδεπνηε εθηόο πξνζηαζίαο ζρνιηθνπ/νηθνγελεηαθνπ πεξηβαιινληνο;

2Β. Από ην ζάνπληξαθ ζην ζελάξην, εκπξόο ζην δξόκν πνπ ράξαμε ν Γθάηζνο
Γλσζηή ηδηνξξπζκία ηνπ Γθάηζνπ ήηαλ νηη, ζπλήζσο, αληί λα γξάθεη πνηήκαηα πξνο
κεινπνίεζε έβαδε ζηίρνπο ζε νξγαληθά θνκκάηηα ή ζε θνκκάηηα κε άιινπο ζηίρνπο πρ βι.
ηνλ «ρνξό ησλ ζθπιηώλ» ησλ «Αληηθαηνπηξηζκώλ» πνπ ζην “Reflections” δελ είρε ιόγηα ή
βι.ην «Κεκάι» ην νπνίν ζην “Reflections” (πνπ πξνϋπήξρε) είρε αγγιόθσλνπο ζηίρνπο πνπ
δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ειιεληθνύο πνπ μέξνπκε. Αξα; Απην κνλν εηλαη ν πνηεηεο; Παηξλεη
κηα γθακα ζπλαηζζεκαησλ ηνπ αλζξώπηλνπ ςπρηζκνπ, ηελ πξνβαιιεη ζε νπνην, πξαγκαηηθν
ή βεβηαζκελν, αλάινγν βξεη, κεηξαεη ζπιιαβεο , αιιαδεη ιεμεηο κε ζπλσλπκεο γηα λα βγνπλ
ξηκεο, θαη εηνηκνο; Απην εηλαη κηα θνπηνξαπηηθε πνπ κπνξεηο λα ηελ θαλεηο ζηα παληα, απν
βηνγξαθηεο θπζηθσλ κερξη ηζόληεο ή ζπληαγεο καγεηξηθεο. Ξεξνπκε βεβαηα νηη δελ εηλ’ απηε
ε δνπιεηα ηνπ πνηεηή! Όρη απισο ερεη θαη αληελλεο γηα λα πξνζιακβαλεη ηη γηλεηαη παληνπ
γπξσ ηνπ ζηνπο ππαξθηνπο θαζεκεξηλνπο αλζξσπνπο ηεο επνρεο ηνπ, νπσο πρ εηρε ν
Σζηηζάλεο (πεξαλ ηνπ ηη εηαλ σο ζπλζεηεο θαη σο δεμηνηερλεο), νρη κνλν ερεη (ζαλ ηνλ
Γθάηζν) θαη απεξαληεο γλσζεηο ηζηνξηαο θ.α. γηα λα θαηαιαβαηλεη εη δπλαηνλ θαιπηεξα θαη
ηη ζπκβαηλεη γπξσ ηνπ γηα λα πεη θαη θαηη παξαπαλσ ζε νζνπο ζα εζειαλ λα ηνλ ξσηεζνπλ
θαη θαηη, αιιά θαη, ζπρλά, ερεη ζπκκεηαζρεη εμ ηζνπ κε ηνπο γπξσ ηνπ, ή θαη πνιύ
παξαπαλσ απν απηνπο, ζηελ πξάμε πνπ απαηηνπζε ε γεληά ηνπ.(βι. Διύηεο, Θενδσξάθεο θαη
ηόζνη αιινη ηεο γεληαο ηνπο)
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Γείγκα 1:
Οverground, ν Κνπζηνπξίηζα ζπλαληά ηνλ Σνκ Ρόκπηλο θαη
ν Μπξνπο πξίλγθζηελ ζπλαληά ηνλ ηθειηαλό
Thinktank part:
Μεηά ην Underground ν «Κνπζηνπξίηζα» βιέπεη ηνλ βνκβαξδηζκνύο ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ
Γηνπγθνζιαβία ηνπ ’98 από ην Οverground, έλα δηαζηεκόπινην πνπ’ρεη αζηξνλαύηεο
θάπνηνπο ήξσεο ηνπ Σνκ Ρόκπηλο πνπ πξνζειήθζεζαλ θαηά ηελ «ρίππηθε» ζηξνθή ηεο
πξνεδξίαο ηνπ Κιίληνλ. Σν space movie αθνινπζείηαη από έλα road movie ηνπ θαηξνύ ηεο
11/9 θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ κπηλ Λάληελ κε ηνπο ίδηνπο πξσηαγσληζηέο πνπ θαηαιήγεη ζε
έλα λεζί ηνπ Αηγαίνπ ιηγα ρξόληα πξηλ γίλεη γλσζηό επεηδή γπξίζηεθε εθεί ην Mamma mia.
Singtank part: Overground’s links.pdf

Γείγκα 2:
Μνunt Bushmore, ν Σνκ Ρόκπηλο ζπλαληά ηνλ Νεξνύδα
Thinktank part:
Όζνη από ηνπο παξαπάλσ ήξσεο ηνπ Σνκ Ρόκπηλο επέδεζαλ ζην road movie ζπλαληνύλ
νκάδα αθηηβηζηώλ ζηελ Ακεξηθή πνπ έρνληαο δηαβάζεη ζην Εnet ην δηάζεκν άξζξν ηνπ
William Blum* κε ηελ αθόκα πην δηάζεκε ηειεπηαία θξάζε** έρνπλ ζπιιάβεη έλα θόιπν
πώο λα θάλνπλ πξόεδξν έλαλ ήξσα ηνπ Σνκ Ρόκπηλο θαη απηόο λα θάλεη αληηπξόεδξν ηνλ
Blum ώζηε αλ ζθνησζεη ν πξόεδξνο λα κε ζθνησζεί (ηνπιάρηζηνλ όρη ακέζσο) θαη ν Blum.
Singtank part: (βι. ζειίδεο 81-97 ηνπ κεζεπόκελνπ «δείγκαηνο», από Μίθε )

Γείγκα 3:
Λπζ’ζηξαηάθη, ν Αξηζηνθάλεο ζπλαληά ηνλ κπηλ Λάληελ
Thinktank part:
(A mistake in the bin Laden search by Eschelon leads Americans to a village on an island of
the Aegean as his hideout, and idylls are developed between soldiers and schoolgirls…)
Singtank part:
(βάδσ θαη ηα δπν κέξε ελσκέλα θαη πεδώληαο ηνπο δηαιόγνπο απηόκαηα κέλνπλ κόλν ιηλθ)
Λυζιζηράηε εν Γλώζζε (1-50)&Lysistrata in Glossa Skopelos (50-93) Δίγλωζζο
ανηιπολεμικό μιούδικαλ.pdf)

Γείγκα 4:
Μikis as singtank by himself
Composer-for-all-seasons for our season.pdf
(the music links with the translated lyrics start at page 38. The rest is a long letter , in
English, on historical and biographical stuff)

*Με ηίηιν «Πώο ζα έιπλα ζε 4 κέξεο ην πξόβιεκα ηξνκνθξαηίαο αλ ήκνπλ πξόεδξνο ησλ
ΖΠΑ» . Mέρξη θη ν κπηλ Λάληελ ην΄ρε αλαθέξεη ζε έλα από ηα βίληεό ηνπ από ην
θξεζθύγεηό ηνπ**.
**Ζ ηειεπηαία θξάζε ηνπ άξζξνπ ήηαλ «Σελ 4ε κέξα ζα ήκνπλ λεθξόο»
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So what? (=Καη ινηπόλ; Βάθνληαη απγά κε πνξδέο;)
When any country’s rock knows what to be nostalgic about
and what to be sarcastic about …
…o ήιηνο είλαη βέβαηνο γηα ηνλ θόζκν
https://www.youtube.com/watch?v=grVUdSm278o
https://www.youtube.com/watch?v=yO6IVVK9J80

http://www.youtube.com/watch?v=vrLxb-DVAmw&feature=related
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When not obscur’d anymore,
this is the form of the Angelic Land (for US too)

this world the small the Great:

