«Πού πας ρε ταλαίπωρε;» μού’πε ο φίλος μου ο Κώστας καθώς, λίγο πριν το μεσημέρι
συναντήθηκαν οι δρόμοι μας στην «Τρίτης Σεπτεμβρίου», περίπου στο «Λαύριο». Συνέχισε:
«Είσαι για καμιά πορτοκαλάδα στο "ΝΕΟΝ» ή τρέχεις πάλι να προλάβεις κάνα λεωφορείο;»
"Με τις μαλακίες που κάνουν οι καλτσοβιομήχανοι που άνοιξαν εκπαιδευτήρια, αν δεν
δουλεύεις σε τέσσερα-πέντε απ’αυτά δεν ξέρεις αν την επόμενη χρονιά θά’χεις όσες ώρες
είχες την προηγούμενη, αφού φεύγουν οι πελάτες από τα μεν και πάνε στα δε, άρα ναι τρέχω
να προλάβω να κάνω μάθημα στον ανταγωνιστή του σχολείου απ’το οποίο μόλις βγήκα,
μέχρι το βράδυ θάχω πάει σε άλλους δύο. Εσύ που είσαι μόνο σε ένα σχολείο πώς και δεν
είσαι εκεί; Δεν διδάσκεις σήμερα;» «Πήρα άδεια να πάω στο υπουργείο να δω μπας κι ήρθε η
σειρά μου και διορίστηκα, να σταματήσω το αναπληρωτιλίκι. Να κοιτάξω αν ήρθε και η δική
σου σειρά;» «Πρέπει νάχε έρθει προ καιρού και να με φουντάρανε αφού δεν πήγα καν να
ρωτήσω. Θυμάσαι είχα κάτι τραβήγματα κι έπρεπε νάμαι Αθήνα και δεν μ’έπαιρνε να
διοριστώ αλλού αν δεν είχε κενά για φυσικούς εδώ». «Άλλαξε η νομοθεσία έμαθα, ακόμα
και να σ’έχουν φουντάρει σε ξεφουντάρουν χωρίς καν να χρειαστεί αίτηση. Και σε πάνε στη
σειρά που είχες, δεν σε αρχίζουν απ'την αρχή, δηλαδή απ'τον πάτο της λίστας» «Τότε κοίτα
μήπως και μας πάρουν στην ίδια ΕΣΣΟ και γίνουμε και σειρές», «Παλιοσείρια να λες στην
ηλικία μας. ΚΑΠΗ κανονικά κοντεύουμε» «Αλλά τι ΚΑΠΗ; ΤΟΠ ΚΑΠΗ που λέει κι ο
Ντασσέν!» «Χαχα!» «Έφυγα. Θα σε πάρω το βράδυ να σε ρωτήσω τι έγινε.Το φροντιστήριο
σχολάει 10, να σε πάρω στις 10 από περίπτερο ή να σε πάρω 11 απ’το σπίτι; Μήπως ξυπνάω
την μαμά σου;» «Να σε πάρω εγώ στις 11» «Ευχαριστώ».
Με πήρε στις 11 ακριβώς «Σειρά, διοριστήκαμε και οι δύο. Πήγαινε να δεις τη λίστα με τα
κενά στη Λυκούργου».
Πήγα. Μη έχοντας προϋπηρεσία αντέγραψα μόνο τα δυσπρόσιτα σχολεία γιατί, αν
θυμάμαι καλά, βελτίωνα έτσι την προοπτική να μην αναβληθώ για επόμενη χρονιά, πήγα την
λίστα στην γυναίκα μου, έβγαλε ένα τεύχος του περιοδικού «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» κάποιας
παλιότερης χρονιάς που είχαμε κληρονομήσει κάποιο 500-ρικο και μας έπαιρνε για
διακοπές, και κοιτάξαμε τα 15 δυσπρόσιτα που είχαν κενό για φυσικό με κοντινότερα τη
Σκιάθο και την Γλώσσα Σκοπέλου και μακρινότερο την Κάρπαθο και την Χάλκη. Το τεύχος
έλεγε για την Γλώσσα ότι είναι καταπράσινη, βλέπει από ψηλά την θάλασσα και έχει πολύ
φιλόξενους κατοίκους, η Μαρία σχολίασε «αφού έφτασε να βγάλει όνομα μέχρι και στα
έντυπα η Γλωσσιώτικη φιλοξενία άρα φαντάσου πόσο χτυπητή θα είναι. Εδώ τόσα και τόσα
καλά πράγματα που υπάρχουν δεν αναφέρονται καν, δύσκολο να αναφέρεται κάτι καλό
χωρίς να υπάρχει». Εγώ σχολίασα «Πράσινο, βλέπει από ψηλά τη θάλασσα, έχει φιλόξενους
κατοίκους, άρα θυμίζει τα χωριά στα βουνά της Σάμου και της Ικαρίας. Κι αφού η θητεία
στα φυλάκια εκεί ήταν καταπληκτική άρα κι εδώ καταπληκτικά μάλλον θα είναι». Βάλαμε
λοιπόν πρώτη στην λίστα την Γλώσσα, είχε πάει Παρασκευή, την Δευτέρα ήταν τελευταία
μέρα για αίτηση, Κυριακή βράδυ τρώγαμε εκμέκ στην Χαρά με την μέλλουσα κουμπάρα
μας που ήταν έγκυος στον μέλλοντα βαφτισιμιό μας και με τον μέλλοντα κουμπάρο μας.
«Λέμε να τον αφήσουμε τον διορισμό για του χρόνου, είναι κάτι διαβάσματα που δεν θέλω
να διακόψω, κι επίσης δεν έχουμε και λεφτά για μετακόμιση» «Του χρόνου δεν έχεις ιδέα
ποιες νομοθεσίες θα ισχύουν, πάμε σε ένα αυτόματο εδώ και τώρα να βγάλω πεντακόσια
χιλιάρικα για την μετακόμισή σας και μας τα δίνετε όποτε μπορέσετε χωρίς καμιά βιασύνη.
Μην το αφήσετε με τίποτε. Φύγετε και η επόμενη συνάντησή μας να είναι εκεί που θα
διοριστείτε, μακάρι νάναι στη Γλώσσα αφού εκεί προσανατολίζεστε», είπε ο κουμπάρος.
Έτσι κι έγινε.
Μούκανε εντύπωση που ο προϊστάμενος που μας όρκισε στο Βόλο (και που ειδικότης του
ήταν καθηγητής Αγγλικών) δεν μας είπε μόνο «Συγχαρητήρια, είστε τώρα δημόσιοι
υπάλληλοι» αλλά και «να μη σκέφτεστε ότι πάτε σε σχολεία αλλά, πάνω απ’όλα, ότι πάτε σε
παιδιά. Γι'αυτό πριν σας πω «διδάξτε τα» σας λέω «αγαπήστε τα»».Η γυμνασιάρχηςλυκειάρχης που παρουσιάστηκα στη Γλώσσα, η Σοφία, φαινόταν περίπου συνομήλική μου,
καθώς ξεφύλλιζε τα χαρτιά μου της μίλησα στον πληθυντικό και με κοίταξε χωρίς να μιλήσει,
και αμέσως μετά μούπε «πάμε σε λίγο να εξετάσουμε μαζί κάνα μετεξεταστέο να μαθαίνεις
αφού δεν βλέπω στα χαρτιά σου νάχεις προϋπηρεσία». Συνέχισα τον πληθυντικό και μούπε
«Α! Αν μου μιλάς εσύ στον πληθυντικό που είσαι κι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου τότε θα
πρέπει να σου μιλάω κι εγώ έτσι, κι αυτά δεν μ’αρέσουν, μπάρμπας θέλεις νάσαι; Α! Είσαι
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και δοκτοράς; Τι γράφει εδώ; PhD; Δηλαδή Φύσικς Ντόκτορ;» «Όχι, φιλόζοφυ ντόκτορ»
«Τώρα με μπερδεύεις. Φυσικός είσαι παιδάκι μου ή φιλόσοσοφος; Πού σπούδασες; Στην
Αθήνα σίγουρα όχι, με ένα έτος διαφορά θα σ’ήξερα στο Φυσικό. Στη Θεσσαλονίκη ήσουν
τότε ή στην Πάτρα;» «Στην Αμερική» «Ώωχ! Αμερικανοσπουδαγμένος είσαι; Ο Γιωργάκης
θάπρεπε να σε ξέρει που ως υπουργός παιδείας μας έστειλε, τρομάρα του, κι επιστολή να του
πούμε πόσοι είμαστε αγγλομαθείς να διδάσκουμε την φυσική κλπ στα αγγλικά για να δει αν
μπορούμε να βάλουμε διεθνές απολυτήριο» «Αυτά παθαίνει όποιος έχει συμβούλους απ’το
Χάρβαρντ» «Δεν ξέρω τι με λες. Πάμε τώρα να εξετάσουμε. Ξεκινάμε προφορικά»...
«Γιώργο πες μου το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας» «Η λίμνη της Δοϊράνης , κυρία» «Τι
λες ρε χαμένε; Ποτάμι είναι η λίμνη; Ρώτα κι εσύ κύριε συνάδελφε. Να, πάρε το βιβλίο να
δεις ποια ήταν τα διδακτέα». Διάλεξα μια ερώτηση από μέσα «Πες μου Γιώργο τις διαφορές
Ιονίου από Αιγαίο πέλαγος» «Άλλα νησιά έχει το ένα και άλλα το άλλο, κύριε».
Κοιταχτήκαμε με τη Σοφία «Το χωριό σου γιατί το λένε Έλιος; Επειδή έχει ελιές ή επειδή
είχε κανένα έλος;» «Δεν ξέρω κυρία» «Κεριά και λιβάνια, δεν ξερ’ς Τσακίσ’διάβασε για την
λίμνη της Δοϊράνης και για τα ποτάμια και για το Ιόνιο και για το Αιγαίο και σ’ένα τέταρτο
θάσαι εδώ για τα γραπτά». Ώσπου να ξαναρθεί ο Γιώργος (και φυσικά να του βάλει θέματα
απ’αυτά που τούπε να τσακιστεί να διαβάσει) σχολιάσαμε και το βιβλίο «Είναι και λιγάκι
ψιλοχοντροσαχλαμάρα ερώτηση οι διαφορές Αιγαίου από Ιόνιο, αν μη τι άλλο διότι κατά
βάθος σωστή ήταν και η απάντηση που είπε ο Γιώργος» «Χαμένα βιβλία έχουν βγει και
κράζουν εμάς οι παππούδες τους ύστερα ότι δεν τους μαθαίνουμε γράμματα. Ούτε
πρωτεύουσες νομών, ούτε τι παράγουν οι νομοί δεν μαθαίνουν, και τ’ακούμε εμείς». (Την
ερώτηση για διαφορές Ιονίου και Αιγαίου την έβαλα στο μάτι. Και όταν κι ο Γιάννης ένα
χρόνο αργότερα μου είπε την ίδια απάντηση με τον Γιώργο (σίγουρα χωρίς κάποιο κοινό ή
αμοιβαίο σεμινάριο!), σκέφτηκα ότι οι στατιστικολόγοι θα μπορούσαν να πουν ότι όλο και
κάποιο στάδιο Πιαζέ θα υπάρχει που στις ίδιες ηλικίες τα παιδιά απαντούν παρόμοια αυτό το
είδος ερώτησης. Αν κι ο Γιάννης θα τρέλαινε οποιονδήποτε στατιστικολόγο (και όχι μόνο
στατιστικολόγο) π.χ. στην πρώτη γυμνασίου που του ζήτησα να μου πει μια διαφορά ζωϊκού
και φυτικού κυττάρου μούπε «Στο όνομα. Αλλιώς λένε το ένα , αλλιώς το άλλο...Γιατί με
κοιτάτε έτσι κύριε; Πού έχω λάθος;», κι όταν τον ρώτησα , από το βιβλίο, γιατί δεν έχει ζωή
στη σελήνη, απάντησε «Δεν έχει ηλεκτρικό και δουλειές» «Γουάτ; Στη γη τι γινόταν πριν το
ηλεκτρικό;» «Μα υπήρχαν τότε άνθρωποι;». Όταν ήταν στην τρίτη γυμνασίου και κάπου
λέγαμε για αντιγόνα ιστοσυμβατότητας είχα την φαεινή ιδέα να πω «για αυτά δεν λέγανε
όταν η ανιψιά του Θεοχάρη στο «Καλημέρα Ζωή» είχε λευχαιμία και έψαχναν για δότη
μυελού των οστών;». Έπεσε μια νέκρα για μερικά δευτερόλεπτα κι ο Γιάννης φώναξε «Τι τα
βλέπετε αυτά κύριε; Εγώ κλείνω την τηλεόραση στην μάννα μου όταν τα βάζει». Ο Κώστας,
ο διανοούμενος της τάξης και ευγενέστατος, πήγε να με παρηγορήσει «Κύριε, ο Φώσκολος
διαρκώς αυτόεπαναλαμβάνεται, όλο και κάποιος θάναι σωσίας και θα ενοχοποιεί άλλους για
τις πράξεις του, όλο και κάποιος δεν θάναι σωσίας αλλά όντως διεφθαρμένος και ένοχος,
όσο είδατε-είδατε, μια απ’τα ίδια θάναι κι από δω και μπρος, μην το ξαναδείτε». Το άλλο
βράδυ με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης αγριεμένος «Ανοίξτε την τηλεόραση στο (τάδε) κανάλι.
Έχει εκπαιδευτικό ντοκυμανταίρ βιολογία απο Μπι-Μπί-Σι». Κι έτσι κατάλαβα ότι τα παιδιά
όταν έχουν ευκαιρίες να παίξουν και να δημιουργήσουν, θα δούμε και παρακάτω με ποιο
τρόπο, σιγά μην κολλάνε στην τηλεόραση και στα κινούμενα σκίτσα. Την ανοίγουν μόνο
όταν αξίζει τον κόπο. Στην Β Λυκείου τρέλανε τον Δημήτρη που ήταν νεοδιόριστος και
μπήκε στην στο γραφείο λέγοντας «11 χρόνια στα φροντιστήρια δεν μούχε ξανατύχει τέτοιο
πράγμα. Ρώτησα τον Γιάννη τα ισομερή του βρωμοβουτανίου και μούπε «βρωμοβουτάνιο,
βρωμομπουτάνιο, βρωμοπουτάνιο και βρωμομουνίνιο». Εμένα με είχε ήδη τρελάνει, στα
γέλια, όταν μια φορά, επίσης στην Β λυκείου, που είχαμε μάθημα τους νόμους των αερίων
και είχε τύχει να μην έχω κουρευτεί για καιρό, ξαφνικά μονολόγησε μεγαλοφώνως και είπε
«Ξέρω γιατί ο κύριος αφήνει μαλλί. Θέλει να μοιάσει στον Θεοδωράκη» και λέγοντάς το είχε
έρθει κιόλας στον πίνακα μούχε πάρει τον μαρκαδόρο και κουνώντας τον σαν μπαγκέττα
άρχισε να τραγουδάει τους νόμους των αερίων στον ρυθμό του «της δικαιοσύνης ήλιε
νοητέ». Ήμασταν όλοι εμβρόντητοι και μετά ξεκαρδισμένοι αλλά ο Γιάννης ξέροντας λες κι
ήταν επαγγελματίας ότι το θέμα δεν είναι μόνο πώς να ανέβεις στο σανίδι αλλά και πώς να
κατέβεις το έστριψε δια του παραφράζειν τα Πέ-Βέ-Τέ των νόμων του Μπόϋλ και τους
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Τσάρλς ως εξής: «Πέ-Βέ-Τέ; Βε-Σέ! Βε-Σέ!» και πιάνοντας τα μαγαζιά του έφυγε απ’την
τάξη και ξανάνοιξε αμέσως μετά για υπόκλιση και χειροκρότημα. Νωρίτερα την ίδια χρονιά
είχε τρελάνει στα γέλια και τους γονείς με έναν αυτοσχεδιασμό σε μια σχολική παράσταση
για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Εκεί που παρίστανε έναν τσιλιαδόρο που θα καπέλωνε με
έναν άδειο κουβά από μπογιατζή έναν αστυνομικό που μόλις είχε πιάσει στα πράσα έναν
φίλο του που έγραφε , χαράματα, στον τοίχο «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και που
ετοίμαζε την σφυρίχτρα να φωνάξει τους συναδέλφους του, ο Γιάννης που χρειαζότανε
εκτίναξη σε στυλ μπάσκετ γιατί ο συνονόματός του που είχε επιλεγεί για πρώτο μπόϊ
αστυνομικός ήταν πολύ ψηλότερός του, μιμήθηκε τον Τζόρνταν όχι μόνο στην εκτίναξη αλλά
και στις φιγούρες περνώντας τον κουβά, προηγουμένως καθώς έτρεχε, κάτω απ’το μπούτι του
κλπ. Και καθώς πήγαν να υποκλιθούν και θα χανόταν δίπλα στον επίσης ψηλό Βαγγέλη τον
οποίο είχε σώσει απ’ την σύλληψη, πήδηξε στον αέρα προς τον Βαγγέλη με τρόπο που
εκείνος τον έπιασε στα χέρια , σαν πακέτο με μεγάλη πίτσα, και υποκλίθηκε με τον Γιάννη
έτσι αγκαλιά. Το πώς τα κατάφερνε θεατρικά τόχαμε καταλάβει απ’τις μιμήσεις του, π.χ.
μια φορά που τον σήκωσα για μάθημα στην Α Λυκείου μούπε «Τώρα τι μάθημα να σου πω;
Δεν κάθεσαι εσύ στην θέση μου να πάω εγώ στη θέση σου να παραστήσω εσένα;» «Γιάννη,
ξέρεις τι παθαίνουν οι μαθητές που μιλάνε στον ενικό στους καθηγητές;» «Τι;» «Τους μιλάνε
στον πληθυντικό οι συμμαθητές τους» «Καλό. Να σε παραστήσω τώρα;»…..Μια φορά σε
ένα απογευματινό μάθημα (την λεγόμενη «ενισχυτική διδασκαλία») έτυχε νάναι μόνος του.
Ήταν κανονικός μαθητής, με απορίες κλπ. Μόλις έβλεπε κι άλλον ένα ακροατή
μεταμορφωνόταν σε ηθοποιό σε ώρα παράστασης, όλη η φαιά ουσία πήγαινε στις ατάκες που
ομολογουμένως, εκτός από καυστικότατες ήταν και ευφυέστατες. Μια φορά, επειδή ολικά ή
τάξη του φύσαγε, τους έβαλα στην Γ Γυμνασίου, ένα διαγώνισμα για ηλεκτρικές αντιστάσεις
κλπ που είχα βάλει και στην Β Λυκείου. Πήρε 17, το μόνο 17 του Γιάννη σε μένα, αφού και
στην Β Λυκείου που ξαναπήρε 17 , στο ίδιο θέμα πάλι το πήρε. Τόχα πεί και στον πατέρα του
τον Γιώργο που ήταν διοικητής στη βάση ΤΑΓΚΑΝ της αεροπορίας στο νησί ότι εκεί τα
καταφέρνει πολύ. Μετά τις πανελλήνιες που από τους έξι τους μόνο ο Γιάννης και ο Στέλιος
δεν μπήκαν , ολόκληρη χρονιά τους έβλεπα να ανεβοκατεβαίνουν ανηφοριές κολλητοί , όπως
παλιότερα ο Γιάννης με τον αδελφό του που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. «Τι κάνετε ρε όλη
μέρα πάνω-κάτω στο καλντερίμι;» «Αυτοκριτική» έλεγε ο Γιάννης. Πήγαν μετά σε ΙΕΚ, ο
Γιάννης τέλειωσε ηλεκτρονικός (τώρα τέλειωσε και φαντάρος) Μέναμε δίπλα-δίπλα, είχαμε
μια μέρα διαφορά στα γενέθλια, και την κοπέλα του, μαθηταρού που μπήκε σε ΑΕΙ
(οικονομικά στη Θεσσαλονίκη) με την πρώτη, την έλεγαν Μαρία, «με τόσες ομοιότητες
Γιάννηδες, Μαρίες, σπίτια , γενέθλια, εσένα θάπρεπε να έχω αγαπημένο μου καθηγητή, αλλά
είσαι ο δεύτερος στη σειρά, πρώτος είναι ο Πάκ (εκ του Παχνιστής) κι ας μας έβαζε να
παίρνουμε τόσες κάμψεις όσα λεπτά αργούσαμε να μπούμε. Εσύ διαβάζεις τόσο που
τρελαίνομαι ακόμα και να σκέφτομαι πόσα βιβλία έχεις διαβάσει, φαντάσου πόσο τρελός
θάσαι εσύ που τάχεις διαβάσει κιόλας. Αλλά τον Πάκ τον τρέλαινε ο Νίκος. Όσο ήθελε
αργούσε γιατί όσες κάμψεις και να του έβαζε θα τις άντεχε» —ο Νίκος ήτανε ρίπτης που μας
είχε γεμίσει μετάλλια ακόμα και σε συμμετοχές που πήγαινε απροπόνητος και σε κλάση
μεγαλύτερη της ηλικίας του, τουχαμε βγάλει οι καθηγητές και σλόγκαν «γειά σου ρίπτη και
λεμονοστίπτη»—Το καλοκαίρι μετά την «ρεβάνς της ιστορίας», την συναυλία που οργάνωσε
ο Θεοδωράκης στην Μακρόνησο στην οποία την μέρα της συναυλίας μας ξενάγησε ο πάνω
από ογδόντα χρονών πατέρας του Κώστα (του συναδέλφου «της ίδιας ΕΣΣΟ», όχι του
μαθητή) που ήταν Μακρονησιώτης, θέλησα να βάλω στα σκέτς της γιορτής του
Πολυτεχνείου μια ιστορία απ’τα βιβλία του Μίσσιου για κάποιον ιδιόρρυθμο κρατούμενο
που βρήκε έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο να πάρει το αίμα του πίσω απ’τους βασανιστές της
Μακρονήσου και τους προϊσταμένους τους. Ο ρόλος του Γιάννη ήταν τεράστιος, όπως και
του Κώστα της τάξης του που θα υποδυόταν έναν διανοούμενο που έφτιαξα στο στυλ του.
Μόλις τον έγραψα, κόντευε μεσημέρι, πήγα δίπλα σπίτι του και τον φώναξα ναρθεί να δει αν
είναι διατεθειμένος να τα μάθει μέχρι την γιορτή που θάταν σε καμιά δεκαπενταριά μέρες. Το
ίδιο απόγευμα ήρθε και τον ήξερε, ο μόνος λόγος που δεν ήρθε νωρίτερα ήταν μήπως
κοιμόμασταν το μεσημέρι. Μου έκανε κι ένα φοβερό, ή μάλλον συγκλονιστικό, σχόλιο για
την πλοκή. Με συνδυασμό των δύο πρώτων βιβλίων του Μίσσιου (των «Καλά, εσύ
σκοτώθηκες νωρίς» και «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε;») ήταν στην πλοκή τρεις φίλοι, ο
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Γιάννης, ο Κώστας, ο Φίλιππας, μαζί είχαν φάει τα πολλάκις εις θάνατον και μαζί περίμεναν
σε κελί τη σειρά τους, αλλά την επομένη της μέρας που εκτελέστηκε ο Φίλιππας αντί να
εκτελεστούν οι άλλοι δύο (για απλώς τυχαίους λόγους), άλλαξε η νομοθεσία. Κι έτσι τους
είχε μείνει σε κάθε στάδιο της ζωής τους να λένε τι θάκανε κι ο Φίλιππας άμα ζούσε κι αυτός
όπως έζησαν αυτοί(τώρα θα παντρεύονταν, τώρα θάχε παιδιά, τώρα θάχε εγγόνια, κλπ) Ο
Γιάννης λοιπόν είπε: «Εμείς έτσι έχουμε τον Νίκο» —τον ρίπτη που λέγαμε, πούχε σκοτωθεί
στα 17 σε σούζα με μηχανάκι (από το οποίο ξεκόλλησε η πίσω ρόδα που είχε χαλαρώσει και
ο Νίκος ανέβαλε για την επομένη την επισκευή της, καταχαρούμενος για την θέση στην
οποία είχε μόλις εκλεγεί στις μαθητικές εκλογές). Ακόμα δεν έχει σβήσει δίπλα στη μια
απ’τις μπασκέτες της αυλής το «Ο Νίκος ζει μες στις καρδιές μας» που είχαν γράψει οι
μαθητές, που είχαν βάλει και μαύρα σειρήτια στις καρέκλες των θρανίων των δυο τάξεων που
ανήκε (ήταν διετής και εξίσου αγαπημένος και στις δυό τάξεις του. Και θαυμαζόμενος από
όλες τις τάξεις). Κι ο Πάκ στην εκκλησία είπε «Με την σημερινή σου καθυστέρηση, Νίκο,
πόσες κάμψεις να σου πω να πάρεις;» —Θα ξαναγυρίσουμε και αργότερα στα μη λάιτ.
Αλλά ας μη προτρέχουμε. τώρα ας ξαναγυρίσουμε στα αρχικά και που ήταν, σχεδόν, όλα
λάιτ. Κι επίσης, όπως λέει κι η ηλικία του Γιάννη, από Α γυμνασίου (ή μάλλον από ΣΤ τάξη
στο δημοτικό παραπλεύρως όταν πρωτοπήγα) σε Β λυκείου πέρασαν πολλά χρόνια, κι
άλλωστε τα θεατρικά, όπως και άπειρα ακόμα πολιτιστικά, ήταν με τον μεθεπόμενο
γυμνασιάρχη, τον Μάντο, που ήταν Γλωσσιώτης και όταν παλιά μας έλεγε ότι όταν θα
γινότανε γυμνασιάρχης θα το έκανε το σχολείο πρότυπο δεν ξέραμε τι εννοούσε και πήγαινε
το μυαλό μας σε εξωπραγματικές βλέψεις για ομοιότητα με Βαρβάκεια, Αρσάκεια,
πειραματικά, κολλέγια, Μωραϊτηδες, Κωστέες-Γείτονες, κλπ κλπ, κι εγώ τον πείραζα ότι με
κάτι πολύ γκομενιάρηδες μαθητές θα το κάναμε σίγουρα «Βαρβάτειο», αλλά κανα δυο
χρόνια μετά που ανέλαβε γυμνασιάρχης και που η Χριστίνα, μια καινούργια καθηγήτρια που
ήρθε μας είπε κατά τα Χριστούγεννα ότι αυτό το σχολείο δεν είναι σαν τα σχολεία που έχει
πάει αλλά σαν τα σχολεία για τα οποία έχει διαβάσει, καταλάβαμε τι εννοούσε ο Μάντος
χωρίς μάλιστα να ξέρει καν για ποια σχολεία μιλούσε η Χριστίνα. Επιστρέφουμε στα πριν ο
Μάντος γίνει και γυμνασιάρχης εκτός από μαθηματικός και χορευτής-χοροδιδάσκαλοςχορογράφος που ήταν ( και αγρότης, και κτηνοτρόφος, και ψαράς, όπως όλοι οι Γλωσσιώτες
ήταν και τα τρία αυτά) και παλιός μετανάστης (στον Καναδά) και ΚΚΕ και γιος αγωνιστή
και…και…και…) Επειδή εξ αρχής εγώ στην Γλώσσα διορίστηκα και ήξερα μόνο την
διαφορά του σχολείου από τα ιδιωτικά που ήξερα ή από σχολεία του καιρού που ήμουνα
μαθητής, είχα νομίσει ότι οι διαφορές που έβλεπα ήταν απλώς διαφορές δημόσιου και
ιδιωτικού ή διαφορές εποχής και όταν έλεγα στους φίλους μου στην Αθήνα, ήδη επί Σοφίας
και αργότερα επί Λένας ως γυμνασιαρχών, ότι στα δημόσια έτσι και στα δημόσια αλλιώς
εκείνοι, π.χ. οι κουμπάροι μας που έλεγα, μας λέγανε «Εκεί είναι έτσι, άλλοι φίλοι μας που
διορίστηκαν αλλού δεν μας λένε παρόμοιες ιστορίες για το δημόσιο» , τέλος πάντων ας λέμε
τις ιστορίες και ας κρίνει όποιος ακούει αν είναι διαφορετικά ή όχι, αν η διαφορετικότης έχει
κάποια σημασία. Πού ήμασταν; Α! Σε παρένθεση που ξεκίνησε με τον Γιάννη είμαστε αυτή
την στιγμή. Και ήμασταν στην αρχή δεύτερης σελίδας εκεί που με την Σοφία εξετάζαμε
προφορικά τον Γιώργο. Επιστρέφουμε εκεί που η Σοφία έλεγε:) «…Χαμένα βιβλία έχουν
βγει και κράζουν εμάς οι παππούδες τους ύστερα ότι δεν τους μαθαίνουμε γράμματα. Ούτε
πρωτεύουσες νομών, ούτε τι παράγουν οι νομοί δεν μαθαίνουν, και τα ακούμε εμείς». Την
άλλη μέρα έλειπε η Σοφία στον Βόλο και είχε έρθει από κάποιο σεμινάριο στον Βόλο, η
Λένα, φιλόλογος, 5-6 χρόνια μικρότερή μας, με την Σούζυ, ένα πανέμορφο και πανέξυπνο
κοριτσάκι του νηπιαγωγείου. Δεν είχε έρθει ακόμα ο περίπου συνομήλικός της (και
συνονόματός μου) φιλόλογος επίσης (και Γιάννης επίσης) άντρας της. (Την επόμενη χρονιά
που μετά 5 χρόνια στην Γλώσσα έφυγε η Σοφία για Βόλο, έγινε γυμνασιάρχης η Λένα για
δύο χρόνια και μετά έφυγαν για Βόλο ). Σε κάτι η Λένα απάντησε στην Σούζυ λέγοντας
«Ουάου!» και της είπα «Έχετε κάνει μεταπτυχιακό στην Αμερική;» Μου είπε «Όχι. Εσείς
διαβάζετε Αστερίξ;» «Βεβαίως. Έχω φέρει κι έναν, μπορώ να τον δώσω στην μικρή, αν και
θα της άρεζε πιο πολύ ο Ιζνογκούντ που επίσης έχω μαζί μου» «Συμφωνώ, μου φαίνεται πώς
θα της άρεζε το τεύχος όπου τηλεφωνούσαν και το καλώδιο κατέληγε σε ένα αραπάκι κάτω
απ’το τραπέζι και το αραπάκι μετά έτρεχε στο άλλο σπίτι και τα έλεγε κάτω απ’το τραπέζι σε
ένα καλώδιο και ο άλλος τα άκουγε στο ακουστικό. Εδώ προτιμάμε να μην έχουμε τηλέφωνα
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αλλά να βάζουμε τα παιδιά να τρέχουν για τα μηνύματα, η Σούζυ θα ταυτίζονταν σίγουρα
με το αραπάκι. Τώρα πώς ήρθε η κουβέντα στον Ιζνογκούντ;» «Απ τον Αστερίξ. Αυτός πώς
προέκυψε;» «Α! Απλώς μου είπε η Σοφία ότι ήρθε ένας μπάρμπας που της μίλαγε στον
πληθυντικό και της είπα ότι για να δω αν είναι μπάρμπας θα τον ρωτήσω αν διαβάζει
Αστερίξ» «Άρα μιλάμε στον ενικό;» «Ναι. Γιατί με ρώτησες αν έχω κάνει μεταπτυχιακό στην
Αμερική; Επειδή αντί για «πώ-πώ!» είπα στην Σούζυ «Ουάου!»»;» «Ναι, σαν το ανέκδοτο
που λέει ο άλλος στον περιπτερά «Ντού γιου σπήκ Ήνγκλις;» «Γιες» «Τσάκα ένα
Μάρλμπορο» «Χαχα, καλό!. Λοιπόν από Αμερική μόνο τουρισμό στην Καλιφόρνια,
Ντίσνεϋλαντ, Γιοσέμιτυ πάρκ, κλπ έχω κάνει καμιά δεκαριά μέρες. Με φιλοξενούσε ένας
φίλος που σπούδαζε πληροφορική σε κάποιο Καλτέκ σε ένα μέρος που λεγόταν Πασαντήνα
έξω απ'το Λος Άντζελες» «Ουάου! Εννοώ πώ-πώ. Εκεί σπούδασα κι εγώ. Αλλά προπτυχιακά.
Και γαμώ τις συμπτώσεις. Αλλά δεν πήγα στην Ντίσνεϋλαντ» «Σούμεινε απωθημένο;» «Όχι,
το απωθημένο που μούμεινε είναι ότι δεν διάβασα παραπάνω κι απ’ότι διάβασα. Λέω, μόλις
διαβάσω αρκετά για τα θέματα που θα διδάξω, να τα ξαναπιάσω κάποια από κείνα τα
νήματα, παραλίγο να αναβάλω την αίτηση διορισμού για του χρόνου για τις εκκρεμότητες
εκείνες» «Κι ο φίλος που με φιλοξενούσε σε κάποιο Μπούθ Σέντερ ξημεροβραδυαζόταν. Το
κτίριο πληροφορικής δεν ήταν;» «Ακριβώς. Και για το ξενύχτι είχαμε το ρητό «Ξενύχτι είναι
το να δανείζεσαι από αύριο ώρες για να διαβάσεις σήμερα αυτά που έπρεπε να διαβάσεις
εχτές»» «Καλά, εδώ σε λίγους μήνες θα σου περάσουν οι νευρώσεις των πόλεων». Η Μαρία
δεν είχε έρθει ακόμα, νοίκιαζα ακόμα προσωρινά γιατί στο αρχικό σπίτι που βρήκα
χρειάστηκε να μπει ο ιδιοκτήτης κι άλλαζα, σε λίγες μέρες εκεί που ψώνιζα είδα την Σούζυ
που μου είπε «Ερχόμουνα να σας βρώ και να σας πω ότι η μαμά μου είπε πως σιδερώνει και
θα χαιρόταν αν περνούσατε απ’το σπίτι να σας γνωρίσει έναν φίλο» «Ήρθε ο μπαμπάς σου;»
«Όχι ακόμα. Ο Πέπε ήρθε» «Ποιός είναι ο Πέπε;» «Εκείνος που έχει τον Μάφιν» «Και ποιός
είναι ο Μάφιν;» «Το σκυλάκι του Πέπε. Δεν θα σας δαγκώσει. Και είναι πολύ όμορφο».
Τελικά και στην μαμά της τον Πέπε η Σούζυ τον είχε γνωρίσει, παλιότερα. Δεν ήταν
Γλωσσιώτης, έκτιζε κυρίως πέτρινους τοίχους, τον είχε δει που έβαζε πλάκες στο
καλντερίμι έξω απ’το σπίτι τους με ντόπιους και με Αλβανούς, και είπε στην μαμά της
«Μαμά είναι ένας έξω που μου αρέσει η μούρη του. Να τον φωνάξω;» (θα εννοούσε τα μάτια
του)…Πήγαμε το βράδυ με τον Πέπε σπίτι μου, λόγω μικροβιοφοβίας τον παρακάλεσα να
μην βάλουμε τον Μάφιν μέσα, κοίταξε μέσα και μου είπε «Γιαννάκη, δεν καταλαβαίνω τι σόϊ
μικροβιοφοβία έχεις όταν το σπίτι σου τόχεις σε κατάσταση που μάλλον ο Μάφιν κινδυνεύει
από μικρόβια και όχι εσύ. Να δεις που αν μπει θα φοβηθεί και θα μείνει δίπλα στην
εξώπορτα. Αλλά άλλο να είσαι δίπλα στην εξώπορτα απ’την μέσα μεριά και άλλο απ’την
έξω. Και τα μωρά, κι ας μην καταλαβαίνουν την κουβέντα που κάνουν οι μεγάλοι, αλλιώς
νιώθουν αν τα βάλεις απ’την μέσα μεριά κι αλλιώς αν τα βάλεις απ’την έξω». Όντως ο
Μάφιν έμεινε κοντά στην πόρτα. Ακούσαμε «Let it bleed», «Mother's little helper», «You
can't always get what you want», «Αngie», «You’re out of time». «Στη Καλιφόρνια τάκουγες
αυτά Γιαννάκη;» «'Όχι , στο στρατό. Στην φοιτητική εστία στην Καλιφόρνια τάβαζαν από
δίπλα στα 70s που βγαίνανε αλλά ούτε τους τίτλους δεν μ’ενδιέφερε να μάθω, τα ονόμαζα με
τον τίτλο του κεφαλαίου φυσικής ή μαθηματικών που διάβαζα όταν τόπαιζε ο διπλανός, το
άλμπουμ «Let it bleed» τόλεγα «εξισώσεις Στούρμ Λιουβίλ»» «Ωραίος ο Γκάουτσο Κότσο ο
Τζάγκερ αλλά τζάζ τι έχεις;» «Μόνο Φαρόα Σάντερς, το «Elevation» «Πάρ'τα και πάμε σπίτι
μου να τ’ακούσουμε με Nina Simone». Πήγαμε, μούβαλε τα «My baby just cares for me»
και «Hit the road Jack», έβαλε τον Φαρόα, με ρώτησε αν οι σπαραχτικές σαξοφωνιές του
κρετσέντο ήταν επηρεασμένες απ’αυτό που λένε στην Καλιφόρνια πρωταρχικές κραυγές,
του είπα ότι αν ο Τζάνοφ επηρεαζόταν απ'τον Φαρόα τα αποτελέσματα θάταν πιο σοβαρά
απ’οτι αν συνέβαινε το αντίστροφο για το οποίο αναρωτήθηκε, με ρώτησε την γνώμη μου για
τον Καστοριάδη («Κορνήλιο» τον έλεγε) τον οποίο διάβαζε και σκεφτότανε πολύ διότι «όταν
βαράς την πέτρα ώρες και έχεις υπόκρουση τζάζ το μυαλό σου κάνει πολλές σκέψεις» και
στον Πέπε οι σκέψεις στρέφονταν και γύρω από διάφορα που παλιότερα είχε διαβάσει στον
Καστοριάδη. Δεν μπόρεσα όμως να τον διαφωτίσω γιατί εγώ είχα κυρίως προσπαθήσει να
παρακολουθήσω τα επιχειρήματα του Καστοριάδη για την ύπαρξη ελευθερίας και
παρέμβασης ενάντια σε επιχειρήματα ότι η φυσική, η μοριακή βιολογία, τα μαθηματικά, η
πληροφορική κλπ λένε ότι είμαστε προηγμένα ρομπότ και δεν το ξέρουμε. Με ρώτησε αν
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ακούω Μπάχ και καταλήξαμε να παραγγείλω στον ξάδελφό μου στο Κουτσοπόδι Άργους να
μας γράψει τα Βραδεμβούργεια κονσέρτα μαζί με ότι άλλους μουσικούς συνειρμούς του
έρχονταν σαν πλαίσιό τους την στιγμή εκείνη. Μου είπε επίσης ότι πριν γίνει κτίστης
σπούδαζε σε ΤΕΙ για φοροτεχνικός αλλά σε μια απεργία απορριμματοφόρων παράτησε και
Αθήνα και σχολή , πήγε Κρήτη κι εκεί γνώρισε τον Γρηγόρη που επίσης έκτιζε και που τούπε
για την Γλώσσα, η οποία τούχε κάνει εντύπωση γιατί του θύμιζε ένα χωριό στη Σάμο (στο
οποίο , κατά σύμπτωση βρισκόταν το ένα από τα φυλάκια που μ’είχαν κάνει και μένα να δω
την ομοιότητα Σάμου, Γλώσσας σαν καλό οιωνό για τον διορισμό).
Στην Γλώσσα, που όπως έμαθα ο Παπαδιαμάντης την ονομάζει «μπαλκόνι του Αιγαίου»,
μπαλκόνια και παράθυρα, βλέπουν όλα το ίδιο τοπίο, θάλασσα, Σκιάθο και Εύβοια, και
κτίζονται έτσι που τα κεραμίδια του παρακάτω στην κατηφοριά να μην εμποδίζουν το
μπαλκόνι του παραπάνω στην ανηφοριά να έχει την ίδια αυτή θέα (μια ματιά στην επόμενη
σελίδα το δείχνει) Κι όταν μιλάει ο ένας με έναν άλλο στον δρόμο ο ένας βλέπει το τοπίο ο
άλλος το’χει πισω του, άρα ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να το παρατηρούν όλοι το’χουν
μέσα τους συνεχώς κι αν είναι λίγο εκτός χωριού τότε ο ένας βλέπει θάλασσα κι ο άλλος
καταπράσινο βουνο (μια ματιά στην μεθεπόμενη σελίδα το δείχνει) Όταν τα εξέφρασα αυτά
στη Σοφία και στη Λένα πρόσθεσα ότι σπίτι με τέτοια θέα και τέτοια εγγύτητα προς βουνό
και θάλασσα μαζί για να την έχεις στην Αθήνα πρέπει να είσαι από Μποδοσάκις και πάνω,
ενώ στην Γλώσσα την βρίσκεις με τιμές ενοικίου που είναι μικρότερες από τις τιμές στις
οποίες στην Αθήνα δεν πληρώνεις ούτε καν τα κοινόχρηστα (κι όταν αργότερα μου λέγανε
«αφού δεν το κουνάς από δω γιατί δεν αγοράζεις σπίτι να μην πληρώνεις νοίκι;» έλεγα
«Γιατί, σάμπως τώρα πληρώνω; Πιο λίγα από χειμωνιάτικα κοινόχρηστα Αθήνας πληρώνω»
(π.χ. αργότερα που πήγαμε στο σπίτι που πρώτα νοίκιαζε η Σοφία πληρώναμε, ακόμη και
μετά το 2000 , 35 χιλιάρικα επιπλωμένο σπίτι που κάποτε ντράπηκα και είπα μόνος μου στην
κυρία Μάχη που μας το νοίκιαζε να το αυξήσει, κι επίσης τόσο μας άρεσε η παραδοσιακή
του επίπλωση με την Μαρία που ούτε τα κάδρα στους τοίχους δεν αλλάζαμε και σε μια
επίσκεψή του ο κουμπάρος μας ο Γιάννης (που πήρε και τις φωτογραφίες της μεθεπόμενης
σελίδας καθώς περπατάγαμε τρία λεφτά παρα-έξω απ’το χωριό και κοίταζε μια την θάλασσα
αριστερά μια το βουνό δεξιά και μετά τις έβαλα μαζί με λίγες από τις εκατοντάδες
φωτογραφίες που πήρα από τις χιλιάδες που τράβηξε από Γλώσσα ο άλλος συνονόματός μας,
ο Γιάννης της Λένας) με ρώτησε «Γιάννη, διαβιβαστής δεν ήσουν;» «Ναι» «Όχι ναύτης;»
«Όχι» «Και ποιος είναι ο ναύτης εδώ;» «Ο άντρας της σπιτονοικοκυράς μας πριν γίνουν
παπούδες, όταν υπηρετούσε προφανώς» «Καλά, ενοικίαση επιπλωμένου σπιτιού θεωρείτε το
να μην αλλάζετε ούτε καν τις προσωπικές φωτογραφίες;»). Απ’αυτό με τον Μποδοσάκι η
Σοφία για καιρό όταν μ’έβλεπε αντί άλλου χαιρετισμού μού’λεγε «καλώς τον Μποδοσάκι»
(Δεν ξέρω πού την είχε την δουλειά του ο Μποδοσάκις, πάντως εμείς εκεί φτάναμε απ’το
σπίτι στο σχολείο σε όσο χρόνο στην Αθήνα πήγαινα από το σπίτι στην στάση πριν αρχίσει
το σχεδόν μιας ώρα ταξίδι για την δουλειά, και όσο χρόνο θα χρειαζοταν ο Μποδοσάκις να
πάει στο γκαράζ να πάρει τον σωφέρ να φύγουνε αν δεν τον παρελάμβανε στην εξώπορτα)
Η Λένα μού γνώρισε και την Πουλχερία, μια μαθήτρια που θα είχα στην Β Λυκείου σε
λίγες μέρες, κι εκείνη, μετά τον αγιασμό, με πήγε σε ένα κέντρο νεότητος με πινκ-πονκ και
δανειστική βιβλιοθήκη, απέναντι στο σπίτι μου, όπου εκτός από τα αναμενόμενα «Άπαντα
του Παπαδιαμάντη», άντε και τα αναμενόμενα «Άπαντα του Ντοστογιέφσκι», άντε και του
Φρόϋντ, βρήκα κάτι που ποτέ δεν θα φανταζόμουνα καν ότι είχε υπάρξει: Αλληλογραφία του
Αϊνστάϊν με τον Βίλχελμ Ράϊχ, στην οποία κάποια, σχετική, μη αδιαφορία του Αϊνστάϊν για
την οργόνη, την θεώρησε ο Ράϊχ σαν τόσο διακαές ενδιαφέρον που τον πίεζε να κάνει
πειράματα στο Πρίνστον, και δεν αρκούνταν καν με το «Καλά, θα πω σε έναν βοηθό μου να
κάνει» «Όχι, εσύ να τα κάνεις» «Μα ιεραρχώ το ενδιαφέρον που έχουν για μένα οι απορίες
που έχω. Επιλέγω να ασχοληθώ με κάτι άλλο τώρα» «Ε, λοιπόν θα μείνεις στην ιστορία σαν
ο τελευταίος μια εποχής ο οποίος σαν την εποχή θωρακίστηκε ενάντια στις κοσμικές
ενέργειες. Κι ούτε κατάλαβες ότι αυτά τα πειράματα θα σε είχαν βοηθήσει να αποδείξεις την
θεωρία σου για το ενιαίο πεδίο». Γνώρισα και την μαμά της Πουλχερίας, την Ελισσάβετ, και
άκουσα ότι την φωνάζαν «Λισσαβάκι» και «Λισσαβώ» (το Λισσαβώ, όχι η Λισσαβώ) (εξ ού
το «Νύκτωρ ηγέρθη η θειά το Βαγγελιώ...» στην «Σταχομαζώστρα» του Παπαδιαμάντη). Κι
αργότερα που γνώρισα την κυρία Ευγενία τελικά μόνο εγώ την έλεγα «κυρία Ευγενία»,
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αφού όλοι σαν «το Βγενιώ» την ανέφεραν και σαν «Βγενάκι» της απευθύνονταν. Μιλώντας
με την Ελισσάβετ κατάλαβα ότι θα της άρεζε, και της το δάνεισα και όντως της άρεσε, ένα
βιβλίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου που επίσης είχα πάρει μαζί μου με τον Αστερίξ και τον
Ιζνογκούντ (και με την «Μήδεια» του Μπόστ και με το «Τα κεραμίδια στάζουν» του
Μίσσιου κι επίσης το «Το κλειδί είναι κάτω απ’το γεράνι» του Μίσσιου και πάλι), εννοώ το
«Οι παλιοί συμμαθητές» το οποίο όταν είχε βγει και το’χα διαβάσει το’χα πάρει σε τόσα
αντίτυπα για να το χαρίσω σε φίλους στην γιορτή τους (ή πρίν απο αυτήν ή αναδρομικά) που
έπαθα τενοντίτιδα και μ’έβαλε ο γιατρός να περπατάω με το χέρι α λα Ναπολέων. (Το ίδιο
θάχα πάθει και με το «Σπίτι μου της Μικρασίας» της Λαμπαδαρίδου-Πόθου, αλλά το’παιρνα
ένα-ένα, όμως τόσες φορές που οι βιβλιοπώλες που ξαναεπισκεπτόμουνα με ρωτάγανε αν
είμαι Μικρασιάτης (αλλά ήμουν από μαμά Σουφλιώτης και από πατέρα Μεσσήνιος, και τώρα
είχα βρεθεί στην Γλώσσα σαν κέντρο βάρους των δύο άκρων) . Το βιβλίο της Πόθου είχε
εξαντληθεί αλλά το’χα φέρει μαζί μου σαν φωτοτυπία). Ο προηγούμενος νοικάρης στο
σπίτι που έμενα απέναντι απ’το κέντρο νεότητας, όποιος και νάταν, είχε ξεχάσει μέσα το,
δανεισμένο απ’τη βιβλιοθήκη, «Το φοβερό βήμα» του Ταχτσή, διαβάζοντας το οποίο είχα
δει, συν τοις άλλοις, κι οτι ο τίτλος ήταν βιβλική έκφραση όπου το «βήμα» σήμαινε βήμα
ομιλίας κι όχι ακριβώς αναφορά στην πορεία του Ταχτσή προς την ομοφυλοφιλία.
Προτρέξαμε στα μετά τον αγιασμό. Πάμε με τη σειρά (μόνο όσο χρειάζεται και μόνο αν
γίνεται). Όταν ήρθε ο αγιασμός κι άρχισαν την επομένη τα μαθήματα, εκεί που δίδασκα
ακούω ξαφνικά από δίπλα την μουσική του Φίλιπ Γκλάςς για το «Κογιανισκάτσι». Είχε
γυρίσει απ’τον Βόλο ο Γιάννης, ο άντρας της Λένας, κι εκεί πού’θελε να διδάξει στην Γ
Λυκείου κάτι για θέμα έκθεσης ιδεών σχετικό με το περιβάλλον, έπαιξε και το φιλμ αυτό σε
βίντεο. Το φιλμ, (για όποιον δεν το’χει δει), άρχιζε με σκηνές από Αμερικάνικη έρημο ή από
θάλασσα ή από σύννεφα τα οποία σιγά-σιγά ο σκηνοθέτης τα έβαζε να τρέχουν παίζοντας
στο πολύ γρήγορο το φιλμ, με το τέχνασμα αυτό χώρια απ’την αισθητική και την υποβολή
που δημιουργούσε καλύπτονταν και σαν σε πολύ γρήγορη περίληψη η πορεία απ'την γένεση
της γης μέχρι την δημιουργία των σύγχρονων πόλεων. Ταχύτητες εξιστόρησης σαν εκείνες με
τις οποίες βλέπουμε σε φιλμ λουλούδια να ανοίγουν μπροστά στα μάτια μας. Κατέληγε σε
σκηνές από την κυκλοφορία ανθρώπων και αυτοκινήτων στις πόλεις με ταχύτητες που τελικά
έδειχναν τα κόκκινα φώτα των αυτοκινήτων σαν παλλόμενες κόκκινες λωρίδες σε όλη την
οθόνη. Στο τέλος έδειχνε το διαστημικό λεωφορείο (με το σημαδιακό όνομα "Challenger")
να παθαίνει στον αέρα την βλάβη που το κατέστρεψε και μαζί του την ζωή των αστροναυτών
του, ενώ ακουγόταν η τελετουργική ψαλμωδία «Κογιανισκάτσι» που στην γλώσσα των
Ινδιάνων Χόπι σημαίνει «άρρωστος τρόπος ζωής», στους δε υπότιτλους (και αγγλικούς και
ελληνικούς) αναφέρονταν η προφητεία των Χόπι «αυτοί που θα εξορύξουν και θα
εκμεταλλευτούν τα μέταλλα από το εσωτερικό της γης θα δημιουργήσουν φλεγόμενα
μετέωρα που πέφτοντας στην θάλασσα θα την κάνουν να βράσει». Συστηθήκαμε, μου είπε
ότι έψαχνε να βρει περισσότερα για τους Χόπι και γρήγορα του είχα νέα, τον Κώστα (που
επειδή είχα την τύχη να συναντήσω στην «Τρίτης Σεπτεμβρίου» είχα διοριστεί) τον είχα
γνωρίσει σαν αδελφό του Λευτέρη που είχα γνωρίσει σε φυλάκιο στην Σάμο, ο οποίος όχι
μόνο με είχε ξεναγήσει στην Σάμο, στα βιβλία του Τομ Ρόμπινς, του Μπόρχες , του Καζάρες,
όχι μόνο είχε γίνει αργότερα ξεναγός Ισπανοφώνων, αλλά και είχε επισκεφτεί τον
καταυλισμό των Χόπι στην Αμερική και είχε πάρει εκεί, στα αγγλικά, το «Το βιβλίο των
Χόπι». Του είπα την άλλη μέρα «Ψάχνεις κάτι στου διαόλου την μάννα, αλλά είναι δίπλα
σου. Ο Λευτέρης κι ο Κώστας μένουν στον Κολωνό, όπως κι οι γονείς σου στο πατρικό
σου». Γέλασε και μούπε «Κοντύτερα. Ο Γιάννης (άλλος Γιάννης. Της Γ λυκείου) που η
πόρτα του σπιτιού του είναι απέναντι απ’του σχολείου, μού’φερε απ’ τον πατέρα του το
«Άκου λευκέ» με επιστολές Ινδιάνων σε ιθύνοντες και μη ιθύνοντες λευκούς ήδη απ’τον
19ο αιώνα».Η μεγαλύτερη ειρωνεία της τύχης σε αυτά τα ζητήματα ήταν ότι διαβάσαμε δυο
μήνες αργότερα ότι είχε έρθει στην Αθήνα κάποιος Ινδιάνος να μιλήσει για τα «ενεργειακά»
μέρη της Ελλάδας και τα εντόπισε σ’ένα μέρος στην Γκιώνα όπου ήταν το πατρικό του
πατέρα του Γιάννη, και πήγαιναν εκεί κάθε καλοκαίρι, και εκεί είχαν πάει και πριν ανοίξει το
σχολείο για Σεπτέμβρη. Που το πάω; Φυσικός είμαι, όχι ενεργιστής, άρα δεν υπονοώ τίποτε
παραπάνω απ’το ρητό που έλεγε στη επιθεώρηση «Βουλή καλλιγραφίας» ο Κοντογιανίδης,
δηλαδή το: «Αντίντας απ’τον τόπο σου κι ας είναι Ελβιέλλα».
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Ήρθαν τα Βραδεμβούργεια απ’το Κουτσοπόδι, τα ακούσαμε με τον Πέπε, τα αντιγράψαμε
και σε άλλα αντίτυπα στο κασετόφωνο της Δήμητρας (που σιγά-σιγά, καθώς την πρήζαμε,
αστειευόμασταν λέγοντας «φαντάσου να βγάζει και το δικό μας αντίγραφα κι απλώς να μην
το ξέρουμε» κι αργότερα καταλάβαμε ότι όντως έβγαζε και δεν το ξέραμε) , βρήκαμε και
πήραμε απ’το «Αρμενάκι», το gift shop της Ελισσάβετ, όλα τα αντίτυπα που είχε από μια
κάρτ ποστάλ με μια κοπέλλα τόπλεςς , προφίλ, καθιστή στις φτέρνες της σε ρηχή θάλασσα να
κοιτάει αφηρημένη σαν παιδάκι το νερό μπροστά της και να σκέφτεται (με φουσκαλίτσες
προς την κορυφή της εικόνας) έναν πίθηκο ή πιθηκίνα με ρούχα που δούλευε σε μια
ραπτομηχανή (ΥΓ: ωωπ! Την βρήκα αργότερα ψάχνοντας για τα χαρτιά που χρειάζονταν για
την φορολογική δήλωση, την βάζω στην επόμενη σελίδα) συνδυάσαμε στην εγγραφή και
τον «ύμνο στην χαρά» Μπετόβεν- Σίλλερ (από Δήμητρα και πάλι) και κάμποσα ροκ και
τζάζ, ονομάσαμε την κασέττα «Τα ουράνια μπλούζ της Μαίρης Παναγιωταρά σε ένα
παράλληλο σύμπαν», φαντασιωθήκαμε και τι βιντεοκλίπ με τέτοιο τίτλο θα ταίριαζε στην
κασέττα μας, εγώ ανέφερα κάπου και μια παράφραση του ύμνου στην χαρά που είχαμε κάνει
με έναν φίλο στην Αμερική που ξεκίναγε, αντί με το «Ω χαρά ουράνιο δώρο κόρη απ’τα
Ηλύσσια» του Σίλλερ με το «Ω χαρά ουράνιο δώρο , κόρη απ’τα Πατήσια» και ήταν
αφιερωμένη στο εκμεκατζίδικο «Χαρά» στο τέρμα Πατησίων, τα έκανα όσα
φαντασιωθήκαμε γράμμα στους φίλους μας επίσης Μαρία και Γιάννη στην Αθήνα
βάζοντας κι ότι άλλο έρχονταν, έκανα το γράμμα σημειώσεις, πιο καθαρογραμμένες (και
κάπως τις συστηματοποίησα γράφοντας (ή έστω απλώς «συστηματοποίησα», δεν φάνηκε και
σε κανέναν άλλο πιο συστηματικό έτσι) κι έβαλα κι άλλα λίγα, τις διάβασα σε κάνα
δεκάλεπτο-δεκαπεντάλεπτο απνευστί στην Λένα και στον Γιάννη, μου είπαν (και ως
φιλόλογοι) για αυτές τις σημειώσεις ό,τι και τα αδέλφια μου (ως φυσικός-κομπιουτερατζής ο
ένας και ως βιολόγος ο άλλος) για άλλες σελίδες, ότι όλα αυτά είτε έχουν και τίτλο είτε όχι,
το μόνο σαφές είναι ότι το θέμα δεν είναι κάποιο δεδομένο , έστω από εμένα τον ίδιο (ή τον
Πέπε εν προκειμένω) , που θα εκπονηθεί γράφοντας αλλά κάποιο ζητούμενο, που
γράφοντας θα αναζητηθεί, και που τελικά, είτε ο άλλος είτε εγώ ο ίδιος, δεν ξέρουμε αν ποτέ
βρέθηκε και ποιό ήταν. Τους είπα , όπως είχα πει και στα αδέλφια μου, ότι τα γραφόμενά μου
σκοπό έχουν να βρούν το κέντρο βάρους μεταξύ της πρώτης παραγράφου του Κολόμβου του
Αλτάν («Σκοπός του ταξιδιού του Κολόμβου δεν είναι να ανακαλύψει μια ήπειρο, αλλά να
ανακαλύψει τον εαυτό του. Κι επειδή κατά βάθος ξέρει καλά τι μαλάκας είναι ο εαυτός του
γι’αυτό δεν βιάζεται καθόλου να τον ανακαλύψει») και της πρώτης παραγράφου του
κλασσικού εικονογραφημένου «Το λαγωνικό του Μπάσκερβιλ» (όπου έγραφε ο Γουάτσον
για τον Σέρλοκ Χόλμς «Κάποτε γνώρισα ένα τύπο που εξ ίσου πολλές φορές με εξέπληξε με
τις γνώσεις του όσο και με την άγνοιά του. Π.χ. ενώ ήξερε τι χρώμα λεκέ αφήνει η κάθε
μάρκα πούρου σε χαλί , μια φορά που είπα ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο μου είπε
«σοβαρά; Πρώτη φορά το ακούω. Και τώρα που το έμαθα πρέπει το συντομότερο να το
ξεχάσω γιατί τι μυαλό μας δεν είναι από λάστιχο να το γεμίζουμε με άσχετες
λεπτομέρειες»»). Κι ότι η απάντησή τους είναι εξ ίσου Σιβυλλική με την απάντηση του
γύφτου αναγνώστη παλαμών στις αρχικές παραγράφους του «Αμάντα, το κορίτσι της γης»
του Τόμ Ρόμπινς (σαν έφηβη πήγε το γύφτο να της διαβάσει την παλάμη και να της πει για
τον χαρακτήρα της, δεν είχε λεφτά που προκαταβολικά τα ζήτησε ο γύφτος, του είπε ότι
μπορεί όμως να του πάρει μια πίπα. Μετά την πίπα ο γύφτος διάβασε στην παλάμη της τα
εξής για τον χαρακτήρα της: «Είσαι ένα πρόσωπο που για να μάθει για τον χαρακτήρα του θα
έκανε οτιδήποτε»). Αν βέβαια το καλοσκεφτώ, είχαν και κάποιο δίκιο και ο Γιάννης και η
Λένα και τα αδέλφια μου, και παρ’όλο που (λόγω σπασικλωσύνης) χίππυ δεν υπήρξα ποτέ
(παρά μόνο στο ότι συμμεριζόμουνα στο σπασίκιλασμα το γκράφιτυ των χίπυ «Κάτι που δεν
αξίζει να το κάνεις καθόλου δεν αξίζει να το κάνεις καλά» που αντέστρεφε την Καλβινιστική
εργασιακή ηθική) ομολογώ ότι μέχρι το Πάσχα του 1999 με τους «ανθρωπιστικούς
βομβαρδισμούς», που λέγαμε και που θα ξαναπούμε και θα ξαναξαναπούμε, του ΝΑΤΟ στη
Γιουγκοσλαβία, δεν είχα πειστεί από κανέναν, που να τον ήξερα από κοντά, ότι οι
πολιτικοποιημένοι πρόσφεραν σε οποιοδήποτε αδιέξοδο στα κοινά μας προβλήματα
περισσότερα από ότι οι τύποι σαν και μένα και τον Πέπε των οποίων την Νιρβάνα οι
πολιτικοποιημένοι θα περιέγραφαν σαν κώμα (και σαν κωματικοπόιηση με ωμέγα) και η
οποία διακόπτονταν μόνο από βομβαρδισμούς τύπου προσωπικών και οικογενειακών
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συμφορών στους ίδιους ή σε φίλους τους σαν αυτήν που είδαμε με τον Νίκο και σαν και
άλλες που θα δούμε παρακάτω . Τέλος, πάντων ας δούμε εκείνο το «βιντεοκλίπ», ή μάλλον
ας μην το δούμε εδώ αλλά από μόνο του αλλού, σε άλλο αρχείο με τίτλο περί Μαίρης
Παναγιωταρά αφού εν τη απουσία είτε του κοινωνικού ή του διαπροσωπικού πλαισίου που
το γέννησε (σε μένα ή στον Πέπε ή και στους δύο) είτε κάποιου άλλου, πραγματικού ή
υποθετικού, κοινωνικού-διαπροσωπικού πλαισίου όπου θα εφαρμόζονταν, η μόνη
ουσιαστική αντίδραση που θα προκαλούσε ήταν αυτή που προκαλέσαμε ο Πέπε κι εγώ
ακόμα και χωρίς βιντεοκλίπ στην Σοφία: «Καλά-καλά, θα σας πω καμιά φορά τι κοινό μπορεί
νάχει ένας αστούλης κουλτουριάρης κι ένα ρεμάλι αλλά έχουμε και δουλειές, δεν είμαστε
όλοι τεμπέληδες χωρίς υποχρεώσεις» (η ίδια εννοούσε είτε τα γραφειοκρατικά του σχολείου,
είτε ιδιαίτερα φυσικής και μαθηματικών (γιατί είχε δυο παιδιά και ήταν πρόσφατα
χωρισμένη) , είτε δωρεάν πρόσθετα μαθήματα σε όλη την τάξη γιατί δεν είχαν όλοι λεφτά για
ιδιαίτερα, είτε μερεμέτια του σχολείου που όσα ήξερε τά’κανε μόνη της (π.χ. να ράψει
κουρτίνες)) Τέλος πάντων, για το «ρεμάλι» ο Πέπε έχει απο χρόνια απαντήσει με την ζωή
του στην Αθήνα «με τα κορίτσια του», την Σταυρωνία και την κόρη της την Άλκηστη, για το
«αστούλης» ας πούμε για την ώρα ότι από φοιτητή ακόμα οι Κνίτες με ρώταγαν την
κλασσική προς φυσικούς ερώτησή τους «Ο Λένιν λέει ότι υπάρχει αστική φυσική και
προλεταριακή φυσική. Εσύ τι φυσική κάνεις;» και η απάντησή μου ήταν «Μικροαστική» και
για το «κουλτουριάρης» ας απαντήσω επίσης κλιμακώνοντας το αδίκημα, π.χ. λέγοντας για
τα «στάδια Πιαζέ» του Γιώργου και του Γιάννη ως προς τις διαφορές Αιγαίου και Ιονίου και
φυτικού απο ζωϊκό κύτταρο, ότι, αν ποτέ ο Γιώργος ή ο Γιάννης έκαναν κάποια «πράξη
σπουδαία και τελεία» αξία συγγραφής απομνημονευμάτων κλπ τότε οι αναφορές στις
απαντήσεις τύπου «άλλα νησιά το ένα και άλλα το άλλο» κλπ θα ήταν σαν την τρέλλα που
πούλαγε ο Γιούνγκ όταν στις πρώτες σελίδες της αυτοβιογραφίας του έλεγε «Ο λόγος που δεν
έμαθα μαθηματικά ήταν ότι όταν στην πρώτη γυμνασίου μας είπαν ότι 1. Α=Α και 2. αν Α=Β
τότε και Β=Α και 3. Αν Α=Β και Β=Γ τότε Β=Γ, μπερδεύτηκα γιατί σκέφτηκα ότι τέλος
πάντων το Α=Α τρώγεται, αλλά πώς να πάμε στο Β=Α από το Α=Β όταν ήδη το Α δεν γίνεται
να είναι ίσο με το Β αφού άλλο το Α και άλλο το Β , εκείνο δε το αν Α=Β και Β=Γ τότε Α=Γ
μου φάνηκε φτηνό τρύκ να ξεγελάσεις βλάχους»). Φυσικά πάνω απ’όλα η απάντηση σε όλα
αυτά είναι από την ίδια την Σοφία και από το μπόντυ-λάνγκουατζ της αφού και χαμένον να
σε έλεγε και να το εννοούσε δεν σήμαινε κι ότι σταμάτησαν οι διπλωματικές σχέσεις , αν το
τραγούδαγε θα το’λεγε α-λα Κηλαηδόνη, σαν «στους χαμένους λέμε ναι, όχι όμως και να μη
τους λέμε ότι είναι χαμένοι, αφού είναι». Τέλος πάντων, ας τα κρίνουμε συνοπτικά όλα αυτά
τα απεραντολογικά που λέω επαναλαμβάνοντας με την Λένα και για όλα αυτά , ξεκινώντας
με την κασεττογραφία, το «σιγά-σιγά θα σου φύγουν οι νευρώσεις των πόλεων» (δεν μου
εγγυήθηκε βέβαια ότι δεν θα μούρχονταν άλλες νευρώσεις), πού ήμασταν;: Έμαθα από την
Σοφία πώς να εξετάζω μετεξεταστέους, και στα μαθήματα και στην ζωή (και μετεξεταστέους
και μετα-αυτοεξεταστέους). Τα βράδυα μέναμε στα καφενεία και στις ταβέρνες ή στα
αλληλοτραπεζώματα μέχρι αργά (η Σοφία που έκανε ιδιαίτερα ερχόταν ήδη αργά, να
τελειώσει πρώτα με τους μαθητές της), όσο είχε καλό καιρό και τα καφενεία άφηναν τις
καρέκλες έξω , έκλειναν μα εμείς μέναμε , η Σούζυ βέβαια δεν άντεχε το τόσο ξενύχτι αλλά,
είτε μέσα είτε έξω, πρώτα βάζοντας δυό καρέκλες και, καθώς μεγάλωνε, βάζοντας
περισσότερες καρέκλες, κοιμότανε εκτός σπιτιού της σκεπασμένη μα κάνα ζακετάκι, και
ύστερα την κουβάλαγε αγκαλιά στα καλντερίμια ο Γιάννης για τον οποίο, για τον λόγο αυτό,
προβλέπαμε εξέλιξη μποντυμπιλντερά αφού σαν υγιέστερο μπόντυ-μπίλντινγκ οι ειδικοί
θεωρούν αυτό που έκανε ο Πυθαγόρειος μαθηματικός Μίλων ο Κροτωνιάτης που τούδωσαν
όταν ήταν παιδί ένα μοσχαράκι και τόβαζε στους ώμους να το πηγαίνει βόλτα και καθώς
σιγά-σιγά μεγαλώνανε και οι δύο έφτασε μεγάλος να σηκώνει ταύρο. Όταν όμως άκουσα ότι
μεγάλος εκεί που έκοβε ξύλα χτυπώντας κορμούς δέντρων με μπουνιά (θάταν σαν την μπουνιά σε
δέντρο που χρειάστηκε να δώσει ο Πατ Μορίτα σαν Μιγιάκι στο «Καράτε Κίντ 3») σφήνωσε το χέρι
του και το βράδυ τον φάγαν οι λύκοι , όπως έφαγαν τα σκυλιά τον Ευρυπίδη στην σπηλιά που
ασκήτευε στην Αίγινα όταν εμπνέονταν, δεν μπόρεσα να μη θυμηθώ το αίνιγμα με τον Σιβηρικό
καμπινέ. «Πώς είναι Σιβηρικός καμπινές;» «Δυό ξύλα. Στο ένα κρεμάς το παντελόνι σου για να
χέσεις» «Και το άλλο ξύλο τι το χρειάζεσαι;» «Για να διώχνεις τους λύκους». (Α! Κι ένα αίνιγμα,
πολύ μπλάκ (του καιρού που ήρθε στην Δύση Κινέζος κι ελεγε «Ρε μην παραγγέλνετε όργανα για
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μεταμοσχεύσεις στην Κίνα, μας έχουν ταράξει στις θανατικές ποινές για ψύλλου πήδημα για ναχει το
κράτος έσοδα») «Γιατί στα νεκροταφεία της Κίνας θάβουν τον κόσμο με τον κώλο έξω;» «Για να τα
μετατρέπουν αργότερα σε πάρκιν ποδηλάτων»). Στους μαθητές λέγαμε τέτοια; Μπαα! Ελάχιστα.

Τι να τα κάνουν; Βγάζαν τα δικά τους. Ο συνειρμός πήγαινε σύννεφο. Μια φορά που
περνούσε ένας μαθηματικός με διάφορες άλλες ειδικότητες τους φώναξε όλους μαζί και, σαν
κάποιο είδος τεστ που αξιολογούσε την ευφυϊα με τον γνωστό τρόπο χειρισμού ενός
αντικειμένου για σκοπούς άλλους από τους αρχικού του προορισμού (π.χ. το κλασσικό είναι
ότι με δεκάλεπτο μπορείς να στρίψεις βίδα) έγραψε στον πίνακα «τηγάνι» και τους είπε για
μιά ώρα να λένε άλλες χρήσεις του, σε λίγο ο πίνακας ξεχείλεισε και, αν δεν μας δούλευε,
ήταν μοναδικοί στο πλήθος εμπνεύσεων: τι σαν παγοπέδιλο, τι σαν ρακέτα, το είδαν, ούτε
τώρα που είχα δει τις απαντήσεις τους δεν μπορώ να εμπνευστώ τίποτε ανάλογο. Πριν δούμε
κανα-δυό πολύ πιο λόνγκ-πλέϊν πατέντες αυτοσχεδιασμού ας αναφέρουμε κανα-δυό
αυτοσχέδιες ατάκες των παιδιών: Πριν λίγο καιρό εκεί που τους έλεγα «άντε να μη χαθούμε
τώρα, δόξα τω θεώ στην Αθήνα τα Γλωσσόπουλα όλα κοντά μένουν , και μάλιστα στην
παλιά μου γειτονιά, στην στάση «Κάτω Πατήσια» του ηλεκτρικού, κι ο κύριος Νίκας
(φιλόλογος και μελισσοκόμος που πριν ένα χρόνο μαζί του έγραψαν (και σε Σι-Ντί και σε
εκτυπωμενη βερσιόν επίσης) 120 σελίδες πραγματεία για την ζωή των μελισσών και για τη
μελισσοκομία μετά από επίσκεψη σε μελισσοκόμους και της Γλώσσας και αλλού στην Ελλάδα)
στην επόμενη στάση μένει «Στην στάση του Νίκα, κύριε;» με πρόλαβε ο Δημήτρης πριν πω
«στον Άγιο Λευτέρη») Παλιά, τoυς είχα βάλει ένα διαγώνισμα βιολογίας την Τρίτη
γυμνασίου κι όλοι τους μου έγραφαν τους «γαμέτες» ως «γαμάτους» (ζούσε βέβαια η
Μαλβίνα με τους «φακάτους») κι όταν τους είπα ότι γαμέτης λέγεται μου είπε ένας άλλος
Γιάννης (από το Έλιος) «απο κεί βγαίνει κι ο γαμέτης μουγαμέτης κύριε;» (πάνω στον Γιάννη
αυτόν είχε πρωτοσχεδιαστεί ο ρόλος του τσιλιαδόρου που αργότερα ξανάπαιξε ο Γιάννης που
ξέρουμε προσθέτοντας δικά του και άλλα τέσσερα χρόνια μετά τον ξανάπαιξε ένας άλλος
Γιάννης που , με την Κατερίνα την θεολόγο αργότερα ειδικεύτηκε και σε αποσπάσματα από
ρόλους Χατζηχρήστου ως Ζήκου και με άλλους καθηγητές σε άλλα πολλά που θα δούμε,
όπως και με τον Δήμο τον πληροφορικάριο και μπουζουκτσή-κιθαρίστα και με τον γιό του
Μάντου τον Θοδωρή και επίσης μπουζουκτσή-κιθαρίστα ειδικεύτηκε και σε τραγούδια
Κατσιμίχα, εγώ τον είχα πρωτακούσει σαν συμμαθητή της Σούζυ στο νηπιαγωγείο ο οποίος
έριχνε πολύ καλές ζεϊμπεκιές και που στην ερώτηση πώς δεν είχε τράκ είχε απαντήσει
«στην σκηνή συγκεντρώνομαι σαν ναμαι μόνος μου ακόμη και με άλλους εκατό»). Μια φορά
που είπα στον Βύρωνα που’χε τα χέρια στις τσέπες αντί να λύνει μια άσκηση πουχα βάλει και
μουπε «αφού ξέρω τι θα κάνω, θα υψώσω στο τετράγωνο, θα αφαιρέσω κατά μέλη…» και
τουπα «δεν γίνεται φυσική με θα» μουπε «καλά, υψώσω στο τετράγωνο, αφαιρέσω κατά
μέλη..». Μια φορά πουχε έρθει στο λιμάνι μια πολύ νοήμων μαϊμού λέγανε τα παιδιά «είναι
μαϊμου πραγματική ή μαϊμου-μαϊμου δηλαδή το διπλό όταν εφαρμοζόταν στην λέξη μαϊμου
δεν γινόταν επιτατικό αλλά αντιθέτως σήμαινε ψευτομαϊμού , άρα άνθρωπος (μέχρι κι ο
Παυλώφ θα θαύμαζε τέτοιο ορισμό του ανθρώπου κι ας είχε πει ότι άνθρωπος διαφέρει από
το σκύλο στο ότι γίνεται να του τρέξουν τα σάλια ακόμη και χωρίς να του χτυπήσεις
καμπανάκι») Πάμε στις πολύ πιο λόνγκ-πλέϊν πατέντες αυτοσχεδιασμού: Είχε πει το
υπουργείο επί Αρσένη ότι μπορούν στο Λύκειο να ζητούν επανεξέταση για βελτίωση
βαθμολογίας, ήρθε ο Αντώνης της Α Λυκείου από το διπλανό χωριό, το Έλιος, να
επανεξεταστεί ιστορία , του έβαλε η Βούλα ερώτηση για το πολίτευμα στην αρχαία Αθήνα, κι
εκείνος έγραψε «Επειδή το πολίτευμα στην Αρχαία Αθήνα ήταν δημοκρατικό , όλοι είχανε
ότι πολίτευμα θέλανε. Οι δημοκράτες δημοκρατία, οι αριστοκράτες αριστοκρατία και οι
ολιγάρχες ολιγαρχία. Κατόπιν χρονοβόρων ερευνών και βιοχημικών μελετών οι Αθηναίοι
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχαν ανακαλύψει την αλφαβητική γραφή». Τά’γραψε αυτά
κι έφυγε . Την άλλη μέρα εκεί που μας τα διάβαζε η Βούλα αφήνοντας κι εμάς εμβρόντητους
εμφανίστηκε ο Αντώνης με ένα μπουζούκι. «Πέρασα;» «Εσύ τι λες;» «Όχι βέβαια» «Κι εγώ
αυτό λέω , όχι βέβαια» «Καλά, δεν είχα διαβάσει, για πλάκα τά’γραψα αυτά, μου άρεζαν και
κάποιες λέξεις κι είπα να τις χρησιμοποιήσω , αλλά μπας και σε περίπτωση που περάσω δεν
είμαι προετοιμασμένος να το γιορτάσω έκατσα κι έβγαλα στο μπουζούκι την εισαγωγή του
Χιώτη στο «βασίλεψες αστέρι μου» του Θεοδωράκη, που ήταν και δύσκολη. Να σας την
παίξω να μην πάει χαμένη;», μας την έπαιξε, τον συγχαρήκαμε, πήγε στο Καρπενήσι που είχε
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κλίμα ξηρότερο γιατί είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έγινε μποντυμπιλντεράς,
μηχανόβιος, έσπασε το πόδι του με το μηχανάκι και κυκλοφορούσε με μηχανάκι και πάλι
αλλά με το πόδι στο γύψο τεντωμένο μπροστά και την πατερίτσα σαν το δόρυ των ιπποτών τη
στρογγυλής τραπέζης σε ώρα τουρνουά, μπήκε (επί ΠΑΣΟΚ που δεν χρειαζόταν να πιάσεις
βάση αν υπήρχαν κενά στις σχολές) στη σχολή εμποροπλοιάρχων μαζί με δυο άλλους της
χρονιάς του που θα δούμε σε λίγο (τον ένα ήδη τον είδαμε , ο Βύρων). Τον είχα δει στην
αρχή της σχολική αυτής χρονιάς αφ’ενός σαν μπουζουξή αφ’ετέρου σαν γκαρσόνι που
σέρβιρε πάνω σε μονόροδο ποδήλατο σε μιά εκδήλωση στο Έλιος για την οποία θα πω
παρακάτω. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτοί που λένε ότι ο λόγος που φουντάρουν τα
καράβια μας είναι ότι οι σχολές παίρνουν παιδιά που δεν πιάνουν την βάση , εννοούν
τέτοιους μαθητές. Εκείνοι δε που ρίχνουν τα καράβια σε ξέρες επίτηδες , «για λόγους
ασφάλισης στον Άγιο Λαμόγιο», που λένε, πιο πιθανό μου φαίνεται να είχαν μπει περνώντας
την βάση και να στράβωσαν στην πορεία παρά να ήταν τόσο σπαθιά σαν τον Αντώνη. Επίσης
στην σχολή αυτή πήγαν κι ο Σταμάτης, ο αδελφός του Στέλιου και, από το Έλιος και πάλι, ο
Βύρωνας και ο Αλέκος. Ο Βύρων, δύτης από παιδί και γιος δύτη επαγγελματία, ο Αλέκος
μπουζουκτσής από παιδί σαν τον Αντώνη, μας έκαναν μια φορά το εξής: στην Β Λυκείου
είχανε φιλόλογο έναν καθηγητή που έλεγε ότι μόλις συμπληρώνει ωράριο φεύγει και δεν τον
βλέπανε διατεθειμένο να τους κάνει πρόβες για κάποιο θέατρο την 28η Οκτωβρίου που είχε
αναλάβει και στην οποία κάποια παιδιά θέλανε σώνει και καλά θεατρικό (εγώ δεν είχα ιδέα
ότι κάποτε , αργότερα, θα έφτιαχνα θεατρικά, οπότε δεν είχα αναμειχθεί). Του είπανε ότι
έχουν πείρα και θα κάνουν μόνοι τους πρόβες για να μην τον κουράσουν κι εκείνος
συμφώνησε. Ήρθε η γιορτή, ήτανε σαν κρεμάλα βαρεμάρας όλα πριν το θεατρικό τους—που
είχε τίτλο «Η Δίκη» — αλλά μόλις άρχισαν να παίζουνε αρχίσαμε όλοι να κοιταζόμαστε
πάλι, όχι όμως απ’την βαρεμάρα αλλά σαν για να πούμε «Ώπα! Απογειώθηκε τελικά το
θέμα» .Έπαιζαν απίθανα, αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι η δίκη ήταν δίκη ενός κλεφτοκοτά
και δεν είχε καμιά σχέση με την επέτειο. Την 25η Μαρτίου ήρθε ο Βύρωνας και μας είπε
«Έχετε κανένα έργο; Αν δεν έχετε να παίξουμε και την β΄ πράξη της δίκης του κλεφτοκοτά».
Μπορεί φαρσέρ που μας σκάρωσαν τέτοια απάτη να γίνουν ποτέ απατεώνες τύπου
λαμόγιου; Όταν χωρίζαμε και μας είπε ο Γιάννης (της Λένας) να παραγγείλουμε απ’τη
συλλογή του φωτογραφίες αναμνηστικές της φύσης ή του σχολείου κλπ ο φιλόλογος που
βαριότανε τα θέατρα παράγγειλε μόνο μια φωτογραφία, μια που περιείχε μόνο αυτόν σε μια
καρέκλα στο γραφείο. Λέγαμε για το πόσο τα παιδιά δεν είχαν την ανάγκη μας για να
δημιουργήσουν (ανεξαρτήτως του πόσο άμεσα δέχονται , αξιοποιούν και αναγνωρίζουν την
όποια βοήθεια στις δημιουργίες τους) Πολύ χτυπητό παράδειγμα ήταν το εξής, με όσους
μαθητές μας έμεναν στο διπλανό χωριό, το Έλιος, στο οποίο εμείς απλώς σαν θεατές
παραστήκαμε την επόμενη χρονιά λίγο πριν γίνει ο αγιασμός, και μείναμε εμβρόντητοι όταν
μάθαμε ότι αυτό που θα δούμε το ετοίμασαν στις τελευταίες 5-6 μέρες και όχι όλο το
καλοκαίρι. Επειδή από Άνοιξη μέχρι Σεπτέμβρη έρχονταν Δανεζάκια στο Έλιος και έκαναν
τα μαθήματά τους εκεί μαζί με μπάνια το καλοκαίρι, όλο και δένονταν με Ελιωτάκια, τα
μικρότερα παίζοντας σε παιδικές χαρές, τα μεγαλύτερα σε ειδύλλια, με γλώσσα τα
μισοαγγλικά-μισοπαντομίμα. Ήθελαν να αποχαιρετήσουν για φθινόπωρο τα Δανεζάκια που
θάφευγαν κι έκαναν ένα δίωρο σώου χωρίς λόγια, μόνο με μπουζούκια, βουβά σκέτς,
ακροβατικά, και τέλος με εικαστικά=κοινή έκθεση ζωγραφικής με τα Δανεζάκια. Όλα αυτά
στην αυλή του δημοτικού σχολείου Έλιους (γυμνάσιο δεν είχε, έρχονταν στην Γλώσσα τα
παιδιά. Τώρα όμως πήγαμε εμείς εκεί). Ξεκίναγε ως εξής το σώου, μετά το άνοιγμα με τον
Γιάννη (που τώρα θα πήγαινε Β λυκείου) και φίλους του με μπουζούκι που παίξανε το
μάλλον όχι και τόσο εύκολο «τσιφτετέλι του Τσιτσάνη» (αυτό που έπαιζε ο Τσιτσάνης στη
«Στέλλα»). Ένα κοριτσάκι προσπαθούσε να βάλει μπάλα του μπάσκετ στο καλάθι και δεν τα
κατάφερνε , ούτε καν έφτανε την μπάλα αρκετά ψηλά και απογοητευμένο έφευγε. Σε ένα
παγκάκι η Χρύσα , που επίσης θα πήγαινε Β λυκείου, διάβαζε Athens News και ο Αλέκος
(που θα πήγαινε Α Λυκείου) ντυμένος φρικιό, με ένα FUCK στη μια κωλότσεπη και ένα ΟFF
στην άλλη ερχότανε και απ’ότι αρχικά νομίζαμε οι θεατές έκανε τον λαθραναγνώστη αλλά
για να κάνει καμάκι. Η Χρύσα όμως έκανε κέφι και άρχιζε να του χαμογελάει αλλά ο Αλέκος
σε λίγο εκδηλωνότανε: την εφημερίδα ήθελε και παρίστανε το καμάκι για να την διαβάσει
και όχι αντιστρόφως, σε ένα σημείο την άρπαζε και το’βαζε στα πόδια αλλά κοιτώντας πίσω
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του μη τον κυνηγάει η Χρύσα στουκάριζε στην μπασκέτα κι έπεφτε ξερός. Ξαφνικά
εμφανίστηκαν κάτι αγγελάκια με φορείο (δεν ταξερα ακόμα τα κοριτσάκια ήταν του
δημοτικού, αργότερα τάμαθα που ήρθαν στο γυμνάσιο) και τον πήραν για παράδεισο.
Συνέχιζαν τα σκέτς, ο Αντώνης πότε ήταν γκαρσόνι που σέρβιρε καβάλα σε μονόροδο
ποδήλατο, πότε ρεμπέτης με μπεγλέρια και μπουζούκια (κι αυτός όπως κι ο Αλέκος ήταν
μπουζουκτσήδες με τον Γιάννη, όλοι μαθητές του Σύρου που όταν πριν λίγους μήνες είχε
μαζέψει τους μαθητές του όλων των ηλικιών στο νησί έκανε συναυλία στο Δημοτικό του
Έλιους με 30-40 άτομα, που ήταν από παιδάκια δημοτικού μέχρι μεγάλοι 20-22 ετών που
παίζανε όλο και πιο κλιμακούμενης δυσκολίας κομμάτια), η Μαριλένα έκανε νούμερα με
φωτιές, η Χρύσα , ή μάλλον μόνο η σκιά της, έκανε κινήσεις απόγνωσης, με ποια υπόκρουση
κλασσικής μουσικής δεν θυμάμαι, παγιδευμένη στα τετραγωνικά ενός μεγάλου μπερντέ που
φωτιζόταν από πίσω (ήταν τελείως σαν ξωτικό, και έτσι ξαναήταν σα ξωτικό σε απαγγελία
ποιήματος που θα δούμε αργότερα από την ίδια σε σκηνή κι όχι από την σκιά της σε
μπερντέ), σε κάποια στιγμή γινόταν ένα ακροβατικό και κάναν μια πυραμίδα κάτω απ’την
μπασκέτα, και ξαφνικά εμφανιζόταν με τη μπάλα πάλι το κοριτσάκι που δεν μπορούσε να
βάλει καλαθιά στην αρχή, στο σκέτς που δεν ξέραμε πού κόλλαγε, πάταγε στα παιδιά της
πυραμίδας και έβαζε καλαθιά, και μετά έπεφτε, έρχονταν πάλι τα αγγελάκια με το φορείο,
τους έλεγε «καλά είμαι» , ζήταγαν τα αγγελάκια συγγνώμη κι έφευγαν (11 χρόνια αυτό
νόμιζα ότι είχε συμβεί. Φέτος σε μια συνάντηση για καφέ και αναμνήσεις στην Πλάκα με τα
Γλωσσόπουλα κι Ελιωτόπουλα που ήταν εδώ, ή περαστικοί από Γιάννενα, φοιτητές και δυο
συναδέλφους που ήταν από χρόνια στην Αθήνα, έλεγα την ιστορία κι εκεί που έλεγα στο
τέλος στην Βασούλα «Τα δύο αγγελάκια ήταν οι ξαδέλφες σου η Τάσα και η Αλεξάνδρα που
ήρθαν τον άλλο χρόνο στο γυμνάσιο;» εκείνη μου απάντησε «Και το άλλο το κοριτσάκι με
την μπάλα που ήρθε τον παράλλο χρόνο στο γυμνάσιο ποιο ήταν;» «Σώώπα! Εσύ ήσουν;»
«Ναι, αλλά το πέσιμο δεν έγινε επίτηδες. Πραγματικά έπεσα. Τα αγγελάκια ήρθαν
πραγματικά να δουν αν είμαι καλά. Γι’αυτό σε κανένα σκέτς δεν μιλήσαμε αλλά σ’αυτό είπα
«καλά είμαι» και ζήτησαν συγγνώμη κι έφυγαν» «πώω-πω , αυτό θα πει ο τέλειος
αυτοσχεδιασμός, να μη τον καταλαβαίνεις παρά 11 χρόνια μετά και μόνο αν από σύμπτωση
βρεθούν οι συντελεστές και δώσουν επεξηγήσεις» (Και τι φοβερό αίσθημα να βλέπεις το
κοριτσάκι εκείνο φοιτητριάρα και κουκλάρα και να θυμάσαι κι ότι πριν λίγα χρόνια , χωρίς
να ξέρεις ότι ήταν το κοριτσάκι με την μπάλα, έλυνε ασκησάρες θετικής κατεύθυνσης με
χημική ισορροπία στη Β λυκείου και ιοντική ισορροπία στην Γ (αυτές με το συνάδελφο το
Μήτσο), και τώρα ναναι και μεσ’στην καλή χαρά ανάμεσα σε παλιούς συμμαθητές και
συμμαθήτριες (δίπλα ήταν κι ο Σταμάτης που οι δυο τους μόνο ήταν στο τμήμα θετικής
κατεύθυνσης, και παραδίπλα η σημαιοφόρος της χρονιάς τους , η Κέλλυ, που σπούδαζε
φιλόλογος (στα Γιάννενα όπως κι μαθηματικός τους Κώστας που ήταν παραδίπλα). Κι ο
Κώστας που ήδη είδαμε στη τάξη του Γιάννη που λέγαμε, κι η Εμμανουέλλα , ξαδέλφη της
Βασούλας απ’το Έλιος, κι η Ναυσικά του Μάντου που ήδη δούλευε δασκάλα, κι ο Δήμος ο
πληροφορικάριος και ταεκβοντίστας και μπουζουκτσής, που θα τους ξαναδούμε με Βασούλα,
Εμμανουέλλα, και άλλα πολλά (πάνω από 50) παιδιά σε εκδήλωση που άφησε εποχή και
μ’είχε κάνει για πολλοστή φορά να λέω «μα θέλουν και τις λένε ο Πάγκαλος κι ο
Γιαννόπουλος τις μαλακίες που λένε ή τους ξεφεύγουνε; Ακούς εκεί οι καθηγητές είναι
τεμπέληδες που ξυρίζονται μόνο για να πάνε στα μπουζούκια» και «παίρνουν 25.000 την
ώρα ιδιαίτερο» (δεκαπέντε μέρες έκανα να ξυριστώ όταν τ’άκουσα (αντί δέκα). Κι ο
Γιαννόπουλος (που,μέχρι να λαλήσει (ως υπουργός δικαιοσύνης) και να στέλνει εισαγγελείς
στους δημοσιογράφους που του κάνανε από την πλάκα που έκανε αυτός σε άλλους, τον
θαύμαζα κιόλας για ατάκες τύπου «Γιατί τον λέω τον Χυτήρη Χυτήρο; Για τον ίδιο λόγο που
έλεγε ο Ροϊδης τον Σαίξπηρ Σαιξπήρο…κλπ » και για πάμπολα άλλα (π.χ. «ανηψιός μου είναι
ο Κοσκωτάς, το ελεεινό υποκείμενο, που από μικρός πλαστογραφούσε απουσιολόγιαελέγχους, «μικρά παιδία μικρά φαρμάκια, μεγάλα παιδιά μεγάλα φαρμάκια» που λέει κι ο
λαός, απ’αυτόν πήγε κι η μακαρίτισσα η μάννα του…»)) ο Γιαννόπουλος λοιπόν τι τιμή
περίμενε στο ιδιαίτερο; Αν απαγορεύσεις με νόμο το ιδιαίτερο και ο ίδιος παραβιάσεις το
νόμο σου δεν πρέπει να σου χρεώσει ο ιδιαιτεράς του π.χ. εγγονού σου και το ρίσκο για την
ιδιαιτερο-απαγόρευση που έβαλε το κόμμα σου; Άσε πια τι ρίσκο παίρνει αν είσαι κι
ανισόρροπος και στέλνεις κι εισαγγελείς. Και θέλεις σκόντο επειδή μαζί την παραβιάζετε
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την απαγόρευση; Ε, αν δεν εννοούσαν τους παρανομούντες διορισμένους τότε τι λόγος τους
πέφτει για την ταρίφα; Ο ιδιαιτεράς δεν είναι υπάλληλος κανενός υπουργείου! Αν φωνάξεις
για ιδιαίτερο κάποια φίρμα κατάλληλη για ιδιαίτερο σε παιδί ή εγγόνι υπουργού, πόσο θα
σου πάρει; Υπουργό χρεώνει! Και φίρμα φωνάζεις! Άρα; Άσε πια που ο Πάγκαλος λέει ότι
ένας καθηγητής δεν μπορεί εξ ορισμού ναναι επαναστάτης αφού 1η και 15η του μηνός πάει
στην τράπεζα να πληρωθεί. Άρα να μη παραπονιέται ότι αδιόριστοι του χρεώνουν όσο
θέλουν αφού έτσι που τα λέει οι μόνοι επαναστάτες είναι 1.οι ελεύθεροι επαγγελματίες με
τα λεφτά τους μαύρα 2. οι υπουργοί μιζαδόροι (οι δε μίζες πάντα μαύρες είναι έτσι κι
αλλιώς) και 3. οι ζαπατίστας. Άρα; Άρα η μόνη του ένσταση που θα ήταν λογική, αν την
έκανε, θα ήταν να πει «κακώς ασχολείσαι επί σελίδες με μένα που είμαι παπαρολόγοςκουραδολόγος. Θάπρεπε να ασχολείσαι με ουσιαστικότερα πράγματα» Δεκτή η ένστασή του,
ας μετρήσει λοιπόν πόσες σελίδες κουράδες και παπαριές σαν τις δικές του θαχω αναφέρει
μέχρι να «πω φτού-κακά δεν θα το ξανακάνω» και ας μετρήσει πόσο τοις εκατό των σελίδων
μου θα καταλαμβάνει η παπαρολογία-κουραδολογία του) Λοιπόν; Ποιοί αξύριστοι
τεμπέληδες και φραγκοφονιάδες; Για γιορτές για ολόκληρη βδομάδα, με πρόβες σε 50
παιδιά δυο χρόνια, με μαθηματικό να γίνεται σκηνοθέτης, με άλλο μαθηματικό/γυμνασιάρχη
να είναι χορογράφος λαϊκών χορών και με γαλλικού χορογράφο ξένων χορών και
οργανώτρια καραόκε, και που σε συνεργασία με μπουζουκτσή πληροφορικάριο να κάνει
πεντάωρη συναυλία, για όλα αυτά ζήτησε κανείς στο υπουργείο να πληρώσει τίποτα; Κι
αυτά να τα κάνουν ωρομίσθιοι που απαγορεύεται απ’την ευρωπαϊκή κοινότητα να υπάρχουν
καν ως θεσμός και που τους εφεύρε το υπουργείο ως πατέντα τζαμπατζή, και που βάζουν κι
απ’τη τσέπη τους για να επιβιώσουν και έχει και τα μούτρα το υπουργείο να τους απαγορεύει
να διδάσκουν και σε φροντιστήριο (ενώ δεν τους δίνει καν τα προς το ζην!) Άρα; Ο κάθε
ΠαγκαλοΓιαννόπουλος καθορίζει σαν υποχρεωτικό το να τους τρέφουν οι γονείς τους; Και
λέει ύστερα να βοηθάνε οι νέοι τους γονείς τους αν έχουν μικρές συντάξεις; Η μήπως θα
καθορίσει σαν υποχρεωτικό τον πατριωτισμό των Ελλήνων, είτε σαν αγάπη των καθηγητών
για τους μαθητές είτε σαν εκτίμηση των γονέων τους προς τους καθηγητές όταν από την
εκτίμησή τους οι γονείς μειώνουν στους καθηγητές νοίκια ή τους αφήνουν αυγά και ψάρια σε
σακούλα στο πόμολο ινκόγκνιτο μη παρεξηγηθούν ως ρουσφετολογούντες για βαθμό. Και με
τόσους μιζαδόρους συναδέλφους τους, θάπρεπε να αναρωτηθεί ο ΠαγκαλοΓιαννόπουλος αν
έχει δώσει ποτέ κανείς σε υπουργό μίζα ινκόγκνιτο για να μη παρεξηγήσει την εκτίμησή
του στο πρόσωπό του. Εμένα μούχει δώσει πατέρας ένα τενεκέ λάδι με τα λόγια «Δεν με
παρεξηγείς Γιάννη, αφού περίμενα να αποφοιτήσουν και τα δυό μου τα παιδιά για να στο
φέρω». Ας πούμε εδώ κι όσες άλλες μαλακίες με υπουργούς κλπ έχουμε για να μη
ξαναζαλιστούμμε με αυτές πουθενά αλλού και μετά ας πούμε και τίποτε πιο νορμάλ για να
συνέλθουμε, αλλά που ναναι σχετικό με ότι αξίζει σε υπουργο-μαλακίες. Ή μάλλον ας πούμε
το νορμάλ τώρα: Ατάκα της Βασούλας όταν ο Σταμάτης δεν είχε αντέξει να μη ρωτήσει την
κλασσική ερώτηση παιδιών της Β λυκείου όταν μαθαίνουνε οργανική χημεία. Σταμάτης:
«Δηλαδή κύριε αν κλάσω σε αναπτήρα αναμένο θα μεγαλώσει η φλόγα;» Βασούλα: «Γιατί
ρωτάς; Θέλεις να γίνεις Φώσ-κωλος;». Ας πάμε λοιπόν και σε άλλους Φωσ-τήρες του κώλου
όπως ο Αρσένης, ο Ανθόπουλος, ο Τσούλιας και ο Πρετεντέρης των οποίων οι κλανιές
μεγάλωναν το φώς που εξέπεμπαν οι τηλεοπτικές εκπομπές που τους φιλοξενούσαν: Οι
Λαζόπουλος-Τσίμας κάλεσαν μαθητές και Αρσένη, ή οι μαθητές κάλεσαν Λαζόπουλο-Τσίμα
και Αρσένη (πιο εφικτό το πρώτο μάλλον) και οι μαθητές έδωσαν στον Αρσένη ένα βιβλίο
και τούπαν να διαβάσει σε όποια σελίδα θέλει μεγαλοφώνως. «Μ’αρέσει να διαλέγω την 13»
είπε ο Αρσένης κι άρχισε να διαβάζει.. Ύστερα διάβασαν οι μαθητές κι ήταν ίδια. Ύστερα το
αντίστροφο,΄Ύστερα του είπαν να διαβάσει τι λέει το εξώφυλλο. Ύστερα διάβασαν αυτοί τι
έλεγε το δικό τους εξώφυλλο. Ήταν ένα μεταρρυθμισμένο βιβλίο κι ένα παλιό, κι άλλαζε
μόνο το εξώφυλλο. Όκεϋ, ας πω σαν καθηγητής ότι ορισμένα από τα όντως
μεταρρυθμισμένα ήταν όντως πολύ καλά βιβλία, ας πω σαν ελαφρυντικό στον
σαλτιμπαγκισμό που δεν αρκείται στα όσα κάνει καλά αλλά πρέπει να εξαπατήσει κιόλας ,
ότι όκεϋ-γνωστόν ότι η απάτη είναι φαϊ και έξη-2ηφύση στον πολιτικό όπως κι ο Κοσκωτάς
ακόμη και στα αγροτικά μεροκάματα στη φυλακή έκανε και κάποια πλαστογραφημένα, άντε
να πούμε κι ότι και μόνο για τα καλά εκ των βιβλίων δικαιολογούνταν ο Χατζηνικολάου να
του παίρνει συνέντευξη στην οποία αντί να ερευνά αν όντως είναι μεταρρυθμιστής να τον
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ρωτάει μόνο για το τι παιδική ηλικία είχε ένας μεταρρυθμιστής (για να εμπεδωθεί το
«μεταρρυθμιστής» μέσω της λήψης του ζητουμένου) όκεϋ έχουμε όλη την καλή θέληση να
τα πούμε όλα αυτά αλλά τι σκατά έχει στο κεφάλι του ένας δημοσιογράφος όταν δεν τα
βροντάει λάιβ μπροστά σε ένα μοσχάρι που λάιβ κάνει την εξής χοντράδα στην εκπομπή
του;: Εμφανίζεται σε παράθυρο ο πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων Ελλάδας που κάνει μια
ένσταση προς τον Αρσένη (όπως θα δούμε ανεξάρτητα από το θέμα η απάντηση είναι εξ
ίσου αδικαιολόγητη, γι’αυτό ας μη ανοίξουμε και το ποιο θέμα ήταν) Απαντάει ο Αρσένης
όχι στον πρόεδρο αλλά στον Χατζηνικολάου: «Ήταν η γνώμη ενός γονέα. Κι εμείς παίρνουμε
γράμματα με γνώμες άλλων γονέων που συμφωνούν με μας» Ας αφήσουμε την σύγκριση του
ατεκμηρίωτου και φλού (παίρνουμε γράμματα) με το λάιβ (το παράθυρο). Ας πάρουμε το ότι
ο άλλος ήταν εκλεγμένος πρόεδρος. Γιατί δεν τούπε ο Χατζηνικολάου του Αρσένη το εξής
απλό;: «Ε, κι εσύ τότε είσαι μια γνώμη ενός Έλληνα πολίτη, δεν είσαι εκλεγμένος βουλευτής
κλπ». Θα μου πεις «αρκετά τον εξέθεσε, του την έφερε που τουβγαλε φάντη μπαστούνη τον
πρόεδρο» Μα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου; Να δείχνει ότι μαλακίες υπάρχουν;
Αν δεν τις υπογραμμίζει κιόλας τότε δείχνει ότι υπάρχουν και δεν παρατηρούνται άρα
συντελεί στο να γινόμαστε παχύδερμα και κωθώνια και ακόμα κι όταν τις βλέπουμε να είναι
σαν να μη τις είδαμε μέχρι που να μη τις βλέπουμε καν, ενώ τι το απλούστερο σε τέτοια
ευκαιρία από το να δείξει ότι όντως είναι δύσκολο για ένα παχύδερμο να αποδείξει ότι δεν
είναι ελέφαντας (ή το αντίστροφο μάλλον!). Πριν πάμε σε δύο τενεκέδες χωρίς απολύτως
τίποτε θετικό ως ελαφρυντικό ας πάμε στον Ευθυμίου: Όταν ήταν υπουργός παιδείας τού
πήρε ένα Σάββατο η τηλεόραση μια συνέντευξη που σε κάποια της στιγμή πήρε τηλέφωνο
κι ο Κηλαηδόνης κι έλεγε τι τζιμάνι παιδί ήταν απ’τα νιάτα του ο Ευθυμίου που δεν ήταν
συμβατικός καλός φοιτητής (φιλόλογος στα Γιάννενα σπούδαζε) και ασχολιότανε πιο πολύ
με πολιτιστικές εκδηλώσεις, μετά τον ρωτήσανε για τη φυλακή στη χούντα κι αντί
μεγαλοστομίες ανέφερε σεμνά ότι ένας δεσμοφύλακας τουπε «να αγιάσει το στόμα σας που
λέτε το σύνθημα «τρεις κι εξήντα παίρνετε κόσμο για να δέρνετε» και τέλος πρόσθεσε ο ίδιος
ότι η εκπομπή στερήθηκε την γνώμη ενός φίλου του που δεν θέλησε να μιλήσει στο
τηλέφωνο αλλά ό ίδιος αισθανόταν υποχρεωμένος να την μεταφέρει, κι ήταν αρνητική , τον
θεωρούσε όργανο του συστήματος πλέον κλπ. Άρα; Άρα από πλευράς βαθμού πιασάρικης
αυτοπαρουσίασης «άριστα μετά παραληρήματος χειροκροτημάτων» σε όποιον ακόμα θεωρεί
σικέ μόνο το να λες μόνο τα καλά, και από πλευράς λόγου ύπαρξης της συνέντευξης θέμα
χρόνου το πότε θα πρότεινε κάτι στο οποίο χρειαζόταν ναχει πουλήσει άριστες εντυπώσεςι,:
όντως σε δυο μέρες άρχισε η κόντρα υπουργείου-πρυτάνεων κλπ για τα ζητήματα
αναβάθμισης ΤΕΙ και ισοτίμησής τους προς ΑΕΙ. Μα δεν πρέπει απ’όλα να κρατάμε κάτι το
θετικό; Κράτησα το «τρείς κι εξήντα παίρνετε κόσμο για να δέρνετε» να το βάλω σε κανα
θεατρικό για την γιορτή του Πολυτεχνείου. Πάμε στους απόλυτα τενεκέδες 1. Ανθόπουλο
και 2. Πρετεντέρη (και χωριστά ( όχι στο ίδιο παράθυρο) και στο ίδιο πλάνο ύστερα (=σε
άρθρο που ανέφερε και τους δυό)). Μια φορά ένας δημοσιογράφος (δεν ήξερα πώς τον
έλεγαν) είχε προσκεκλημένους τον Ανθόπουλο και μεταξύ άλλων τον Τσούλια (τους άλλους
ή δεν του θυμάμαι ή ούτε τότε τους ήξερα) Είχαν κι ένα μαθητή (τον ίδιο τον Γαβρίλο ίσως;)
που είπε «μας έχετε κάνει σαν τα εκκρεμές» και του την μπήκαν και καλά κάνανε, και μετά
άνοιξαν κι οι ίδιοι το στόμα τους για κοτσάνες πολύ χειρότερες και έκλεισαν τα αυτιά τους (ή
την εγκεφαλική τους λειτουργία) προς αποδείξεις βλακείας ο ένας του άλλου πολύ
χειρότερες. Λέει ο δημοσιογράφος στον Ανθόπουλο: «30% που βάλατε να μετράει ο βαθμός
της Β λυκείου πολύ δεν είναι;» Λέει ο Ανθόπουλος «30% του 70% , δεν είναι το ίδιο» «Ε,
καλά δεν είναι 30%, είναι 21% . Το ίδιο δεν είναι;» Λέει ο Ανθόπουλος «Όχι 21% αλλά
2,1%» Και αρχίζει πάνω στο 2,1 να προσθέτει τόσο από το ένα τόσο από το άλλο, και να
βγάζει κατι νούμερα αλφαδιασμένα να τους βουλώνει όλους με την ενημέρωσή του και την
μνήμη του κλπ χωρίς κανείς να του πει«Όλοι είστε μαλάκες στην επιτροπή και τα μετρήσατε
έτσι και εκεί; (λες και όντως είναι 2,1 αντί 21) ή μόνο εσύ είσαι μαλάκας και λες αυτά αυτή
τη στιγμή; (με φαντασιωτικά νούμερα κι όλα τα υπόλοιπα αφού αυτό είναι τόσο λάθος)»
Αλλά αφού ο Τσιούλας (βιολόγος!) και ο Γαβρίλος (ή όποιος ήταν) ή δεν το παρατήρησαν ή
φοβήθηκαν μήπως κάνουν λάθος οι ίδιοι κι όχι ο Ανθόπουλος καλά να πάθουν να τους την
φέρνει δημοσίως έτσι ένας τόσο αγράμματος, ας πρόσεχαν όταν μάθαιναν πολλαπλασιασμό
δεκαδικών στο δημοτικό. (Α! και μια φορά ο Σταύρος Θεοδωράκης φώναξε τον Ευθυμίου
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χωρίς Τσούλια ή όποιον ομόλογό του για αντίλογο και ο Ευθυμίου ανέφερε για μισθό
καθηγητών λάθος νούμερο χωρίς κανένας να τον διαψεύσει.) Πριν πάμε και στον άλλο
τενεκέ τον Πρετεντέρη και κλείσουμε ως ασχολούμενοι στον παραμικρό βαθμό με μαλάκες
και μαλακίες ας προσθέσουμε κι ότι ήδη με αυτά που είπαμε έκλεισα ως ασχολούμενος με
αυτά με τρόπους σαν τον εξής:. Λέγανε τα υπουργεία ότι θα κάνουν κάτι, συζήταγα με
συναδέλφους , μάζευα ή σκεφτόμουνα γνώμες , αντιγνώμες , γεγονότα, δεδομένα,
επιχειρήματα κλπ δια ζώσης ή από εφημερίδες, , τα συζήταγα με γονείς και συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων, έπαιρνα υπογραφές πήγαινα στην Αθήνα να στήσω καραούλι στον
Τσούλια να του τα δώσω από κοντά ή στην Συλβάνα Ράπτη αφού δεν απάνταγε σε
γράμματα που της έγραφα στο «Βήμα», πλήρωνα εισιτήρια, πήρα κι αιμοδοτική άδεια για
να μη φέρω στην Σοφία σε δύσκολη θέση για τις μετακινήσεςι («Δεν θασαι καλά παιδάκι
μου, αφού δικαιούσαι 14 μέρες, έπρεπε να δώσεις αίμα για να πας Αθήνα, να δίνεις αλλά όχι
για τέτοιο λόγο») ο Γιάννης μού’λεγε απλώς «ρε δεν το καταλαβαίνεις ότι η Ράπτη και ο
Τσούλιας θα πάνε για βουλευτές και τα επιχειρήματα είναι το τελευταίο που παίζει ρόλο σε
αυτό; Έπρεπε να δεις τον Αρσένη να γράφει τον πρόεδρο γονέων και κηδεμόνων Ελλάδας
ενώπιον ολόκληρου του τηλεοπτικού κοινού για να καταλάβεις που γράφουν κι εσένα και τις
υπογραφές συλλόγων γονέων που τους πας οι δημοσιογράφοι κι οι εξ επαγγέλματος
συνδικαλιστές;» Το κλείνουμε το θέμα (και δεν θα επανέλθω) αναφέροντας το συμβάν με το
τους ντενεκέδες που λέγαμε : Μου φέρνει μια φορά ένα «ΒΗΜΑ» ο Γιάννης και μου λέει
«Εγώ απλώς σου λέω να βρεις τρόπο νασαι ουσιαστικός. Για να δεις αν έχεις τρόπο νασαι
ουσιαστικός σε σχέση με αυτούς που πας να επηρεάσεις διάβασε εκεί, σόρρυ για τον λεκέ,
μουρθε αυθόρμητα ροχάλα κι έφτυσα» Είχε άρθρο ο Πρετεντέρης που’λεγε τα εξής: «Βλέπω
ένα καθηγητή να μιλάει στον φουκαρά τον Ανθόπουλο, τα λόγια του να φεύγουν σαν
σφαίρες και το βλέμμα του να είναι γεμάτο μίσος και κάνω τις εξής σκέψεις: Καλά,
καταλαβαίνω γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι. Αποτυχημένος κι αδιόριστος στα σαράντα
του, φυσικό είναι ναναι γεμάτος εμπάθεια και μίσος, Άλλο με απασχολεί: δεν θα κάνουν
κακό στα παιδιά μας τα τέτοια βιώματα τέτοιων ανθρώπων αν διοριστούν; Τι μπορεί να γίνει
επ’αυτού;». Ότι και να απάντησα στον Γιάννη τότε, εδώ ας αναφέρουμε κάτι πιο
ενδιαφέρον: Σε καμιά δεκαριά μέρες βγαίνει άρθρο στο «ΠΟΝΤΙΚΙ» με τίτλο: «Τόκανε πάλι
το θαύμα του ο Πρετεντεράκος» . Παρέθετε πρώτα μια επιστολή προς «Ποντίκι» παιδιών από
σχολείο με ειδικές ανάγκες που πρώτα είχε σταλεί στο «Βήμα» αλλά το «Βήμα» δεν την
δημοσίευσε και μετά την έστειλαν στο Ποντίκι. Ενημέρωνε τον Πρετεντέρη ότι ο καθηγητής
αυτός δεν ήταν αδιόριστος αλλά καθηγητής τους επί χρόνια και το βλέμμα του δεν ήταν
γεμάτο μίσος αλλά αντιθέτως γεμάτο με αγάπη που τους είχε στηρίξει και στην ειδική
αθλητική ομάδα που τους βοήθησε να δημιουργήσουν με απλήρωτο εθελοντισμό τα
απογεύματα. Και πρόσθετε το «Ποντίκι» την γνωστή ιστορία με το μπουκάλι κόκα κόλα που
είχε πετάξει σε διαιτητή ο Πρετεντέρης (προσθέτω εγώ: τοχε πετάξει όχι καν σαν πιτσιρικάς
αλλά σε ηλικία γεροντοχούλιγκαν και γεροντομαλάκα. Άλλος ένας με χάσμα γενεών με τον
εαυτό του και χάσμα αγεφύρωτο με την σοβαρότητα και την πραγματικότητα ανθρώπων οι
οποίοι δεν μαθαίνουν τι είναι σοβαρότητα και πραγματικότητα από τα ΜΜΕ που περιέχουν
Πρετεντέρηδες ή οι οποίοι δεν έχουν τους Πρετεντέρηδες κάποια εργοδοτική κλπ ανάγκη)
Άει το διάλο, φτού κακά, και άει σιχτίρ, και δεν θα το ξανακάνω, τέρμα το κουραδολόγιο,
πάμε εκεί που ήμασταν (πάλι προτρέξαμε αλλά αυτή την φορά όχι πάνω από ένα χρόνο (πριν
σκατευθεί η κουβέντα λέγαμε για την εκδήλωση για τα Δανεζάκια που πήγαμε με την
Δήμητρα , την Σούζυ , την Λένα και τον Γιάννη (και η οποία έγινε τον Σεπτέμβρη ένα χρόνο
μετά τον Σεπτέμβρη διορισμού (που ήταν το ’97), μόλις είχαμε γυρίσει με την Μαρία από Αθήνα.
Μετά τα πρώτα δυο καλοκαίρια όμως ούτε που ξαναφύγαμε από Γλώσσα, ούτε για καλοκαίρι, ούτε για
Χριστούγεννα ή Πάσχα)).Πάμε πάλι στους δυο πρώτους μήνες, , ή μάλλον πάμε να πούμε

άλλη μια ιστορία με παιδιά και καθηγητές να ξεπλύνουμε τις υπόλοιπες σελίδες από τις
τοξίνες και την αδρεναλίνη που νιώσαμε επί σχεδόν τρεις ολόκληρες σελίδες με την
σκατεμένη συζήτηση στα τελευταία πράγματα που λέγαμε. Αλλά δεν θα απομακρυνθούμε
χρονικά, πάμε σε κάτι απ’το καρναβάλι της πρώτης χρονιάς και μετά γυρνάμε εκεί που ήμασταν:) Τα

παιδιά της Β λυκείου ετοιμάσανε με την βοήθεια της Λένας το εξής σώου στην πλατεία για
την μέρα που θα καιγόταν ο Καρνάβαλος. Τα αγόρια ντυμένα με καλτσόν και φουρώ
χορεύανε την λίμνη των κύκνων, τα κορίτσια ντυμένα άντρες ήταν οι μουσικοί κλασσικής
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ορχήστρας που διηύθυνε η Πουλχερία ντυμένη μαέστρος. Μόνο η Βάρσα , η αδελφή του
Γιάννη (ο οποίος ήταν ακόμη στο δημοτικό) ήταν ντυμένη γυναίκα, πριμαντόνα, ξαφνικά η
Πουλχερία πήρε το δοξάρι από ένα βιολιστή και με την βοήθεια των άλλων «μουσικών» που
κράταγαν την Βάρσα άρχισε να της πριονίζει τον λαιμό ενώ η μουσική άλλαξε κι έγινε
ακούστηκαν άριες της Κάλας από δήθεν την Βάρσα. Τα αγόρια δίπλωσαν τα φουρώ κάτω
απ’τον καβάλο τους και τα έπιασαν σαν άλογα και άρχισαν να τρέχουν να την σώσουν ενώ η
μουσική έγινε ο συνήθης Γουλιέλμος Τέλος με τον οποίο σαν υπόκρουση τρέχει το ιππικό να
σώσει κάποιον από τους Ινδιάνους κλπ. Που ήμασταν; Πάμε λοιπόν πάλι στους δυο πρώτους
μήνες,: κανόνισα τα περί σπιτιού σε σχετική ευστάθεια, να μην αλλάζει από βδομάδα σε βδομάδα
(αλλά από δίμηνο σε δίμηνο, εννοώ μετά τα Χριστούγεννα πάλι έπρεπε να αλλάξουμε, και κάτσαμε 23 χρόνια μέχρι που πήγαμε σε εκείνο που ήταν παλιότερα η Σοφία και μείναμε 4-5 μέχρι που πήγαμε
δίπλα στο σχολείο εξ ού και οι δυο φωτογραφίες λίγες σελίδες πριν) Η Μαρία ήρθε λίγο πριν την 17

Νοέμβρη. Λίγο πριν έρθει, με ρώτησε η Λένα πώς άραγε θα της φαίνονταν η ζωή στο χωριό
και αν ο ίδιος ένιωθα ακόμα τόσο πιεστικά αυτό που η ίδια είχε αποκαλέσει «νευρώσεις των
πόλεων» και της είπα ότι νοσταλγούσα τους απαλούς ρυθμούς της πόλης όπου επειδή
υπάρχουν τα πάντα λές «καλά, πάω και αύριο» και δεν πας ποτέ , αφού άλλωστε μαζί με το
πάρκινγκ ή το ταξί ή το χρόνο λεωφορείου ή το πληρώνεις πανάκριβα ή σου χρειάζονται
ώρες ολόκληρες, ενώ στο χωριό οι ρυθμοί είναι ξέφρενοι, αφού τη μια μέρα μαθαίνεις τι
βγήκε, π.χ. σου λέει η μια μαθήτρια ότι ο μπαμπάς της πήγε για ψάρεμα και τρέχεις να
οργανωθείς με τους άλλους να πας στην ψαροταβέρνα γιατί μετά μπορεί να χαλάσει καιρός,
την άλλη μέρα σου λέει άλλη μαθήτρια ότι ο μπαμπάς της έσφαξε κουνέλι και τρέχεις για
στιφάδο και έτσι τα γεγονότα τρέχουν, κι επειδή δεν σου κοστίζουν ακριβά το καθένα πας σε
όλα και ύστερα τρέχεις και δεν φτάνεις, αλλά υπό άλλη έννοια απ’ότι τρέχεις και δεν φτάνεις
στην Αθήνα, εδώ τρέχεις και φτάνεις, απλώς δεν φτάνεις σε όσα μπορεί να έλεγες «να
μονάσω να ρεμβάσω κι ίσως-ίσως και ν’αγιάσω» (εν προκειμένω εξήγησα ότι πάλι το
διάβασμα εννοούσα φυσικά, κι αν ήταν νεύρωση κι αυτό τώρα την είχα αφήσει απλώς για
την νεύρωση του να γράφω κασέτες επί κασετών, ξεκινώντας μια μέρα που ο Γιάννης είχε
αφήσει στο γραφείο των καθηγητών να παίζει μια κασέτα που περιείχε τα «άνθη της
πέτρας» και πριν αρχίσει η φωνή του Μπιθικώτση να τραγουδάει τους στίχους του Σεφέρη οι
διπλοπενιές της εισαγωγής έμοιαζαν σαν μουσική υπόκρουση των σπινθηρισμών του ήλιου
πάνω στην θάλασσα που χρύσιζαν και τρεμόπαιζαν σαν σε παρατεταμένο τσιφτετέλι κάθε
μεσημέρι και που φαίνονταν απ’όπου και να βρισκόσουν στη Γλώσσα αν πήγαινες στο
παράθυρο έτσι που ήταν κτισμένη ψηλά σαν ναταν από παντού μπαλκόνι, το εννοούσε ο
Παπαδιαμάντης το «μπαλκόνι του Αιγαίου», δεν τόπε έτσι στον αέρα. Διάλειμμα για
φωτογραφίες που τα δείχνουν όλα αυτά (στις επόμενες τρεις σελίδες. Εδώ συνεχίζουμε σε
μερικά περί φωτογραφιών γενικά και περί αυτών των φωτογραφιών ειδικά, ή μάλλον αντίστροφα):
Μια και τα χιλιάδες χρυσίσματα/ τρεμοπαιξίματα του ήλιου στην θάλασσα σε ρυθμό διπλοπενιάς
όπως της εισαγωγής του Θεοδωράκη στα «άνθη της πέτρας δεν φωτογραφίζονται βάλαμε μια
φωτογραφία που πήρε η Λένα σε ανθισμένη μυγδαλιά που όπως και η άλλη φωτογραφία
φωτογραφίζει την πλημμύρα λουλουδίσματα που επίσης θα υποκρούονταν από την ίδια εισαγωγή αν
έτρεμαν από ελαφρό αεράκι. Πάμε τώρα στην Γλώσσα σαν μπαλκόνι του Αιγαίου. Η επόμενη
φωτογραφία δείχνει μεταξύ άλλων (και τι άλλων!) και το πώς φαίνεται απ’το μπαλκόνι της Λένας και
του Γιάννη το μπαλκόνι του απέναντί τους σπιτιού, η δε 3η φωτογραφία δείχνει (με «πενιές» πάλι! Α!
Ίσως η φωτογραφία μυγδαλιάς της Λένας να ήταν αυτή κι όχι η προηγούμενη, δεν θυμάμαι)και το πώς
φαίνεται το σπίτι της Σοφίας (που αργότερα μέναμε για χρόνια κι εμείς) από το πίσω του σπίτι. Α!: και
για να δούμε την τέχνη του Γιάννη όχι μόνο σαν φωτογράφου και επιλογέα θεμάτων αλλά και σαν
παρουσιαστή ας πούμε κι ότι πάμπολλες φωτογραφίες σαν αυτές από το μπαλκόνι τους μας τις είχε
δείξει σαν σλάιντς με υπόκρουση τη μουσική του «Ιλ ποστίνο» για την δε φωτογραφία με την

καμινάδα και το ηλιοβασίλεμα αρκεί να πούμε το εξής: Κάπως τόκανε που κόκκινα σύννεφα
να φαίνεται ότι πηγάζουν σαν μπιγκ-μπάγκ από κάπου (πρέπει να τη ζητήσω εκείνη την
φωτογραφία!) και μας ρώτησε τι φανταζόμαστε ως πηγή τους και δεν ξέραμε. Ξαφνικά είπε
«ας υποκλιθεί και ο ηθοποιός που έπαιζε τόση ώρα» και άνοιξε το παντζούρι πουχε κλεισει
για συσκότιση και μας έδειξε ως ηθοποιό την απέναντι καμινάδα με φόντο το τέτοιο
ηλιοβασίλεμα (Κάθε ηλιοβασίλεμα στην Γλώσσα είναι έτσι! Απλώς βλέπεις και μια νέα
απόχρωση του κόκκινου)Και πρόσθεσε: Όπως λένε «αυτό που φωτογραφίζουμε δεν υπάρχει»
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Τι λέγαμε; Α, ναι, εκεί που σιδέρωνε η Λένα και μιλάγαμε) τέλος πάντων, ολικά δίκιο είχε,
πολλές νευρώσεις των πόλεων όντως φεύγουν λίγο-λίγο ή και γρήγορα στην Γλώσσα , αν
μη τι άλλο διότι βλέπεις πώς μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ
λιγότερα λεφτά και άρα με πολύ λιγότερη δουλειά δηλαδή με πολύ περισσότερο ελεύθερο
χρόνο, εν ολίγοις όπως παλιά υπήρχε το ρητό «γάμος είναι η από κοινού προσπάθεια δυο
ανθρώπων να λύσουν τα προβλήματα που δεν θα υπήρχαν αν δεν παντρεύονταν» τώρα αυτό
πιο πολύ ίσχυε για την ζωή στην Αθήνα όπου έχεις τις ευκαιρίες να δουλέψεις να βγάλεις τα
λεφτά που σου χρειάζονται να πληρώνεις αυτά που δεν θα πλήρωνες αν δεν ήσουν στην
Αθήνα. Άσε που όλοι στην Αθήνα έχουν την μπόντυ λάνγκουατζ ανθρώπου που τρέχει και
δεν φτάνει με την έννοια που λέγαμε ενώ εδώ έχουν την μπόντυ λάνγουατζ του όσο όμο
ουνιβερσάλις χρειάζεται να είναι κανείς την ζωή του για να μην τρέχει και να μη φτάνει εκεί
που ζει, εννοώ όλοι ξέρουν λίγο από ηλεκτρικά λίγο από υδραυλικά, λίγο από χωράφια , λίγο
από βάρκες κι από ψάρεμα, βέβαια εμείς από τις πόλεις παθαίνουμε την πλάκα μας αφού ο
υδραυλικός θεωρεί ότι μόνο π.χ. την βρύση χρειάζεται να αγοράσεις, κι ότι θα σε προσβάλλει
σαν άσχετο ή ότι θα τον χαρακτηρίσεις φραγκοφονιά αν σου πει να’ρθει να στην περάσει
αυτός, μόνο στις χήρες γιαγιάδες τις περνάνε, άσε πια να ξέρει κι ότι διδάσκεις φυσική στα
παιδιά του πόσο θα ανησυχήσει τι γράμματα τους μαθαίνεις αν δεν ξέρεις να περάσεις μια
βρύση. (ΥΓ: και τώρα θα πρόσθετα «Κι επίσης είναι όμο ουνιβερσάλις και υπό την έννοια
του ότι έχει άμεση πρόσβαση στους λήπτες αποφάσεων αν όχι για να τους αλλάξει
αποφάσεις τουλάχιστον για να τους ξεχέσει και να αποτοξινωθεί λιγάκι αφού του είναι ορατό
για κάθε ωφελημένο συγχωριανό ποιός του κανόνισε ρουσφέτι κι από πού τάπιασε και με
ποιό κόμμα και κομματάρχη» Τότε δεν το πρόσθεσα γιατί το σχέδιο Καποδίστριας και η
πορεία προς αφηρημενοποίηση, απο-προσωποποίηση και αδιαφάνεια και
τρεχαχαγυρευοποίηση τέτοιων διαδικασιών δεν είχε ακόμη αρχίσει. Τη ερχόμενη χρονιά
θα’ρχιζε και θα την επισήμαινε με αυτό τον τρόπο κι ο Γιάννης κι ο « Νίκος ο μελισσάς» που
θα δούμε και θα ξαναδούμε αργότερα)Πάμε πάλι στα πριν το «σχέδιο Καποδίστριας»:)»
Γέλαγε, συμφωνώντας όμως, η Λένα καθώς της τά’λεγα ενώ, πάλι, σιδέρωνε, ωραία ευκαιρία
συναναστροφής και το σιδέρωμα, όλα συζητούνται στο σίδερο, τα υπαρξιακά, τα ερωτικά, τα
ψυχαναλυτικά, τα πολιτικά, τα κουτσομπολικά, όπως στα παλιά κουρεία του Κουμανταρέα
στο «Η μυρουδιά τους με κάνει και κλαίω» (κι άλλωστε και το σιδέρωμα έχει
χαρακτηριστική μυρουδιά) . Θυμηθήκαμε χαχανίζοντας και που πριν λίγες μέρες στο στιφάδο
που τρώγαμε όταν η Ρόζα της Β γυμνασίου μας είπε ότι ο μπαμπάς της έσφαξε κουνέλι, και η
Σούζυ δήλωσε ότι δεν το τρώει το καϋμένο το κουνελάκι και της είπε η Λένα ότι η δική της
μερίδα είναι με κοτόπουλο, ο Πέπε, ο Γιάννης κι εγώ αρχίσαμε να της τραγουδάμε
αλληλοσυμπληρωνόμενοι το «αχ κουνελάκι, κουνελάκι...» παραφρασμένο σαν «αχ
κοτοπουλάκι, κοτοπουλάκι, ξύλο που θα το φας, μη μου σουφρώνεις το ραμφάκι, μη μου
κουνάς τα λειριά, μη μου κουνάς τα δυο φτεράκια είσαι μια ζωγραφιά» και η Σούζυ
ξαναμελαγχόλησε και η Λένα μας έβαλε τις φωνές ότι έτσι θα την κάνουμε να πάψει να τρώει
και κοτόπουλο (κι όταν την μεθεπόμενη Πρωτομαγιά ήμασταν στο εκτός χωριού σπίτι της
Ελισσάβετ για σούβλα κλπ και ακούσαμε ότι μια νηπιαγωγός στην Αθήνα είχε πάει τα παιδιά
να δουν την Γκουέρνικα του Πικάσσο δεν χρειάστηκε καν να πούμε με τον Γιάννη
«σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι;», αρχίσαμε κι οι δύο μαζί «Αχ Ισπανάκο, Ισπανάκο, ξύλο
που θα το φάς» και εξηγήσαμε την πρωτοβουλία της νηπιαγωγού λέγοντας ότι άκουσε το
«Λα Γκουέρνικα» σαν «Λαγουδέρνικα». Μπάϋ δε γουέϋ: Το εκτός χωριού σπίτι εν μέσω
χωραφιού εδώ το λένε «καλύβι» δεν πα’ναναι τεράστιο και με αυλή που να χωράει
οικογενειακό εκκλησάκι όπως ήταν της Ελισσαβετ, τον δε άγιο που έχει το εκκλησάκι τον
γιορτάζει η κάθε οικογένεια προσκαλώντας στην γιορτή του όλο το χωριό. Π.χ. η Ελισσάβετ
καλούσε το χωριό την μέρα της Αγίας Τριάδας. Μια δε πολύ συχνή αντίδραση των παιδιών
όταν κάποιος ρωτήσει (για κάποια άσκηση που τους βάζεις) την ερώτηση «Για το σπίτι;»
(δηλαδή «όχι για την τάξη εδώ και τώρα;») είναι να φωνάζει κάποιος «΄Οχι , για το καλύβι».
Στο καλύβι σε αργίες ή γιορτές πάνε για να φάνε , να πιούν, να τραγουδήσουν , να χορέψουν
κλπ. Αλήθεια, χρειάζεται και εξοχικό του εξοχικού; Σε μας που το να πας σε χωριό είναι
ήδη έξοδος φαίνεται περίεργο. Αλλά στο νησί πολύ συχνά βλέπεις παπούδες στο γαϊδουράκι
να λένε «Σιχάθηκα την φασαρία και το καυσαέριο με αυτά τα μηχανάκια , πάω στο καλύβι
να ηρεμήσω». Ενώ σε Αθηναίο τα λίγα μηχανάκια φαίνονται αμελητέα ποσότητα ρύπανσης
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και ηχορύπανσης , σε κάποιον που τα μυρίζει και τα ακούει σε φόντο πλήρους απουσίας τους
φαίνονται πολύ πιο τοξικά. Α! αφού περί γαϊδουρακιών ο λόγος: η σκηνή στο «Μάμα Μία»
όπου όταν σε στυλ όπερας λύνεται από τους υπαρξιακο-ψυχαναλυτικούς της κόμπους η
Μέρυλ Στρήπ, η απελευθέρωσή της παρασύρει και όλες τις γυναίκες του νησιού
ξεψαρώνοντας και μια γυναίκα που περπάταγε με ένα δεμάτι ξύλα δίπλα σε ένα σύζυγο που
πήγαινε καβάλα σε γαϊδούρι αναφέρονταν σε στερεότυπο που σίγουρα δεν είχε γεννηθεί στην
Σκόπελο! Ξέρω χωριά στην Ελλάδα που όχι δίπλα αλλά πίσω απ’το γαϊδούρι επί γαϊδουριού
περπατούσαν με δεμάτι ξύλα οι γυναίκες (το’χω προλάβει ως αυτόπτης). Έχω ακούσει (αλλά
απλώς σαν ανέκδοτο μπλάκ χιούμορ, όπως το «γιατί θάβουνε τους Κινέζους με τον κώλο
έξω;») και το «γιατί μετά τον πόλεμο οι γυναίκες με το δεμάτι πηγαίνανε μπροστά απ’το
γαϊδούρι;» «Γιατί είχανε αφήσει οι Γερμανοί κάποιες νάρκες», αλλά και στην Σκόπελο
γενικά, και στην Γλώσσα ειδικά, που έχει και το όνομα για τόσο φιλόξενη, έχω παρατηρήσει
μάλλον μια λατρεία για τις γυναίκες, και από τον Χρήστο, τον πατέρα του μαθηταρά μας
Κώστα, του οποίου Χρήστου την φερεγγυότητα των γνωμών του δεν βρήκα 11 χρόνια σημείο
να την διαψεύσω, έμαθα όταν ρώτησα ότι στο γαϊδούρι πηγαίνανε οι γυναίκες και μάλιστα
μόνο αν ο άντρας μπορούσε να βρει κιλίμι που θεωρούσε και αισθητικώς σωστό για την
εμφάνιση στον δρόμο και άνετο για τα οπίσθια της γυναίκας του. Και άντε, πες ότι ο
Χρήστος ήτανε Γλωσσιώτης, το ίδιο όμως το άκουσα και από τρεις μη Γλωσσιώτες που
παντρευτήκανε Γλωσσιώτισσες και μείνανε εκεί, τον Χρήστο τον άντρα της σπιτονοικοκυράς
μας στο σπίτι που μείναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τον Θανάση τον άντρα της
Ελισσάβετ και τον Θανάση , τον πατέρα που λέγαμε που μας έδωσε το «Άκου Λευκέ» όταν
του είπε ο γιος του ο Γιάννης για το «Κογιανισκάτσι» ). Όσον αφορά το πώς φάνηκε η ζωή
στο χωριό στη Μαρία (που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα αντίθετα με μένα που
είχα γεννηθεί στο Σουφλί και είχα μεγαλώσει εκεί και στην Έδεσσα πριν έρθω στην Αθήνα) η
απάντηση είναι ότι όταν στην τριετία είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε αίτηση μετάθεσης ,
ούτε που μάθαμε με τι μοιάζει το έντυπο, κι ας έφυγαν όσοι συνάδελφοι ήμασταν ίδια ΕΣΣΟ
διορισμού, κι ας έφυγαν ακόμα κι η Λένα, κι ο Γιάννης και η Σούζυ, κι ας έγινε μονοπώλιο
Αγούδημου η γραμμή και ακρίβηναν τα εισιτήρια και αραίωσαν οι επισκέψεις Αθηναίων
φίλων σε μάς και ημών στην Αθήνα . Θα πάμε και σε κείνη την περίοδο, θα πάμε και στο πώς
μετά από έντεκα χρόνια την κάναμε την αίτηση. Ούτε στην αρχή της αρχής δεν είμαστε όσον
αφορά την διήγηση με χρονική σειρά, εξαιρουμένων δηλαδή των συνεχειών προς τα μπρος
κάθε μιας ανάμνησης που ξεκινάμε, δεν φτάσαμε καλά-καλά ούτε τις αναμνήσεις που
ξεκινάνε την 17 Νοέμβρη του έτους με τον Σεπτέμβριο διορισμού. Μα ακόμα και με το ένα
δέκατο των ιστοριών που είδαμε (αφού τότε λέγαμε μόνο όσα είχαν μέχρι τότε συμβεί κι όχι
τις συνέχειες) και πάλι είχε προλάβει το νησί να μας φαίνεται τόσο μαγικό που όλο
αναλογίες με το «Το κλειδί είναι κάτω απ’το γεράνι» του Μίσσιου βλέπαμε με τον Πέπε στον
ρόλο του νησιώτη με τον σκύλο. Αντώναρο τον λέγανε; Μαθιό; Η κοπέλα Φεβρωνία;
Σίγουρα τα μπερδεύω. Ο Μαθιός ήτανε στο «Τα κεραμίδια στάζουν» και είχε συνέχεια σαν
μετενσάρκωση ή σαν ανάλογο της επόμενης γενιάς ή σαν ξαναγραφή μετά κάποια
γονιμοποίηση του Μίσσιου από την νέα γενιά ή και από τον Τομ Ρόμπινς (του «Αμάντα, το
κορίτσι της γης»), αλλά την συνέχειά του πάλι Μαθιό τη λέγανε, το Φεβρωνία το μπέρδεψα
παρασυρόμενος απο την κοπέλα που γνώρισε ο Πέπε και την λέγανε Σταυρωνία, άρα
Αντώναρος θάτανε. Αλλά ήταν ενδεικτικό και το ότι κι άλλοι σκεφτόμασταν και τον Μαθιό,
κι όχι μόνο τον Αντώναρο, με τον Πέπε. Μα πριν πάμε στις 17 Νοέμβρη ας ξαναγυρίσουμε
στον ακόμη καλό καιρό που επέτρεπε στον Μήτσο που είχε το καφενείο της πλατείας να
αφήνει έξω τις καρέκλες όταν έκλεινε, και σε μας να μένουμε μέχρι τις πρωινές ώρες
μιλώντας ψιθυριστά γιατί όλοι γύρω κοιμόντουσαν (κι η Σούζυ δίπλα μας κοιμόταν σε
καρέκλες) ή να πηγαίνουμε αν είχε φεγγαράδα (την είχε τόσο έντονη που βγάζαμε κανονικά
και ίσκιο, σαν να’τανε φωτισμός από ήλιο) σε μονοπάτια μεταξύ βουνού και θάλασσας. Τι
λέγαμε λοιπόν μέχρι αργά στα καφενεία κλπ; Ακούγαμε οι καινουργιότεροι τέτοιες ιστορίες
από προηγούμενα χρόνια, και λέγαμε στους ακόμα καινουργιότερους τέτοιες ιστορίες που
είχαμε ήδη δει ή μας έλεγαν για τα σχολεία τους ή τα φροντιστήριά τους οι καινουργιότεροι.
Ή, όλοι, για τα φοιτητικά τους χρόνια (και φυσικά για τις μεταρρυθμίσεις Αρσένη-Ανθόπουλου,
κλπ αλλά τα’παμε, μην ξαναμιλάμε για υπουργομαλάκες ή υφυπουργομαλακες , απλώς για να
μην έχουν παραλειφθεί τελείως και δεν έχουμε κάνει σφαιρική παρουσίαση τους είχαμε
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αναφέρει), ή τα φροντιστηριακά κλπ χρόνια προ διορισμού, «στα παλιά λεωφορεία ο
καθένας μια ιστορία» που λέει και το τραγούδι. Ο Γιάννης και η Λένα μας έλεγαν π.χ. που
μια 17 Νοέμβρη είπαν στην Αρνέα Χαλκιδικής να κάνουν το χατήρι των παιδιών να κάνουν
πορεία με πλακάτ και συνθήματα από το σχολείο προς …προς…προς πού; Πού αλλού; Προς
την πλατεία. Έφτασαν με πλακάτ και συνθήματα «δεν θα περάσει ο φασισμός» , βγήκε, ποιος
άλλος; Ο ομόλογος του δικού μας Μήτσου και είπε , χωρίς καν λόγια, με το ερωτηματικό
του ύφος καν: «Εγώ τι σχέση έχω με τον φασισμό; Εμένα τι μου τα λέτε; Εγώ καφενείο έχω».
Εγώ που ήξερα μόνο από ιδιωτικά και από ιδιαίτερα είχα μόνο ιστορίες σαν τις εξής, τις
λεγόμενες ιστορίες με ιδιαίτερα βορείων προαστίων (ειδική περίπτωση του ευρύτερου σήριαλ
«ιστορίες καθημερινής εκπαιδευτικής τρέλας» που φυσικά περιλαμβάνει εδώ και χρόνια και
τον φοιτητικό συνδικαλισμό) : Έρχεται ο πιτσιρικάς να σε πάρει απ’τη στάση στον Άγιο
Στέφανο και σου ζητάει συγγνώμη που ήρθε με το Άουντι αλλά την Μερσεντές την είχε
πάρει η μαμά του, και σε ρωτάει και τι μάρκα έχεις εσύ «μα αν είχα αμάξι θα σούλεγα να με
πάρεις απ’την στάση να μάθω το σπίτι; Θαρχόμουνα με τ’αμάξι» Ρωτάς άλλο πιτσιρικά με
τι λεωφορείο θα πας σπίτι του και δεν ξέρει και σου δίνει τη μαμά του να σου εξηγήσει, κι
όταν φτάσεις είναι απέναντι απ’την πόρτα η στάση . (Ο συγκεκριμένος ξύπναγε όταν πήγαινα
(Σάββατο τρεις το μεσημέρι) και χασμουριότανε συνέχεια και μου το κόλλαγε. Σε δυο
Σάββατα τουστειλα άλλο συνάδελφο που όταν τον ρώτησα πώς τα πάνε χασμουρήθηκε κι
αυτός και μουπε ότι τα παράτησε). Ένας με ήθελε όχι για μάθημα αλλά για να με πληρώσει
όση ώρα μου πάρει, και με τιμή μαθήματος, την αίτηση εισαγωγής σε Αμεςρικανικό
πανεπιστήμιο, κι όση ώρα την συμπλήρωνα αυτός έκανε τηλέφωνα σε κάτερινγκ και κάβες
για να οργανώσει ένα πάρτυ σπίτι του. Εγώ είχα αφήσει κενό, διότι δεν ήξερα, το εισόδημα
πατρός. «Εδώ τι να βάλω;» «Ξέρω γώ; Πες τους ογδόντα ή εκατό χιλιάδες δολλάρια, πού να
ξέρω;» Μου λέει την ώρα ενός μαθήματος ένας άλλος πιτσιρικάς 17 χρονών «Μου λες για
γεωμετρία αλλά εγώ λεφτά σκέφτομαι. Μου λες άλγεβρα αλλά πάλι λεφτά σκέφτομαι. Για να
μπορέσω να τα διαβάσω αυτά που μου βάζεις σκέφτομαι ότι θα μπω σε πανεπιστήμιο στην
Αμερική και θα μάθω όσα χρειάζεται για να βγάλω λεφτά» «Τότε γιατί έχεις κρεμασμένη
στον τοίχο Αμερικάνικη σημαία; Πόστερ με το δολλάριο έπρεπε ναχεις κρεμάσει» «Αν τόχα
κάνει αυτό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μάθημα γιατί κάθε τόσο θα σηκωνόμουνα από
δω να κάνω μετάνοιες μπροστά του για να το προσκυνήσω. Αλλά κοντά έπεσες, Για κοίτα
εδώ» Ανοίγει ένα βιβλίο του να δω τα περιθώρια που πολλοί ζωγραφίζουν αφηρημένοι. Ήταν
παντού γεμάτο από $$$$$$$$. Πού και πού τα $ τα διέκοπταν σλόγκαν «Θα πατήσω επί
πτωμάτων αλλά λεφτά θα βγάλω» «Το ναχεις λεφτά είναι κάτι, το να κολυμπάς στα λεφτά
είναι το παν». Μου δείχνει ένα περιοδικό, στα Αγγλικά, που λεγόταν «Ο
δισεκατομμυριούχος» και λέει «εγώ δεν θα γίνω δούλος του χρήματος όπως ο πατέρας μου,
τα πρώτα εκατό εκατομμύρια δολάρια θέλω να βγάλω και μετά θα αράξω» Ήθελε να γράψει
γράμμα στον Κοσκωτά» (ήταν πριν το Σάλεμ τη φυλακή κλπ). Μου λέει «ο μαλάκας ο
αδελφός μου αφήνει την γραμματέα του πατέρα μου να του μιλάει στον ενικό. Εγώ όχι. Πώς
θα διοικήσω άμα γυρίσω απ’την Αμερική;». Τάλεγα σε εφίλους μου και μούλεγαν «Δεν τον
σκότωσες; Αυτά πρέπει να τα σκοτώνεις μικρά, ύστερα γίνονται επικίνδυνα» (Θαυμαστές
του Κοσκωτά συναντούσες και μετά τη φυλακή αλλά σε άλλο στυλ, ότι αυτοί θα πρόσεχαν
κλπ. «και δε μου λες ρε, που πάλι δεν διάβασες, όλη μέρα καφετέρια και φραπεδιά, τι σκατά
θα κάνεις αν δεν μπεις πουθενά;» «Εγώ θα γίνω Κοσκωτάς» «Ρε , οι Κοσκωτάδες είναι
ταλέντα γεννημένα. Κι ο τρόπος που σκέφτονται την πατέντα θέλει πιο πολύ ξενύχτι και πιο
πολύ έμπνευση κι από καθηγητή πανεπιστημίου. Και τεχνική στην πλαστογραφία και το να
ξέρες τι θα πλαστογραφήσεις. Θα ερχόταν ποτέ σε κανέναν σας στις καφετέριες να ανοίξει
επιχείρηση και να γράψει ανύπαρκτους εργαζομένους και να βαρέσει κανόνι, να
πλαστογραφήσει υπογραφές των ανύπαρκτων για επιδόματα ανεργίας και αποζημιώσεις και
με τα λεφτά που έτσι θα μάζευε να κάνει και πραγματική επιχείρηση;») Το τοπ στόρυ ήταν
από φίλο μου που πήγε σε ιδιαίτερο κι όταν χτύπησε κουδούνι άκουγε τον μαθητή του, τον
αδελφό του (που ήταν και Χάρυ Κρίσνας) και την μαμά του να λένε «εσύ θα ανοίξεις» , «όχι
εσύ θα ανοίξεις» και τελικά δεν του άνοιξε κανείς και τον πήραν τηλέφωνο στις 10 το βράδυ
για συγγνώμη και για να πάει για μάθημα γιατί ήταν επείγον. Τέλος πάντων, προφανώς εδώ
το «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου» είναι να λέγεται πιο πολύ από επιστημονική περιέργεια
κι ανθρωπιστικό ενδιαφέρον παρά από ειρωνεία. Eίχα βέβαια κι έλεγα και ιστορίες λιγότερο
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βόρειων προαστείων (κι επίσης ιστορίες μη βόρειων αλλά αυτές θα τις πω λίγο παρακάτω).
Μια φορά με παίρνει μια μαμά από Αγία Παρασκευή και με ρωτάει «Κύριε Αλεβίζο ξέρετε
διανύσματα;» «Έτσι νομίζω» «Μου έδωσε το όνομά σας η…. Αλλά η κόρη μου που είναι
τρίτη λυκείου έχει δάσκαλο, απλώς τα διανύσματα δεν έχει καταλάβει από εκείνον, γίνεται να
της κάνετε μόνο ένα μάθημα; Απλώς για διανύσματα» «Φυσικά» Με παίρνει απ’την στάση
και στο αυτοκίνητο μου λέει «να πάμε όμως το σπίτι του γείτονά μας, εκεί σας περιμένει η
κόρη μου γιατί στο δικό μας σπίτι είναι ο κανονικός της δάσκαλος που κάνει μάθημα στην
μικρή της αδελφή που είναι στη α΄ γυμνασίου». Της τα λέω της μικρής τα διανύσματα (τέλος
πάντων η φίλη της μαμάς μου είπε ότι πήρε και τρίτο καθηγητή για τα διανύσματα, αυτές
είναι οι γνωστότατες παρενέργειες των ιδιαίτερων αν τα παιδιά μάθουν να διαβάζουν μόνο
όταν είναι παρών καθηγητής και δεν αξιοποιούν το χρόνο που είναι μόνα τους ούτε τον χρόνο
που είναι στην τάξη, νομίζοντας ότι θα τα καλύψει το ιδιαίτερο, στο τέλος αδυνατούν να
καταλάβουν ακόμα και εν τη παρουσία του καθηγητή). Όταν με γύρναγε η μαμά στην στάση
την ρωτάω: «Και γιατί στην μικρή της αδελφή δεν κάνει μάθημα η μεγάλη να εξασκείται και
η ίδια καλύτερα;» «Μου λέει ότι ο χρόνος της είναι πολύτιμος» «Κι εσείς τι δουλειά κάνετε
και μπορείτε να πληρώνετε τόσα ιδιαίτερα;» «Καθηγήτρια είμαι κι εγώ, 18 ώρες ιδιαίτερο
κάνω κάθε μέρα για να πληρώνω τα ιδιαίτερα των παιδιών μου». Μια φορά στο Χαλάνδρι
πάω σε πρωινό μάθημα , ήταν όλοι αγουροξυπνημένοι, άνοιξε η μαμά με ρόμπα , ο μικρός
είχα πάει να ρίξει νερό στη φάτσα του να ξυπνήσει, με ρωτάει η μαμά αν μου βρίσκεται
τσιγάρο, της λέω ότι δεν καπνίζω αλλά να πεταχτώ στο περίπτερο να της πάρω μέχρι να
ετοιμαστεί ο μικρός, ρωτάω μάρκα, δίστασε, με ευχαρίστησε, επέμεινε να μου δώσει και τα
λεφτά, εκεί που γύρναγα ακούω αγριοφωνάρες, φωνές (και κλάμματα του μικρού) που
ακούγονταν απ’τον 2ο όροφο ως τον δρόμο «Έστειλες τον επιστήμονα για τσιγάρα;» «Μα
είναι απλό παιδί ο κύριος Γιάννης, Μόνος του μου το πρότεινε» , τρέχω, αρχίζω να φωνάζω
κι εγώ «ρε τι της λες της γυναίκας…» Και ο μικρός (β΄ Γυμνασίου) μουλεγε με λυγμούς
«Δεν θα μεγαλώσω; Θα του ρίξω κάτι μπουκέτα». Ύστερα η μαμά ήρθε να τον
δικαιολογήσει «Ανατολίτης κύριε Γιάννη μου, ανατολίτης. Δεν εννοώ από καταγωγή, από
νοοτροπία εννοώ…».(Εκτός από ιδιωτικά και ιδιαίτερα, ήξερα κι από Σαουθήστερν κόλετζ
όπου δίδασκα και στα γεγονότα του οποίου οι φίλοι μου μου’καναν πλάκα λέγοντάς μου
όταν τα ανέφερα «Γειά σου Γιάννη όψιμε συνδικαλιστή» αλλά για να μη ζαλίζω και τους
καινούργιους μου φίλους έλεγα μόνο τον τρόπο που ανάλογα με την παράταξή τους ή τα
συμφέροντά τους ή τον κατάλληλη αναλογία κι απ’τα δύο, παρέστησαν οι εφημερίδες μια
ενημέρωση γονέων από καθηγητές σε συγκέντρωση σε αίθουσα ξενοδοχείου κατάλληλη για
ομιλίες. Επειδή είχε έρθει κι ο Κανελλόπουλος, ο επιχειρηματίας και κολλεγιάρχης, που
καταγγέλαμε, κι έτσι πούχε κάτσει κέντρο στην πρώτη σειρά καθισμάτων κι από πίσω του
είχε κοστουμαρισμένους σεκιουριτάδες του, έμοιαζε σαν να τον είχαν φέρει αυτοί σαν
δεσμοφύλακές του, οι δε ομιλητές , εμείς δηλαδή, στο βάθρο απέναντι μοιάζαμε στη
φωτογραφία σαν δικαστές, η «Αυριανή» έβαλε υπότιτλο «Δάσκαλοι κάνουν λαϊκό
δικαστήριο στον σχολάρχη», επειδή δε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης κάποιος πατέρας
είχε ρωτήσει «Δεσμεύεστε καθηγητές και κολλεγιάρχης να τα βρείτε για το καλό των
παιδιών;» και ο Κανελλόπουλος είχε σηκωθεί όρθιος και είχε πει «Δεν μιλώ με
συνδικαλιστές» , ο «Ριζοσπάστης» έβαλε υπότιτλο «Δεν μιλώ με συνδικαλιστές». Α! και το
«Αντί», λόγω του ονόματος «Σαουθήστερν», έβαλε τίτλο «Νοτιοανατολικά της Εδέμ». Μα
την αποκορύφωση, συνδυάζοντας παράταξη και συμφέρον, την έκανε ο «Ελεύθερος Τύπος»
που έθαψε τον δεξιότατο Κανελλόπουλο πιο πολύ απ’ότι οι αριστεροί γιατί προσπαθούσε να
ξαναβγάλει την «Βραδυνή» και οι αναγνώστες που θα έβρισκε θα’ταν από πελάτες του
«Ελεύθερου Τύπου». Όμως με ποιο δεξιό σκεπτικό, ή έστω ιδίωμα, μπορεί δεξιός σε τέτοια
θέση να θάψει δεξιό; Ιδού: Έβαλε φωτογραφία τους καθηγητές να είμαστε έξω απ’την
κλειστή πόρτα του κολλεγίου (που για να παραιτηθούμε και να μην πληρώσει αποζημιώσεις
απόλυσης μας διόρισε όλους μαζί σε παράρτημα του στη Γλυφάδα χωρίς καν διδακτικά
καθήκοντα και μας έκλεισε την πόρτα του κτιρίου όπου δουλεύαμε ως τότε) και βάζοντας
τίτλο «Ο κύκλος των χαμένων μαθητών» έγραψε «Μέσα στην Ελλάδα της απεργίας , της
λούφας και της παραλλαγής, μια ασύλληπτη καινοτομία: Οι μόνοι που πάνε κανονικά στη
δουλειά τους είναι οι καθηγητές του «Σαουθήστερν» , ο εργοδότης τους αρνείται να τους
επιτρέψει να εργαστούν αλλά αρνείται και να τους απολύσει και αυτοί αρνούνται να
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παραιτηθούν») Αλλά την κίλλερ-ιστορία την είχε η Σοφία απ’το πρώτο της έτος στο Φυσικό
Αθηνών: «Εμένα η μαμά μου δεν είχε να με σπουδάσει, ή μόνη μου θα σπούδαζα ή θα
πήγαινα φάμπρικα, έπρεπε να δουλέψω από πρώτο έτος και πριν βρω κανα ιδιαίτερο φυσικήμαθηματικά στην Αθήνα ή κάνα πιτσιρίκι να το διαβάζω, βρήκα ένα μπέϊμπυ σίττιν. Από
τηλεφώνου το βρήκα, θέλανε να βγούνε μέχρι αργά το βράδυ οι γονείς και θέλανε να φυλάξω
το μικρό, δεν τους ήξερα τους ανθρώπους δεν με ξέρανε, ούτε τους δρόμους Αθήνα ήξερα,
μου’πε ο μπαμπάς ότι θαρχότανε να με πάρει απ’την στάση, στην εκκλησία τον Άγιο Σώστη
μπροστά μουπε να κάτσω. Σταματάει ένα αυτοκίνητο με παίρνει μου λέει ο οδηγός «δεν
πάμε πρώτα σε κάνα κέντρο; Τι γουστάρεις; Κλαμπ στο κέντρο; Παραλιακή; Θες
μπουζούκια;» «Πάμε στη δουλειά. Κατευθείαν» του λέω «Σοβαρολογείς; Δεν θες να πάμε
πρώτα εκεί που σου λέω εγώ;»…Τέλος πάντων στον Φίξ καταλάβαμε κι οι δυο ότι για άλλη
δουλειά μιλάγαμε ο ένας και γι’ άλλη ο άλλος. Με γύρισε στον Άγιο Σώστη , ήρθε ο μπαμπάς
του παιδιού, με πήρε. Άλλη φορά με παρακάλαγε μια γκομενάρα ξανθιά με γούνες και μπότες
μέχρι πάνω απ’το γόνατο να με σπουδάσει αλλά να μένω σπίτι της κι απλώς να της
επιτρέψω να με αγαπάει, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ζήταγε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε
τέτοιο πράγμα, ένας ξάδελφός μου γκαραζιέρης μου το εξήγησε και γέλαγε που δεν
ήξερα…». Βέβαια δεν λέγαμε μόνο για εκπαίδευση, π.χ. ο Φίλιππας (α!=ο κατά κόσμο Πέπε,
ή σε καλλιτεχνικό ψευδώνυμο (για τα σπίτια με πέτρινους τοίχους= «οι δρόμοι της πέτρας»
όπως το’λεγε που’φτιαχνε με το Γρηγόρη και με «Αλμπανά» και με υπόκρουση τζάζ) ο «ντε
Φίλιππο») δεν ήταν εκπαιδευτικός κι έφερνε τα καλύτερα ανέκδοτα (δείγματα λίαν
προσεχώς), ούτε κι οι εκπαιδευτικοί όμως μόνο για μαθήματα λέγαμε, π.χ. η Δήμητρα
θυμάμαι (εκτός από το να λέει πώς έμεινε άναυδη όταν ο Γιάννης μικρός τη ρώτησε σε
διαγώνισμα πώς λέγεται το ταυ στα Γαλλικά κι όταν με τα πολλά τουπε t εκείνος της έδωσε
σαν μετάφραση της φράσης «στο σπίτι της Κατερίνας» την φράση “sto spiti tis Katerinas”
ρωτώντας την «και τα Αγγλικά έτσι εύκολα είναι;»), θυμάμαι λοιπόν τη Δήμητρα να λέει ότι
όσο επικίνδυνο είναι το να είναι κάποιος διαβητικός και να μη το λέει στους φίλους του,
άλλο τόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί το να σκεπάζει κάποιος φαλάκρα με μαλλί που
αφήνει μακρύ για να το πηγαίνει απ’την μια μπάντα στην άλλη π.χ. ο πατέρας της είχε ένα
φίλο που κανείς στην παρέα του δεν ήξερε ότι είναι φαλακρός και μια φορά που ανοίχτηκαν
με βάρκα με κουπιά στη θάλασσα ο φαλακρός έριξε μια βουτιά και έμεινε ώρα κάτω
ανεβαίνοντας σιγά-σιγά και όταν οι ήδη ανήσυχοι φίλοι του είδαν να βγαίνει κάτι άλλο κι όχι
τριχωτό νόμισαν πώς το αναδυόμενο ήταν αυτό που έφαγε και τον φίλο τους και σήκωσαν
κουπί να το χτυπήσουν και παραλίγο να τον σκοτώσουν. Πριν πάμε σε δυο απ’τα
μεταμεσονύκτια ανέκδοτα του Φίλιππα ας πούμε ένα ανέκδοτο που έβγαλαν τα παιδιά για τον
Φίλιππα, όταν είχε φύγει, και μας είπαν να του το διαβιβάσουμε (μάλλον ο μπουζουκτσής,
και αργότερα γυμναστής, Γιάννης τόβγαλε, όπως και για τον Μάντο έβγαλε το τραγούδι «με
λένε Μάντο σαν τη γιαγιά μου την Διαμάντω» τον καιρό του «με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά
μου την Καλλιόπη»). Ο Πέπε έλεγε ότι μόνο από πυρ , γυνή και θάλασσα είχε κινδυνέψει,
από πυρ μια φορά που κοιμήθηκε με τσιγάρο αναμμένο και από θάλασσα μια φορά που
κοιμήθηκε με σλήπινγκ μπάγκ σε παραλία και φούσκωσε η θάλασσα (και ξυπνώντας πάλι τα
τσιγάρα του σκέφτηκε αν βουλιάξανε ή αν βραχήκανε). Μια φορά κινδύνεψε και απ’τα τρία
ταυτοχρόνως, αν και αντί για θάλασσα ήταν βροχή. Πήγανε Πάσχα με τη Σταυρωνία στο
Νεπάλ και πηγαίνανε οι δυο τους πάνω σε ελεφαντίνα, και μπροστά σε ένα χαντάκι που η
ελεφαντίνα είχε σταθεί ήρθε και της έδωσε κουτουλιά από πίσω μια άλλη ελεφαντίνα (που
οι οδηγοί τους είπανε αργότερα ότι είχε ερωτική αντιζηλία με την δική τους ελεφαντίνα) . Με
το που πήγε η ελεφαντίνα τους να βάλει στήριγμα πιο μπρός τα μπροστινά της πόδια και
βρήκε το κενό χαντάκι έγειρε, και ο Πέπε και η Σταυρωνία κατρακύλησαν μπροστά αλλά
εκατέρωθεν της ελεφαντίνας η οποία άρχισε και να χάνει την ισορροπία της και να γέρνει
και θα πλάκωνε την Σταυρωνία που πρόλαβε ο Πέπε κι έτρεξε και την τράβηξε πριν
καταπλακωθεί, αλλά στο πέσιμό της η ελεφαντίνα κάποιο δοκάρι έριξε που’πεσε τελικά στο
μπούτι του Πέπε το οποίο σε μικρότατο διάστημα έγινε σαν πεπόνι, έστειλαν παιδί να
φωνάξει γιατρό και στο δρόμο το βρήκε νεροποντή, πήγαν στον καταυλισμό και λόγω
Πάσχα άναψε το γκρούπ λαμπάδες, αλλά πήρε φωτιά η κουνουπιέρα του Πέπε. Το πόδι τον
ταλαιπώρησε πάνω από ένα χρόνο, ένα καλοκαίρι είχα πάει με τον Πέπε και την Σταυρωνία
και τον Βαγγέλη και την Αλεξία (που ο Πέπε τους είχε ήδη γνωρίσει στην Γλώσσα που μου
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κάνανε επίσκεψη δυο βδομάδες από όταν πήγα) στο «Άσπρος γάτος μαύρος γάτος» του
Κουστουρίτσα στο Δημοτικό κινηματογράφο του άλσους Νέας Σμύρνης, την είχε ακόμη την
τρύπα στο μπούτι αλλά το ίδιο βράδυ ο αδελφός τη Σταυρωνίας που ήταν φαρμακοποιός
άκουσε συμπτώματα στο τηλέφωνο και τους διαολόστειλε που είχαν ακούσει κάτι
διαβεβαιώσεις του Ευαγγελισμού, είχε αρχίσει σηψαιμία και γλίτωσε στο τσάκ το κόψιμο του
ποδιού. Τι ανέκδοτο του αφιέρωσαν τα παιδιά στη Γλώσσα; Ήταν ο καιρός με τα τελευταία
από τα ανέκδοτα στο στυλ ανεκδότων με καναρίνια (τα δυο τελευταία που είχα ακούσει (και
που πήγαιναν πακέτο) ήταν «τι είναι αυτό που είναι κίτρινο, είναι σε κλουβί, κελαϊδάει και
τελειώνει σε –άκα;» «….» «Το καναρίνι ρε μαλάκα» (βέβαια σε αυτό ρισκάριζες ότι αν
τόξερε ο άλλος σε κόλλαγε πριν τον κολλήσεις εσύ) «τι είναι αυτό που είναι κίτρινο, είναι σε
κλουβί, κελαϊδάει και τελειώνει σε –ένως;» «…» «Το καναρίνι ρε μαλάκα, δεν στόπα
προηγουμένως;») Τα παιδιά μουπαν να του πω το αίνιγμα (τόβγαλε ο Γιάννης; Ήταν ήδη σε
κυκλοφορία; Δεν ξέρω αλλά και απλώς η εφαρμογή του στα δεδομένα πολύ ωραία ήταν) «Τι
είναι αυτό που έχει προβοσκίδα, μεγάλα αυτιά κι ένα-δυο μέτρα βάθος» Απάντηση: «Το
ελεχαντάκι». Α! Τότε που είχαν έρθει στη Γλώσσα ο Βαγγέλης με την Αλεξία και ήταν
ακόμα ζέστη κι ήμασταν όλοι στο καφενείο μέχρι αργά μας είπε ο Βαγγέλης την ακόλουθη
ιστορία. Έρχονται κάποτε στην επαγγελματική του (κι όχι μόνο επαγγελματική) στέγη
(=εισαγωγές-εξαγωγές) κοντά στο κέντρο, πρωί-πρωί, δυο γεράκοι, ο ένας κούτσαινε ο
άλλος κουβάλαγε μια σακκούλα με βιβλία, και του τείνουνε ένα βιβλίο με τίτλο «Ωδές προς
επαγγελματίες» λέγοντας «γράφει και για σένα». Τους λέει «500-ρικο;» «Εντάξει» Το ανοίγει
έλεγε για όλα τα επαγγέλματα από μια σελίδα ωδή στο στυλ «Ω εσείς υπάλληλοι των
υπουργείων που …κλπ». «Ω εσείς καθηγητές που …κλπ» Παίρνει την «ωδή προς
εκτελωνιστές» και την στέλνει με φαξ σε ένα φίλο του εκτελωνιστή κι έρχεται σε λίγο ένα
φαξ που έγραφε «Ωδή σε εισαγωγείς-εξαγωγείς: Ο βασιλιάς Αιγέας ήταν κι αυτός
εισαγωγέας-εξαγωγέας/Έστελνε στην Κρήτη παρθένες για να μην πεινάσουν οι
ποιμένες/Άραγε μπορούν οι Θεοδώρου-Κατραμάδας /να γεμίσουν ποτιστικά καρούλια τον
χώρο της Ελλάδας;» (Θεοδώρου ήταν ο Βαγγέλης και Κατραμάδας ο φίλος μας Στέργιος που
μαζί εισήγαν ποτιστικά από Τσεχοσλοβακία) . Πάμε στα ανέκδοτα του Πέπε αλλά επειδή το
δεύτερο που θα πω ήταν καπάκι με ένα άλλο που του είπα εγώ και δεν θυμάμαι ποιος είπε το
ένα και ποιος το άλλο θα τα βάλω και τα δύο, άρα θα πω ένα συν δυο . Πρώτα το σίγουρα
από Πέπε: Ένας που όλα τα φωνήεντα τα λέει «Α» πάει σε ορθοφωνικό: «Πές: «Ένα κίτρινο
φρούτο»» «Άνα κάτρανα φράτα» «Όντως έχεις πρόβλημα. Πές σκέτο «Ένα»» «Άνα» «Πές
«Ένα» είπα!» «Άνα!» Χλάάτς ! (σφαλιάρα) «Πές «Ένα»!» «Ένα!» Είδες; Καλά τα πάει η
αγωγή μου. Πές «Κίτρινο» τώρα» «Κάτρανα» «Κίτρινο!» «Κάτρανα!» Χλάάτς ! (σφαλιάρα)
«Κίτρινο ρέ!» «Κίτρινο» «Καλά πάμε. Πές «Φρούτο»» «Φράτα» «Φρούτο:» «Φράτα!»
Χλάάτς ! (σφαλιάρα) «Φρούτο!» «Φρούτο!» «Καλά τα πάς.Όλο μαζί τώρα. Πές: «Ένα
κίτρινο φρούτο»» «Άνα κάτρανα φράτα» «Ένα κίτρινο φρούτο!» «Άνα κάτρανα φράτα»
Χλάάτς ! (σφαλιάρα) «Πές «Ένα κίτρινο φρούτο» ρέ!» «Μπανάνα!». Πάμε στα άλλα δύο
ανέκδοτα: Η κοκκινοσκουφίτσα πηγαίνει προς την γιαγιά της με ποδήλατο, στον δρόμο την
βρίσκει ο λύκος την ρίχνει απ’το ποδήλατο και της το σπάει , έρχεται ο κυνηγός του δίνει μια
φιάλη με αέριο και τον βάζει να το επιδιορθώσει με οξυγονοκόλληση. Πάει να της την πέσει
ο λύκος σε πιο αθέατο σημείο, μέσα στο δάσος αλλά και κει τον βλέπει ο κυνηγός, άντε πάλι
οξυγονοκόλληση στο χαλασμένο ποδήλατο. Αποφασίζει ο λύκος να την πέσει σε πιο εύκολο
στόχο, τρώει την γιαγιά , φοράει την σκούφια της κλπ. Έρχεται η κοκκινοσκουφίτσα και
ρωτάει «Γιαγιά γιατί τ’αυτιά σου είναι τόσο μεγάλα;» «Για να σε ακούω καλύτερα κοριτσάκι
μου» «Γιαγιά γιατί η μύτη σου είναι τόσο μεγάλη;» «Για να σε μυρίζω καλύτερα κοριτσάκι
μου» «Γιαγιά γιατί τα μάτια σου είναι τόσο κόκκινα;» «Απ’ την οξυγονοκόλληση είναι
κοριτσάκι μου». Και το τρίτο ανέκδοτο: Ένας τραβεστί κάνει πιάτσα στη Συγγρού και τον
παίρνει με το αυτοκίνητο του κάποιος. Στην κουβέντα πάνω καταλαβαίνει ο τραβεστί ότι ο
άλλος αφ’ενός νομίζει ότι είναι γυναίκα και ότι αφ’ετέρου δεν έχει καθόλου την ευρύτητα
πνεύματος να μη νιώσει εξαπατημένος ούτε να μη τσαντιστεί απ’αυτό. Προσπαθεί ο
τραβεστί να κερδίσει καιρό για να του το φέρει μαλακά: «Δεν πάμε απ’το σπίτι μου για μια
μπύρα;. Ή και να τσιμπήσουμε κάτι;» «Και δεν πάμε;» Φτάνουν. «Να σου κάνω μια
ομελέτα;» « Κάνε μου». Του φωνάζει απ’την κουζίνα «Ξέρεις, δεν έχω κλειτορίδα» «Καλά,
πιάσε μια χάϊνεκεν». Κάποια απ’αυτά μας φέρνουνε και στον Γιώργο (ποια απ’αυτά; Όσοι
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ξέρουμε τον Γιώργο ξέρουμε ποια) αλλά από τους δύο τομείς της ζωής του που ήταν χωρίς
παράλληλο σε οποιονδήποτε έχω γνωρίσει , εκπαιδευτικό ή μη, θα αναφέρω μόνο τον ένα
συν τον τρίτο τομέα του στον οποίο ήμασταν βίοι παράλληλοι οι δυό μας. Ο ίδιος το έθετε
«έχω διανύσει απ’την εποχή του χαλκού μέχρι την ηλεκτρονική εποχή» (όχι μόνο
επιδιόρθωνε, με πενιχρότατα μέσα, από πιστολάκι μαλλιών μέχρι τρακτέρ κι από
φωτοτυπικό μέχρι παπί, αλλά ήξερε να βάλει το χέρι του ως τον ώμο σε γελάδα για να
γυρίσει το γελαδάκι αν υπήρχε πρόβλημα στην γέννα και είχε πάρει διδακτορικό σε
ηλεκτρονική φυσική). Παράλληλοι βίοι ήμασταν σε άλλο: στη σχέση με την παραπαιδεία:
Μετά το διδακτορικό και το στρατό βρήκε από αγγελία κάποιους που θα κάνανε
φροντιστηριακά μαθήματα φυσικής με αλληλογραφία και περιοδικές επισκέψεις κατ’οίκον,
και πήγε με τον αρχηγό του σε χωριό που θα δίδασκε μέρα που όμως,λόγω προηγηθείσας
βροχής, είχανε βγει όλοι να μαζέψουνε σαλιγκάρια και τα μαθήματα και η στρατολόγηση
νέων πελατών αναβλήθηκε για την επόμενη, και στο ξενοδοχείο προσπαθούσε να ψαρέψει
αν είχε πτυχίο ο εργοδότης του ή πούλαγε μούρη, και τελικά δεν είχε ούτε καν γυμνασίου,
μόνο δημοτικού, αλλά ήτανε ατσίδα και του προέβλεψε κι ότι το πρωί ο Γιώργος θα τον είχε
αφήσει να βγάλει μόνος του πελάτες και θάχε φύγει με το ΚΤΕΛ αντί να γυρίσουν μαζί με το
αμάξι του, όπως κι έγινε. Εγώ στην αντίστοιχη ηλικία έκανα ιδιαίτερα αγγλικών σαν
απεσταλμένος επιχείρησης και με δρομολόγιο π.χ. Πατήσια- Βριλλήσια-Γαλάτσι-Κολωνός
Καλλιθέα , για πέντε ώρες μάθημα άλλες έξι λεωφορείο, μεταξύ άλλων μαθητών είχα
μαθητές και δυο αδέλφια που στους γονείς τους είχαν πουλήσει οι εργοδότες μου με
γραμμάτιο μαθήματα Αγγλικών κατ’οίκον ενώ είχαν τέτοια φτώχεια που όταν έκανε κρύο
έβγαιναν μαμά και μπαμπάς με πριόνια και κόβαν κλαδιά από ακακίες απ’τον δρόμο να
βάλουνε στη σόμπα. Η μαμά μ’έπαιρνε στην κουζίνα κι έκλαιγε «Κύριε Γιάννη μου,
συμβουλέψτε τους εσείς που σας ακούνε, δεν θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα, θέλουνε
να πάνε σε τεχνική σχολή να γίνουνε ηλεκτροτεχνίτες, Κι εμείς αυτά που πληρώσαμε με
τόσες θυσίες στράφι θα πάνε;» «Καλά κάνουνε. Για να μη πάνε στράφι εγώ θα λέω στους
εργοδότες μου που σας βάλανε τα γραμμάτια ότι αγγλικά θα κάνουμε αλλά θα κάνουμε
φυσική και μαθηματικά που θα τα χρειαστούν στη σχολή». Από αγγελία τους είχα βρει κι εγώ
τους εργοδότες μου, και κάποτε που έχασα το τηλέφωνό τους έψαξα πολύ να το ξαναβρω
γιατί τους είχα στο Λ, ως «Λεχρίτες» (και μάλιστα στο L, “Lehrites”, άρα τρεχαγύρευε,
γι’αυτό δεν τόβρισκα, γυρίζοντας το ’82 από Αμερική δεν είχα αλλάξει ατζέντα, μόνο μετά κι
από τον Σανταμ κλπ άλλαξα. Και ταυτότητα στην μετακόμιση από Γλώσσα, το 2008, άλλαξα
που την έχασα γιατί μ’άρεσε όπως ήταν κι ας είχε γίνει κουρέλι. Δεκατεσσάρων χρονών, το
’67, την έβγαλα για να πάω να δω Τζέϊμς Μπόντ που ήταν ακατάλληλο, κι η χούντα το πήγε
ξαφνικά στα 17 το όριο κι έτσι πάλι δεν πήγα). Πού ήμασταν; Στις ιστορίες μη βόρειων
προαστίων και στα λεωφορεία. Δεν είμαι αυτόπτης μάρτυς του λεγομένου ότι στα βόρεια
προάστια μετά τις καναδυο πρώτες φορές που θα ζητήσεις νερό μπορεί να σου πουν να
φέρνεις εμφιαλωμένο, αλλά μπορώ να πω ότι θεωρώντας αυτομάτως ότι έχω αμάξι ή μη
παρακολουθώντας τα περί απεργιών φέρονται έτσι που μουχει τύχει να φτάσω στον Διόνυσο
με ταξί και να γυρίσω από την έρημιά στον πολιτισμένο κόσμο με ωτοστοπ σε Καναδέζα του
στρατού (που απλώς έτυχε να περνάει, δεν ήτανε από εκείνα που βάζει η κυβέρνηση στις
απεργίες) και επίσης είμαι αυτόπτης μάρτυς του ότι σε σπίτι στον Κολωνό όχι μόνο καφέ, μα
και πότε γλυκά, πότε λικέρ, πότε μέχρι και σούπα, μου πρόσφερε η μαμά ως καθηγητή
Αγγλικών, κι επίσης μου πρόσφερε πρόσκληση «να μας έρχεστε, μη χαθούμε τώρα που θα
πάτε φαντάρος» όταν έφυγα και θα πήγαινε αντικαταστάτης μου ο κουνιάδος μου (και όντως
πήγα ως φαντάρος, με υποδεχθήκανε με τιμές (κι έξοδα) στρατευμένου συγγενούς. Κι επίσης
οι μόνοι που έχω δει να αφήνουν φαντάρο να πληρώσει σε ταβέρνα είναι εφοπλιστές,
βιομήχανοι και μεγαλοδικηγόροι, υποθέτω για να μην τον προσβάλλουν ότι ως φαντάρος δεν
έχει εισόδημα). Όμως και κάτι άλλο μας είχε μείνει από τις ιστορίες μη βορείων προαστίων,
α! τα 6-ωρα στα λεωφορεία: έξι ώρες τη μέρα λεωφορείο , είχα εξασκηθεί και διάβαζα
κρατημένος από χειρολαβή ή και καθόλου, βιβλία διάλεγα (δανεικά) από τις βιβλιοθήκες
των σπιτιών που πήγαινα να διδάξω, θυμάμαι που έτσι διάβασα την παγκόσμια ανθολογία
ποίησης της Ρίτας Μπούμη Παπά και ένιωθα σαν να με ξεναγεί στην ποίηση γεωγραφικά
αλλά από ένα περίεργο δορυφόρο που περνάει με αλφαβητική σειρά πάνω απ’τις χώρες, και
ως κατακλείδα μουχε μένει να κοιτάξω από πιο κοντά τον Νερούντα. Κι επίσης τον Κόλεριτζ
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(Όταν άκουσε η Λένα τι σπασίκλιασμα έκανα, ξέροντας κι ότι εκείνο τον καιρό (και για
δεκατρία χρόνια όλα-όλα) είχαμε πάρει διαζύγιο με την Μαρία με ρώτησε , ή μάλλον
απάντησε η ίδια εκ μέρους μου στην ερώτησή της, «άρα και το διαζύγιο σαν σπασίκλας το
πήρες, σπασίκλιασες και στο να μάθεις τι κάνουν οι άνθρωποι όταν χωρίζουν όπως
σπασίκλιασες στην ποίηση να μάθεις με τι ασχολούνται αυτοί που δεν διαβάζουν φυσική.
Και γενικά ότι έχεις κάνει τοχεις κάνει με αυτό το στυλ, εσύ ακόμα και το να μη διάβαζες θα
τοκανες σπασικλιάζοντας, δηλαδή για να τα κάνεις όλα μαζί όσα κάνουν όσοι δεν διαβάζουν.
Μα αυτό δεν γίνεται, γίνεται;» «Σαν τον αδελφό μου μού τα λες. Μια φορά που είχαν έρθει
για λίγο καιρό με την γυναίκα του στην Αμερική με έβαλε να κάνω τζόγκινγ μαζί του για να
μη πάθω σύντομα θρόμβωση στεφανιαίας από την ακινησία. . Όσο ήταν κι αυτός έκανα.
Όταν έφυγε δεν έκανα. Μου τηλεφωνεί να δει αν έκανα του λέω «Δεν πειράζει, κάνω αύριο
διπλά χιλιόμετρα» «Ρε, άλλο το τζόγκινγ κι άλλο το διάβασμα. Δεν γίνεται έτσι αυτή η
δουλειά»») Κατακλείδα του παράλληλου μέρους των βίων όχι μόνο του Γιώργου και εμού,
αλλά και τόσων και τόσων Ελλήνων που έχουν την άποψη, ή έστω είχαν την άποψη (στην
προηγούμενη γενιά) ότι την καύλα σου για τα ενδιαφέροντά σου και όλο το σπασίκλιασμα
που αυτή απαιτεί την κάνεις χωρίς να σκέφτεσαι μόνο το αν θα σε βοηθάει να βρεις
«δουλειά ανάλογη των προσόντων σου», ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ το ότι δεν μπορεί να σταθεί
οικονομικά μια χώρα αν οι πολίτες της είναι κατά το ήμισυ καθηγητές πανεπιστημίου και
κατά το ήμισυ φοιτητές, για να διδάσκουν οι μισοί τους άλλους μισούς, κατακλείδα λοιπόν
όλων των παρεπομένων της Ελληνικής στάσης προς την μόρφωση (ίσως πλέον πρώην,
επαναλαμβάνω, στάσης προς τη μόρφωση) είναι το ανέκδοτο με τον πτυχιούχο Ε-Μι-Πι
(ΕΜΠ, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) και δοκτορά του Εμ-Αϊ-Τι (Τεχνολογικού
Ινστιτούτου Μασσαχουσσέττης): Τελειώνει ένας με άριστα το Πολυτεχνείο αλλά αντί να πάει
στρατό λέει να κάνει αίτηση στο Εμ-Αϊ-Τι . Τον παίρνουν, πάει, αριστεύει κι εκεί,
παντρεύεται Αμερικάνα, παίρνει το δοκτορά, θέλει κι αυτός και η γυναίκα του να έρθουν
στην Ελλάδα, της λέει ότι με άριστα δοκτορά Εμ-Αϊ-Τι σίγουρα όλες οι πόρτες θαναι
ανοιχτές, έρχονται , πάει στη ΔΕΗ, τον ρωτάνε «έχεις μέσον;» «Όχι» «Μην την κάνεις την
αίτηση, τζάμπα κόπος θαναι», του λέν τα ίδια στον ΟΤΕ , την καθησυχάζει τη γυναίκα του
ότι θα βρει πιο απλή δουλειά με το πτυχίο του από Ε-Μι-Πι, πάει κι εκεί , για εργολάβος,
«Έχεις πείρα;» «Όχι» «μην κάνεις αίτηση ..κλπ», πάει να πιάσει δουλειά οικοδομή «έχεις
μπράτσα; Όχι..». Απελπισμένος περπατούσε στην Συγγρού και σκεφτόταν πώς θα το πει στη
γυναίκα του που είχε αγχωθεί που από τα έτοιμα τρώγανε, ξαφνικά βλέπει ότι είχε έρθει ένα
τσίρκο. Πάει να ζητήσει δουλειά, του λέει ο επιχειρηματίας «Τούμπες ξέρεις να κάνεις; «
«Όχι» «Καλά δεν πειράζει, θα το συνδυάσουμε αλλιώς. Αριστοβάθμιος του Ε-Μι-Πι και του
Εμ-Αϊ-Τι δεν είπες;» «Ναι» «Έλα το απόγευμα στην παράσταση, θα τόχω οργανώσει».
Έρχεται κι η γυναίκα του να τον δει, έρχεται η σειρά του, λέει στο μικρόφωνο ο άλλος «Και
τώρα κυρίες και κύριοι θα δείτε έναν αριστοβάθμιο του Ε-Μι-Πι και του Εμ-Αϊ-Τι να κάνει
τούμπες» Του κάνει νόημα να κάνει τούμπα από ένα βάθρο ψηλά όπου τον είχε οργανώσει,
πέφτει αυτός σ’ένα κλουβί με λιοντάρια» Σηκώνεται όλο το κοινό όρθιο απ’την αγωνία, η
γυναίκα του δαγκώνει και τα νύχια της, αυτός πάνω στην τρεμούλα του μονολογεί
μεγαλοφώνως «Καλά ρε Θεούλη μου , χρειαζόταν να γίνω αριστοβάθμιος του Ε-Μι-Πι και
του Εμ-Αϊ-Τι για να με φάνε στο τέλος τα λιοντάρια;» Κι ακούγεται ένα λιοντάρι «Σκάσε ρε
ηλίθιε μη μας πάρουν χαμπάρι, κι εμείς πολιτικοί μηχανικοί είμαστε». (Προφανώς από
συνάδελφο δοκτορά στο Σαουθήστερν τάκουσα, που τόσοι και τόσοι δοκτοράδες θα το’λεγαν
«το μεγάλο μας τσίρκο». Αλλά λιοντάρια κυριολεκτικά, σαν και κείνα που σε τρώγανε σε
Ρωμαϊκές αρένες για θέαμα, ήρθαν πολύ αργότερα, και όχι στα ιδιωτικά, ούτε τα φέρανε
καλτσοβιομήχανοι που έγιναν εκπαιδευτές (μπάυ δε γουέϋ, ο Κανελλόπουλος του
Σαουθήστερν δοκτοράς ήταν κι ο ίδιος, όχι καλτσοβιομήχανος. Αλλού την είχε την διαρροή
και τον κάλο), τα λιοντάρια που σε τρώγανε, συν τοις άλλοις και για την τηλεθέαση, ήρθαν
στα δημόσια και βαράγανε Πανούσηδες (όχι τον Τζιμάκο, τον άλλο) με σιδηρογροθιές. Αυτά
όμως είναι αλλουνού www ευαγγέλιο. Τι λέγαμε; Α! Για το Γιώργο) .Ο γιός του ο
Θανασάκης πριν καλά-καλά μιλήσει καταγινόταν με τα ηλεκτρικά, έπιανε την πρίζα της
μπαλαντέζας κι έτρεχε να την βάλει στην πρίζα στον τοίχο, ερχότανε καμιά φορά στο
γραφείο των καθηγητών και σκαρφάλωνε στο τραπέζι να πάει στα καλώδια πίσω απ’τον
κομπιούτερ, ερχότανε και στο καφενείο κι άκουγε σοβαρά τις συζητήσεις των μεγάλων λες
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και καταλάβαινε, θα μου πεις τοι σόϊ σοβαρές συζητήσεις κάναμε οι μεγάλοι, αφού όπως
είναι προφανές μάλλον δεν ήταν και κεντρικό μέρος της συζήτησης η κάθε καινούργια
σαχλαμάρα που κατέβαινε στο μυαλό του κάθε καινούργιου Ανθόπουλου. Αυτό εννοώ ότι
άκουγε σοβαρά τους μεγάλους. Τους άκουγε να γελάνε με τα ασόβαρα του Ανθόπουλου, ή με
πιο ενδιαφέροντα αστεία, και γέλαγε κι αυτός , μπορεί να μην καταλάβαινε ακόμα αλλά
προφανώς εμπιστευόταν την αίσθηση του χιούμορ μας, γι’αυτό και γέλαγε Π.χ μια φορά
που απήγγειλα όσα μέρη θυμόμουνα απ’την περίφημη πορνογραφική παράφραση της
Οδύσσειας , ο Θανασάκης στην αγκαλιά της Γεωργίας, μαμάς του, χτυπιότανε απ’τα γέλια
τον βλέπαμε εμείς και γελάγαμε κι άλλο, μας έβλεπε κι αυτός να γελάμε κι άλλο και
χτυπιότανε κι αυτός ακόμη περισσότερο. Η πλάκα είναι που γέλαγε κι ο Μήτσος που μας
σέρβιρε κι ας λαμβάναμε πρόνοια να μην ακούει τι λέγαμε (μόνο σε μεταμεσονύκτιες ώρες,
στην ταβέρνα του Βαγγέλη στο Έλιος, όταν είχε αδειάσει κι είμασταν μόνο καθηγητές κι ο
Βαγγέλης, τα λέγαμε όλοι μαζί. Ο λόγος για τέτοιο «κρυφό σχολειό» ήταν μην ανησυχούν
παπούδες το σόϊ γράμματα θα μάθουμε στα εγγόνια τους, αλλά ανησυχούσαμε και τι σόϊ
συγκέντρωση θαχαν οι μαθητές αν διέρρεαν οι στίχοι και με την βοήθεια της
ομοιοκαταληξίας τους τούς απομνημημόνευαν και είχαν, και μάλιστα πάνω στην εφηβεία,
μια συνεχή τσόντα να τρέχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους (π.χ προσωπικά δεν
μπορούσα να θυμηθώ τα περί Κίρκης και Ναυσικάς, αυτά είναι τόσο ερωτικά που δεν
μπορεί κάποιος, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, να συγκεντρωθεί σε όσα δίνουν την
δυνατότητα απομνημόνευσης, γι’αυτό απήγγειλα μόνο τις Σειρήνες, τον Δούρειο ίππο, την
Πηνελόπη, που μέρη τους είχα μάθει στην Αμερική, από στόμα σε στόμα διαδίδονταν ,
άλλος θυμόταν ένα μέρος άλλος άλλο, και αλληλοδιδασκόμασταν (όμως στο στρατό ταχα
βρει και όλα μαζί σε τετράδιο φίλου). Α! Για όποιον δεν ξέρει την παράφραση είναι στο αρχείο 8
με τίτλο «Όμηρος-Μπόστ μπλούζ» Ερωτήσεις:1 Από πού ως πού Μπόστ; Ανώνυμος δεν τόγραψε;
2. Δεν είπα ότι δεν ήθελα να φτάσει στους μαθητές; Και τώρα δίνω όνομα αρχείου να το βρούνε;
Απαντήσεις: 1. Πολλοί έχουν εικάσει ότι το είχε γράψει, ανωνύμως, ο Μπόστ. Όμως από την
Σταυρωνία του Πέπε άκουσα ότι λέγεται πως το έγραψαν, πολλοί μαζί, φοιτητές του Πολυτεχνείου στο
απέναντι ημιυπόγειο καφενείο της οδού Στουρνάρα. Αλλά κι έτσι ναναι, το πολιτισμικό τους
προηγούμενο στην ανατρεπτική χρήση του δεκαπεντασύλαβου ήταν ο Μποστ κι όχι ο Ερωτόκριτος
στου οποίου την μελωδία τραγουδιέται. Ακόμα και στην μελωδία της Κάρμινα Μπουράνα να το
τραγουδήσει κανείς (ανετότατο κι αυτό (και πολύ ταιριαστό στην ραψωδία του Δούρειου Ίππου αφού
την Κάρμινα Μπουράνα την έχουμε όλοι συνειρμικά συνδέσει όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με την
άλωση του κάστρου στο “Excalibur”)) ακόμα λοιπόν και στην μελωδία της Κάρμινα Μπουράνα να το
τραγουδήσει κανείς η αύρα του Μποστ είναι παρούσα 2. α)Αφού περίμενα χρόνια ολόκληρα να πάει η
τάξη του Κώστα και του Γιάννη 20-21 χρονών (από έκτη δημοτικού πού ήταν όταν πήγα την Γλώσσα)
τον φώναξα τον Κώστα και του είπα ότι υπάρχει το-και-το αλλά να μη το πολυλέει σε όσους θα το
διέρρεαν στ’αυτιά αυτών πουναι ακόμη κάτω από 18 γιατί δεν πρέπει ναχουν περισπασμούς από το
διάβασμα στην ηλικία τους, άρχισε να γελάει ο Κώστας, βγάζοντας απ’την θήκη του κι έναν λάπτοπ
στον οποίο θα μουδειχνε βιντεοσκοπημένες τρελοσκηνές από παραλίες της στη Σκύρο όπου είχανε
κάνει με τον Σταμάτη επίσκεψη έκπληξη στην Χριστίνα που είχανε γαλλικού στην Γ και Β Λυκείου
αντιστοίχως και που τώρα υπηρετούσε στην Σκύρο. Πριν μου τις βάλει να δω τις τρελλοσκηνές μου
είπε «αυτή την παράφραση που λέτε κύριε την είχαμε βρει στο ίντερνετ πριν καν το λύκειο, στο
γυμνάσιο, πριν ακόμη το υπουργείο βάλει φραγή ανάμεσα στα τέτοια σάιτ και τα ΠιΣι των σχολείων.
Και μάλιστα υπήρχε με συνοδεία κινούμενων σκίτσων, κι επίσης με ή χωρίς αινίγματα που έπρεπε να
λύσεις για να σου δείξει κι άλλους στίχους. Από εξωσχολικό κομπιούτερ βέβαια δεν υπάρχει φραγή, να
ελάτε να το δούμε στο δικό μου ΠιΣι πριν σας δείξω αυτό που σας έλεγα»….β)Βάζω και στοίχημα ότι
ούτε ένας μαθητής (ούτε ο ίδιος ο Κώστας εκ των Γλωσσιωτών, πολλώ δε μάλλον ούτε ένας μη
Γλωσσιώτης) δεν θα κάτσει ποτέ να διαβάσει το παρόν αρχείο μέχρι την παρούσα σελίδα, θα τόχει
θεωρήσει εδώ και πολλές σελίδες αφόρητη ακαδημαϊκή πίεση και κείμενο που ακόμα και για να
αναφέρει τσόντα θα απαιτούσε ασκητισμό Βουδιστή (ούτε καν ορθόδοξου και μεσογειακού) μοναχού.
Άρα σιγά μην δει μαθητής το 8 στην παραπάνω παραπομπή στο αρχείο εκείνο (αυτά αν καν βρεθεί στο
παρόν αρχείο του παρόντος φακέλου του παρόντος σάιτ. Αν κάτσει ποτέ μαθητής να δει κατι δικό μου
θαναι στο σάιτ του σχολείου στο οποίο προφανώς δεν θα κάτσω να αναρτήσω το παρόν αρχείο (ή το
8!) αλλά τόσα και τόσα άλλα από εκδηλώσεις κλπ όπως κι όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Σιγά μην κάτσω
να αναρτήσω και μπινερλίκια σε ΠαγκαλοΑνθόπουλους λες και έχω την παραμικρή πρόθεση να
εγχειρίσω στο σχολείο οποιοδήποτε μέρος της ευθύνης για τις προσωπικές μου απόψεις περί αυτών!).

Απάντησα στις ερωτήσεις 1,2. Τέρμα. Πάμε παρακάτω: Αντί λοιπόν να πούμε εδώ την
παράφραση σε πορνό ας πούμε μόνο ένα στίχο της που είτε από κει ξεκίνησε κι έμεινε
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σαν γνωμικό, είτε ήταν ήδη γνωμικό και μπήκε κι εκεί (και μετά, μια και περί παραφράσεων
ο λόγος, ας πούμε μια επιτυχέστατη παράφραση, από τον Γιάννη, του «εγώ θα κόψω το
κρασί», αλλά όχι σε πορνό (!), και μετά πάμε στη 17Ν εκείνου του έτους που όλο και την
πλησιάζουμε κι όλο λέμε ή κάτι προηγούμενο που δεν είχε ειπωθεί ή κάτι επόμενο που
αποτελεί συνέχεια σε κάτι προηγούμενο). Ο στίχος: (ενώ γίνεται συνέδριο Μενέλαου,
Αγαμέμνονα, Αίαντα, Οδυσσέα και άλλων οπλαρχηγών, και προτείνεται από τον Αίαντα σαν
σχέδιο να παραστήσουν στην Τροία τους αστίατρους που εξετάζουν τις γυναίκες και να
βρουν στην Ωραία Ελένη σύφιλη και υπερμετρωπία και να της δώσουν παραπεμπτικό για
Συγγρού και ο Αγαμέμνων λέει ότι θα τους πάρουν χαμπάρι και…) «και δεν το θέλω ούτε
εγώ ούτε κανένας άλλος ενώ τη γλύτωσα μικρός να γαμηθώ μεγάλος». Τόπαμε και το
γνωμικό. Λοιπόν: Στο τέλος της χρονιάς η Σοφία πήρε, μετά από πέντε χρόνια στη Γλώσσα,
μετάθεση στον Βόλο που ήταν το σπίτι της και στη θέση της έγινε γυμνασιάρχης η Λένα (που
ήταν δυο χρόνια στην Γλώσσα και θα έμενε άλλα δυο πριν πάει κι εκείνη στον Βόλο, όπου
ξανασυνυπηρετήσανε με την Σοφία αλλά σαν καθηγήτριες κι οι δυο, όχι σαν διευθύντριες)
Στο τέλος της πρώτης χρονιάς της Λένας ως διευθύντριας μας ήρθε ειδικός από το Βόλο, ο
Κώστας, να μας επιμορφώσει, εμάς τους καθηγητές , στα κομπιούτερ αφού προηγουμένως
μας έστειλε Γλωσσιώτης ομογενής απ’την Αμερική καμιά δεκαριά κομπιούτερ για να
διδάσκεται το μάθημα πληροφορικής στα σοβαρά κι όχι θεωρητικά ή με το σταγονόμετρο. Ο
Γιάννης της Λένας, όπως είπαμε, για φωτογραφίες ήταν καλλιτέχνης όχι μόνο στο να τις να
τραβάει και να τις παρουσιάζει αλλά και να τις επιλέγει, αυτό δε υπό την έννοια του να
ανακαλύπτει νέα μονοπάτια στο νησί ή να ξαναδημιουργεί παλιά (τον συμβουλεύονταν μέχρι
και οι χαρτογράφοι) είτε περιπλανώμενος σε παραλίες και κορυφές μόνος είτε με μαθητές
είτε με εξ ίσου κινητροποιημένους ενήλικες (μέχρι σε δωδεκάωρες εκδρομές. Για παραπάνω
είχε εξαντληθεί η έκταση του νησιού όχι οι μανιακοί της εξερεύνησης (προσωπικά εγώ μόνο
από την πολυθρόνα τον ακολουθούσα στις περιπλανήσεις του, περίμενα να τις κάνει σλάϊντς
και να τις προβάλει σε τοίχο)) ο Γιάννης λοιπόν, αν και φιλόλογος, ξημεροβραδυάστηκε
λίγο καιρό κι από καλλιτέχνης έγινε και τεχνικά ειδικός στο να επεξεργάζεται και να αναρτά
και φωτογραφίες και μουσική κλπ. στο ίντερνετ. Σε ένα χρόνο ανέβασε ένα τεράστιο σάιτ
που είχε από περιπλανήσεις σε καλντερίμια της Γλώσσας μέχρι συνταγές για γλυκά και
βότανα, από στίχους για αποκριάτικα «γαμοτράγουδα» (στην Γλώσσα τα καταπληκτικά της
Δόμνας Σαμίου δεν τα ακούγαμε μόνο από δίσκο, αλλά και λάιβ από τις γιαγιάδες που τα
έλεγαν σέρνοντας τον χορό και επανελάμβαναν όσοι και όσες ακολουθούσαν) μέχρι έθιμα
και τοπικές ενδυμασίες, από έργα Σκοπελιτών λογοτεχνών (που τους ξέραμε μα δεν ξέραμε
την καταγωγή τους) μέχρι κτιστών και μαστόρων, από την ιστορία σε φωτογραφίες
κτισίματος του σχολείου μέχρι την ιστορία του νησιού τον καιρό του Βαρβαρόσα και από τη
μυθολογία των Μινωϊκών καιρών μέχρι …(ας μη τα επαναλάβω εγώ, ο Μάντος μου είπε ότι
το ξανανεβάζουν το αρχικό σάιτ και προσθέτουν και ότι έγινε έκτοτε). Το σάιτ μάλιστα πήρε
το 2ο πανελλήνιο βραβείο για τέτοιο θέμα (κατά μια σύμπτωση δε φοβερή, η κοπέλα που
ήταν, με τους μαθητές της κι εκείνη, υπεύθυνη για το σάιτ της Αρεόπολης που πήρε το 1ο
βραβείο ήταν αδελφική φίλη της καθηγήτρια πληροφορικής που ήρθε μετά την μετάθεση του
Γιάννη και της Λένας στον Βόλο και κάποτε ήρθε στην Γλώσσα κι έτσι κανονίστηκε και
γνωρίστηκαν από κοντύτερα όσοι άκουγαν ο ένας για τον άλλο μόνο μέσω των δημιουργιών
τους). Επίσης, το σάιτ το μετέφρασα εγώ στα Αγγλικά για να το διαβάζουν τα εγγόνια
ομογενών. Για το έτος που τον Γιάννη σχεδόν τον έχασαν και τα βουνά και τα μονοπάτια
αλλά που ο Γιάννης επέμενε ότι η οικογένεια πιο πολύ είχε χάσει την Λένα που με τα
καθήκοντα διευθύντριας συχνά έμενε σχολείο κι ως τις 11, ο Γιάννης μια φορά στο καφενείο
ώσπου να συζητηθεί ένα άλλο θέμα ανάμεσα στην Λένα και σε άλλους συναδέλφους,
σκάρωσε, ψιθυριστά και γελώντας κάθε τόσο καθώς την σουλούπωνε, την εξής παράφραση
του «Εγώ θα κόψω το κρασί» (ας δούμε πρώτα το αρχικό: Εγώ θα κόψω το κρασί:
Παραπονιέσαι ότι έγινα μπεκρής/μα φταις εσύ κι αν έχω πιάσει το ποτήρι/όμως αν θέλεις θα
το κόψω το κρασί/εγώ ποτέ μου δεν σου χάλασα χατήρι/Εγώ θα κόψω το κρασί/για σένα
αγάπη μου χρυσή/εγώ θα κόψω το κρασί για σένα μόνο/αφού απ’τα χείλη σου τα δυό/μπορώ
αχόρταγα να πιω/απ' το κρασί που μόλις πίνω/ξανανιώνω) την οποία πριν την δούμε ας πούμε
κι ότι μετά την έγραψε και την τοιχοκόλλησε πάνω απ’τον ΠιΣι του σχολείου στον οποίο
δούλευε και δήθεν για κάτι άλλο της είπε να πάνε εκεί κι η Λένα να το παρατηρήσει τυχαία…
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Εγώ θα κόψω το PC:(προφερόμενο ΠιΣι): Παραπονιέσαι πως κολλάω στο PC/μα φταις εσύ κι
αν έχω πιάσει την οθόνη/εγώ που ήμουνα παιδί της εξοχής/τ’άρχισα όλα γιατί θες να μένεις
μόνη/Εγώ θα κόψω το PC/ αλλά βοήθα με κι εσύ/εγώ θα κόψω το PC για σένα μόνο/αν στο
κορμί σου το γλυκό/μπορώ ελεύθερα να δω/την real οθόνη που όταν βλέπω ξανανιώνω.

Με αυτό ο Γιάννης άνοιξε και για ανθρώπους που μπορεί να ήταν συμπεριπατητητές του,
μα όχι στα βουνά, ένα μονοπάτι. Προσωπικά εννοώ ότι κατάλαβα ότι η καλή παράφραση δεν
χρειάζεται να είναι μόνο για καλαμπούρια όπως ο θαυμασμός μου για τις πολιτικές
επιθεωρήσεις με έκανε μέχρι τότε να νομίζω (όχι ότι είχα κάνει ποτέ καν τέτοιες
παραφράσεις! Και για να μην αρχίσουμε να αναδίδουμε και κανα τόνο τύπου “how I did it”
σαν βιογραφούμενου Αμερικανού που εκπλήρωσε Αμερικανικό όνειρο επιτυχίας, ας
ξεκαθαρίσω ότι οι μόνες παραφράσεις που εγώ είχα κάνει πριν ακούσω τον Γιάννη ήταν
είτε φροντιστηριακές παραφράσεις δημωδών (πρόσφατες, και επιπέδου «μάννα σου λέω
δεν μπορώ δημόσιο να δουλεύω θα πάρω το πτυχίο μου να πα’να κάνω δέσμες…μαύρα
λεφτά που βγάζουμε εμείς στις μαύρες δέσμες…», και που ούτε καν ήτανε σωστά
πληροφορημένες για το δημόσιο όπως ήδη δείχνουνε όλα αυτά με τον Γιάννη και την Λένα)
είτε φοιτητικές (του καιρού πριν καν επιτραπούν οι τσόντες και τα τραγούδια του λουλά και
που ήταν επιπέδου μεταγραφής των δε στα μεν, και ακόμα κι αυτές τις έφτιαχνα «με την
βοήθεια του κοινού» (που λένε τώρα) π.χ. έλεγε το τραγούδι «ζούλα γίναν οι λουλάδες τα
ξεροτσίμπουκα κι οι παλιομπαγλαμάδες» τόκανα εγώ «ζούλα κάναν τον Γκουσγκούνη, τον
Αράπη και…και…και…και τι;», «ζούλα κάναν τον Γκουσγκούνη, τον Αράπη και το
πλακομούνι» πρόσθεσε ο συμφοιτητής, φυσικός, Βίκτορας που άκουγε τον παραφραστή να
σκέφτεται μεγαλοφώνως). Ο Γιάννης λοιπόν ξεκαταπίεζε τον ακροατή του ώστε να μη
χρειάζεται να είναι μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα, τέλος πάντων ο ίδιος ίσως θα τόλεγε
απλώς «να είσαι ουσιαστικός», μεγάλο μάθημα (και με ευχαριστότατο τρόπο έμπρακτο στο
τρόπο που έφτιαξε και που παρουσίασε την παράφρασή του). Εν κατακλείδι έτσι έμαθα να
φτιάχνω παραφράσεις κι εγώ. Πάμε τώρα στο τεράστιο μάθημα που πήρα από την Λένα όταν,
την χρονιά που πήγα στην Γλώσσα, την γιορτή της 17 Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο την
κάναμε μαζί. Πού ακριβώς κολλάει φυσικός εκεί; Να πώς: Όταν πήγα έπρεπε να διδάξω
«φυσική , χημεία, βιολογία, γεωλογία, αστρονομία, γεωγραφία». Ευτυχώς είπανε ότι
πρωτοδιόριστοι να μη διδάσκουνε στην Α Λυκείου που σε δυο χρόνια θα έδινε
μεταρρυθμισμένες εξετάσεις, έτσι έφυγε η γεωλογία, κι αργότερα μουπε η Σοφία «ρε
πανεπιστήμων κάτσε να σε απαλλάξω από αστρονομία που κάποτε την είχα κάνει», όλα καλά
κι όλα ωραία, ακόμη κι η γεωγραφία α΄ γυμνασίου, αλλά η γεωγραφία β΄ γυμνασίου με
τρόμαζε, αντιθέτως δεν τρόμαζε την Δήμητρα που ήταν Γαλλικού αλλά την τρόμαζε η
φιλοσοφία Γ Λυκείου. Την ρώτησα «αλλάζουμε;». «Ευχαρίστως αλλά πώς; Υποτίθεται ότι
αφού έκανα Γαλλική φιλολογία και αφού οι φιλόλογοι ασχολούνται με φιλοσοφία, άρα εγώ
την έχω διδαχτεί, εσύ όχι» Είπα στην Σοφία «Μα τον καιρό του Πλάτωνα που η γλώσσα του
δεν ήταν για τους συγχρόνους του αρχαία για να χρειάζεται φιλόλογο για να γίνει
κατανοητή, η φιλοσοφία δε θα ήταν φιλολογικό μάθημα, αλλά μάθημα και περί
μαθηματικών και περί φυσικής και περί οποιοδήποτε άλλου θέματος απασχολούσε την
σκέψη του Πλάτωνα, πάντως όχι περί των αρχαίων ελληνικών, και αφού δεν διδάσκεται
στα αρχαία το μάθημα άρα τι ρόλο παίζει η φιλολογία; Τον Αϊνσταϊν που έγραφε στα
Γερμανικά πρέπει να τον διδάσκει καθηγητής Γερμανικών ή καθηγητής φυσικής; Και τον
Νεύτωνα που έγραφε Αγγλικά;» «Μη με μπερδεύεις πανεπιστήμων, εγώ άλλο θα τους πω στη
διεύθυνση, ότι το δοκτορά σου γράφει φιλόζοφυ ντόκτορ , πάει και τελείωσε, διδάσκεις
φιλοσοφία, κι η Δήμητρα γεωγραφία στη β΄ γυμνασίου» «Και πούσαι Δήμητρα, αν
κατάλαβα καλά θακανες εσύ την γιορτή της 17Ν με την Λένα ως φιλολογούσα. Αφού τώρα
έγινες γεωγραφούσα και φιλολογών έγινα εγώ, αναλαμβάνω και την γιορτή» «Δεν είναι
ανάγκη, ευχαριστώ» «Όχι, θα χαρώ να αναλάβω, ειλικρινά» «Εντάξει, ευχαριστώ» «Κι εγώ»
Πριν πάμε στην γιορτή πάμε να δούμε και κάτι που, την επόμενη χρονιά, παρά λίγο να γίνει
παρενέργεια του ότι ανέλαβα την φιλοσοφία, αλλά τελικά έγινε η πιο όμορφη έκπληξη κι
ευκαιρία να αρχίσω να γνωρίζομαι ακόμη καλύτερα με την οικογένεια του Γιάννη για τον
οποίο λέγαμε από αρχή-αρχή (με τον πατέρα του είχαμε συνταξιδεύσει κάποτε στο καράβι
και κάπως γνωριζόμασταν ήδη). Λοιπόν: Η Βάρσα , μεγαλύτερη αδελφή του Γιάννη μα από
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άλλο πατέρα, είχε φωτογραφική μνήμη και μούχε γράψει μια φορά στην φιλοσοφία ένα
διαγώνισμα που ήταν τόσο κατά λέξη που νόμισα ότι αντέγραψε και την έβαλα μόνη στο
γραφείο να το ξαναγράψει και μου το ξαναπαρήγε σαν φωτονατίγραφο, και μούπε «μην
ανησυχείτε κύριε, δεν αντιγράφω, απλώς έχω φωτογραφική μνήμη» και όταν της είπα ότι και
μια λέξη να ξεχάσει έτσι, ένα «δεν» αλλάζει όλο το νόημα και αν δεν καταλαβαίνει
πραγματικά κάτι τότε η φωτογραφική μνήμη δεν βοηθάει , με ξανακαθησύχασε «δεν θα
συμβεί τίποτε τέτοιο, κύριε». Έβαλα ένα διαγώνισμα πάνω στις απόψεις του φιλόσοφου
Μπέρκλεϋ και συνέβη το μοιραιο, η παραλειψη ενός «δεν». Οκεϋ, δεν ήταν μόνο αυτά που
ρώταγα, να αλλάξει το 20 σε 0 αλλά άλλαξε σε 18. Με άρχισε «Γιατί όχι 20;» «Ξέχασες το
«δεν» κι άλλαξε το νόημα» «Ποιό νόημα; Αφού η φιλοσοφία δεν έχει κανένα νόημα.
Αργόσχολοι μαλάκες την βγάζουνε» «Από δημοκρατικής άποψης δεν θα μπορούσαν να πουν
κι αυτοί το ίδιο για τις δικές σου απόψεις;» «Όχι, γιατί εγώ μιλάω αντικειμενκά, αυτοί και
μόνοι τους το λένε ότι μιλάνε υποκειμενικά. Υποκειμενικό ιδεαλιστή δεν τον λέει και το
βιβλίο τον Μπέρκλεϋ;» « Τώρα έδειξες ότι είναι αργόσχολος μαλάκας;» «Μια στιγμή να σας
πω παραδείγματα, όπου και να ανοίξω το βιβλίο. Να: «Οι ποσοτικές αλλαγές φέρνουν την
ποιοτική». Έχει κανένα νόημα; Να κι άλλο:...Διάβασε μια φράση του Χέγκελ που
τουλάχιστον εγώ θάλεγα ότι μου διέφευγε κάποιο της νόημα. «Τι κάνουν οι φιλόσοφοι; Λένε
μαλακίες, τις λένε και λατινικά για να κάνου φιγούρα «εσσε εστ περσιπι» (σούφρωσε και το
στόμα της για να κανει σαν την μαντάμ Σουσού όταν το παίζει γαλλομαθής, για να τους
ειρωνευθεί ακόμα πιο πολύ) Της είπα «Οκεϋ, θα σου βάλω 20, αλλά απλώς επειδή μου είπες
απορία για τις ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές , και θα κάνουμε μια βδομάδα Μαρξ για να
καταλάβουμε τι νόημα είχε αυτό που είπες ότι δεν έχει νόημα, και τι άλλα έλεγε η φιλοσοφία
του γιατί το βιβλίο τα παραέχει περιληπτικά». Θάπρεπε να το αναμένω αλλά μούρθε ξαφνικό
το ντόμινο παρενεργειών: Ο Γιώργος κι ο Μήτσος το άλλο πρωί με περίμεναν πριν την
προσευχή με ένα βιβλίο φιλοσοφίας στο χέρι «θέλουμε αλλαγή βαθμολογίας μέσω αποριών»
«Πείτε μου μια απορία» Άνοιξε ο Γιώργος το βιβλίο σε μια τυχαία σελίδα και είπε «Να, εδώ
τι λέει;» «Ρε α-παράτα μας». Την άλλη ώρα μπήκε η Ελένη που δίδασκε οικονομικά έξαλλη
«Εκεί που γράφαμε διαγώνισμα, με ρώτησε η Βάρσα σε ποιαν σελίδα απαντιέται μια
ερώτηση που τους έβαλα και της είπα «τι σχέση έχει αυτό; Δεν σου λέω» και βρόντηξε το
χέρι της στο θρανίο και είπε «θα πω στην διευθύντρια ότι αν γράψω σκατά δεν θα φταίω
εγώ» και μου πέταξε το γραπτό κι έφυγε βροντώντας και την πόρτα. Απαιτώ να δω τους
γονείς της, τουλάχιστον την μητέρα της αν ο πατέρας της δεν μπορεί να έρθει σε ώρα
πρωινή». Είπα «ωχ! Αυτό είναι παρενέργεια από το-και-το πού’γινε χτές. Κάτσε να βρούμε
κοινές κενές ώρες στο πρόγράμμά μας και να ρωτήσουμε την μαμά της αν μπορεί ναρθεί
τότε, και νάμαστε μαζί»…Όταν ήρθε η μαμά άρχισε κατ’ευθείαν προς την Ελένη «Λοιπον, τι
ζητάτε; Να αποβληθεί η κόρη μου απλώς ή και να την βάλω σε ίδρυμα;», και με το που πήγα
να ανοίξω το στόμα μου με ξάπλωσε στο καναβάτσο λέγοντας «Κύριε Αλεβίζο, εσείς με αυτά
που σας είπε εχτές και δεν της δώσατε αποβολή , σημαίνει ότι δεν θέλατε να κάνετε
παρέμβαση εχτές. Γιατί επομένως θέλετε να κάνετε σήμερα;». Ομολογουμένως πολύ πιο
φιλοσοφημένο απ’οτιδήποτε ο καθηγητής φιλοσοφίας θάχε να πεί. Ξαφνικά μπήκε, πολύ
συνοφρυωμένος, ο πατέρας της, και φίλος μου, Γιώργος, αλλά σε πλήρη απόσταση απ’την
φιλία. Πλησίασε κατ’ευθείαν σε μένα «κύριε Αλεβίζο, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί εχτές δεν
αποβάλλατε την κόρη μου παρ’όλα αυτά που σας είπε για τους φιλοσόφους εντός αιθούσης».
Μια στο καρφί και μια στο πέταλο; Από δεξιά και αριστερά ταυτοχρόνως; Και μέσω της
διαφωνίας τους και μέσω της συμφωνίας τους; Μάτ. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο από μηχανής
θεός, η μάλλον η από μηχανής θεά, κρατώντας κάτι φακελάρες αγκαλιά, τελείως περαστική,
η Λένα, γυμνασιάρχης τότε όπως είπαμε, και είπε, βάζοντας τους φακέλους σε κάτι συρτάρια
και ξαναφεύγοντας χωρίς καν να σταματήσει το περπάτημα μιλώντας. «να προσέξετε την
ανατροφή των μικρών. Ο Γιάννης, πρώτη γυμνασίου παιδί, είπε προχτές την Ναυσικά
τσιμπουκλού» (η Ναυσικά του Μάντου ήταν στη β΄ γυμνασίου) «Άρα λοιπόν η Βάρσα σε
ίδρυμα κι ο Γιάννης φυλακή; Παιδιά είναι, θα την πουν την σαχλαμάρα τους , δεν θα την
πουν;» Ο καλός καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται, ο Γιώργος ξαφνικά είπε στην γυναίκα
του «Αντιγόνη πέρασε έξω σε παρακαλώ» «Μα..» «Πέρασε σε παρακαλώ έξω» Είπε σε μας
«Αν τα δικά μου τα παιδιά ξαναπούν κάτι τέτοια , να το τηλέφωνό μου στην δουλειά». Και
βγήκε και πήρε αγκαζέ ταυτόχρονα, ευγενικότατο και αποφασιστικότατο και
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κατευναστικότατο, καθώς έφευγαν, την Αντιγόνη. Δεν γινόταν προφανώς να τρέξω να
συγχαρώ τον Γιώργο για το πώς το χειρίστηκε το θέμα (και μάλιστα εντός δευτερολέπτων,
και σε τρία μέτωπα και βάλε), γινόταν μόνο να τρέξω να ευχαριστήσω την από μηχανής θεά
και να της πω και «ρέστα ο Γιώργος! Και ακροβάτης και σπαθί! Άψογος!». Και, για μένα
τουλάχιστον, δάσκαλος! Α! Δεν είπα ακόμα τίποτε για τον ένα χρόνο μεγαλύτερο αδελφό του
Γιάννη, τον Δημήτρη (του Γιώργου γιος κι ο Δημήτρης) που ήμασταν και σειρές αφού τότε
που διορίστηκα κι εγώ πήγε κι ο Δημήτρης στην α΄ γυμνασίου. Tην πρώτη μέρα πρόβλεψα
οτι θάταν απο τους πρώτους λόγω των πολλών ερωτήσεων που έκανε και οι οποίες επίσης
έδειχναν εξωσχολικές ασχολίες με διαβάσματα κλπ. Αλλά γρήγορα, απ’την πρώτη κιόλας
χρονιά, αρχίσαμε και τσακωνόμασταν γιατί ρώταγε σε ανύποπτο χρόνο καλές ερωτήσεις μεν
αλλά σε καμία αναφορά με το μάθημα, π.χ. ρώταγε βιολογία την ώρα γεωγραφίας και
αντίστροφα. Απ’τις φωνές μου που ακουγόταν και στις άλλες τάξεις, ο Γιάννης για πλάκα
είχε κρεμάσει στο γραφείο μια φωτογραφία των Τόμ και Τζέρρυ στην οποία ο γάτος είχε
γραπώσει απ’τον λαιμό τον Τζέρρυ και τον αγριοκοίταγε, κι είχε γράψει (ο Γιάννης) από
κάτω «Who is who?». (Την άλλη χρονιά που ήρθε ο μικρός Γιάννης, με κοντό παντελόνι
ακόμα , ο μεγάλος Γιάννης (της Λένας) πρόσθεσε στην φωτογραφία και τον μικρό αδελφό
του Τζερρυ, τον Τέρρυ, εκείνον που φοράει και μπέϊμπυλίνο με παραμάνα). Για το μυαλό του
Δημήτρη θα πω μόνο ότι, όταν έδινε πανελλήνιες , κάναμε πριν γράψουν βιολογία τέσσερις
ενισχυτικές διδασκαλίες και ήρθε μόνο στην τελευταία , την προηγούμενη μέρα, λέγοντας
μάλιστα «ούτε διάβασα, ούτε θα διαβάσω, ότι ακούσω σήμερα κι άμα πέσει έπεσε» Ήταν
μάλιστα και μόνος του στην τάξη, οι άλλοι είπαν να κάνουν την τελευταία επανάληψη μόνοι
τους, Είχα αφήσει για κείνη την μέρα τον ευτροφισμό. Τα μισά θέματα την άλλη μέρα ήταν
ευτροφισμός και ο Δημήτρης έγραψε 9,5. Απορρόφησε δηλαδή το 95% απλώς ακούγοντας.
Απλώς επέλεγε αυτός πότε το άνοιγε το ντουλαπάκι με το μυαλό. Τέλος πάντων σπούδασε
ψυκτικός και από καιρό τέλειωσε και φαντάρος και δουλεύει και όλοι στο χωριό λένε πόσο
και τα δυό αδέλφια προσέχουν τη μαμά τους. Μια φορά αργότερα, επί Μάντου ως
γυμνασιάρχη, εκεί που από αφηρημάδα διάβασα, αντί να παραλείψω να διαβάσω, τι
έγραφαν τα χαρτόνια που δίνουμε στα παιδιά στους διαγωνισμούς για να μην ακουμπάει η
κόλλα στο θρανίο (που ίσως να μην είναι λείο κλπ), είδα πάνω γραμμένο «Το ροκ το
Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο/που το χορεύεις σταυρωμένος στο κενό/το ρόκ το Ελληνικό είναι
ζεϊμπέκικο/δική μας σκάλα σε δικό μας ουρανό». Τόβαλα χωριστά για να ρωτήσω την
επόμενη φορά που θα γράφανε ποιός έγραψε τέτοια απάντηση στο “Staircase to heaven”,
ρωτάω «ποιός το έγραψε αυτό;», νέκρα, ξαφνικά σηκώνει δειλά το χέρι του, ίσως και με
λυγισμένο το δάχτυλο, ο Δημήτρης «Εγώ κύριε» «Ααα! Δεν μας τάχες πει αυτά. Γράφεις
τέτοια πράματα; Να έρθεις μετά να σου πάρω συνέντευξη πώς τούρθαν τέτοια πράματα του
ποιητή» «Κύριε, ο Τουρνάς τόγραψε, ο Μητροπάνος το τραγουδάει, εγώ στο ραδιόφωνο
τάκουσα. Νόμισα ότι ρωτούσατε ποιος τογραψε επειδή ο κύριος Μάντος είχε πει ότι
απαγορεύεται να γράφουμε στα χαρτόνια, γι’αυτό είπα «εγώ»». Με τέτοιους πιτσιρικάδες
είναι να μη νιώθεις ότι ακόμη κι οι τοίχοι του σχολείου τραγουδάνε; (ποιους στίχους; Ποιούς
άλλους;: «ακόμα κι αν φύγεις ως την άκρη του κόσμου θασαι πάντα δικός μου, θάμαστε
πάντα μαζί») Α! Το τμήμα της Ναυσικάς και του Δημήτρη είχε 28 παιδιά ενώ τα άλλα είχαν
το πολύ 15. Απορούσα γιατί, κι έτυχε και το ρώτησα στον Άγγελο τον ταξιτζή μια φορά σε
ώρα μεγάλης διαδρομής και μούπε «Ρώτα γενέθλια και θα δεις ότι για τους μισούς είναι
παρόμοια. Θυμάσαι μια χρονιά που είχε όλη η Ελλάδα χιόνια την επόμενη της Καθαράς
Δευτέρας;» «Θυμάμαι, είχε κλείσει κι η Αθήνα» «Εδώ είχαμε αποκλειστεί 15 μέρες και είχε
κοπεί και το ρεύμα. Χωρίς τηλεόραση κι όλο κάτω απ’τα παπλώματα για ζέστα τι θα
γινότανε;» (Πάντως ήτανε δεκαετία ’80 που η τηλεόραση ήταν ευρύτατα διαδεδομένη, όχι
δεκαετία ’60 πουχε βγει και το γνωμικό «το γαμήσι είναι η τηλεόραση του φτωχού», τέλος
πάντων οι στίχοι του Νταλάρα «το πιο ζεστό καλοριφέρ είν’τα φιλιά σαν θα κοιμόμαστε
κουκλίτσα μου αγκαλιά….κι έτσι δεν θαχουμε ανάγκη κι από φώτα θα την περνάμε μια χαρά
ζωή και κότα κλπ» ούτως ή άλλως εφαρμοζόταν) Μίμος καθηγητών ήταν κι ο Δημήτρης, όχι
μόνο ο αδελφός του ο Γιάννης, αλλά οι δικές του μιμήσεις βασίζονταν για την
αναγνωρισιμότητα του αντικειμένου τους, όχι στην παρατηρητικότητα για μπόντυ
λάνγκουατζ και τονισμούς φωνής αλλά στην παρατηρητικότητα για άλλες λεπτομέρειες:
Φέτος το Πάσχα, 6 χρόνια μετά την αποφοίτησή του, που είχα πάει σπίτι τους να χαιρετήσω
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και την Αντιγόνη και τον Γιώργο που έμαθα ότι πήρε σύνταξη, με παρέστησε στους γονείς
του και είδα λάιβ την παρατηρητικότητα αυτή: Κάνει ότι λύνει μια άσκηση στον πίνακα
λέγοντας «Μη γράφετε ακόμα, συγκεντρωθείτε τώρα να καταλάβετε, και μετά την γράφετε
με την ησυχία σας». Γράφει και μιλάει πυρετωδώς και μόλις ήταν έτοιμη η άσκηση και
γραμμένη παίρνει μια απότομη στροφή και κατά λάθος σβήνει με τον αγκώνα την μισή έτσι
που ούτε γραπτά να μη βγαίνει νόημα, και λέει «τώρα γράψτε την» «Μα…» «Ασ’τα λόγια
και γράφε» . Μου επανέλαβε κι ένα περιστατικό που μουχε πει ο Θρασύβουλος απ’την τάξη
τους χρόνια μετά (δεν μου τόλεγαν «για να μη νομίσω ότι γέλαγαν μαζί μου και
στενοχωρηθώ»). Έλεγε σε μια άσκηση «στοιβάζουμε τούβλα» και με ρώτησε η Νικολέττα τι
θα πει «στοιβάζουμε». Εγώ νομίζοντας ότι το κάνει για κωλυσιεργία , να χάνουμε ώρα με
εξηγήσεις, πήγα από πάνω της και φώναζα «σοβαρολογείς ότι δεν ξέρεις τι θα πει
«στοιβάζουμε»;»Και γιατί γελάς; Άρα ξέρεις αλλά κάνεις πως δεν ξέρεις για να χάνουμε
ώρα» Εκείνη απλώς δεν μπορούσε να κρατηθεί , κι οι άλλοι μετά βίας κρατιόντουσαν μη
ξεκαρδιστούν, γιατί όλοι το άκουγαν σαν ««σοβαρολογείς ότι δεν ξέρεις τι θα πει «στη
βάζουμε»;». Επίσης η τάξη του Δημήτρη είχε ανακαλύψει και την εξής πατέντα αντιγραφής
(κι αυτά τα λένε μόνο χρόνια μετά την αποφοίτηση, οι πατέντες αντιγραφής δεν
ομολογούνται για να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κι άλλοι, ίσως αν δεν ξέραν ότι
θάφευγα να μη μου τις εξηγούσαν ποτέ ούτε εμένα). Βλέποντας ότι έπινα το μπουκαλάκι
νερό μονορούφι μου αγόραζαν νερά για να κοιτάξω στο ταβάνι και να αντιγράψουν,
βλέποντας όμως ότι τοπινα πολύ γρήγορα και δεν προλάβαιναν είχαν έτοιμα σκονάκια και
ενώ κάποιο φώναζαν «10-9-8-7…» και χειροκρόταγαν μαζικά για να νομίζω ότι όλοι εμένα
κοιτάγανε αυτοί αντάλλαζαν σκονάκια, α! σκονάκια έλεγαν και τα δικά μου μικρούλια
συνειρμόχαρτα που κάθε τόσο έγραφα γιατί τόση ώρα επιτήρηση όλο και κάποια ιδέα θα
σουρθει για κατι, για δε το περιεχόμενο συμπέραναν ότι είμαι ποιητής και τα γράφω πριν
ξεχάσω πως έβγαινε η ομοιοκαταληξία. Ένας άλλος Δημήτρης , ο Μήτσος που αναφέραμε
απ’την τάξη της αδελφής του Δημήτρη της Βάρσας, μου εξήγησε άλλη πατέντα, με την
οποία είχε γράψει καλύτερα κι απ’τον μέλλοντα σημαιοφόρο, τον Γιώργο, κι από την
Πουλχερία, και που όμως έπιασε σαν πατέντα απλώς κατά τύχη (α! 9 χρόνια μετά μου την
απεκάλυψε που τον ρώτησα, εκεί που ψώνιζα ψάρια απ’την καρότσα του, μη μου μείνει
απωθημένο η απορία όταν θάφευγα): είχα βάλει δύσκολο θέμα θεωρίας και είχα πει ότι αν το
γράψουν αυτό δεν πειράζει να μη γράψουν κι άσκηση γιατί ήταν χρονοβόρο , αυτός τοχε
αντιγράψει για σκονάκι σε ολόκληρη κόλλα κι όταν είδε ότι μόνο αυτό έβαλα απλώς έγραψε
το όνομα του και μου τόδωσε στο τέλος , δεν χρειάστηκε καν να το αντιγράψει. Όταν το
άκουσαν αυτοί που θα έγραφαν πανελλήνιες πέρσι μου είπαν «Ελάτε κύριε, λύστε τα θέματα
φυσικής και δόστε τα στο Μήτσο. Έρχεται πούρχεται με τη ντουντούκα και μας διακόπτει με
τα ψάρια του εκεί που γράφουμε, αν έχει τη λίστα με τα «σωστό-λάθος» θα φωνάζει σαργοίλούτσοι κι εμείς θα καταλαβαίνουμε. Στα πολλαπλής επιλογής Α-Β-Γ-Δ μουπαν κάτι άλλα
ονόματα ψαριών, π.χ. Αθερίνα=Α, στα δε αριθμητικά τοχαν έτοιμο: «Στα 11, 54 μέτρα από
την ακτή χτυπιόταν ο λούτσος επί 13,5 δευτερόλεπτα πριν τον βγάλω»Υπάρχει άλλο
επάγγελμα που τόσο να σε γεμίζει;!) Παραήταν πυρετικός όμως ο μέχρι τουδε τροπος
σερφαρίσματος πάνω στις αναμνήσεις και τους συνειρμούς τους και θα μας πάρουνε για
μαστουρωμενους (πάντα ορθολογιστές όμως!) Α!: (τελικά κι αυτό συνειρμό έφερε:) όταν ο
Νίκος ο ρίπτης που λέγαμε, από το ΄Ελιος, ήταν ακόμα Β Γυμνασίου τον πέτυχα μια φορά
στην Γλώσσα που έρχονταν για αγγλικά στην Όλγα την κοπέλα του Γρηγόρη (που τότε
ακόμη δεν τον ήξερα παρά απο διηγήσεις του Πέπε, τον έμαθα τη επόμενη χρονιά όπως και
την Όλγα και τα μπράουνις που μας φιλεύανε μαζί με μουσική από “Working class hero”
του Λέννον μέχρι Κηθ Τζάρετ και Νουβώ Φλαμένκο και τζάζ που το να την εντοπίσω ή να
θυμηθώ πώς λεγόταν ξεπερνάει τις λίγες μου γνώσεις για το θέμα, ξέρω ότι τον Μίνγκους τον
είχε φέρει αυτοπροσώπως στην Γλώσσα η Όλγα με έξοδα του πολιτιστικού συλλόγου (και
τους έκανε πλάκα ο Νίκος ο πράκτωρ που του παραγγείλανε εισιτήριο «Μίκους είπες; Πώς
γράφεται; Με γιώτα ή όπως μήκους-πλάτους-ύψους;») εγώ πιο πολύ τσίμπησα με δυο
συγγραφείς που έμαθα απ’τον Γρηγόρη και που τα βιβλία τους μου δάνεισε , τον Βασιλάτο
που είχε γράψει το «Η Ευρώπη του Ιησού Μπάαλντερ» και τον Γεωργίου-Ξυφτίλη που είχε
γράψει το «Το τέλειο κράτος . Η νύχτα των ερπετών», αλλά λεπτομερέστερες (ή μάλλον
λεπτομερέστατες) εξηγήσεις του περί τίνος πρόκειται και για το ένα και για το άλλο ας τις
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πούμε πουθενά αλλού (τελικά στο αρχείο 6 του παρόντος φακέλου) για να μη ανοίγουμε
παρενθέσεις μεγάλου… μήκους-πλάτους-ύψους (εννοώ παρενθέσεις μεγέθους αλλαγής
θέματος! Μεγάλου μεγέθους ανοίγουμε ούτως ή άλλως, π.χ. κι η παρούσα μεγάλη είναι) ..τι
λέγαμε;.. Α! ένα συνειρμό απ’το ότι ίσως θα μοιάζουμε μαστουρωμένοι αν συνεχίσουμε και
προς πιο πυρετικούς ρυθμούς συνειρμών: όταν λοιπόν ο Νίκος ο ρίπτης που λέγαμε, από το
΄Ελιος, ήταν ακόμα Β Γυμνασίου τον πέτυχα μια φορά στην Γλώσσα που έρχονταν για
αγγλικά στην Όλγα και μου είπε «Συγχαρητήρια κύριε για το Ελ Ες Ντί πούχετε πάρει» «Τι
έχω πάρει;» «Ελάτε κύριε , μην είστε τόσο μετριόφρων. Αφού τόχετε πάρει. Η κυρία Όλγα
μας είπε ότι είναι το ανώτερο πτυχίο που υπάρχει» «Μήπως σας είπε Πι Εϊτς Ντί;» «Ναι,
αυτό. Αλλά το άλλο το θυμάμαι πιο εύκολα γιατί το λέει κι η τηλεόραση». Ας
συγκεντρωθούμε τώρα να πάμε στις λεπτομέρειες περιεχομένου της γιορτής Πολυτεχνείου
(της 17 Νοέμβρη της χρονιάς διορισμού, όπου αισίως έφτασε πια η κατά χρονική σειρά
αφήγησης) οι οποίες έχουν ουσία αφού όμως προηγουμένως πούμε και κάτι
προαπαιτούμενα που επίσης έχουν ουσία: και τότε , και ακόμη περισσότερο αργότερα που με
βλέπανε πάντα εγώ να την αναλαμβάνω την γιορτή (10 συναπτά έτη από τα 11) και λόγω της
ηλικίας μου που ταίριαζε, οι μαθητές ρωτούσανε αν ήμουν κι εγώ στο Πολυτεχνείο. Η Σοφία
όντως ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο (εξ ού και κείνη την χρονιά είπε «Εγώ πάω να κάτσω σε
άλλο δωμάτιο γιατί κάθε τέτοια γιορτή με παίρνουν τα ζουμιά και δεν θέλω να με βλέπουν
τα παιδιά») , από ηλικίες λοιπόν ναι, συμμαθητές μου από το Λύκειο ήταν μέσα, αυτά τους
έλεγα αλλά εγώ ήμουν στην Αμερική. Και ετοιμαζόμουν να απαντήσω και στην ερώτηση,
αλλά ποτέ κανείς δεν την ρώτησε, γιατί μη αυτόπτες να αναμεταδίδουν τέτοια πράματα (διότι
αλλιώς με κάθε παρέλευση γενεάς θα έπρεπε να σταματάει η αναμετάδοση και να μην
υπάρχει ιστορία οπότε η ταυτότητά μας ναναι συνεχώς ταυτότητα πρωτάρηδων μόνο που
αντί σαν των πρωτοπλάστων θαταν σαν πιθήκων (από πλευράς ηλιθιότητας ή κτηνωδίας).
Μα τώρα δεν παρήλθε η γενιά. Και λοιπόν; Πρέπει να αρχίσουν να αραιώνουν και
αριθμητικά οι αναμεταδότες; Έτσι κι αλλιώς αραιοί είναι. Πρέπει και πρόσθετοι να
κατανοούν τα τέτοια γεγονότα και να τα αναμεταδίδουν). Ας γράψω πρώτα τι λόγο έγραψα
για διάβασμα ξεροσφύρι και μετά ας πω τι θακανα με αυτόν αν ήδη ήξερα από προτέρα
πείρα όσα τη μέρα της γιορτής διδάχτηκα απότ η Λένα (ή μάλλον πριν πω υποθετικά τι θα
έκανα από όσα, μη υποθετικά αλλά πραγματικά, διδάχτηκα, θα προσθέσω και πώς με την
πείρα αυτή εγώ και μη την προτέρα της πείρα γενικά η Δήμητρα κάναμε την γιορτή της
επόμενης χρονιάς):
Το νόημα της 17ης Νοέμβρη:

Αναρωτιούνται μερικές φορές πολλοί αν η 17 Νοέμβρη του 1973 ήταν η αιτία που έπεσε η χούντα.
Άλλοι αναρωτιούνται για να μάθουν, διότι τότε ήταν ή πολύ μικροί ή δεν είχαν γεννηθεί. Άλλοι
αναρωτιούνται για να απαντήσουν ότι η θυσία εκείνη δεν είχε κανένα νόημα γιατί δεν είχε καμμιά
σχέση με την πτώση της χούντας. Κι άλλοι αναρωτιούνται για να απαντήσουν ότι η θυσία αυτή είχε
αποτέλεσμα γιατί ήταν η αρχή του τέλους της χούντας. Κάποιοι ,πιο ψύχραιμα και όχι μέσω
συναισθηματικών φορτίσεων θετικών ή αρνητικών, απαντούν στην ερώτηση αυτή, οτι η θυσία αυτή,
όπως και τα γεγονότα που είχαν συμβεί στην Νομική και στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν
αυτό που εξέθεσε τη χούντα στη διεθνή κοινή γνώμη την οποία η χούντα προσπαθούσε να πείσει ότι
στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες αποδέχονταν την δικτατορία. Και ότι , επομένως, τα γεγονότα αυτά
ανέτρεψαν το σχέδιο της χούντας να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου δήθεν θα υπήρχαν κόμματα,
δήθεν θα υπήρχαν εκλογές και πίσω απ’όλους, ρυθμιστής κι επίτροπος, θα ήταν πάλι η χούντα.
Φυσικό είναι να αναρωτηθούμε και για το αποτέλεσμα που περίμεναν και τι απαντούσαν στον εαυτό
τους γι’αυτό οι νέοι που εκείνες τις μέρες είχαν κλειστεί στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρουν αν θα
βγούν ζωντανοί ή και αν θα καταλήξουν σε κάποιον από τους θαλάμους βασανιστηρίων της χούντας.
Πολλοί από αυτούς είχαν την ελπίδα οτι μπορούσαν να συμβάλουν έτσι στην αφύπνιση των
συνειδήσεων πολλών Ελλήνων ή στην ενεργοποίηση όσων δεν χρειαζόταν αφύπνιση. Πολλοί είχαν
την ελπίδα ότι θα μπορούσαν έτσι να συμβάλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς
κοινότητας.
Κάποιοι ίσως να ήξεραν ότι μερικοί ξένοι δημοσιογράφοι πριν τα γεγονότα της Νομικής , 10 μήνες
νωρίτερα , είχαν γράψει ότι η Ελληνική νεολαία ήταν η πιο πειθήνια νεολαία της Ευρώπης και ότι δεν
συμβάδιζε με τα νεανικά κινήματα αμφισβήτησης που κάθε τόσο ανατάραζαν άλλα κράτη.
Άλλους τους κινούσαν συγκεκριμένες πολιτικές αναλύσεις και μια συνειδητή πολιτική
αυτοτοποθέτηση , άλλους τους είχε αφυπνίσει το μαρτύριο που πέρναγε κάποιο αγαπημένο τους
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πρόσωπο που , πιο συνειδητοποιημένο και πιο ενεργό από αυτούς, είχε κάνει αντίσταση και είχε τύχει
να συλληφθεί. Άλλους τους κινούσε απλώς το Ρωμέϊκο φιλότιμο είτε προς την κατεύθυνση της
αλληλεγγύης είτε προς την κατεύθυνση του να δώσουν ένα μήνυμα ότι αψηφούν τον όποιο
Παπαδόπουλο είχε τολμήσει να απειλήσει , κατά τα γεγονότα της Νομικής, ότι θα σπάσει το κεφάλι
όποιου φοιτητή τολμούσε να εμποδίσει το έργο της «επανάστασης» («επανάσταση» αποκαλούσε ο
ίδιος την δικτατορία)
Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές και διαφορετικές ήταν οι αφορμές που οδηγούσαν τους διάφορους
νέους στο Πολυτεχνείο. Μια όμως συνειδητοποίηση ήταν κοινή σε όλους , ίσως χωρίς να μπορούν
όλοι να την πούν με λόγια. Η συνειδητοποίηση αυτή , που αποτελεί και την απάντηση στο αν η θυσία
αυτή επρόκειτο να έχει αποτέλεσμα ή αν όντως είχε τελικά αποτέλεσμα, ήταν γραμμένη με σπρέϋ στον
τοίχο του Πολυτεχνείου και ήταν δοσμένη με μια φράση από την «Ασκητική» του Καζαντζάκη και
έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω των φωτογραφιών ξένων εφημερίδων. Η φράση αυτή που
μεταφέρθηκε σ’όλους τους ξένους χωρίς όμως να μεταφράζεται πάντοτε το περιεχόμενό της ήταν « μη
ρωτάς αν νικάς ή αν νικιέσαι. Προχώρα»Αυτή είναι η φράση που αποδίδει το νόημα του Πολυτεχνείου
Όταν έχει έρθει η ώρα να τα δώσεις όλα τότε το μόνο που δεν έχει νόημα να ζυγίσεις είναι τα
αποτελέσματα, οι συνέπειες , το τι κερδίζεις και τι χάνεις. Όταν οι αγωνιστές του ’21 είχαν σαν σημαία
τους το «Ελευθερία ή θάνατος» πέρασε από κανενός το μυαλό ότι αν πεθάνει έχει νικηθεί ή έχει χάσει;
Όταν ξεκινούσαν για μια μάχη ευχόμενοι ο ένας στον άλλο «καλό βόλι» θεωρούσαν χαμένο τον
σκοτωμένο; Έτσι νικητή θεωρούσαν τον σκοτωμένο σε τέτοιο αγώνα και οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτά
μας οδηγούν και στο να διακρίνουμε στο Πολυτεχνείο την απάντηση σ’ένα ακόμη ερώτημα: Πολλές
φορές ρωτάνε πολλοί αν όντως είναι οι νεοέλληνες απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Η απάντηση είναι
απλή στα λόγια και δύσκολη στην πράξη. Απόγονος κάποιου θαυμαστού προγόνου δεν είναι όποιος
πήγε κι έκανε μια μικροβιολογική ανάλυση και διαπίστωσε ότι το αίμα του ή το γενετικό του υλικό
μοιάζει με του προγόνου εκείνου. Απόγονος είναι όποιος μπορεί να κάνει κάτι εξ ίσου θαυμαστό .
Αλλιώς , ακόμη κι αν τρέχει τo ίδιο αίμα , θα είναι ντροπή του κι όχι τιμή του να λέει ότι τον είχε
πρόγονο. Υπό αυτή την έννοια οι αγωνιστές του ’21 απέδειξαν με το αίμα που έδωσαν στους αγώνες
κι όχι σε μικροβιολογικά εργαστήρια οτι πράγματι ήταν απόγονοι των αρχαίων. Και οι νέοι του
Πολυτεχνείου απέδειξαν ότι ήταν απόγονοι και των αρχαίων και των παππούδων τους του ’21. Επίσης
αυτά μας οδηγούν στο πώς να απαντήσουμε κι ένα τρίτο ερώτημα: Οι ξένες εφημερίδες είχαν ρωτήσει
αν η Ελληνική νεολαία συμβαδίζει με την νεολαία άλλων κρατών. Ας αφήσουμε πίσω μας την
περήφανη απάντηση που, μετά το Πολυτεχνείο, θα μπορούσε να δώσει ένας Έλληνας νέος
αντιστρέφοντας την ερώτηση και κάνοντάς την «Μπορεί η ξένη νεολαία να συμβαδίσει με την
Ελληνική;»
Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω την ερώτηση αυτή κι ας ρωτήσουμε: « Μεταξύ λαών που δεν έχουν
κοινούς προγόνους τι είναι αυτό που μπορεί και τους κάνει να θεωρούν τους εαυτούς τους αδέλφια;».
Όταν τα πράγματα στο εσωτερικό των χωρών είναι ήρεμα τότε αδέλφια τους κάνει η αρμονική
συνεργασία και ειρηνική επίλυση κοινών προβλημάτων ή των διαφορών που τους χωρίζουν. Όταν,
όμως, τα πράγματα στο εσωτερικό των χωρών είναι διαταραγμένα και βίαια τότε αδέλφια τους κάνουν
οι παρόμοιοι αγώνες που κάνουν ενάντια σε παρόμοιους εχθρούς. Ας μη ξεχνάμε το στίχο του
Τούρκου ποιητή-αγωνιστή Ναζίμ Χικμέτ για την Ελλάδα: «Κάθε αυγή στην Ελλάδα η καρδιά μου
τουφεκίζεται» που έγραψε όταν πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία και στην Ελλάδα
αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, το Πολυτεχνείο
έχει νόημα και σαν αδελφοποίηση μιας νεολαίας με άλλες νεολαίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν εξ
ίσου δύσκολα προβλήματα.
Τέλος ας απαντήσουμε σ’ένα ακόμη ερώτημα: «Μα μόνο έτσι, με την εξέγερση, πρέπει να απαντάει
η σπουδάζουσα νεολαία; Δεν πρέπει , με το περιεχόμενο των σπουδών της, να μπορεί να φέρει
αποτελέσματα στην ανάπτυξη της χώρας και να ωφελήσει έτσι και τον εαυτό της και ολόκληρη την
κοινωνία; Το ερώτημα αυτό είναι αστείο και έχει αυτονόητη απάντηση μα παρ’όλα αυτά πρέπει να το
ξαναθέτουμε γιατί ξανα-αποκτά επικαιρότητα κάθε τόσο, αφού συχνά βλέπουμε εξεγερμένους νέους,
εν ονόματι της 17 Νοέμβρη, να καταστρέφουν τον επιστημονικό και διδακτικό εξοπλισμό του
Πολυτεχνείου για να διαδηλώσουν τα προβλήματά τους (ανεργία, κρατική καταστολή κ.α.).
Τα προβλήματά τους είναι και υπαρκτά και σεβαστά αλλά η αναλογία τους με το πρόβλημα που
τόλμησαν να θέσουν και να αντιμετωπίσυν οι νέοι του Πολυτεχνείου το 1973 είναι πολύ τραβηγμένη.
Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου το 1973 ήταν οι μόνοι που δεν θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα ανεργίας .
Τότε το πτυχίο του Πολυτεχνείου είχε ακόμη τεράστιο επαγγελματικό αντίκρυσμα. Υπό μια έννοια
ήταν οι βολεμένοι. Και όμως μόνοι τους ξεβολεύτηκαν και έθεσαν τον εαυτό τους σε δοκιμασία. Αλλά
ας μη το παρα-κάνουμε θέμα αυτό αφού η αντίσταση ήταν κοινή υπόθεση όλων όσων τολμούσαν να
εξεγερθούν κι όχι μόνο μιας ελίτ. Και πάλι όμως βλέπουμε μια διαφορά. Οι καταστροφές τώρα
γίνονται με την χρήση του πανεπιστημιακού ασύλου. Η εξέγερση τότε έγινε με πλήρη διακινδύνευση.
Όχι μόνο αστυνομικοί με γκλόμπ αλλά στρατιώτες με πυροβόλα μέχρι και τανκς ήταν γνωστό ότι θα
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χρησιμοποιούνταν. Και χρησιμοποιήθηκαν. Δεν υπήρχε ελπίδα ότι οι ίδιοι οι στρατιώτες θα
αντιδρούσαν; Ναι, υπήρχε. Κι αντέδρασαν. Μερικοί προσχωρώντας στη μεριά των φοιτητών με όλες
τις συνέπειες. Και μερικοί μη υπακούοντας στην διαταγή να πυροβολήσουν. Μερικοί από αυτούς
εκτελέστηκαν μέσα στα τάνκς από τους ανωτέρους τους.
Ήταν λοιπόν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες τότε. Μα ας επιστρέψουμε στην ερώτηση περί του αν
θα έπρεπε σε τέτοιες περιόδους οι φοιτητές να θέτουν σε προτεραιότητα την εξέγερση και όχι τις
σπουδές τους ακόμη κι αν τους έλεγε κάποιος ότι και οι σπουδές είναι ένας τρόπος να προσφέρουν στα
κοινά αφού δεν γίνονται μόνο για την δική τους επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και για να
προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας. Με δυο λόγια η απάντηση είναι: Σε τόσο έκρυθμες
καταστάσεις η ενασχόληση με τα κοινά δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που γίνεται όταν όλα πάνε
(έστω σχετικώς) καλά.
Πιο έντονα όμως , και με απαράμιλλο τρόπο, έχει δώσει την απάντηση ο Ναζίμ Χικμέτ και πάλι,
σ’ένα ποίημά του που διάλεξε ο Γιάννης Ρίτσος να μεταφράσει:
Και να τι θέλω τώρα να σας πώ:
μέσ’στις Ινδίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας
αλυσσοδέσαν έναν άνθρωπο
φράξαν τον δρόμο σ’ένα άνθρωπο ’κεί που εβάδιζε
Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι
να ανυψώσω το κεφάλι στ’αστροφώτιστα διαστήματα
Θα πείτε: «τα’άστρα είναι μακριά κι η γή μας τόσο δα μικρή»
Ε, το λοιπόν ότι και να είναι τ’άστρα
εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω
Για μένα το πιο εκπληκτικό,
πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο
είναι ένας άνθρωπος που τον ’μποδίζουν να βαδίσει
είν’ένας άνθρωπος που τώρα αλυσσοδένουνε
Παρόμοια είναι και η απάντηση στην ερώτηση: «Πώς γίνεται κι οι Έλληνες που έδωσαν τέτοια
μυαλά στην αρχαιότητα να μη δώσουν μεγάλους επιστήμονες στους νεώτερους χρόνους;». Μα ένα
μεγάλο πνεύμα δεν είναι ξεκάρφωτο από τον καιρό του. Και μάλιστα όσο πιο μεγάλο είναι τόσο πιο
τιτανικά νιώθει τις εκρυθμίες του καιρού του. Ας μη ξεχάσουμε π.χ. πώς ο Μπετόβεν εμπνέονταν από
τις κοινωνικές και ιστορικές αναταραχές του καιρού του στις συνθέσεις του. Έτσι κι εδώ με 400 χρόνια
Τουρκοκρατίας το πνεύμα έδινε Σολωμούς και Κάλβους , όχι μαθηματικούς , φυσικούς κι εφευρέτες.
Και απόγονοι του Σολωμού και του Κάλβου ήταν ο Καζαντζάκης, ο Σικελιανός, ο Ελύτης, ο Ρίτσος
και τόσο άλλοι. Με την λογική του «γιατί να θυσιαστούν άνθρωποι που θα είχαν τόσα αποτελέσματα
αν αξιοποιούσαν το περιεχόμενο των σπουδών τους;» (λες και αυτοί που θα εμπνέονταν από το
παράδειγμά τους στα δύσκολα δεν θα εμπνέονταν και από το παράδειγμα τους στα λιγότερο δύσκολα,
στο διάβασμα κλπ για να πάρουν τη σκυτάλη τους και εκει) με αυτή την λογική λοιπόν ούτε
Πολυτεχνείο θα έπρεπε να έχει υπάρξει , ούτε ο Ιερός Λόχος των σπουδαστών να εχει θυσιασθεί στην
αρχή της επανάστασης. Και η ωδή του Κάλβου στον Ιερό Λόχο θα έπρεπε να τους μοιρολογεί κι όχι να
μακαρίζει το χώμα που τους σκεπάζει ούτε να καταλήγει στην προτροπή μιας μητέρας στα παιδιά της
να μιμηθούν τους ιερολοχίτες.
Η λογική της θυσίας είναι τόσο απλή όσο και αμείλικτη: Για να κατορθωθεί η ζωή με όλες εκείνες
τις χαρές που κάνουν κάποιον να λέει γι’αυτήν «άξιον εστί» και για να μπορέσει να συνεχίσει να
υπάρχει, ή «για να ξαναγυρίσει» ο ήλιος, χρειάζεται μερικές φορές «νεκροί χιλιάδες νάναι στους
τροχούς», χρειάζεται «κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους». Αλλιώς και οι πιο μικρές χαρές, οι πιο
απλές ανταύγειες του κρασιού σ’ένα ποτήρι , οι πιο ωραίες και απλές γεύσεις και το πιο καθημερινό
χάδι από ένα αεράκι , που κάνουν τον άνθρωπο να λέει για την ζωή ότι αξίζει τον κόπο, ότι «άξιον
εστί» όπως το λέει ο Ελύτης, γίνονται αδιάφορες, γίνονται τουριστική κατανάλωση χωρίς ουσία. Οι
Σουλιώτισσες δεν έχουν πάψει να θεωρούν τη ζωή γλυκειά. Γι’αυτό και ο πρώτος στίχος του
τραγουδιού τους είναι «έχε γειά καημένε κόσμε, έχε γειά γλυκειά ζωή». Το νιώθουν όμως σίγουρο ότι
αν ζήσουν σ’ένα κόσμο χωρίς ελευθερία τότε τα ίδια πράγματα που τους φαίνονταν οτι έδιναν στη ζωή
την γλύκα της , τα απλά πράγματα που τώρα χαιρετάνε, οι βρυσούλες, οι λόγγοι, τα βουνά, οι
ραχούλες, σε λίγο θα δίνουν στη ζωή πίκρα κι όχι γλύκα. Αν όλα αυτά δεν φωτίζονται από τον ήλιο της
ελευθερίας τότε καλύτερο είναι το τέρμα.
«Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο, αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο
στο δίκιο» γράφει γι’αυτά ο Ρίτσος. Για να κατορθωθεί λοιπόν η διαφύλαξη μιας ζωής που ν’αξίζει τον
κόπο χρειάζεται καμμιά φορά ένας αγώνας χωρίς διαβαθμίσεις και ενδιάμεσες καταστάσεις και στον
οποίο το «άξιον εστί» λέγεται για την θυσία της ζωής όπως πριν λέγονταν γιά την ζωή. Ή ελευθερία ή
θάνατος.
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Αυτή η αίσθηση άγγιξε τις καρδιές των παιδιών του Πολυτεχνείου και σε λίγο τους κατέλαβε τελείως
και, όπως έλεγαν αργότερα, τους έκανε να νιώσουν ότι είναι μέρη κάποιου πράγματος μεγαλύτερου
απ’το εγώ του καθενός τους. Τόσο μεγαλύτερου που δεν είχε πια σημασία για τον καθένα τους αν
κάποιο επί μέρους εγώ, το δικό του εγώ, χανόταν. «Ανέβηκαν ψηλά, πολύ ψηλά, δύσκολο πια να
χαμηλώσουνε, δύσκολο και να δούν το μπόϊ τους» έγραφε ο Ρίτσος για αγωνιστές μια γενιά πριν. Μα
οι στίχοι αυτοί ξαναϊσχυσαν γιατί οι τέτιες κορυφαίες στιγμές έρχονται κι επανέρχονται χωρίς να
ανήκουν ούτε σε άτομα ούτε σε περιόδους. Αντίστροφα: Τα άτομα και οι περίοδοι, αν μπορούν να το
αξίζουν, ανήκουν στις στιγμές αυτές. «Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι,
άλλον θα λένε Κωσταντή κι άλλον Μιχάλη» έλεγε για τους Κωσταντήδες και Μιχάληδες της
προηγούμενης γενιάς ο Κατσαρός και μελοποιούσε ο Θεοδωράκης. Και όντως τους ξαναείδαμε και
τους γνωρίσαμε πάλι στους Κωσταντήδες και Μιχάληδες του Πολυτεχνείου.
Από την αρχή στη συνάθροισή τους ένιωσαν ένα ξεπέρασμα του εγώ σαν αυτό που ο Ρίτσος έχει
περιγράψει με τα λόγια «εδώ δεν είναι νάμαι εγώ πάνω από σένα ούτε ’συ πάνω από μένα. Εδώ είναι
νάναι ο καθένας μας πάνω από τον εαυτό του» και στο τέλος κατέληξαν στην απόλυτη αυτοϋπέρβαση
όπου , όπως είπαμε, ο καθένας τους ενώθηκε με κάτι που, σαν να ήταν μεταφυσικό ή κοσμικό , τους
ξεπερνούσε όλους, και που τους συντρόφεψε κι έδωσε δύναμη σε όσους χρειάστηκε να χάσουν τη ζωή
τους λέγοντας ανάμεσα στα τελευταία τους λόγια «Χρειάζεται δύναμη για να πεθαίνεις στα 19 σου
χρόνια».
Αυτό ήταν που τους έδωσε και τη δύναμη να βαδίσουν άοπλοι κατά των τανκς. Την ίδια δύναμη που
είχαν και οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» της προηγούμενης γενιάς για τους οποίους ο Ρίτσος είχε
γράψει «Τους σώθηκαν τα βόλια και το μπαρούτι και τώρα γεμίζουν τα κανόνια τους μόνο με τις
καρδιές τους».
Μα δεν θα ολοκληρώσομε την επαναφορά στην μνήμη μας εκείνων των προσώπων κι εκείνων των
στιγμών αν δεν επαναφέρουμε στην μνήμη μας έναν απ’όλους που άνοιξε δρόμο πριν από αυτούς και
που ήταν γι’αυτούς παράδειγμα, πηγή έμπνευσης και πηγή δύναμης με όσα υφίστατο ταυτόχρονα.
Πέντε χρόνια νωρίτερα ένας νεαρός, φοιτητής του Πολυτεχνείου κι αυτός, έκανε την πρώτη πράξη
αντίστασης. Κόντεψε να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο. Τα βασανιστήρια που υπέστη θα ήταν νοσηρό
να τα μεταφέρουμε εδώ, όπως νοσηρή ήταν κι η φαντασία αυτών που τα εφεύραν και νοσηρές ήταν οι
αντιδράσεις τους στις δίκες των βασανιστών.
Εδώ ας αναφέρουμε απλώς ότι όταν αργότερα σε συνέντευξή του ρωτήθηκε τι θεωρεί ότι προσέφερε
είπε «αν ο πόνος είναι μια μορφή προσφοράς τότε αυτό προσέφερα»και ότι σ’ένα του ποίημα μέσα
στην φυλακή έγραφε προς κάθε άλλο βασανιζόμενο «Ολοκλήρωσε την προσφορά σου. Συνέχισε να
πονάς»
Ο Παναγούλης για τον οποίο μιλάμε τη στιγμη αυτή , ήταν η πρώτη κίνηση που έβγαλε τους
Έλληνες ασπροπρόσωπους. Λέγεται ότι κάποιοι Έλληνες αντιδικτατορικοί του εξωτερικού
προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μ’έναν καταζητούμενο από τους Άγγλους αγωνιστή του
Ιρλανδικού Απελευθερωτικού Στρατού για να τον πληρώσουν να έρθει να σκοτώσει τον
Παπαδόπουλο κι ότι εκείνος χαστούκισε ολόκληρη την Ελλάδα λέγοντας «Τι νόημα θα είχε το να
σκοτώσει τον Παπαδόπουλο ένας ξένος επί πληρωμή; Αν δεν αναδειχθούν ΄Ελληνες απελευθερωτές
τότε οι Έλληνες δεν αξίζουν την ελευθερία». Ο Παναγούλης δεν ήξερε καν ότι λέγονταν τέτοια όταν
αποφάσιζε να δράσει. Η δολοφονία του αδελφού του από την χούντα ήταν τα έναυσμα μιας έντονης
γι’αυτόν κατάστασης, κάτι σαν ψίθυροι και σαν φωνές ηρώων του συνδαύλισαν την ψυχή με στίχους
σαν τους εξής:
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Σβησμένη φλόγα που πάντα καίει.
Σκέπασμα τάφου χωρίς νεκρούς.
Μάτια κλαμένα που σε κοιτάνε.
Σκέψεις κρυμένες σε προσκαλούν.

Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι.
Οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί.
Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες
γιά νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.

Πίστη κι ελπίδα χαροπαλεύουν.
Πνέμα κι αλήθεια στις φυλακές.
Άγιες προσπάθειες ναυαγισμένες.
Φωνές ανθρώπων σε προσκαλούν.

Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους
λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί.
Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνες
γιά νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.

Σπόρος οργής πέφτει στο χώμα.
Μήνυμα πάλης τρέφει φτερά.
Σπίθα φεγγίζει μές στο σκοτάδι.
Νέοι αγώνες σε προσκαλούν.
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Δηλαδή το λίπασμα λευτεριάς των πρώτων νεκρών έγινε γι’αυτόν πάλης ξεκίνημα για νέους αγώνες
και στίχοι προτροπής και άλλων σε αγώνες, στίχοι που φυγαδευμένοι απ’την φυλακή του και
μελοποιημένοι απ’τον Θεοδωράκη πέρναγαν παράνομα από χέρι σε χέρι και από στόμα σε στόμα. Στη
συνέντευξή του μετά την πτώση της χούντας περιέγραψε πολύ επιγραμματικά τα κίνητρά του με μια
φράση με την οποία σίγουρα θα συμφωνούσε και κάθε Ιρλανδός ομόλογός του «Αλίμονο στο έθνος
που μαζί με κάθε τύραννο δεν γεννά κι ένα τυραννοκτόνο».
Βέβαια η ιστορία του Παναγούλη είναι γνωστή. Πώς συνδέεται με την ιστορία όλων των παιδιών
που έκαναν εκείνο το Πολυτεχνείο όλων των «Κωσταντήδων και Μιχάληδων» που λέγαμε, όλων των
(εντός εισαγωγικών) «ανωνύμων» για τους οποίους ο Ρίτσος τραγουδάει «εμείς διαβάζαμε την ιστορία
του κόσμου με μικρά ονόματα»;
Πώς συνδέεται η ιστορία «αυτών που είδαμε και θα ξαναδούμε» με την ιστορία εκείνου τον οποίο
τελικά μόνο η αγκαλιά της ποίησης μπορεί να χωρέσει και που μόνο αυτή τον προσμένει και του
χαρίζει , όπως οι αρχαίοι μύθοι, μια θέση στους αστερισμούς του ανθρωπομορφικού ουράνιου
στερεώματος; Την απάντηση μας την δίνει και πάλι ο Μιχάλης Κατσαρός και πάλι στο ίδιο ποίημα,
στο «αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς» που μελοποίησε ο Θεοδωράκης.
Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι,
άλλον θα λένε Κωσταντή κι άλλον Μιχάλη.
Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι
σ’αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιό μεγάλη.
Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι
έναν μονάχα δεν θα δείς
τον πιό μικρό, τον πιό πικρό, τον πιό αγαπημένο,
τον μοναχό, τον δυνατό, και τον αντρειωμένο.
Αυτόν δεν θα τον ξαναβρείς να τόνε βασανίσεις
και την μεγάλη του καρδιά να τήνε σκίσεις.
Αυτόν δεν θα τον ξαναβρείς γιατί τον φυλάνε τ’άστρα,
τόνε φυλάει ο ήλιος του, τόνε φυλάει το φεγγάρι.
Αυτόν που σούχουν πάρει,
τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγαπημένο,
αυτόν μονάχα εγώ
μονάχα εγώ,εγώ προσμένω.
ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ’98, ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Υποδοχή του κοινού (Λίτσα Βολιώτη, Ντίνα Θεολόγου):
Αγαπημένοι μας συμμαθητές, συμμαθήτριες, καθηγητές και γονείς, όλοι μας γνωρίζουμε αρκετά καλά
τα γεγονότα της μεγάλης στιγμής της 17ης Νοέμβρη 1973.
Τόσο οι γονείς μας, όσο και οι δάσκαλοί μας, μας έχουν μιλήσει γι’αυτά, και οι τόσες εκδηλώσεις, σαν
και την σημερινή, στις οποίες έχουμε βρεθεί έχουν πλουτίσει το μυαλό μας και την ψυχή μας με τα
μηνύματα της στιγμής εκείνης.
Φέτος θελήσαμε μαζί με τους καθηγητές μας να προσεγγίσουμε με έναν ακόμη τρόπο την καρδιά των
γεγονότων εκείνων. Να καταπιαστούμε αφ’ενός με την ανάπλαση του κλίματος του καιρού της
δικτατορίας και, αφ’ετέρου, να μπούμε όσο μας είναι δυνατόν στον νού και την καρδιά των νέων
εκείνων. Τι σκέπτονταν και τι ένιωθαν όταν πήραν τον δρόμο του Πολυτεχνείου; Πώς ένιωσαν εκεί
μέσα; Τι διεργασίες γίνονταν επτά χρόνια μέσα στην ψυχή τους και έκαναν δυνατόν το να υπάρξει
εκείνη η νύχτα; Τι ερεθίσματα απο το παρελθόν τούς είχαν κάνει τόσο αποφασισμένους;
Δεν θα τα καταλάβουμε και δεν θα τα νιώσουμε όλα αυτά αρκετά καλά αν ξεκινήσουμε απο την 21η
Απριλίου του 1967. Δεν έχουμε τον χρόνο να φτάσουμε στους αρχαίους προγόνους μας, μα τίποτε δεν
μας βιάζει να μείνουμε μέσα στην επταετία. Ας ξεκινήσουμε με μια απ’τις πράξεις αντίστασης λίγο
πριν το 1821.
Ντίνα Αγγελέτου:
Ο Θύμιος Βλαχάβας, ο αετός της Χασιάς, είχε το λημέρι του στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στα
Μετέωρα. Ο Αλή Πασάς, μη μπορώντας να τον υποτάξει, πήρε με κλήρο είκοσι Θεσσαλούς και τους
θανάτωσε και μήνυσε πως το ίδιο θα έκανε κάθε μήνα μέχρι ο Βλαχάβας να προσκυνήσει. Εκβιασμός
αυτονόητος για κάθε ποταπό και αδίστακτο εξουσιαστή. Δεν μπορούσε όμως να φανταστεί με ποιό

41

τρόπο θα τον νικούσε ο Βλαχάβας. Παρουσιάστηκε μόνος του στον πασά και είπε πως ήξερε οτι θα
πεθάνει με βασανιστήρια μα δεν θα έλεγε λέξη. Μάταια, σε δημόσια εκτέλεση, οι δήμιοι του Αλή
Πασά δοκίμαζαν μακάβριες και νοσηρές συνταγές πόνου στο κορμί του. Πέθανε όπως είχε πεί, χωρίς
να βγάλει λέξη, την ώρα που έσπαζαν με σφυριά τα κόκκαλά του.
Αμέτρητοι τέτιοι εκβιασμοί , και πριν και μετά, έχουν γίνει απο άνομους και απο εξουσιαστές, αλλά
και αμέτρητες πράξεις αντίστασης στους εκβιασμούς αυτούς έχουν γίνει απο «ανθρώπους απο σίδερο»
σαν τον Βλαχάβα.
Απο τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο ας αναφέρουμε την Κρητικιά μάνα που έκρυβε έναν Άγγλο
κομάντο κι οι Γερμανοί της είπαν πως αν δεν τους τους τον έδινε θα σκότωναν τον δικό της γιό. Δεν
τους τον έδωσε κι όντως τον σκότωσαν. Όταν αργότερα κάποιοι την ρώτησαν πώς άντεξε είπε
«σκεφτόμουν την μάνα του Εγγλέζου. Γιατί ξέρω τον πόνο της μάνας που σκοτώνουν το παιδί της»
Αυτές οι πράξεις αποθανατίστηκαν απο την δημοτική ποίηση και απο καλλιτέχνες για να εμπνέουν και
επόμενες γενιές.
Λίτσα-Ντίνα:
(ξανα-ανεβαίνουν μαζί)
Μα ας προχωρήσουμε σε εποχές πιο κοντινές που τις έζησαν άνθρωποι που ζούν ακόμα, λόγου χάρη οι
γονείς μας, και που τις έκαναν τέχνη άνθρωποι που ακόμα περπατούν ανάμεσά μας. Ποιός απο μας δεν
ξέρει τον Μίκη Θεοδωράκη, τον περίφημο «ψηλό»; Ποιός δεν τον έχει ακούσει να μιλά, να τραγουδά,
να διευθύνει ορχήστρες; Ποιός δεν έχει τραγουδήσει τραγούδια του; Ήδη ως μαθητής γυμνασίου είναι
παιδί-θαύμα στη μουσική. Όμως το φιλότιμό του και οι μεγάλοι δημιουργοί που θαυμάζει και που
θέλει να τους μοιάσει, του λένε να μη κάνει σκοπό του να γυρνάει απο κονσέρτο σε κονσέρτο για να
υποκλίνεται μπροστά στον θαυμασμό του κοινού και στα βραβεία του κράτους. Του λένε οτι τόσο η
ανθρωπότητα γενικά όσο και η Ελλάδα ειδικά, έχουν προβλήματα που για να λυθούν χρειάζεται
πράξη απ’όλους. Πράξη του καθενός με όλες του τις δυνάμεις. Σε κοινωνικούς αγώνες δύσκολους και
σκληρούς. Έφηβος ακόμα συμμετέχει στην αντίσταση εναντίον των Γερμανών. Ύστερα, μετά τον
εμφύλιο, μοιράζεται την πολύ σκληρή ζωή των συντρόφων του. Μοιράζεται εξορίες, βασανιστήρια,
καταναγκαστικά έργα, αντι να ζεί με μουσικές επιτυχίες και δόξα. Μα, αργότερα, οι δοκιμασίες αυτές
θα γίνουν χείμαρρος τραγουδιών που στηρίζουν τους Έλληνες σε κάθε δύσκολο αγώνα, και τους
εμψυχώνουν στις φυλακές της χούντας και στο Πολυτεχνείο. Σε ένα διάλειμμα των δοκιμασιών του,
αφού αναρρώσει απο βασανιστήρια που κόντεψαν να τον αφήσουν ανάπηρο, φεύγει με υποτροφία στη
Γαλλία για ανώτερες μουσικές σπουδές.
Στα τριάντα του χρόνια η μουσική του καριέρα έχει φτάσει σ’ένα ύψος που άλλοι ταλαντούχοι
μουσικοί το φτάνουν στα πενήντα ή στα εξήντα τους χρόνια. Υποκλινόμενος μετά την πρώτη του
όπερα στο Λονδίνο αναρωτήθηκε: «Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Αυτό είναι το κοινό μου; Οι
λόρδοι με τις μουστάκες;». Γυρίζει στην Ελλάδα με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις μουσικές του
γνώσεις για να βάλει στην γλώσσα του λαού όσα διδάγματα πολύτιμα για τον άνθρωπο περιέχει το
έργο των πολύ μεγάλων ποιητών μας. Διδάγματα που κανένα κρατικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί κι ούτε
επιτρέπεται να διδάξει. Διδάγματα για την ελευθερία, για την δικαιοσύνη, για τον προορισμό του
ανθρώπου, για την δύναμη του λαού και για την αρετή και την σοφία που ήδη έχει ο λαός ακόμα κι
όταν δεν το ξέρει. Αν και η μεγάλη ποίηση παίρνει τα ερεθίσματά της απο το βάθος της συλλογικής
ψυχής, συχνά είναι δυσνόητη στον απλό άνθρωπο. Η μουσική, με τα βιώματα που ξυπνά, είναι ο
καλύτερος τρόπος να την κάνει κατανοητή. Ο Θεοδωράκης μελοποιεί το «Άξιον Εστί» του Ελύτη
αλλά πριν το κυκλοφορήσει σε δίσκο αφήνει τρία χρόνια για να προετοιμάσει την συνείδηση των
Ελλήνων μέσω ενός έργου που αγγίζει πιο εύκολα τις καρδιές τους. Σαν τέτιο «φροντιστήριο»
προετοιμασίας μελοποιεί τον ‘Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου.
Αντώνης:
(που είναι και μπουζουξής κι ας είναι ακόμη στο γυμνάσιο κι οχι στο λύκειο)
Σαν συνεργάτες του διαλέγει τον Μανώλη Χιώτη, που είχε υπάρξει βιρτουόζος του μπουζουκιού ήδη
απο τα δεκατρία του χρόνια, και τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, υδραυλικό, που τον είχε ακούσει να
τραγουδά σε μια απο τις εξορίες όπου είχαν συναντηθεί.Ο Μπιθικώτσης ακόμα θυμάται το δέος με το
οποίο αυτός κι ο Χιώτης είχαν αντιμετωπίσει την πρόταση του ψηλού για συνεργασία: «Όταν πήγαμε
στο σπίτι του μια κοπέλλα μας άνοιξε, μπήκαμε στο χώλ και μας είπε οτι πάει να τον φωνάξει.
Ξαφνικά ο Μανώλης με πιάνει απ’το μπράτσο και μου λέει «Γρηγόρη, πάμε να φύγουμε, θα
ξεφτιλιστούμε» μα ξαφνικά μπαίνει ο ψηλός γελαστός και μας απλώνει την χερούκλα του να μας
χαιρετίσει...» Η συνεργασία έδωσε μερικά απο τα καλύτερα λαϊκά που έχουν υπάρξει. Κι έτσι ο
«Επιτάφιος» του Ρίτσου τραγουδιότανε για χρόνια απ’όλο το λαό, σε μικρές και σε μεγάλες στιγμές.
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Νίνα-Βούλα:
(ανεβαίνουν μαζί)
Τι ήταν όμως ο «Επιτάφιος»; Είχε γραφτεί απο τον Ρίτσο σε μια στιγμή μεγάλης έμπνευσης,
ευαισθητοποίησης και πολιτικής συνειδητοποίησης τα οποία είχαν ακολουθήσει μια περίοδο μεγάλης
προσωπικής οδύνης. Κατάγονταν απο αρχοντική οικογένεια της Μονεμβασιάς. Ο πατέρας του χάνει
την περιουσία του και τρελλαίνεται. Ο αδελφός του, ναυτικός, πνίγεται σε ναυάγιο. Η μητέρα του
πεθαίνει απ’την στενοχώρια της. Η αδελφή του πάει επίσης στο τρελλοκομείο. Ο ίδιος είναι φυματικός
σε σανατόριο. Σ’αυτή την ισοπεδωτική συγκυρία ο ποιητής, είκοσι χρονών και βέβαια
υπερευαίσθητος, δεν σκέφτεται μόνο τις δικές του τραγωδίες. Σκέφτεται κι οτι πρέπει να συμμετάσχει
στο κάλεσμα της εποχής. Κάλεσμα σε σκληρούς και βίαιους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Μέχρι
και σε σφαγεία πηγαίνει, για να συνηθίσει στην ιδέα του αίματος, ο τελείως άλλης ιδιοσυγκρασίας
ποιητής. Σ’ένα του ποίημα προς την τότε τρελλή αδελφή του ξεκινάει απο το βίωμα «Είμαι κι εγώ ένα
μηρμύγκι που έχασε τον δρόμο του μέσα στην απέραντη νύχτα» και καταλήγει «Δεν μπορώ αδελφή
μου να κρατώ τα φτερά μου διπλωμένα στου πόνου σου το κλουβί. Το φώς ακμάζει ψηλότερα κι απο
την αγάπη σου κι απο την αγάπη μου» Τι εννοεί; Προς ποιά ελευθερία ήθελε να πετάξει; Την
ελευθερία της συμμετοχής στους κοινωνικούς αγώνες. Τα άλλα του γράμματα προς την αδελφή του
(γράμματα απέραντης τρυφερότητας, που δημοσιεύτηκαν, μετα τον θάνατό του πριν λίγα χρόνια, απο
την κόρη της της αδελφής του που αργότερα ευτυχώς θεραπεύτηκε) έρχονται απο τον ποιητή εξόριστο
Σε ένα ξερονήσι , σε ένα αντίσκηνο, ζεί μια ζωή γεμάτη κακουχίες και απίστευτους σωματικούς
κολασμούς για τους οποίους μίλησαν οι σύντροφοί του μόνο μετά τον θάνατο του, επίσης. Αλλά μέσα
στην κόλαση κατορθώνει να διατηρεί ανέπαφη μια παιδική τρυφερότητα για την αδελφή του.
Ας γυρίσουμε λοιπόν στον «Επιτάφιο». Ο ποιητής με τα βιώματα αυτά βλέπει (στον καιρό της
δικτατορίας του Μεταξά) στην εφημερίδα τη φωτογραφία ενός νεκρού στο πλακόστρωτο μιας
πλατείας της Θεσσαλονίκης και δίπλα του, γονατιστή, τη μάννα του να θρηνεί. Έχει πυροβοληθεί απο
τους αστυνομοκούς που προσπαθούσαν να διαλύσουν μια διαδήλωση στην οποία ο νεαρός συμμετείχε.
Το μυαλό του ποιητή καίγεται και στον πυρετό του γράφει στίχους φοβερής έντασης και ομορφιάς.
Παιγμένη και ξαναπαιγμένη μέσα του η σκηνή οδηγεί σε μια συλλογή πολλών ποιημάτων που όλα
τους έχουν σαν θέμα τα λόγια που θα μπορούσε να λέει η μάνα αυτή στο νεκρό παιδί της. Μερικά απο
αυτά μελοποίησε ο Θεοδωράκης και τραγούδησε ο Μπιθικώτσης με υπόκρουση μπουζουκιού απ’τον
Χιώτη. Θ’ακούσουμε έναν απο τους «επιτάφιους» αυτούς, αν μη τι άλλο γιατί τέτιες στιγμές ήταν
γραφτό να ζήσει πολλές ακόμα η Ελλάδα μέχρι το Πολυτεχνείο και κατά τη διάρκεια του
Πολυτεχνείου. Ακόμη μέχρι τώρα διαβάζουμε συνεντεύξεις απο μητέρες παιδιών που σκοτώθηκαν.
Ίσως θυμάστε την μητέρα ενός παιδιού που πήγαινε στην Β΄ Λυκείου όταν σκοτώθηκε στο
Πολυτεχνείο, η οποία έλεγε οτι ακόμα δεν έχει αλλάξει την επίπλωση στο δωμάτιό του γιού της και
ακόμη το συγυρίζει σαν να μην έχει πεθάνει.
Μαριλένα- Βάρσα:
(ανεβαίνουν μαζί καθώς φτάνει προς το τέλος της η ανάγνωση της Βούλας
Μένουν μαζί στη σκηνή αλλά το πεζό το διαβάζει μόνο η Μαριλένα
και το ποίημα της επόμενης σελίδας μόνο η Βάρσα)
Επίσης, ας θυμηθούμε τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη κι επίσης το πώς σκοτώθηκε σε
διαδήλωση ο εικοσάχρονος Σωτήρης Πέτρουλας της νεολαίας των «Λαμπράκηδων» της οποίας
αρχηγός ήταν ο ίδιος ο Θεοδωράκης. Χρειάστηκε μάλιστα η πίεση του Θεοδωράκη για να επιτρέψουν
οι αστυνομικοί στο νεκροτομείο να δώσει στην μητέρα του νεκρού το σώμα του παιδιού της για να το
θάψει. Οι αρχές φοβόταν μήπως διαψευσθούν τα ανακοινωθέντα των ιατροδικαστών τους. Σκηνές που
συνδέουν την σύγχρονη Ελλάδα με την Ελλάδα όπου παίζονταν, και με την Ελλάδα όπου
διαδραματίζονταν, τραγωδίες σαν την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Κατά την κηδεία τραγούδησε ο Θεοδωράκης το τραγούδι που είχε συνθέσει «Σωτήρη Πέτρουλα σε
πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά». Φαίνεται πως οι καλλιτέχνες συναντάνε και ο ένας τον άλλο
όταν συναντάνε την ζωή. Ο Καζαντζάκης θυμάται πως όταν ήταν παιδάκι, σε μια εξέγερση της
Κρήτης, ο πατέρας του τον πήγε να φιλήσει τα πόδια κάποιων Κρητικών που οι Τούρκοι είχαν
κρεμάσει απο ένα δέντρο. «Ποιός τους σκότωσε;» ρώτησε με φρίκη ο μικρός Καζαντζάκης «Η
λευτεριά» απάντησε ο πατέρας του. Η λευτεριά πήρε και τον Πέτρουλα επανέλαβε ο Θεοδωράκης. Ας
δούμε όμως σύντομα τους στίχους ενός απο τους επιτάφιους του Ρίτσου πριν η όμορφη και
συγκινητική του μελωδία και πριν η ανυπέρβλητη φωνή του Μπιθικώτση και οι ανυπέρβλητες πενιές
του Χιώτη μας αποσπάσουν την προσοχή απο τα λόγια.
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Βασίλεψες αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση
κι ο ήλιος κουβάρι ολόμαυρο το φέγγος του έχει μάσει.
Κόσμος περνά και με σκουντά, στρατός και με πατάει
και με το μάτι ούτε γυρνά ούτε σε παρατάει.
Την άχνα απ’την ανάσα σου νιώθω στο μάγουλό μου
αχ κι ένα φώς μεγάλο φώς στο βάθος πλέει του δρόμου.
Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια φωτεινή παλάμη
αχ κι η λαλιά σου γιόκα μου το σπλάγχνο μου έχει ράνει.
Και νά που ανασηκώθηκα το πόδι στέκει ακόμα
φώς ιλαρό λεβέντη μου μ’ανέβασε απ’το χώμα.
Σημαίες τώρα σε ντύσανε παιδί μου εσύ κοιμήσου
κι εγώ τραβώ στ’αδέλφια σου και παίρνω τη φωνή σου.
Ένας μαθητής ή καθηγητής που εκτελεί χρέη ντισκ-τζόκεϋ πατάει τα δέοντα κουμπιά εκκίνησηςπαύσης για κασέττα που έχει προετοιμαστεί (να υπάρχει και ρεζέρβα της μήπως κατι συμβει στην
αρχική)
Αγγέλα-Μήτσος:
(ανεβαίνουν μαζί καθώς τελειώνει η Βάρσα,
ξέροντας βέβαια εκ των προτέρων ποιοί στίχοι της είναι προς το τέλος)
Κάποτε, όχι για πολύ καιρό τελικά, θάβονται τα μαχαίρια των εμφύλιων συγκρούσεων, των
απωθημένων του μίσους, των εκδικητικών χρήσεων της εξουσίας και του σλόγκαν «ουαί τοις
ηττημένοις». Γυρίζουν πια στα σπίτια τους και όσοι κρατούμενοι είχαν αντέξει να μην υπογράψουν τις
περίφημες «δηλώσεις μετανοίας». Δεν αντιμετωπίζουν πλέον τον διωγμό δεσμοφυλάκων και
βασανιστών, αλλά αντιμετωπίζουν τον επαγγελματικό αποκλεισμό. Εκφοβίζονται οι εργοδότες που θα
τους πρόσφεραν ακόμα και μια θέση λούστρου. Όσοι μπορούν φεύγουν μετανάστες. Με ποιό τρόπο
συμπαραστέκονται στον λαό οι καλλιτέχνες του που του είχαν απο τόσο κοντά συμπαρασταθεί στις
τόσο σκληρές στιγμές του; Άλλοι με το «θά’ρθει άσπρη μέρα και για μας» ή το «φτωχολογιά για σένα
κάθε μου τραγούδι» όπως ο Ξαρχάκος, άλλοι με το «τι έχει ο φτωχός να φοβηθεί; Σπίτι ο ουρανός
όπου βρεθεί» ή τη «γειτονιά των ονείρων» όπως ο Χατζιδάκις κι άλλοι, όπως ο ακόμα μαθητής τότε
Σαββόπουλος, με τραγούδια σαν το «Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας; Ποτέ δεν λένε την αλήθεια/ Ο
κόσμος υποφέρει και πεινά και σείς τα ίδια παραμύθια/ Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολυ
ζαχαρωμένα/ ταιριάζουν σε σοκολατόπαιδα μα δεν ταιριάζουνε σε μένα». Όμως μια και αρχίσαμε με
Θεοδωράκη ας αναφερθούμε και σε δυο απο τα τραγούδια με τα οποία παρακολούθησε κι αυτός την
εποχή εκείνη της Ελλάδας. Όλοι ξέρουμε το «απ’το πρωϊ μεσ’στη βροχή και μέσα στο λιοπύρι/για μια
μπουκιά κι ένα ποτήρι / και δόξα τω Θεώ». Ας ακούσουμε και πώς μιλά για τον «μετανάστη» με την
φωνή του Καζαντζίδη:
Μου κάναν πέτρα το ψωμί, μου κάναν βούρκο το νερό
μου κάναν βούρκο το νερό και την καρδιά κομμάτια
Φεύγω γιατί με πίκρανε η φτώχεια και ο πόνος
Είχε πνιγεί η ελπίδα μου, είχε σβηστεί ο ήλιος μου,
είχε χαθεί ο δρόμος.
(Αυτά ίσως να μην προλαβαινουν να παιχτούν και απ’τον ντισκ-τζόκεϋ στην εκδήλωση , αλλά πρέπει
οπωσδήποτε να ακουστούν (και μάλιστα ολόκληρα ) στις πρόβες , συν τοις άλλοις και για να δούν τα
παιδιά απο τις μελωδίες ποιά ακριβώς φωνήεντα θα τονίζουν στην επι σκηνής ανάγνωση αφού αυτά
είναι που αποδίδουν τα διάφορα συναισθήματα που θα νιώσουν ακούγοντας τα τραγούδια)
Πάμε τώρα στην ανάγνωση του Μήτσου (Η Αγγέλα δεν φεύγει ακόμα , μαζί θα φύγουν. Αν μη τι άλλο
γιατί είναι ξαδέρφια)
Ερχόμαστε στο ξαφνικό και βαθύ σκοτείνιασμα που έφερε η χούντα της επταετίας 1967-1974. Οι
αριστεροί ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είδαμε συλλαμβάνονται και εξορίζονται ή φυλακίζονται. Οι
πολιτικοί εξορίζονται ή κρατούνται κατ’οίκον. Βέβαια οι καλλιτέχνες διεθνούς φήμης έχουν κάποιας
μορφής ασυλία αφού αν τους σκοτώσουν θα ακουστεί στο εξωτερικό προς το οποίο η χούντα θέλει να
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δείξει ψευτοδείγματα καλής συμπεριφοράς. Έτσι, αφού προσπαθήσουν χωρίς επιτυχία να τρομάξουν
τον Θεοδωράκη οτι δήθεν τον στήνουν για εκτέλεση, τον αφήνουν να πάει στο εξωτερικό όπου με
συναυλίες προσπαθεί να στρέψει και Έλληνες του εξωτερικού και ξένους εναντίον της χούντας. Ο
Χατζιδάκις κι ο Ελύτης, που δεν ήταν αριστεροί, δεν συλλαμβάνονται αλλά ο ένας πάει στην Νέα
Υόρκη κι ο άλλος στο Παρίσι. Ο Σαββόπουλος που δεν είναι τόσο επώνυμος στο εξωτερικό , μα ούτε
και στο εσωτερικό, συλλαμβάνεται. Ίσως και διότι ήταν πολύ φρικιό για την εποχή εκείνη. Δεινοπαθεί
σε μια ασφάλεια που για χώρο βασανιστηρίων χρησιμοποιεί μια ταράτσα εβδόμου ορόφου για να μη
πολυ-ακούγονται οι κραυγές. Γράφει στην ασφάλεια και το σύντομο τραγουδάκι «Θουδουράκια μ’,
Χατζιδάκια μ’, ισείς τρώτι κι πίνιτι κι μένα μι τρώει η αρκούδα, μι τρώει η αρκούδα»
(Ο ντίσκ-τζόκεϋ το βάζει στο κασετόφωνο)
Επίσης ερωτεύεται την μέλλουσα σύζυγό του Άσπα που με μαθητική ποδιά ακόμα κάνει σκασιαρχεία
για να του πηγαίνει τσιγάρα στη φυλακή. Στην αρχή της περιόδου της χούντας υπάρχει μια περίοδος
μουδιάσματος. Σαν το μούδιασμα που νιώθουμε απο ένα ξαφνικό και δυνατό χτύπημα σ’ένα νεύρο.
Τους εντοπισμένους απο παλιότερα σαν επικίνδυνους τους έχουν μαντρώσει σε γήπεδα κι απο κει τους
έχουν στείλει σε φυλακές ή εξορίες. Οι υπόλοιποι είτε συμφωνούν με την χούντα, είτε είναι αδιάφοροι
και απαθείς, είτε είναι απλώς μουδιασμένοι για την ώρα. Την κατάσταση περιγράφει ο Σαββόπουλος
ως εξής: «Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα/ παράγκα του χειμώνα κι εσύ
μιλάς σαν πτώμα / Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει, στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί/
στέκεις στο περίπτερο διαβάζεις φυλλάδες με μιάμιση δραχμή/Ο λαός στα πεζοδρόμια κουλούρια
πουλάει και λαχεία/κοπάδια-κοπάδια στα υπουργεία, αιτήσεις για τη Γερμανία/ κυράδες ,φιλάνθρωποι,
παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες/η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί/την παρθενιά της
βγάζαει στο σφυρί/Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι η τρύπια στέγη μιας παράγκας/είναι η γόπα
που πέταξε ένας μάγκας κι ο χαφιές που μας ακολουθεί».
Αμέσως μετά ο ντισκ-τζόκεϋ βάζει το τραγούδι να ακουστούν τα ίδια παιγμένα με μουσική.
Κι αμέσως μετά ο Μήτσος λέει μια φράση, την εξής
Πιο επιγραμματικά , την αίσθηση της σαστισμάρας και της ξαφνικής καθίζησης την εκφράζει ο
Σαββοπουλος με την εξής φράση που έμεινε σλόγκαν:
Ο ντίσκ-τζόκεϋ βάζει να ακουστεί μόνο το:
«Τίίί τρέχει; Έγινε κατολίσθηση κι έπεσε κάνας βράχος;»
(ει δυνατόν να βρεθεί απ’την παλιά εκτέλεση (του βινυλίου) γιατί εκεί είναι που η φράση έχει τον
γνωστό τόνο που έμεινε κλασσικός)
Αλέκος:
(που είναι κι αυτός μπουζουξής και είναι στην τάξη του προηγούμενου μπουζουξή που είχε
εμφανιστεί, του Αντώνη)
Ίσως η κατάσταση θυμίζει λίγο τους μοιραίους του Βάρναλη, αυτούς που «δειλοί , μοιραίοι κι άβουλοι
αντάμα, πρσμένουνε ίσως κάποιο θάμα» και που τους «φταίει ο θεός που τους μισεί» και τους «φταίει
πάνω απ’όλα το κρασί»
Μές στην υπόγεια την ταβέρνα,
μές σε καπνούς και σε βρισιές,
απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα,
πάλι παρέα πίναμε ψές.
Εψές σαν όλα τα βραδάκια,
να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
Σφιγγόταν ο ένας πλάϊ στον άλλο
και κάποιος ’φτούσε καταγής,
ώ πόσο βάσανο μεγάλο
το βάσανο είναι της ζωής,
όσο κι ο νούς να τυρρανιέται
άσπρην ημέρα δεν θυμιέται.
Ο ντίσκ-τζόκεϋ το βαζει στο κασετόφωνο να ακουστουν οι πενιές της εισαγωγής
και οι δυο στροφές που είδαμε. Εν τω μεταξύ ανεβαίνει η Ντίνα
να διαβάσει και να σχολιάσει την επόμενη στροφή που δεν θυμίζει ρεμπέτικο
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Ντίνα:
Η επόμενη στροφή δείχνει την ζωή που δεν αξίζει να την ζεί κάποιος. Την δείχνει όχι σαν ζωή με
χρώματα πόνου ή με χρώματα μελανά αλλά σαν μια ζωή με χρώματα απάθειας που δεν αγγίζεται ούτε
απο τα πιο πλούσια και άσωτα ερεθίσματα της φύσης:
Ήλιε και θάλασσα γαλάζια
και βάθος τ’άσωτου ουρανού,
ώ της αυγής κροκάτη γάζα,
γαρούφαλα του δειλινού,
λάμπετε-σβήνετε μακριά μας
χωρίς να μπήτε στην καρδιά μας.
Ο ντίσκ-τζόκεϋ βαζει το κασετόφωνο να ακουστεί κι αυτό.
Πουλχερία:
Μα αφού δεν είμαστε ούτε ανόητοι, ούτε τυφλοί, ούτε πορωμένοι όπως οι δικτάτορες ας
αναρωτηθούμε: Είναι δυνατόν το σάστισμα να είναι η μόνη αντίδραση ανθρώπων που μόλις πριν λίγα
χρόνια είχαν κάνει τόσους αγώνες και τόσες θυσίες και είχαν οδηγηθεί στα κολαστήρια; Μήπως ναι;
Μήπως όσοι είχαν την διάθεση να αντιδράσουν ήταν ήδη γνωστοί και είχαν ήδη συλληφθεί; Μα δεν
δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Το σκεπτικό αυτό σίγουρα είναι λάθος. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι
συγγενείς ή φίλους που αντί να τρομοκρατηθούν μήπως πάθουν τα ίδια κι αυτοί, αντίθετα, αυτό που
δεν άντεχαν ήταν η βία που συνέβαινε στους αγαπημένους τους; Και αυτοί δεν θα τάσσονταν
αλληλέγγυοι; Δεν θα έπαιρναν αποφάσεις που χωρίς αυτό το ερέθισμα δεν θα τις έπαιρναν; Δεν
υπήρχαν άνθρωποι αγέννητοι ακόμα τον καιρό των προηγούμενων φακελλωμάτων που ήταν μη
εντοπισμένοι απ’το καθεστώς αλλά επικίνδυνοι; Ήταν επικίνδυνοι καθώς τους γαλουχούσαν διηγήσεις
για αυτούς που έλειπαν. Όσο και να μην έμπαινε στην διδακτέα ύλη της ιστορίας στα σχολεία
οποιαδήποτε αναφορά π.χ. στο ΕΑΜ, μπορούσε τίποτε να εμποδίσει την διδασκαλία με το
παράδειγμα; Την ζωντανή διδασκαλία; Οι δικτάτορες προσπαθούν να κρατηθούν στην εξουσία
παραγγέλνοντας την επιβολή φόβου και άγνοιας. Μα αυτές οι παραγγελίες δρούν και σαν
μπούμερανγκ. Οι απειλές αντί να γίνουν φόβος μπορούν να γίνουν πρόκληση και πρόσκληση για
ηρωϊσμό, η δε άγνοια μπορεί να δημιουργεί μυθολογίες στην αντίθετη κατεύθυνση απο εκείνην που
παραγγέλνουν οι δικτάτορες.
Δημήτρης- Βάρσα:
(έχουν ανέβει μαζί, ξεκινάει ο Δημήτρης)
Ας μας βοηθήσει στο σημείο αυτό η τέχνη, και πάλι, για να αναπλάσουμε λίγο στην φαντασία μας τα
βιώματα του καιρού εκείνου: Έστω οτι συλλαμβάνεται κάποιος λόγω παλιών αμαρτιών ή λόγω του οτι
δεν υπάκουσε μια απο τις βλακώδεις ή απάνθρωπες ή εξευτελιστικες εντολές της χούντας που έφτασε,
για τον φόβο των κομμουνιστών, να απαγορεύσει μέχρι και τα άπαντα του Ντοστογιέφσκι και το
βουλγαρικό λεξικό. Ποιά είναι η συνέχεια; Στην καλύτερη περίπτωση απλώς εξορίζεται χωρίς να του
ασκηθεί η εφιαλτική βία των βασανιστών.
«Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις, χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει , μες στο σύρμα
περπατώ, θα περάσουν μαύρες μέρες μέχρι να σε ξαναδώ», τραγουδάει ο Θεοδωράκης που το έζησε
και το έγραψε:
Ο ντισκ-τζόκεϋ έχει ετοιμάσει να ακουστεί μόνο αυτή η στροφή που διαβάστηκε
Ο Δημήτρης συνεχίζει:
Οι μέσα, απλώς και μόνο με την ύπαρξή τους και με την απουσία τους απο εκεί όπου κανονικά
ανήκουν στην ζωή τους, είναι μια συνεχής υπενθύμιση:
Δημήτρης:
Και σύ λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς τον Ωρωπό
Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό,
ζούμε μες στην τυρρανία στο σκοτάδι το πηχτό.
Βάρσα:
Κλαίει η μάννα τώρα μόνη,
κλαίν’ τα δέντρα, τα βουνά,
στην πατρίδα μας νυχτώνει,
ορφανή είν’η αγκαλιά.
Δημήτρης:
Μεσ’στα σύρματα κλεισμένοι,
μα η καρδιά μας πάντα ορθή,
πάντα ο ίδιος πόθος μένει
λευτεριά και προκοπή.
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Ο ντισκ-τζόκεϋ τα παίζει στο κασετόφωνο κι αυτά που ειπώθηκαν
σαν νάταν διάλογος άντρα-γυναίκας
Γιάννης:
(Ο μεγαλύτερος στην ηλικία μπουζουξής του σχολείου.
Έρχεται στο μικρόφωνο χωρίς να φύγουν ο Δημήτρης και η Βάρσα)
Ένα βράδυ, στον Ωρωπό, ο Θεοδωράκης ακούει πενιές. Πολύ καλές πενιές*. Είναι ο Μανώλης
Χιώτης, ο συνεργάτης του στον «Επιτάφιο» που ήρθε να του κάνει βραδυνή επίσκεψη (με το σύρμα
ανάμεσά τους βέβαια). Πώς ζούν οι οικογένειες των κρατουμένων; Πρέπει να τις συνδράμουν
συγγενείς, φίλοι και γείτονες, αρκετά κοντινοί για να νοιαστούν κι αρκετά μακρινοί ώστε να μην έχουν
συλληφθεί κι εκείνοι ως ομοϊδεάτες. Ταυτόχρονα οι οικογένειες πρέπει να συνδράμουν τους
κρατουμενους. Τραγουδά ο Θεοδωράκης και για τον εαυτο του και για τους συν-κρατουμένους του
στο τραγούδι «Η Επιστολή»: «Το δέμα τόλαβα προχτές/να μη ξοδεύεστε πολύ/Ήταν σαν πόρτες
ανοιχτές/κοντά σας όλη μου η ζωή».
Το παίζει και ο ντίσκ-τζόκεϋ να ακουστεί ολόκληρο:
Είμαι καλά πολύ καλά ευχαριστώ
γιά σας το ίδιο επιθυμώ.
Σ’όσους ρωτούν δώστε φιλιά
δώστε θερμό χαιρετισμό.
Το δέμα τόλαβα προχτές
να μη ξοδεύεστε πολύ.
Ήταν σαν πόρτες ανοιχτές
κοντά σας όλη μου η ζωή.
Αύριο μένουν οι μισοί
και μείς πηγαίνουμε γι’αλλού
μπορεί στεριά μπορεί νησί
ας γίνει θέλημα Θεού.
Το δέμα τόλαβα προχτές
να μη ξοδεύεστε πολύ.
Ήταν σαν πόρτες ανοιχτές
κοντά σας όλη μου η ζωή.
Βάρσα:
Αυτά στο τραγούδι «επιστολή». Σε μια πραγματική επιστολή η γυναίκα του Θεοδωράκη, η Μυρτώ,
γράφει: «Προχτές ο μπακάλης δεν δέχτηκε λεφτά όταν πήγα να ψωνίσω. Μου είπε απο σας θα πάρω
λεφτά; Δεν ξέρω τι περνάτε και τι προσφέρετε;»»

* Τα παιδιά στις πρόβες φυσικά ρωτάνε πώς τον άφησαν οι φύλακες να παίζει πενιές. Απάντηση:
Αφ’ενός ως μεγάλο μπουζουξή όλοι τον αγαπούσαν. Άλλωστε και οι φύλακες τραγουδούσαν εκείνο το βράδυ
μαζί με τους κρατούμενους. Αφ’ετέρου ας δούμε κι ένα άλλο περιστατικό που κάτι λέει. Κάποτε σε εξορία στην
Ζάτουνα όπου είχαν απομονώσει τον Θεοδωράκη του έβαζαν κάθε βράδυ έξω απ’το σπίτι προβολείς και καμιά
δεκαριά φύλακες για να μην αποδράσει. Έκανε κρύο και ο Θεοδωράκης τους είπε να έρθουν μέσα να μην
ξεπαγιασουνε και τους έδωσε τσικουδιά Κρητική που του είχαν στείλει. Και συνέχισε να συνθέτει την μελοποίηση
που έφτιαχνε στο Πνευματικό Εμβατήριο του Σικελιανού. Την άλλη μέρα οι φύλακες τον προσκάλεσαν να πάει
στο καφενείο του χωριού να τον κεράσουν κι αυτοί και σε λίγο τραγούδαγαν όλοι μαζί το Πνευματικό Εμβατήριο,
συν τοις άλλοις διότι οι φύλακες τόχαν πάρει το θέμα πατριωτικά κι έλεγαν «Νομίζετε οτι μόνο εσείς είστε
πατριώτες;».
(ΥΓ 2004)Προφανώς τέτιους φύλακες δεν αναμένουμε να δούμε στα ντοκυμαντέρ με φάτσες φυλάκων στο
Γκουαντάναμο γιατί τέτιες ανεπιθύμητες παρεκτροπές έχουν πλέον προβλεφθεί απο «επιστήμονες» που έχουν
σκεφτεί με ποιά εκπαίδευση και με ποιούς κανονισμούς επαφής φυλάκων με κρατούμενους θα αποφευχθούν τέτις
εξελίξεις που υπαγορεύει η ανθρώπινη φύση.
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Πυθαγόρας:
Μέχρι στιγμής όμως περιγράφουμε τις προληπτικές συλλήψεις και το σάστισμα των μέσα και των έξω.
Τα πράγματα όμως προχωρούν γοργά. Άνθρωποι αντιδρούν, διακινούν ιδέες, βάζουν βόμβες. Οι
συλλήψεις τους συνοδεύονται απο βασανιστήρια για να αποκαλυφθούν οι συνεργάτες τους. Γίνονται
εκτελέσεις. Τα βιώματα που δημιουργούνται είναι καταιγιστικά κι εκρηκτικά. Άλλοι βασανίζονται ενώ
άλλοι τους ακούν περιμένοντας την σειρά τους. Είναι και το άκουσμα ένα βασανιστήριο που
χρησιμοποιούν οι δεσμοφύλακες σαν συνεχή απειλή, τρομοκρατία, ψυχολογικό πόλεμο. Οι
κρατούμενοι νιώθουν οτι και τα σφαγεία έχουν αίθουσα αναμονής. «Σήμερα εσύ αύριο εγώ»
Συννενοούνται με συνθηματικά χτυπήματα στον τοίχο και στις υδροροές. «Τάκ-τάκ εσύ τάκ-τάκ εγώ.
Που πάει να πεί σ’αυτή τη γλώσσα τη μουγγή, κρατάω γερά κρατάω καλά» Ο Θεοδωράκης τραγουδάει
αυτά που ζούν κι αυτός κι οι γύρω του.
Ο ντισκ-τζόκεϋ παίζει ολόκληρο το «σφαγείο»
Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι/και το κελλί μας κόκκινο ουρανό/είμαι θρεφτάρι μ’έχουν κλείσει στο
σφαγείο/σήμερα εσύ αύριο εγώ/Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Αντρέα/μετρώ τους χτύπους το
αίμα μετρώ.../σαν θα βραδιάσει πάλι θάμαστε παρέα.τάκ-τάκ εσύ τάκ-τάκ εγώ/που πάει να πεί σ’αυτή
τη γλώσσα τη μουγγή/κρατάω γερά κρατάω καλά/Μές στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι/τάκ-τάκ
εσύ τάκ-τάκ εγώ/τάκ-τάκ εγώ τάκ-τάκ εσύ.
Μήτσος:
Πώς στηρίζουν οι κρατούμενοι ο ένας τον άλλο; Πώς φωνάζουν ο ένας στον άλλο «να κάτσουν κάτω
απο την μπάρα» στην τέτια «άρση βαρών»; Με κραυγές «Βάστα» «Μη τους πείς τίποτα». Ή με
βλέμματα όταν προλάβουν να τα διασταυρώσουν καθώς αυτός που έχουν διαλέξει αυτή τη μέρα οι
βασανιστές περνάει μπροστά απο τα κελλιά των άλλων καθ’οδόν προς τον θάλαμο βασανιστηρίων.
Όταν μπορούν ενωμένες οι φωνές όλων μαζί να περάσουν τους τοίχους και να φτάσουν τον φίλο τους
που βασανίζεται , τότε για να τον στηρίξουν τραγουδούν «Είμαστε δυό, είμαστε τρείς, είμαστε χίλιοι
δεκατρείς» και «Λίγο ακόμα ας υψωθούμε λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα».Ακόμα κι
αν, ίσως,το ποίημα δεν είχε αρχικά γραφτεί για μια τέτια ανύψωση και υπέρβαση, η εμπνευσμένη του
εφαρμογή απο τον Θεοδωράκη στο να βοηθούν ο ένας τον άλλο οι κρατούμενοι στην υπέρβαση που
έκαναν τις στιγμές εκείνες, λέγοντας ό ένας στον άλλο να αντέξει λίγο ακόμα και λίγο ακόμα και λίγο
ακόμα, δεν υποβάθμισε βέβαια το ποίημα αλλά το ανύψωσε.
Είμαστε δυό, είμαστε δυό,/η ώρα σήμανε οχτώ,/νύχτα σιωπή κι ακολουθεί/το ίδιο τροπάρι το γνωστό.
Βαράνε δυό,βαράνε τρείς,/βαράνε χίλιες δεκατρείς,/πονάω εγώ, πονάς εσύ/μα ποιός πονάει πιό πολύ
θάρθει ο καιρός να μας το πεί./Είμαστε δυό, είμαστε τρείς,/είμαστε χίλιοι δεκατρείς,/καββάλα πάμε
στον καιρό/με τον καιρό με τη βροχή/το αίμα πήζει στην πληγή/κι ο πόνος γίνεται καρφί./Λίγο ακόμα
να ιδούμε, λίγο ακόμα να ιδούμε/τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν, τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν,/τις αμυγδαλιές
ν’ανθίζουν./Λίγο ακόμα να ιδούμε, λίγο ακόμα να ιδούμε/τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον
ήλιο,/τη θάλασσα να κυματίζει./Λίγο ακόμα να σηκωθούμε/λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα,/λίγο
ψηλότερα/Λίγο ακόμα να σηκωθούμε/λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα,/λίγο ψηλότερα
Ο ντισκ-τζόκεϋ τα παίζει και ολόκληρα:
Γιώργος:
Έχουμε σίγουρα ξεφύγει απο την αίσθηση σαστισμάρας και μουδιάσματος. Βέβαια το ξεμούδιασμα
που μόλις ακούσαμε δεν σημαίνει χαλάρωση. Σημαίνει «με τον καιρό με την βροχή το αίμα πήζει στην
πληγή κι ο πόνος γίνεται καρφί» .Ας δούμε όμως τώρα έναν άλλο αγωνιστή στο πέρασμά του απο το
σάστισμα στην πάλη. Αν και ο Θεοδωράκης έγραψε τραγούδια και γι’αυτόν, όταν αυτός ήταν στην
φυλακή κι ο Θεοδωράκης εξόριστος στο εξωτερικό, θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του ίδιου του
αγωνιστή γιατί ήταν , ή μάλλον έγινε στην πορεία , και ο ίδιος ποιητής. Ας δούμε την πορεία του
Αλέκου Παναγούλη, του κορυφαίου συμβόλου της αντίστασης κατά της χούντας, που έγινε
τυραννοκτόνος όχι κατορθώνοντας να εξοντώσει με τα εκρηκτικά του τον Παπαδόπουλο (που του
ξέφυγε κατά ένα μέτρο, μα αυτό ήταν απλώς τεχνικό πρόβλημα*)όχι λοιπόν εξοντώνοντάς τον με τα
εκρηκτικά, αλλά εξοντώνοντας και εκμηδενίζοντας ηθικά και τον Παπαδόπουλο κι όλη του την κλίκα
που είδαν τον Παναγούλη να αποδεικνύει οτι η ψυχή του ανθρώπου μπορεί όλα να τα αντέξει και να
μη λυγίσει σε οποιονδήποτε εξουσιαστή, όσο σκληρός και ποταπός κι αν είναι, όσο και αν απειλεί και
αν επιβάλλει τα σκληρότερα βασανιστήρια χωρίς να ντραπεί να εκδηλώσει την νοσηρότητά του που
(συνεχίζεται στην μεθεπόμενη σελίδα)
* Στις πρόβες αναφέρουμε και κάποιες σχετικές σκέψεις του Παναγούλη (απο συνέντευξή του) που βρίσκονται
στην επόμενη σελίδα:
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«Χάρηκα που αστόχησα. Ποτέ δεν θα ξαναησύχαζα αν τον είχα σκοτώσει. Δεν είμαι
δολοφόνος, αγωνιστής είμαι. Άλλωστε τι θα γινόταν αν σκοτώνονταν μια μαριονέτα σαν τον
Παπαδόπουλο; Θάμπαινε άλλη μαριονέτα στην θέση της. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει να
αφοπλιστεί μια χούντα, το να δειξει ανυπακοή ο στρατός . Εγώ που τότε υπηρετούσα
στρατιώτης έπρεπε, για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, να λιποτακτήσω γιατί πατρίδα μου
δεν ήτανε οι δικτάτορες. Σκοπός μου ηταν να δείξω οτι ήταν δυνατον να αντέξει κάποιος, είτε
στρατιώτης είτε πολίτης, τις συνέπειες που θάχε γι’αυτόν το να δείξει ανυπακοή και επίσης
να δείξω τι συνέπειες θαχε για το καθεστώς η ύπαρξη ανθρώπων που τηρούσαν αυτη την
στάση»
Επίσης αναφέρουμε στις πρόβες παρόμοιες σκέψεις και άλλων αντιστασιακών που είχαν
βάλει λιγότερο ισχυρά εκρηκτικά στις βόμβες τους.
«Δεν θα άλλαζε τίποτε αν σκοτώνονταν μερικοί αστυνομικοί. Οι βόμβες τρακατρούκες
ήτανε για να κινούν την προσοχή. Ακουγόταν ένα μαγνητόφωνο που έλεγε να απομακρυνθεί
ο κόσμος, έσκαγε η βόμβα, μετά το μπάμ μαζεύονταν κοσμος ακούγονταν απο το
μαγνητόφωνο και πόλοιπο μήνυμα, το κανονικό, πριν πλησιάσουν την βόμαβα αστυνομικοί
κλπ Μια φορά είχε σκασει βόμβα στην σχολή Ευελπίδων την ώρα της πρωϊνής αναφοράς.
Αν ήταν για να σκοτώσει κάποιον θα την είχαν βάλει λιγο πιο πέρα. Μα σκοπός της ήτανε να
δείξει οτι η αντίσταση ήταν παρούσα, όχι να σκοτώσει μερικούς μέλλοντες αξιωματικούς.
Τέλος αναφέρουμε και την εξής σκέψη πολλών αντιστασιακών για την στάση τους προς τους
βασανιστές είτε των ιδίων είτε του Παναγούλη: «Ήθελα να τους σκοτώσω αλλά το ότι ο
Παναγούλης δεν είχε την ίδια στάση αλλά απλώς την στάση της απόλυτης περιφρόνησης με
αφόπλιζε. Έλεγα «αν αυτος που τράβηξε τόσο περισσότερα απο μένα δεν θέλει να τους
σκοτώσει τότε με ποιό δικαίωμα εγώ θέλω να εκδικηθώ; Και μάλιστα και εκ μέρους του;»

Αλέξανδρος Παναγούλης
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(συνέχεια από την προ-προηγούμενη σελίδα)

τόλμησε ακόμα και να τα σκεφτεί. Εν ολίγοις τους εξόντωσε με το να τους αποδείξει οτι υπήρχαν
θελήσεις τόσο ισχυρές που αυτοί δεν είχαν καμιά εξουσία πάνω τους. Ίσως τα ποιήματα αρχικού
σαστίσματος του Παναγούλη δείχνουν πού θα τον οδηγούσε το σάστισμα του δικού του είδους. Στο
ποίημα του «Στην Ελλάδα σήμερα» γράφει: «Σβησμένη φλόγα που πάντα καίει. Σκέπασμα τάφου
χωρίς νεκρούς. Μάτια κλαμένα που σε κοιτάνε. Σκέψεις κρυμένες σε προσκαλούν. Σπόρος οργής
πέφτει στο χώμα. Μήνυμα πάλης τρέφει φτερά. Σπίθα φεγγίζει μές στο σκοτάδι. Νέοι αγώνες σε
προσκαλούν». Δεν βλέπει μοιραίους ούτε μέσα του, ούτε γύρω του. Για τους άλλους γράφει «Είν’ο
λαός για λίγο σαστισμένος, μα πάλι με ελπίδα καρτερά/σαν βλέπει τον αγώνα θεριεμένο που σύμβολα
αρχίζει να γεννά». Μα πότε γεννήθηκαν γι’αυτόν σύμβολα; Με τους πρώτους νεκρούς. Ήδη άρχισαν
να υπάρχουν. Γράφει:
«Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί/Λουλούδι φωτιάς βγαίνει
στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί./Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας οι
πρώτοι νεκροί»
Ο ντίσκ-τζόκεϋ το παιζει στο κασετόφωνο
Καταλήγει ο Παναγούλης: «Απάντηση θα πάρουν πάλης βοή για νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι
νεκροί»ποιοί ήταν οι πρώτοι νεκροί που τον ξύπνησαν απ’το δικό του σάστισμα; Ο αδελφός του,
στρατιωτικός, δεν συνεμορφώθη με κάποιες υποδείξεις και τον σκότωσαν και τον εξαφάνισαν. Ο
Παναγούλης, φοιτητής του Πολυτεχνείου που αγαπούσε τη ζωή, το γλέντι, τα μάθήματά του, τη
μουσική, την μητέρα του και τους τίμιους πολιτικούς, άρχισε να παίρνει άλλες στροφές. «αλλοίμονο
στο έθνος που για κάθε τύραννο δεν γεννά κι έναν τυραννοκτόνο» σκέφτηκε. Υπηρετούσε τότε την
θητεία του. Λιποτάκτησε για να την υπηρετήσει σωστά κι όχι με το να παίρνει διαταγές απο τους
δικτάτορες και πήγε να μάθει κρυφά την χρήση εκρηκτικών. Κι ήταν γραφτό του να μάθει και οτι σαν
συνέχεια, σαν μετενσάρκωση,σαν ανάσταση ανθρώπων απο σίδερο σαν τον Βλαχάβα που είδαμε στη
αρχή της εκδήλωσης είχε τεράστιες αντοχές, ενώ μεχρι τότε τον φόβιζε , όπως έλεγε ακόμα κι ο πόνος
ενός σφραγίσματος στον οδοντίατρο. Ένα τέτιος στους εκατο χιλιάδες υπάρχει.Φαίνεται πέσαμε στην
περίπτωση» έλεγαν ύστερα γι’αυτόν οι βασανιστές του. Ήταν απόλυτα αποφασισμένος. Στο ποίημά
του «Οι φάτνες» γράφει: «Ο Γολγοθάς ας είναι μες στη φάτνη/μάγοι ας κουβαλάνε τα
καρφιά/παράμερα ας σκάβονται οι λάκκοι/έτοιμος ο σταυρός ας καρτερά». Δεν τάγραφε σαν λόγια
αλλά σαν πράξεις. Κι άλλωστε πρώτα δρούσε κι ύστερα έγραφε. Έγραφε μετά τα βασανιστήρια, μέσα
στο κελλί του, με αίμα. Οι αποδράσεις του ήταν μέσω της βοήθειας δεσμοφυλάκων που
συγκλονίζονταν απο την θέλησή του και την αντοχή του σε όσα τον έβλεπαν να υφίσταται, και σε
κάποιο σημείο, κάποιοι απ’αυτούς, ανελάμβαναν τις συνέπειες που θα υφίσταντο και για το δικό τους
κορμί αν τον βοηθούσαν. Παρομοίως, συγκλονισμένοι δεσμοφύλακες φυγάδευσαν και τα ποιήματά
του που διαβάζουμε.
Είδαμε με ποιόν τρόπο μιλούσε για τους άλλους, για τον λαό και το σάστισμά του: Με ελπίδα.
Είδαμε με ποιό τρόπο μιλούσε για τον εαυτό του: Με προθυμία και για τον σταυρό ακόμα, και γεμάτος
πίστη στη θέλησή του. Με ποιό τρόπο μιλούσε στους συν-κρατουμενους του; Διαβάζουμε στο ποίημά
του με τίτλο «Συνέχισε να πονάς»: «Αδελφέ μου ξέρω πώς υποφέρεις. Αλύπητα χτυπάνε τα αυτιά μου
του πόνου σου οι περήφανοι λυγμοί. Βρήκα τη δύναμη να σου φωνάξω «Κράτα μη λές τίποτα» ενώ
βρισκόμουνα στο τελευταίο σκαλοπάτι της εξάντλησης. Άφησε τη φωνή σου ελεύθερη στους λυγμούς
και φιμωμένη στις ερωτήσεις της ανάκρισης. Ο πόνος ζυγίζει όσο και η δράση. Συνέχισε να πονάς.
Ολοκλήρωσε την προσφορά σου»
Με ποιόν τρόπο μιλούσε στους δεσμοφύλακές του, τα «Παπαδοπουλάκια» όπως τους έλεγε; Στο
ποίημά του «Χτυπάτε» τους λέει: «Χτυπάτε. Αυτή είναι η προσφορά σας. Η δική σας ντροπή χτίζει το
μεγαλείο μας» Πώς λοιπόν να μην εκμηδενιστούν κάποιοι απ’αυτούς και να μην τον βοηθήσουν τη
στιγμή που η θέλησή του μπορούσε και εκμηδένιζε και ένα και δύο και τρία και χίλια δεκατρία
χτυπήματα; Όταν μάλιστα ήξεραν οτι ο λόγος που έφευγε δεν ήταν απλώς για να γλιτώσει τον πόνο
και να βάλει αυτούς στη θέση του αλλά για να προσφέρει κι άλλα στον αγώνα. Πώς να μη
φυγαδεύσουν κάποιοι ποιήματά του; Και πώς να μη νιώθουν μια τεράστια ώθηση, σαν απο το χέρι
ενός τιτάνα, οι νέοι της χουντοκρατούμενης Ελλάδας, όταν ήξεραν οτι στην τεράστια φυλακή που είχε
γίνει όλη η Ελλάδα, άνθρωποι σαν κι αυτόν δεν είχαν ανάγκη συμπαράστασης κι αλληλεγγύης αλλά
αντίθετα έδιναν εκείνοι οι ίδιοι απ’την φυλακή τους κουράγιο και συμπαράσταση στους έξω, έχοντας
γίνει παρουσίες που είναι ζωντανές με τον τρόπο που είναι ζωντανά μέσα μας και γύρω μας τα
σύμβολα και οι ιδέες. Βέβαια, τα τέτια σύμβολα δεν δίνουν στους άλλους συμπαράσταση κι ελπίδα
στο να μείνουν άπρακτοι, αλλά συμπαράσταση στο να αγωνιστούν και ελπίδα στο οτι αν χρειαστεί θα
μπορέσουν κι εκείνοι να αντέξουν.
Πυθαγόρας:
Με τέτοια λοιπόν πρότυπα , με τέτοιους μύθους-σύμβολα, με τέτοιας μορφής παρουσίες για
συμπαράσταση, με αγανάκτηση σε τέτοιου μεγέθους βαρβαρότητες, και με θαυμασμό και
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ευγνωμονούσα αλληλεγγύη σε τέτοια δείγματα θέλησης, ήταν γεμάτη η ψυχή των νέων που πήγαιναν
εκείνη την ημέρα στο Πολυτεχνείο.Τα μηνύματα της Μεγάλης Ποίησης που δεν θα δίδασκε κανένα
πανεπιστήμιο στον λαό, είχαν πια διδαχθεί.Οι μουσικοί τα είχαν απλώς μεταφέρει. Και οι ποιητές τα
είχαν απλώς βάλει σε λόγια. Αυτοί που τα δίδασκαν και στους μεγάλους ποιητές τους ίδιους, ήταν οι
άνθρωποι που έκαναν πράξη τους στίχους «Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή. Θέλει νεκροί
χιλιάδες νάναι στους τροχούς, θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους» και «Σπρώχτε με στήθος
και με γόνα να βγάλουμε τον ήλιο απ’τη λάσπη» Πρώτα έκαναν αντίσταση με τα εκρηκτικά τους για
να ανατρέψουν την χούντα. Και ύστερα αντίσταση στον σωματικό πόνο για να δείξουν στους
επόμενους που θα προσπαθούσαν την ανατροπή , οτι ακόμη κι αν τα εκρηκτικά αποτύχουν κι αν και
εκείνοι συλληφθούν, η θέληση έχει την δύναμη να αντέξει και να μην αποτύχει. Αξίζει τον κόπο
λοιπόν η προσπαάθεια. Το απέδειξαν. Αυτό ήταν το «Άξιον εστί» το δικό τους. Και το «Άξιον εστί»
των νέων του Πολυτεχνείου έλεγε «αξίζει τον κόπο και την ζωή μας ακόμα να δώσουμε αυτή την
νύχτα. Η ζωή είναι όμορφη αλλά καμμιά φορά , για να παραμείνει η ζωή ζωντανή και για να
παραμείνει η ομορφιά όμορφη αξίζει να θυσιάζουν την ζωή τους οι πιο όμορφοι και πιο ζωντανοί
άνθρωποι και που είχαν τον πιο τεράστιο και τον πιο όμορφο έρωτα για την ζωή» Κι έτσι έδωσαν όλη
την φλόγα, την δύναμη και την τρέλλα της νεότητάς τους και δημιούργησαν το Πολυτεχνείο που
γιορτάζουμε. Και έδεσαν άλλο ένα κρίκο στην αλυσσίδα που πέρναγε απο το 1821 στο ΟΧΙ της
Πίνδου και στο ΕΑΜ. Κι έτσι έβαλαν τα σώματά τους μπροστά στο τανκς που έσπαγε την πύλη του
Πολυτεχνείου.
Σημείωση 1): Εν τω μεταξύ έχουν όλοι ανεβεί και παραμείνει στην σκηνή πλήν των δύο ακόμα
μαθητριών που θα ανεβούν χωρίς να κατεβεί πιά κανείς, για να σωματοποιείται η αίσθηση οτι πήγαιναν
στο Πολυτεχνείο για να μείνουν κι οχι να φύγουν. Μεχρι τώρα έφευγαν μόνο όσοι θα εμφανίζονταν και
δεύτερη φορά για ανάγνωση (επειδή τους ταίριαζαν πάρα πολύ και τα δυό κείμενα (όπως στη Βάρσα) ή
επειδή δεν βρέθηκαν αρκετοί αναγνώστες των κειμένων ώστε κανείς να μη φεύγει. Ήταν δε προτιμότερο
να υπάρχει η αίσθηση οτι η δευτερη φορά που έρχονταν κάποιος ήταν σαν ναρχονταν κάποιος άλλος που
είχε το ίδιο στυλ, την ίδια «αύρα», με αυτούς παρά να μένουν με τους άλλους που είχαν έρθει και μετά
να ξαναξεχωρίζουν απο αυτούς για να ξαναδιαβάσουν κάποιο κείμενο. Απο την παρούσα οδηγία
εξαιρούνται οι μαθήτριες που έκαναν την υποδοχή στους γονείς που φυσικά κατεβαίνουν μετά το
καλωσόρισμα κλπ για να αρχίσει η «πλοκή». Αν θέλουν ξανανεβαίνουν αλλά για κείμενο εντός πλοκής
και παραμένουν (όπως η αρχική Ντίνα)
(Φυσικά, τα μικρόφωνα είναι τοποθετημένα με τέτιο τρόπο ώστε εκείνος που διαβάζει κάποιο
κείμενο να είναι μερικά βήματα μπροστά απ’τους άλλους)
Σημείωση 2): Όπως ελέχθη σε πρόβα το επόμενο ποίημα ήταν μιας Γλωσσιώτισσας που τόγραψε
εκείνη την νύχτα αλλά θέλει να μείνει ανώνυμη
(Μετα από εντεκάμισυ χρόνια, ας το πούμε, ήταν η Όλγα της σελ. 36, εκείνη την νύχτα που τόγραψε
ήταν στην Βοστώνη)
Ντίνα (Σπύρου):
(Έχει ανεβεί στη σκηνή κοντά στις τελευταίες φράσεις του Πυθαγόρα. Ναναι πάνω στην φράση
«...έβαλαν τα σώματά τους μπροστά στο τανκς που έσπαγε την πύλη..»
Ο ντίσκ-τζόκεϋ βάζει,απ’τη «συγκέντρωση» του Σαββόπουλου (το τραγούδι για την ΕΦΕΕ όπως
συχνά το αποκαλούνε) το στίχο «η συγκέντρωση ανάβει κι όλα είναι συνειδητά» και το αμέσως
μετά οργανικό μέχρι που ακούγεται η κραυγή
(το «άϊ») και το ξαφνικό μπουκάρισμα απο παράφωνες βιολιές (που συχνά το παρομοιάζουν με
ακουστικό ανάλογο του μπουκαρίσματος του ταύρου στον πίνακα «Η σφαγή της Γκουέρνικα» του
Πικάσσο)
Η Ντίνα διαβάζει:
..Κι ύστερα άκουσα τις ριπές των πολυβόλων.
Κόλαση γύρω, εφιάλτης. Πάει κι άλλο «γελαστό παιδί».
Κι ήταν Νοέμβρης.
Η ψυχή μου σχίστηκε.
Ένας μικρός, μεγάλος λαός πίσω απ’την Πύλη.
Οι φοιτητές, οι μαθητές κι άλλοι.
Ένας μικρός, μεγάλος λαός αιμορραγεί μακριά απ’την αγκαλιά
της μάνας περήφανος.
Αυτή πονάει , ψάχνει τα παιδιά της. Αυτά που ανέθρεφε για χρόνια.
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Όλα κώπασαν.
Έγινε και τέλειωσε η θυσία.
Πόσοι να’φυγαν;
Να, το αίμα στεγνώνει.
Απο κόκκινο έγινε καφετί.
Οι φασίστες γελούν. –Για πόσο ακόμα;
Η ελευθερία είναι σίγουρα λίγο πιο κεί, ντυμένη στ’ασπρα.
Περιμένει την επόμενη κίνηση.
Ελλάδα, μάννα μου Ελλάδα.
-Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείοκάνε το θαύμα σου!
Ακούγονται και πάλι οι παράφωνες βιολιές (μόνες τους χωρίς κραυγή)
Και αμέσως μετά η Ντίνα συνεχίζει:
Τη στιγμή που κανένα σώμα δεν κρυβόταν πίσω από κανένα άλλο και που όλα τα σώματα ήταν εξ
ίσου εκτεθειμένα στον κίνδυνο, αφού κανείς δεν καταδεχόταν να κινδυνεύσει λιγότερο απο τον άλλο,
τη στιγμή εκείνη όλοι ήταν πολεμιστές που περπατούσαν στην ίδια σειρά, την πρώτη, και που χωρίς
λέξεις σκέφτονταν:
«Δεν έχει σημασία αν νικάς ή αν νικιέσαι. Προχώρα!»
όπως σκέφτονταν επι αιώνες και αιώνες εκατομμύρια ομόλογοί τους πολεμιστές που αν καν είχαν βρεί
λεξεις για την σκέψη αυτή ήταν λέξεις σαν «Προχώρα κι όποιον πάρει η σφαίρα, το βόλι, το βέλος..»
γενικά όποιον πάρει ο Χάρος με τα όπλα της εποχής. Τη στιγμή εκείνη κανείς δεν οδηγούσε και κανείς
δεν ακολουθούσε. Όταν αργότερα τους ρωτούσαν έλεγαν οτι ήταν σαν να τους οδηγούσε κάτι πολυ
πλατύτερο απο τον εαυτό τους, κάτι μεγάλο το οποίο τους ένωσε και με το οποίο ενώθηκαν.
Χρύσα
Ανεβαίνει αργά αλλά απαρατήρητα και σχεδόν σαν ξωτικό
προς το μικρόφωνο
την ώρα που η Ντίνα έχει φτάσει στο
«όλοι ήταν πολεμιστές..»
και, όταν η Ντίνα τελειώσει, η Χρύσα λέει:
Στο ποιός ήταν αρχηγός η απάντηση απλώς ήταν:
«Εδώ δεν είναι νάμαι εγώ πάνω απο σένα ούτε σύ πάνω απο μένα. Εδώ είναι νάναι ο καθένας μας
πάνω από τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα φώς αδελφικό που τρέχει, τρέχει σαν ποτάμι δίπλα στον
μεγάλο τοίχο»
Η Χρύσα κάνει παύση κι ακούγεται η φωνή του Ξυλούρη να το τραγουδάει.
(Ο ντίσκ-τζόκεϋ το έχει απομονώσει απο το υπόλοιπο «Καπνισμένο Τσουκάλι» των Ρίτσου και
Λεοντή). Με το που σταματά ο Ξυλούρης η Χρύσα λέει:
Ας δούμε με ποιόν τρόπο ο ποιητής βρίσκει τα λόγια με τα οποία ο λαός αναφέρεται στους
δύσκολους, όμορφους και διαρκείς αγώνες:
Οι αγώνες οδήγησαν τους συντρόφους του κι αυτόν σε χειροπέδες.
Ψάχνει τον σφυγμό του φίλου του πάνω από ένα σημάδι που αυτές του άφησαν και σιγουρεύεται
οτι ο φίλος του ζεί.
Κανονικός σφυγμός, σίγουρο χέρι, κανονικός σφυγμός σίγουρος δρόμος.
Σαν ποιητής που είναι νιώθει, καθώς βρίσκει τη φλέβα του φίλου του, οτι
όλοι τους, κι αυτός και οι σύντροφοί του,
βρίσκουν την φλέβα που φτάνει στην καρδιά της Άνοιξης,
νιώθει πως με τους αγώνες τους αυτούς
βρήκαν τον δρόμο που φτάνει στο κέντρο της ψυχής του Κόσμου.
Εκεί ξανακατακτούν τον Παράδεισο, νιώθουν ξανά την ξεχασμένη Αρμονία
του τρόπου που ανήκουμε σ’αυτόν τον κόσμο τον Μικρό, τον Μέγα.
Δεν είναι καθόλου δύσκολο, λοιπόν, για τέτοιους συντρόφους να νιώθουν
τι εννοεί η ύψιστη Ποίηση
και τι λέει γι’αυτούς και σε τι τους ωθεί.
Δεν χρειάζεται λογοτεχνική προπαίδευση. ΑΛΛΗ προπαίδευση χρειάζεται...
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Και τι κάνουν ο ποιητής και οι φίλοι του όταν φτάσουν εκεί;
Απλώς χαμογελούν...
Και ξέρουν οτι αυτό το χαμόγελο κι αυτόν τον ουρανό,
αυτόν τον Παράδεισο που ξανακατέκτησαν αντέχοντας τους αγώνες,
κανένας δεν μπορεί να τους τον στερήσει με κανέναν εκβιασμό και καμία απειλή για κανένα πόνο
της ζωής ή για τον πόνο του θανάτου
γιατί όλα τα αντέχουν.
Είναι ελεύθεροι. Κι έτσι απλώς λένε:
«Χαμογελάμε.
Αυτό το χαμόγελο κι αυτό τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν.
Δεν μπορούν να μας τα πάρουν».
Ας μην τελειώσουμε χωρίς πρώτα να ακούσουμε την φωνή του ίδιου του ποιητή πότε να
υπαγορεύει στον τραγουδιστή προς αναμετάδοση
όσα η ίδια η ποίηση υπαγόρευσε στον ποιητή
για να τα αναμεταδώσει στους συνανθρώπους του,
και πότε να επαναλαμβάνει όσα του υπαγορεύει,
με το στόμα του τραγουδιστή
η συλλογική λαϊκή ψυχή
για να τα κάνει ποίηση και να την καθρεφτίσει.
Ας δούμε τον ποιητή και τους συντρόφους του να χαμογελούν μυστηριακά, έχοντας
ξανακατακτήσει τον Παράδεισο.
Κι ας τους δούμε να δίνουν σαν τιμητική χειραψία στους νέους του Πολυτεχνείου
και σαν σε τιμητική παράδοση κειμηλίου και σκυτάλης
την τιμητική εντολή
«τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος».
Ας τους δούμε να εμπιστεύονται με την κίνηση αυτή τον δρόμο της προηγούμενης γενιάς σε άξια
χέρια της επόμενης γενιάς.
Ακούγοντας,
ας συνεχίσουμε απο μέσα μας να βλέπουμε αυτό το μυστηριακό είδος χειραψίας που μοιάζει σαν
μια μύηση
που δένει καινούριους κρίκους στην μυστηριακή αλυσσίδα ηρώων
του παρελθόντος μας, του παρόντος μας και του μέλλοντός μας.
Αναλαμβάνει ο ντίσκ-τζόκεϋ τον συνδυασμό πεζού λόγου και τραγουδιού που υπάρχει στο
«καπνισμένο Τσουκάλι» του Λεοντή
Τραγουδιστά τα λένε ο Ξυλούρης κι η Τσανακλίδου, σε πεζό λόγο τα λέει ο Ρίτσος.
Ρίτσος:
Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ
Δύσκολος δρόμος
Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος
Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου
και μετράς το σφυγμό του
πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες
Κανονικός σφυγμός, σίγουρο χέρι
Κανονικός σφυγμός, σίγουρος δρόμος
Ξυλούρης:
Βρίσκουμε την φλέβα που φτάνει στην καρδιά της Άνοιξης
Ρίτσος:
Βρίσκουμε την φλέβα που φτάνει στην καρδιά της Άνοιξης
Ξυλούρης:
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στον τοίχο μπορεί νάναι κι απο αίμα
Ρίτσος:
Όλοι εδώ έχουμε τον ίδιο ουρανό και το ίδιο χαμόγελο
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Ξυλούρης:
Αύριο μπορεί να μας σκοτώσουν
Ρίτσος:
Αύριο μπορεί να μας σκοτώσουν
Ξυλούρης:
Αύριο μπορεί να μας σκοτώσουν
Ρίτσος:
Αύριο μπορεί να μας σκοτώσουν
Αυτό το χαμόγελο κι αυτό τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν
Ξυλούρης:
Αυτό το χαμόγελο κι αυτό τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν
Ρίτσος:
Αυτό το χαμόγελο κι αυτό τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν
Ξυλούρης:
Αυτό το χαμόγελο κι αυτό τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν
Ρίτσος:
Δεν μπορούν να μας τα πάρουν!
Τσανακλίδου:
Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος
Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου
και μετράς το σφυγμό του
πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες
Κανονικός σφυγμός σίγουρο χέρι
Κανονικός σφυγμός σίγουρος δρόμος
Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος
Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος
Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος
Ένας απο τους επιβλέποντες καθηγητές χωρίς να ανέβει στην σκηνή λέει στο μικρόφωνο:
Κάπως έτσι έγινε αυτή η αλλαγή φρουράς. Για μας τους καθηγητές το Πολυτεχνείο
δημιουργεί μια πρόσθετη υποχρέωση πέραν των υποχρεώσεων που δημιουργεί σε κάθε άνθρωπο. Μας
επιβαλλει να ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε την γλώσσα και τον τρόπο να πούμε πειστικά στους
μαθητές το αντίστοιχο αυτού που είπε στα παιδιά της η μητέρα στο ποίημα του Κάλβου για τους
Ιερολοχίτες, δηλαδή να πούμε «το ένδοξο Πολυτεχνείο τέκνα μιμήσατε, Πολυτεχνείο ηρώων», όταν
παραστεί και πάλι η ανάγκη για τέτοιο συμβάν. Ο Ρίτσος με τον Ξυλούρη και την Τσανακλίδου είπαν
ένα δοξαστικό , μια δοξολογία, που μέχρι και για εθνικός ύμνος θα έκανε, αλλά αφού
και οι μεγαλυτεροι ποιητές μας δηλώνουν απλώς παιδιά του Σολωμού, ή εγγόνια του αν πατέρα τους
θεωρούν τον Σικελιανό, γι’αυτό ας μη πρωτοτυπούμε και μετά την ενός λεπτού σιγή ας πούμε όλοι
μαζί ΤΟΝ Εθνικό μας Ύμνο
Ενός λεπτού σιγή
Εθνικός Ύμνος
Τεχνικές σημειώσεις:
1) Για να ακουστεί η κασέτα αποσπασμάτων απ’το «Καπνισμένο Τσουκάλι» με τον τρόπο που
γράφτηκε στο κείμενο, ο ντισκ-τζόκεϋ πρέπει να έχει κόψει και αναδιατάξει μέρη της. Ένας λόγος
του τέτοιου μοντάζ είναι και η συντομία. Αλλά στις πρόβες πρέπει να παιχθεί ολόκληρο, ή τέλος
πάντων αν κι εκεί παιχτεί μόνο το μοντάζ πρέπει μερικοί στίχοι να αναφερθούν και να σχολιαστούν ,
π.χ.η συνέχεια του αποσπάσματος με το οποίο ξεκίνησε η Χρύσα «Εδώ δεν είναι νάμαι εγώ πάνω απο
σένα ούτε σύ πάνω απο μένα. Εδώ είναι νάναι ο καθένας μας πάνω από τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα
φώς αδελφικό που τρέχει, τρέχει σαν ποτάμι δίπλα στον μεγάλο τοίχο» είναι «Αυτό το ποτάμι
τ’ακούμε ως και μέσα στον ύπνο μας κι όταν κοιμόμαστε τόνα μας χέρι κρεμασμένο απ’έξω απ’την
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κουβέρτα βρέχεται μέσα σε τούτο το ποτάμι» και η αίσθηση επαφής που ακολουθεί τους συντρόφους,
που τόσα πράγματα πλέον τους έχουν συνδέσει, ακόμα και μέσα στον ύπνο (ο οποίος είναι το άκρον
άωτον απόσυρσης των αισθήσεων του καθενός στο εσωτερικό του και μόνο με πολύ αγαπημένα του
πρόσωπα συνδέεται εκεί) συμπληρώνει την άλλη εικόνα ρέουσας συντροφικότητας που παίρνει την
συνήθη μορφή συντροφικότητας που βλέπουμε στο κάπνισμα της ίδιας γόπας «Το τσιγάρο κομμένο
στην μέση γυρίζει από στόμα σε στόμα» Το ποτάμι της ροής συνείδηση του ποιητή αγιασμένο πια απο
τις πορείες που ακολούθησε ο ποιητής μπορεί πλέον να τρέχει σε εικόνες μόνο όμορφες και θετικές
«Τότε τα κελλιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς έναν κάμπο με στάχυα και το αχνιστό ψωμί
στο τραπέζι και τις κοπέλλες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρείς λίγο χώρο ν’απλώσεις τα
πόδια σου».Την αγιότητα θεωρεί οτι του την πρόσφεραν οι γύρω του (για τους οποίους αργότερα
έγραψε και το «εικονοστάσι ανωνύμων αγίων» μα ας αγυρίσουμε στο «Καπνισμένο Τσουκάλι» που
τραγουδάει ο Ξυλούρης) : «Αυτοί είναι οι δικοί μας άγιοι, κάθε τους λέξη ένα ποτήρι κρασί, μια
μπουκιά μαύρο ψωμί, ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα». Και ο μεγάλος τοίχος δίπλα στον οποίο
τρέχει το ποταμι το φτιαγμένο απο «φώς αδελφικό» είναι όχι μόνο ο τοίχος της φυλακής αλλά και ο
μεγάλος τοίχος που λέγεται θάνατος (τοίχος αφ’ενός διότι στον τοίχο σε στήνουνε για εκτέλεση ,
αφ’ετερου διότι ειναι το φράγμα περαν του οποίου δεν βλέπεις μέλλον, χρόνο, διαφυγή κλπ , το
φράγμα πέραν του οποίου απλώς λες «μετά όλα αυτά εδώ γύρω θα υπάρχουν αλλά εγώ όχι, όλα αυτά
θάναι εδώ, εγώ δεν θάμαι » Μα κι αυτός πλέον ο τοίχος έχει εξαγιαστεί απ’τις αποφάσεις , την
δοκιμασία και την προετοιμασία όλων των συντρόφων. Μα τίποτε αρνητικό δεν νιώθει πλέον ο
ποιητής; Μα είπαμε: Ακόμη κι οι δήμιοί του τον ενοχλούν μόνο αν πειράζουν άλλους,
απροετοίμαστους ακόμα, ο ίδιος απο καιρό έχει πεί όπως ο Παναγούλης «Χτυπάτε. Αυτή είναι η δική
σας προσφορά. Η δική σας ντροπή χτίζει το μεγαλείο μας» και ο βρασμός του πλέον έχει πάρει άλλη
μορφή: «Η καρδιά μου είναι ένα καπνισμένο τσουκάλι που μπήκε πολλές φορές στην φωτιά , για να
μαγειρέψει και για ξωμάχους και για περατάρηδες και για..και για ..και για... και το τσουκάλι βράζει,
βράζει . Και καθώς βράζει τραγουδάει». Τι τραγουδάει; Απαντά: «Και να αδελφέ μου που μάθαμε να
κουβεντιάζουμε ήσυχα-ήσυχα κι απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Έτσι
θέλαμε. Να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Και να μας βλέπουν οι άλλοι και να λένε
«Ποιήματα τα λές εσύ αυτά; Τέτια ποιήματα σου γράφω κι εγώ εκατό την ώρα» Γιατί εμείς δεν
τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ’τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμείξουμε τον
κόσμο»
2)Επίσης αν οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης, ακόμα κι αν τους αγγίζει πολύ το Πολυτεχνείο, νιώθουν
άβολα να μιλήσουν βιωματικά γι’αυτό επειδή, όπως κι οι υποφαινόμενοι, δεν ήταν παρόντες είτε λόγω
ηλικίας είτε λόγω απουσίας, να λάβουν υπ’όψη τους οτι με αυτή την λογική ακόμα και το ’21 θα
έπρεπε να έχει πάψει να αναμεταδίδεται μετά τον θάνατο και του τελευταίου υπέργηρου που πρόλαβε
να συμμετάσχει σ’αυτό. Μα αν όλα τα γεγονότα έπρεπε να διαρκούν μόνο μια γενιά τότε θα υπήρχε
ιστορία;.
Υπεύθυνοι εκδήλωσης(17/11/1998):Ι.Αλεβίζος, Δ. Μίχου
Σημείωση 2004: Ακόμα και αν αναβάλλουμε στις πρόβες να πούμε για το «Δοξαστικό» του «Άξιον
Εστί» (ας το αφήσουμε για τις πρόβες άλλης εκδήλωσης, μη πέσουν όλα μαζί και μπουκώσουν τα
παιδιά), ακόμα και αν δεν αναφέρουμε καν το «Άξιον Εστί» μπορούμε να αναφέρουμε τα περί
«Απωλεσθέντος Παραδείσου» και «ξανακατακτημένου με πολλούς αγώνες και πολλές θυσίες
παραδείσου». Μουσικά , για την ηλικία τους (μα κάλλιστα και για την δική μας ηλικία) το στοιχείο και
του αρχικού παραδείσου (που κάποτε σκοτώνεται απο κάποιαν «εμπειρία τέλους της αθωότητας» (π.χ.,
«ανθρωπιστικοί βομβαρδισμοί» Γιουγκοσλαβίας το 1999, 9/11/2001, αν αναφερόμαστε στο
κοινωνικό επίπεδο κι όχι στο προσωπικό) «όπως σκοτώνεται το καλοκαίρι απο την πρώτη σταγόνα
της βροχής» και μας αφήνει κεραυνόπληκτους να περιφερόμαστε σαν τους «μοιραίους» του Βάρναλη)
μουσικά λοιπόν ένα απ’τα καλύτερα κομμάτια παραδείσου-καλοκαιριού (για πριν και μετά την
παράσταση ή έστω πριν και μετά τις πρόβες) είναι «η μπαλλάντα τ’Αντρίκου» του Βάρναλη. Ας
βάλουμε λοιπόν τους στίχους της μπαλλάντας αυτής και εδώ αφ’ενός για να θυμηθούμε για ποιό
τραγούδι πρόκειται αφ’ετέρου για αποχαιρετιστήριο άσμα της ανα χείρας γραπτής γιορτής μια και η
εκ του σύνεγγυς αποχώρηση έγινε με την κασέττα που είχε γίνει και η προσέλευση του κοινού
(τραγούδια του αγώνα, Ρωμιοσύνη, Επιτάφιος κλπ). Μπαλλάντα του Αντρίκου λοιπόν:
Είχε την τέντα ξομπλιαστή/η βάρκα του καμπούρη Αντρέα/γερμένος πλάϊ στην κουπαστή/ονείρατα
έβλεπε ωραία/Η Κατερίνα, η Ζωή,/τ’Αντιγονάκι , η Ζηνοβία,/ ώ τι χαρούμενη ζωή/χτυπάς φτωχή
καρδιά με βία./Τα μεσημέρια τα ζεστά/τη βάρκα παίρναμε τ’Αντρέα/γιά να μας πάει στ’ανοιχτά όλες
μαζί τρελλή παρέα/Η Κατερίνα, η Ζωή,/τ’Αντίγονάκι , η Ζηνοβία/ώ τι χαρούμενη ζωή/χτυπάς φτωχή
καρδιά με βία./Ήρθε ο χειμώνας ο κακός/και σκόρπισε η τρελλή παρέα/κι εσένα βήχας
μυστικός/σ’έρριξε χάμω μπάρμπα Αντρέα/Η Κατερίνα, η Ζωή,/τ’Αντίγονάκι , η Ζηνοβία,/ώ τι
χαρούμενη ζωή/χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.
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Πριν πάμε στο πώς έγινε η γιορτή με τη Λένα και κατήργησε για πάντα τον μονόλογο του
λόγου που είχα ετοιμάσει για το ξεροσφύρι (ή γιορτή της Λένας δεν δίδαξε μόνο αυτό αλλά
και πολλά άλλα που θα δούμε) ας κάνουμε ένα διάλειμμα: αλλά «συναφούς περιεχομένου»:
Λοιπόν: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ:
Το φοβερό είναι οι προσλαμβάνουσες που έχουν γι’αυτά τα πράγματα τα πρωτάκια! Ας προτρέξω σε
γεγονότα αργότερα, τότε που ήταν διευθυντής ο Μάντος, να πω ένα συμβάν που δεν βαριόμουν ούτε
να επαναλαμβάνω ξανά και ξανά προφορικά σε καινούργιους καθηγητές που έρχονταν, ούτε ξανά και
ξανά σε διαφορετικούς φακέλους του εδώ σάιτ με διαφορετικά συμφραζόμενα. Σε ένα διάλειμμα
ήμουνα στο γραφείο του Μάντου ξαφνικά έρχεται ένα πρωτάκι (που πάντα όλα τους είναι
σαστισμένα που από οι γίγαντες του δημοτικού παραπλεύρως γίνονται οι νάνοι του εδώ σχολείου και
μάλιστα εις θέαν αυτών που την προηγούμενη χρονιά τους είχαν για γίγαντες) και λέει «Κύριε , ο
Μίλτος μου λέει συνεχώς «Γεια σου Σταύρο αλεπού που τον παίρνεις πού και πού»». «Πες ναρθει εδώ
ο Μίλτος» λέει ο Μάντος δαγκώνοντας τις Σταλινικές μουστάκες του μη γελάσει καθώς
κοιταζόμαστε. Εν τω μεταξύ τον παίρνουν τηλέφωνο απ’το υπουργείο για κάτι. Χτυπάει κουδούνι,
φεύγω για την αίθουσα, πέφτω πάνω στον Μίλτο κι από πίσω την μαρίδα που έρχεται με δέος να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις , και ρωτάει πόσες μέρες είναι η αποβολή για το συγκεκριμένο αδίκημα.
Του λέω «Μην πας ακόμη μέσα , μιλάει με το υπουργείο ο κύριος Μάντος». Ακούγεται θρήνος και
κοπετός σαν χορού αρχαίας τραγωδίας από την μαρίδα για τον μεγαλομάρτυρα που βαδίζει προς το
πεπρωμένο του. Φωνές «Αα-ρε Μίλτο!», «Πού τον πάνε τον Μίλτο κύριε;». Ποιος στίχος να ταιριάζει
καλύτερα;Ο στίχος «Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη;»του«Σαν τον αϊτό φτερούγαγε στην στράτα»
που λένε οι χορωδίες κάθε 17Ν ή ο στίχος «και σ’αυτήν την ιστορία μπλέξαν τα λιμεναρχεία»;(εννοώ
τα υπουργεία) Απίστευτα τα πρωτάκια! Νόμισαν ότι συσκέπτονταν στο υπουργείο για την ποινή του
Μίλτου επειδή έλεγε «Γεια σου Σταύρο αλεπού που τον παίρνεις πού και πού». Όντως συνδυασμός
του να νιώθουν τα πρωτάκια κέντρα του κόσμου και ταυτόχρονα τελευταίοι τροχοί της αμάξης, ως
μεταμορφωθέντα από γίγαντες σε νάνους απ’τη μια μέρα στην άλλη (την μέρα του Αγιασμού)
Ξαναρωτάω λοιπόν: Υπάρχει άλλο επάγγελμα που τόσο να σε γεμίζει;! (ΥΓ: Μα ας ενημερώσουμε τη
στήλη μας με προσφατότερες εξελίξεις (και μάλιστα από την πόλη): Έμαθα ότι σε σχετικά πρόσφατη
απεργία ντελιβεράδων πήγε να κάνει απολύσεις η αλυσσίδα «ΠΙΤΑ(; πίτσα; σουβλάκι; Κάτι τέτοιο
τέλος πάντων) ΤΟΥ ΠΑΠΟΥ», αλλά τις πήρε πίσω όταν μεγάλο πλήθος ντελιβεράδων συνέτρεξε με
τα μηχανάκια τους και φώναζε κάτω από κάποια κεντρικότερα υποκαταστήματά του «Παπού, παπού,
τον παίρνεις πού και πού». ΥΥΓ: Ας συνεισφέρω κι εγώ τον οβολό μου από αγωνιστικό χιούμορ: Είδα
σήμερα στην εφημερίδα ότι κάηκε από βόμβα κάποιο υποκατάστημα Βερόπουλου. Αίνιγμα: Με τι
στοιχεία συνελήφθη ο πρώτος ύποπτος; Απάντηση: Περπάταγε ανάλαφρος τραγουδώντας «Είμαι
κεφάτος γυρίζω απ’του Βερόπουλου») Κοίτα τελικά τι σου είναι ο συνειρμός: Πώς φέρνουν τόνα
τ’άλλο το γραφείο Μάντου και τα λιμεναρχεία (σε στίχο από το «το καράβι απ’την Περσία πιάστηκε
στην Κορινθία» του Τσιτσάνη που λένε κι ότι όταν η αστυνομία έκαψε (επί χούντας) σε κεντρικό
αστυνομικό τμήμα «τους τόνους έντεκα χασίσι μυρωδάτο που το βαπόρι ήταν γεμάτο» μαστούρωσαν
όλα τα φροντιστήρια που στεγάζονταν σε γειτονικές πολυκατοικίες, αλλά αυτό δεν ήταν απ’τα είδη
πράξεως σπουδαίας και τελείας που αποθανατίζονται από ρεμπέτικα συμφραζόμενα , αυτό θακανε για
ιστορία του Μπόστ (ή του Τσιφόρου που κι αυτός δεν έγραφε μόνο για «παιδιά της πιάτσας») );:
(Ουδεμία σχέση σχολείου μας με οποιαδήποτε ανάλογη ιστορία. Αντιθέτως μια φορά που μια γιαγιά
πανικόβλητη έλεγε ότι βρήκε σύριγγα έξω απ’το σχολείο της εξήγησα ότι ήταν σύριγγα που πήρα
απ’το φαρμακείο και την χρησιμοποίησα με νερό για να δείξουμε κάτι που έλεγε το βιβλίο φυσικής
(στο κεφάλαιο υδροστατικής, για την αρχή του Πασκάλ) Μακάρι ναμεναν για πάντα έτσι τα πράγματα.
Κι από άσπρα κι από μαύρα. Όχι ότι δεν θα φοβόμασταν ποτέ ότι ήρθε και σε μας «ο πολιτισμός» και
η «πρόοδος» και ότι ο Μάντος δεν θα φώναζε ειδικούς της ενημέρωσης και της συζήτησης με θύρες
κεκλεισμένες σε καθηγητές και γονείς για να μιλήσουν πιο ελεύθερα τα παιδιά, μα είμαστε ακόμη στην
παραδείσια φάση όλων των πραγμάτων, αν εξαιρέσουμε τον πρώτο τραγικό θάνατο από στουκάρισμα
για τον οποίο ήδη είπαμε λίγα πράγματα (τον θάνατο του Νίκου)Επιστρέφουμε στα απλά:) Λοιπόν: Ο
Κώστας της πρώτης γραμμής της πρώτης σελίδας του παρόντος αρχείου είχε έρθει τρεις-τέσσερις
φορές στη Γλώσσα (και τούχε αρέσει πολύ αλλά, σαν συνεπής Λάκων, όχι μόνο δεν έμεινε σπίτι μας,
όχι μόνο δεν έτρωγε σπίτι μας, αλλά καν για να φάει μια φορά ανά ερχομό χρειαζόταν να του πεις
«Ρε, θα σε βλέπει ο Γιάννης πουχει την ταβέρνα και ή θα νομίζει ότι είμαστε μαλλωμένοι ή θα νομίζει
ότι η Μαρία δεν ξέρει να μαγειρεύει και τρώω ξηρά τροφή για να μην την εκθέτω τρώγοντας κι εγώ
εκεί»). Μια από τις φορές , την πρώτη του μέρα, είπα να σταματήσω την καλοκαιρινή εργασιομανία
όχι στις δέκα το βράδυ που συνήθως σταματούσα (ξεκινώντας από τις 7 το πρωί σε θέμα που θα δούμε
αργότερα αλλά που τώρα ας το περιγράψουμε απλώς σαν «κήρυγμα» για το οποίο ο Κώστας έλεγε με
την καλησπέρα των 10 «ακόμα γράφεις άρρωστε φάδερ ΜαΚένζυ;» υπαινισσόμενος τον στίχο του
«Έλληνορ Ρίγκμπυ» των Μπήτλς που έλεγε «Ο πάτερ-Μακένζυ γράφει τα λόγια ενός κηρύγματος που
κανείς δεν θα ακούσει, κοιτάξτε τον να δουλεύει ως μεσ’στην νύχτα που δεν είναι κανείς γύρω του…»
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(εκ της οποίας απεύθυνσής του κι εγώ όταν του ταχυδρομούσα καμιά ενημέρωση σε ΣιΝτι για το σημείο όπου
βρίσκεται το «κήρυγμα» (το οποίο ξεκίνησε από την 17Ν με την Λένα όπως θα δούμε) έβαζα ως αποστολέα τον
“Father Mc Kenzie”) είπα λοιπόν να σταματήσω στις 6 και πήγα για μπάνιο με τον Κώστα σε σχετικώς ερημική
παραλία (νέοι που είχαμε πάει με σλήπινγκ μπάγκ στην Φολέγανδρο δούλευα 7 π.μ με 7 μ.μ κι ύστερα κολύμπαγα
ως τις 8μ.μ που έρχονταν με χταπόδια και τάδινε στην ταβέρνα για ψήσιμο). Έκανα όπως κάνω εδώ και χρόνια
«μια τσιγαριά κολύμπι», έτσι το λέει ο αδελφός της Μαρίας εννοώντας ότι ώσπου ο ίδιος να καπνίσει ένα τσιγάρο
πριν πέσει στη θάλασσα εγώ έχω γδυθεί, κολυμπήσει και ξαναντυθεί (κι απλώς φέρνω μαζί μου στην παραλία
βιβλία και χαρτιά κι έτσι δεν τον πιέζω να φύγουμε όπως όταν ήμασταν συμφοιτητές τον πίεζα να μην ανάψει
δεύτερο τσιγάρο μετά το φαϊ πριν γυρίσουμε στη βιβλιοθήκη) . Για τον Κώστα ήξερα ότι είχε αντοχές να
κολυμπάει χιλιόμετρα αλλά δεν ήξερα ότι οι ψαροντουφεκάδες έχουν αδιάβροχα ρολόγια, και καθώς άρχιζε να
κοντεύει η ώρα που θάρχονταν να μας παραλάβει το ταξί (8.10 μ.μ.) και δεν έρχονταν νόμισα πως κατι τούχε
συμβεί και φοβούμενος ότι σε λίγο που δεν θαχε πια φως δεν θα μπορούσαμε να τον ψάξουμε δανείστηκα κινητό
από τουρίστες να πάρω τον Μάντο, δεν τον βρήκα, αλλά ειδοποίησα την γυναίκα του Μάντου την Χριστίνα, και
τον Πάνο τον υποδιευθυντή, σε λίγο ήρθε μέχρι εκεί που έφτανε αυτοκίνητο η Χριστίνα με το αγροτικό τους, ήρθε
και αυτοκίνητο από το λιμεναρχείο που ειδοποίησε κι η ίδια κι ο Πάνος, πήρα τα πράγματα του Κώστα ανά χείρας
να πάω εκεί, έρχονταν από μακριά και το ταξί και στις 8 ακριβώς ανεδύθη ο Κώστας και κοίταγε γύρω να δει
εμένα ή έστω τα πράγματά του. Μας είδε σε απόσταση και ήρθε και καταλαβαίνοντας τι είχε γίνει (αν μη τι άλλο

γιατί τόχε ζήσει επί πραγματικού αντί υποθετικού επιπέδου λίγα χρόνια πριν στην Άνδρο που ο φίλος
μας Αλέκος που ψάρευε με καλάμι από βραχάκια έπεσε όσο ο Κώστας ήταν κάτω απ’την θάλασσα κι
όταν βγήκε τον βρήκε σέκο και σώθηκε , με πίεση πέντε, μόνο μ ε την τρεχάλα που έκανε ο Κώστας
χιλιόμετρα προς το χωριό και καθοδηγώντας αποστολή διάσωσης με καϊκι και προβολέα να βρούνε
την παραλία από θαλάσσης) είπε «Λοιπόν; Και σ’αυτή την ιστορία μπλέξαν τα λιμεναρχεία, που λέει
και το τραγούδι;». Την άλλη μέρα όταν πήγα στο γραφείο του Μάντου μούπε: «Μόνος σου; Πούν’ ο
Κώστας;» «Θα πήγαινε για τυρόπιτα και θαρχόταν μετά» «Δεν υπολόγισες ακόμη πόσο χρόνο θέλει
απ’τον φούρνο εδώ να φωνάξεις και την πυροσβεστική; Μόνο λιμεναρχεία θα φωνάζεις;». Προφανώς
όλα αυτά εμπίπτουν και στις νευρώσεις των πόλεων πουλεγε η Λένα, αλλά το ρισκάρεις όταν ξέρεις
για το προηγούμενο με τον Αλέκο; Και είναι και δεν είναι σαν την γνωστή λογική των φοβιών «και τι θα γίνει
γιατρέ αν μου περάσει η φοβία για τα αεροπορικά ταξίδια και έτσι πάρω αεροπλάνο και πέσει; Καλύτερα
προφυλαγμένος δεν είμαι μη θεραπευμένος από την φοβία μου;». Πάμε στο άλλο χούι μου που θα αποκαλούσε
η Λένα «νεύρωση των πόλεων», το γράψιμο (του «κηρύγματος») επί ώρες στον κομπιούτερ με ρεκόρ (ένα
καλοκαίρι που έλειπε η Μαρία και δεν σηκωνόμουν καν για να φάω και που ούτε για ύπνο πήγαινα , μόνο για
νερό και κατούρημα είχα σηκωθεί) 36 ώρες στην καρέκλα (βεντούζωσα και σηκώθηκε κι η καρέκλα μαζί , και
θάλεγα ότι έδωσα μια νέα διάσταση στη λέξη «καρεκλοκένταυρος» αν δεν ήξερα ότι η αρχική της έννοια (που
εισήχθη από τον Καζαντζάκη για τον εαυτό του ως προς την εργασιομανία του) δεν ήταν η σημερινή αλλά
ακριβώς το πολύωρο γράψιμο ή διάβασμα («αν δεν ιδρώσει ο κώλος σου…κλπ » σ’όλους της γενιάς μας αυτό δεν
έλεγαν οι γονείς μας;)). Βέβαια η Λένα είχε φύγει όταν έγινε αυτό αλλά με πρόλαβε πριν μάθω

κομπιούτερ που καθόμουνα κι όταν σηκωνόμουνα είχα αδειάσει στυλό και τα δάχτυλά μου γινόταν
σαν καλούπι του στυλό κι έκαναν ώρα να ξαναλλάξουν σχήμα και με πρόλαβε και πριν αρχίσω τα
γραψίματα (το «κήρυγμα» άρχισε κάνα χρόνο μετά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη
Γιουγκοσλαβία) αλλά ήδη πιο πριν, αυτό που είπε η Λένα όταν άκουσε ότι ξανάρχισα τελικά τα
φοιτητικά μου χούγια να κάθομαι ανάσκελα και να διαβάζω όση ώρα ήμουν ξύπνιος και να κοιμάμαι
μόνο όταν μ’έπαιρνε ο ύπνος στο διάβασμα, και νάχω απ’τη μια μεριά τα άρθρα φυσικής που δεν είχα
διαβάσει κι απ’την άλλη αυτά που είχα διαβάσει και οι δυο στοίβες να εναλλάσσουν το μέγεθός τους
(αυτό είχε δει ο αδελφός μου και μ’είχε σίγουρο για πρώιμη θρόμβωση της στεφανιαίας) και να λέω
«τι ευτυχία στην Γλώσσα! Στην Αθήνα μόνο να πας στις βιβλιοθήκες να τα φωτοτυπήσεις έχεις
χρόνο, εδώ έχεις χρόνο και να τα διαβάσεις» (PhD=photocopy doctor πουλεγε κι ο φίλος μου ο
Διονύσης που θα ξαναδούμε κι εδώ κι αλλού πολλές φορές), όταν τακουσε λοιπόν αυτά η Λένα για το
ανάσκελα δεν είπε «νευρώσεις των πόλεων», είπε «πρόσεχε μην ανοίξεις σαν τους γέρους στα
νοσοκομεία» κι όταν άκουσε ότι εν τη απουσία της Μαρίας τρώω μόνο μακαρόνια και το κεφαλοτύρι
το τρώω χωριστά για να μην κάθομαι να πλένω τρίφτες είπε «κι εγώ νόμισα ότι θα κοίταγες από πάνω
απ’το πιάτο χαμογελώντας για να χρησιμοποιήσεις τα δόντια σου για τρίφτη». Τέρμα το διάλειμμα,
μπήκαμε πάλι στο κλίμα της Λένας (κάπως! Σ’ένα ελάχιστο μέρος του μόνο βέβαια!! Τώρα θα μπούμε
πολύ περισσότερο(σε μέρος του και πάλι)) Πάμε στην γιορτή της 17Ν όπως έγινε με την Λένα. Μα ας
ξανα-μπούμε και στο κλίμα των μαθητών: Όταν η χρονιά του Γιάννη και του Κώστα έγιναν τριτάκια
(δηλ. γυμνασίου) τους έλεγα μια μέρα ότι επειδή ένα θαλάσσιο ζώο επιτίθεται στους πινγκουίνους,
αυτοί, για να μη τους συμβεί αυτό, το πρωί αντί να βουτήξουν πρώτοι σπρώχνουν τον διπλανό τους
να πέσει εκείνος πρώτος στο νερό. Ξαφνικά ο Βαγγέλης κι ο Γιώργος που κάθονταν μαζί κοιτάχτηκαν
και ταυτόχρονα είπαν «Ρέ τον Βαγγέλη!» και «Ρέ τον Γιώργο!» δίνοντας κι από μια πολύ δυνατή
«φιλική» σπρωξιά ο καθένας στην πλάτη του άλλου. Κάπως παρομοίως , επειδή στο Μήτσο της
σελ.48 κατά την ανάγνωση σε πεζό του στίχου «βαράνε δυό βαράνε τρεις βαράνε χίλιες δεκατρείς»
τούρθε (στην πρόβα) ο συνειρμός «βαράνε δυό βαράνε τρεις και χίλιες δεκατρείς μαλακίες» και τον
έπιασε νευρικό γέλιο, και άπαξ και το σκέφτηκαν κι οι άλλοι τους έπιανε κι αυτούς, γι’αυτό το
αφαιρέσαμε απ’την κανονική γιορτή κι υπάρχει μόνο στη γραπτή βερσιόν. Λοιπόν: Σοβαρευόμαστε:
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(Τέλος πάντων, το «σοβαρευόμαστε» μια κουβέντα είναι, με τον Γιάννη κλιμακώσαμε την ιεροσυλία
κατ’ιδίαν (και το «κατ’ιδίαν» μια κουβέντα είναι, εννοώ ψιθυριστά μεταξύ μας ενώ οι άλλοι (μεγάλοι,
όχι μαθητές) μιλάγαν για άλλα θέματα (και τσαντίσαμε επανειλημμένα την Δήμητρα για την
αντικοινωνική μας , ή έστω αντι-παρεϊκή μας, συμπεριφορά σαν αυτο-απορροφημένων ερωτευμένων)
κλιμακώσαμε λοιπόν την ιεροσυλία αναζητώντας μετά τις 1013 μαλακίες των Μήτσου-Θεοδωράκη κι
άλλους στίχους μεγάλων ποιητών που θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από απλό ερέθισμα, ή έστω
να εφαρμόζονται και σ'αυτό, π.χ. «ξυπνάει ο Ελύτης πιάνει το στυλό, λέει από μέσα του «με την τσίμπλα στο
μάτι άρχισα να γράφω στιχάκια» αλλά καταγράφει «με τον λύχνο του άστρου στους ουρανούς εβγήκα», πάει ο
Σεφέρης πρωί στην τουαλέτα, λέει «φτού γαμώτο, πάλι μάτωσε η αιμορροϊδα» , φωνάζει η Μαρώ «μίλησες
Γιώργο μου;» μπας και ξέχασε να πάρει χαρτί υγείας, απαντάει ο ποιητής «άνοιξε πάλι μέσα μου η πληγή», το
καταγράφει η Μαρώ μην πάει χαμένο, γενικά όλα αυτά ανήκουν στο «η ποίηση στη ζωή μας» (αν οτιδήποτε
τέτοιο εννοούσε ο τίτλος του βιβλίου τού την Σολωμική ποίηση ορθοτομήσαντος αειμνήστου Γιάννη Αποστολάκη
του Αριστοτελείου πανεπιστημίου) α! πάει πρωί ο Νερούντα στην τουαλέτα μένει με τις ώρες , βογγάει, ρωτάει η
Ματίλντε (έτσι δεν την λέγανε την γυναίκα του Φιλίπ Νουαρέ στο «Ιλ Ποστίνο»;) «τι είναι Πάμπλο;», τι να πει ο
Πάμπλο; ότι ώδινεν και έτεκεν μια τεράστια κουράδα που τώρα πια είναι στο βάθος του νερού της λεκάνης;
λέει «και στο βάθος του μεγάλου νερού είναι μια γιγάντια ανακόντα καλυμμένη με τελετουργικές πλάκες
λάσπης, θρησκευόμενη και αδηφάγα» (το τελευταίο το βάζει ο ποιητής αφ’ενός για ξεκάρφωμα (να μην έχει
μόνο πράγματα που να ταιριάζουν και σε κουράδα) αφ’ετέρου για να αφορά και κανέναν άλλο η ποίησή

του, να αφορά τα κοινά, π.χ. τέτοια αδηφάγα και θρησκευόμενη ανακόντα με λέπια λάσπης δεν είναι
και η αποικιοκρατία, είτε Ισπανών κονκισταδόρες, είτε Άγγλων ή Γάλλων ή Βέλγων , είτε η
Αμερικανική οπλοβιομηχανία; Όκεϋ, προφανώς τα θέματα αυτά δεν είναι το από σπόντα πλάκας
πάρεργο σε κάτι με κέντρο ατάκες που λένε φίλοι για να συναγωνιστούν σε συνειρμούς παιδιά που
κάνουν πλάκα σε πρόβες. μα τώρα ακόμη πλάκα κάνουμε, και καλά κάνουμε. Αργότερα θα πυκνώσουμε
το κείμενο. Τώρα παίζουμε ακόμη στην παιδική χαρά, η μόνη υπενθύμιση ότι «η πρώτη σταγόνα της βροχής σκότωσε
το καλοκαίρι» που λέει κι ο Ελύτης είναι ότι λέμε και για κάποια ΥΓ που ήρθαν μετά το 1999, το 2001, το 2003..Κι
αυτά καν για τα συλλογικά θέματα, όχι στην πόρτα μας, ή καν στην χώρα μας, αλλά στην διπλανή. Λες να υπάρχουν
και άλλα άγχη, π.χ. για ναρκωτικά ακόμα και σε παραδοσιακά χωριά, κι όχι μόνο για το αν η εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση του Αρσένη είναι σοβαρή προετοιμασία για την ζωή που «θα αλλάζουμε εφτά φορές
καριέρα» κι όχι δούλεμα από υπουργούς που αλλάζουν τρεις φορές υπουργείο λες και είναι «ειδικοί»
σε τρεις τομείς , οικονομία, άμυνα, παιδεία όπως αυτός; (ειδικοί στο «να παραλαμβάνουν χάος» να
μεταρρυθμίζουν και να αποχωρούν για να «παραλάβει χάος» και ο επόμενος κ.ο.κ;) Μα δεν είπαμε να
μη λέμε για άσχετους; Τα περί Νερούντα ήταν υστερόγραφο γιατί εγώ μόνο πολύ αργότερα
ασχολήθηκα με τον Νερούντα που τον είχα βάλει από παλιά στο μάτι αλλά ο Γιάννης ήταν που με
έβαλε στα κέφια π.χ. με το που θυμόταν απ’έξω κατεβατά του Κάντο Χενεράλ και μάλιστα χωρίς να
ξέρει Ισπανικά. Σε άρχιζε απ’το «Κουάντο σονόρ λα τρομπέτα, εστούβο τόδος πρεπαράδος εν λα
τιέρρα, υ Ιεχοβά ρεπαρτιό ελ μούντο α Κοκα Κολα Ινκ, Ανακοντα, Φορντ Μοτορς υ ότρας
εντιδάδας...» και σουδινε φωτοτυπίες από την Ελληνική του μετάφραση και αφ’ενός ο ήχος της
γλώσσας αφ’ετέρου το περιεχόμενο των στίχων («όταν ήχησε η τρομπέτα όλα ήταν προετοιμασμένα
στη γη, ο θεός διένειμε τον κόσμο στην Κόκα Κόλα ΑΕ, στην Ανακόντα, στην Φόρντ Μότορς και σε
άλλες οντότητες…») σε είχαν απογειώσει και σ’είχαν βάλεις σε τροχιά» πούλεγε κι ένας στίχος του
Βαγγέλη Γερμανού το ’81, φαντάσου λοιπόν τι αποτέλεσμα θαχε στους μαθητές του στην τάξη όταν
π.χ. τους έστελνε στο «Δοξαστικό» του «Άξιον Εστί» (κι εμένα ο Γιάννης με εισήγε σ’αυτό, αλλά με
«ψου-ψου ψίθυρους ναι, καλαμπούρια όχι». Ναι μεν και πάλι την σπάγαμε (ίσως) στους άλλους αλλά
όχι σαχλαμαρίζοντας. Και στον «Πόρφυρα» του Σολωμού επίσης (αλλά εδώ επέτρεπε και πλάκα:
μάλλον τόχε στην ημερησία διάταξη , με σκωπτικό τρόπο, το «άστραψε φως και γνώρισε ο νιος τον
εαυτό του» (σε συμφραζόμενα από πολιτικά έως ερωτικά)) Μπάϋ δε γουέϋ, επίσης Κολωνιώτης σαν
τον Γιάννη ήταν ο Λευτέρης ( ο αδελφός του Κώστα της πρώτης σελίδας του παρόντος) που μου
διάβαζε, από τότε που γνωριστήκαμε, στο στρατό, πρώτα στα Ισπανικά τον Ελ Καμπόριο του Λόρκα,
μετά τον μετέφραζε (ξέροντας Ισπανικά με όλη τη λογοτεχνία τους) και μετά ακούγαμε την
μετάφραση του Ελύτη από Φαραντούρη στην μελοποίηση Θεοδωράκη (όλοι θυμόμαστε πεταχτά τα
«Αχ, Αντωνίτο ελ Καμπορίο, αντρογαρούφαλέ μου, άξιζες μια βασίλισσα , έπεσες μες στα χώματα,
σίγουρα θα σε φάει το κρύο…» , πόσοι είχαμε παρατηρήσει όμως ότι αυτό που ήταν «σαν δελφινιού
πηδήματα» ήταν τα τινάγματά του καθώς «τρεις φλέβες βγήκε το αίμα του» μετά από συμπλοκή που
«τα δόντια του ενός άφηναν στις μπότες του αλλού σημάδια σαν από δαγκωνιές αγριογούρουνου»).
Μόνο λοιπόν παραδείσια, ακόμα, τα είπαμε εδώ, η λέξη « μπλούζ» του ΓλώσσαΣκόπελοσμπλουζ έχει, ακόμα, μόνο
νόημα σαν αναφορά στο «Διδυμότειχο μπλουζ». Αφήνουμε για πολύ αργότερα το ότι μετά τον Νίκο τον ρίπτη και ο
Μήτσος με το είμαστε δυό είμαστε τρεις κλπ σκοτώθηκε με μηχανάκι (από μηχανάκι όντας σε μηχανάκι για την
ακρίβεια. Μόλις είχε γυρίσει από θητεία και είχε αρραβωνιαστεί την συμμαθήτριά του Βάσω) και ότι τελικά τραγικό
συμβάν με θάλασσα και Κώστα έγινε αργότερα: Ο πατέρας του Κώστα και του Λευτέρη, Μακρονησιώτης κοντά στα
90, έπαθε συγκοπή βγαίνοντας απ’την θάλασσα κι ο Κώστας δεν πρόλαβε να τον βοηθήσει κι ας κολυμπούσε λίγο
παραπέρα κι όχι χιλιόμετρα μακριά. «Τον μακαρίζω για το πώς πέθανε» είπε ο Νίκος ο μελισσάς, ΚΚΕ κι αυτός (ΥΓ:
που την στιγμή αυτή είναι στην εντατική από πέσιμο και χτύπημα στον αυχένα και κινδυνεύει να μείνει φυτό))

58

Η Λένα, μάλλον για να μη με απασχολήσει, δεν μουπε να πάω στις πρόβες αλλά απλώς μου
περιέγραψε μέσες άκρες τι θα έκανε με τα παιδιά η ίδια και σε ποιο περίπου σημείο
λογάριαζε να με βάλει να διαβάσω την ομιλία μου και άρα όταν θα φτάναμε εκεί να είμαι
σταντμπάϋ στα παρασκήνια να μου κάνει νόημα να πάω στο μικρόφωνο, κι έτσι ελάχιστα
ήμουν προετοιμασμένος για την έκπληξη με την οποία έπαθα την πλάκα μου καθώς
συνέβαινε (και στις πρόβες να πήγαινα αυτό δεν θα άλλαζε, απλώς θα εκπλησσόμουνα εξ
ίσου ήδη στις πρόβες. Όπως θα δούμε η έκπληξη δεν συνίστατο μόνο στο ότι τα κείμενα δεν
τα διαβάζουμε σαν μονολόγους ξεροσφύρι και μονοκοπανιά (αλλά λέμε σε πολλά παιδιά να
διαβάζουν ένα-ένα παιδί μία-μία τις παραγράφους. Κι αυτό βέβαια ήταν δίδαγμα του οποίου
μάλιστα το αποτέλεσμα στη δεύτερη γιορτή το είδαμε ήδη) π.χ. μου είχε πει ότι είχε βάλει
ανάμεσα στα τραγούδια το Blowing in the wind του Ντύλαν και το Έλληνορ Ρίγκμπυ των
Μπήτλς , και μάλιστα το είπε «Φάδερ Μακένζυ» κι όταν την ρώτησα αν εννοεί το Έλληνορ
Ρίγκμπυ είπε «α, έτσι λέγεται; Επειδή δεν πολυξέρω αγγλικά μούρθε πιο εύκολα το όνομα
που λέει στην δεύτερη στροφή, όχι στην πρώτη». Λοιπόν: Να πώς κουφάθηκα εκεί που
καθόμουνα δίπλα στη σκηνή και κάτω απ’τα σκαλάκια της: Στο μικρόφωνο πότε διάβαζε η
Λένα , πότε κάποιο παιδί, πολύ συχνά η Βάρσα, ντισκ τζόκεϋ ο μπουζουκτσής Γιάννης απ’το
Έλιος που ήταν ακόμη Α Λυκείου. Λέει η Λένα «…για να φανεί το διεθνές κλίμα της
εποχής και για να φανούν οι μέριμνες του νεανικού κύματος αμφισβήτησης θα δούμε με
ποιόν τρόπο επεσήμαιναν και κατήγγειλαν οι νέοι τον τρόπο ζωής που οδηγούσε στην
αλλοτρίωση, την αποξένωση και την μοναξιά…» και κάνει νόημα στον Γιάννη και παίζει
αυτός το Έλληνορ Ρίγκμπυ. Σκέφτομαι: «πώς γίνεται εγώ όχι μόνο να ξέρω Αγγλικά αλλά
και τους στίχους και απ’έξω αλλά να μη μουχει περάσει ποτέ απ’το μυαλό να τους
χρησιμοποιήσω όπως τώρα η Λένα και πώς γίνεται η Λένα όχι απλώς να μη ξέρει τους
στίχους αλλά ούτε καν Αγγλικά και να λέει αυτά που λέει αυτή τη στιγμή; Και πως γίνεται οι
Μπήτλς όχι μόνο να έχουν συλλάβει με τις αντέννες τους αυτό που λέει η Λένα (από παλιά
άλλωστε τους έλεγε ο Θεοδωράκης «αυτά τα ιδιοφυή παιδιά απ’το Λίβερπουλ») αλλά και να
τα μεταδίδουν όλα αυτά σε ανθρώπους ερήμην των στίχων και της γλώσσας; Τι συμβαίνει
εδώ;». (Σημείωση: Άκουσε λίγες μέρες αργότερα τους προβληματισμούς μου η Πουλχερία
(Β Λυκείου) που μ’είχε πάει και στην βιβλιοθήκη του κέντρου νεότητας) και μούδωσε ένα
βιβλίο του παππού της για τους Σούφι και τον Ρούμι πούχε σαν παραβολή και μύθο ότι οι
άνθρωποι πρώτα τραγούδησαν και μετά μίλησαν περιορίζοντας όσα είχαν να πουν, και να
νιώσουν σε όσα περιέχουν οι φθόγγοι, γι’αυτό ακόμα και όταν τις ίδιες φράσεις ή καν λέξεις
τις πούμε με διαφορετικό τονισμό αποκτούν και διαφορετικό νόημα, όμως το πιο σοβαρό
νόημα των φράσεων βρισκόταν στην μελωδία με την οποία κάποτε τις τραγουδούσαν τις
φράσεις τους κι αυτό τώρα έχει εκλείψει, μόνο οι συνθέτες μας το ξαναχαρίζουν (Πώω-πω:
Πώς να μην ονομάζεται «να μαγευτώ και να μεθύσω» το βιβλίο με τα ποιήματα του
Θεοδωράκη (που κάπου τότε βγήκε); Και πώς να μην του είμαστε του (Ουρανο)Μίκη
ευγνώμονες που η λειτουργία του ήταν προς εμάς τους ακροατές του και η «να μαγέψω και
να μεθύσω;» (με μεταβατικό και το β΄ ρήμα))). Η Λένα συνέχισε: …Μπρέικ: Ας δούμε
λίγους στίχους του Έληνορ Ρίγκμπυ να δούμε πώς τα κάνει όλα αυτά που είπε η Λένα. Αυτό
έκανα και τότε. Πήρα ένα χαρτάκι κι έγραψα σκονάκι για τον ντισκ τζόκεϋ και του το πέταξα
να το διαβάσει στο οργανικό διάλειμμα του τραγουδιού. Ή μάλλον εδώ ας το γράψουμε όλο:
Αα! Κοιτάξτε όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους! Κοιτάξτε όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους!/
(οι (επίτηδες παράφωνες) βιολιές που συνοδεύουν αυτό το ρεφραίν& εισαγωγή έχουν μείνει κλασσικές) Η Έληνορ
Ρίγκμπυ μαζεύει το ρύζι σε μιά εκκλησία όπου έγινε ένας γάμος ζει σ’ένα όνειρο,/ περιμένει στο παράθυρο
φορώντας ένα πρόσωπο που συντηρεί σ’ένα βάζο δίπλα στην πόρτα, για ποιόν τόχει;/Όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι
από πού έρχονται; Όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι πού ανήκουν;/Ο πάτερ ΜακΚένζι γράφει τα λόγια ενός
κηρύγματος που κανείς δεν θ’ακούσει, κανείς δεν έρχεται κοντά,/ κοιτάξτε τον που δουλεύει μαντάροντας κάτι
κάλτσες μές στη νύχτα μόνος του,/γιατί νοιάζεται; /Όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι από πού έρχονται; Όλοι οι
μοναχικοί άνθρωποι πού ανήκουν; /Η Έληνορ Ρίγκμπυ πέθανε μέσα στην εκκλησία, τη θάψανε κι αυτή και
τ’όνομά της, κανείς δεν ήρθε,/ο πάτερ ΜακΚένζι σκουπίζει τα χέρια του από το χώμα καθώς φεύγει απ’τον
τάφο,κανείς δεν σώθηκε./Όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι από πού έρχονται;/Όλοι οι μοναχικοί άνθρωποι πού ανήκουν;

Ένα παιδί διάβασε τους «Βομβιστές»: Είμαστε η Αμερική/Είμαστε αυτοί που τα φέρετρα γεμίζουν
/Είμαστε μπακάληδες θανάτων /Τους συσκευάζουμε σε καφάσια σαν κουνουπίδια/Η μπόμπα ανοίγει
σαν κουτί παπουτσιών/Και το παιδί, το παιδί δεν χασμουριέται βέβαια/Και η γυναίκα; Η γυναίκα
λούζει την καρδιά της .Είναι ξεκολλημένη κι επειδή είναι καμένηκαι σαν μια πράξη τελευταία την
ξεπλένει στο ποτάμι/ Αυτό είναι το παζάρι του θανάτου./Αμερική πού είναι τα δικαιολογητικά σου;
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(Εδώ έλειπε το περίφημο «Βιετνάμ γιεγιε» του Σαββόπουλου, υποθέτω απλώς διότι μη βρίσκοντάς το
στις κασετοθήκες ο ένας του άλλου, κανείς μας δεν είχε φανταστεί ότι ο Μάντος όχι μόνο είχε ακόμα
λειτουργικό το πικάπ με τις παλιές βελόνες με διαμαντάκι αλλά και ότι η δισκοθήκη του, συλλεκτικών
πλέον, βινυλίων έπιανε πολλά μέτρα μήκος (κι έφτανε μέχρι την «Καταχνιά» πουχε το «Δεν θέλω να
μου δέσετε τα μάτια»). Πολύ αργότερα ανακάλυψα κι εγώ τι είχε όταν για λόγους ενός θεατρικού για
17Ν που θα δούμε τον ρώτησα μπας κι είχε τα «Μικροαστικά», «Απλά μαθήματα πολιτικής
οικονομίας» των Ανδρεάδη, Νεγρεπόντη, Κηλαηδόνη να αντιγράψω το «Ντροπή τέτοιο παιδί» κι ότι
άλλο προκύψει και μούπε «ξέρω ότι τάχω αλλά έλα ψάχτο μόνος σου γιατί έχω πάρα πολλά». Μα ας
το προσθέσουμε αναδρομικά:)
Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι, πυρπόλησαν το ρύζι,/Στη Σαϊγκόν δεν μπορείς να ζήσεις, δεν
σούφτανε ο άερας για να ζήσεις/Τώρα κρυμμένος στο ποτάμι ανασαίνεις με καλάμι, /ανασαίνεις με
καλάμι, με καλάμι./Χο Μι Τσι τι θάκανες αλήθεια τι θάκανες αλήθεια/τα παιδιά αν δεν τρώγανε
σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια./Το κορίτσι σου θάπαιρνες για βόλτα, χέρι-χέρι,
Χο Μι Τσι χέρι-χέρι, στο δάσος για βολτίτσα χέρι-χέρι./Γιέ γιέγιε γιέ, γιεγιέγιε γιέ, γιέγιε γιέγιε γιέ,
γιέγιε γιέγιε, γιεγιέγιε γιέ

Δεύτερη κεραμίδα τώρα: Προσωπικά δεν θα μούχε περάσει απ'το μυαλό οτι ο Ντύλαν ίσως
είχε γράψει την φράση «How many roads….πόσους δρόμους …» για τον Τσε Γκεβάρα, κι
ίσως ούτε καν τόγραψε γι’αυτόν, αλλά το ότι έτσι υπέθεσε η Λένα πως έγινε ήταν
ποιητικότερο κι απ’ την ακριβέστερη ιστορία όποια κι αν ήταν αυτή (άλλο δίδαγμα κι αυτό!)
Ξαναπέταξα σκονάκι στον Γιάννη τον ντισκ τζόκεϋ με λίγα στιχάκια, μα εδώ τα βάζω όλα:
Πόσους δρόμους πρέπει να περπατήσει ένας άνθρωπος πριν τον πεις άνθρωπο;/(...ή ίσως εννοεί ένας
άνδρας πριν τον πεις άνδρα; «Μan» λέει…)/Και πόσες θάλασσες πρέπει ν’αρμενίσει ένα άσπρο
περιστέρι πριν κοιμηθεί στην άμμο; /Και πόσες φορές πρέπει να πετάξουν οι μπάλες των κανονιών
πριν απαγορευτούν για πάντα;/Η απάντηση, φίλε μου, βρίσκεται μέσα στον άνεμο που φυσάει, η
απάντηση βρίσκεται μέσα στον άνεμο που φυσάει./Πόσες φορές πρέπει ένας άνθρωπος να κοιτάξει
προς τα πάνω πριν μπορέσει να δει τον ουρανό;/Και πόσα αυτιά πρέπει να αποκτήσει ένας άνθρωπος
πριν να μπορεί να ακούει τους άλλους να κλαίνε; /Και πόσοι θάνατοι θα χρειαστούν μέχρι να
καταλάβει πώς δεν έπρεπε να έχουν πεθάνει τόσο πολλοί άνθρωποι; /Η απάντηση, φίλε μου, βρίσκεται
μέσα στον άνεμο που φυσάει,/Η απάντηση βρίσκεται μέσα στον άνεμο που φυσάει./Πόσα χρόνια
μπορεί να υπάρχει ένα βουνό πριν ξεπλυθεί στη θάλασσα;/Και πόσα χρόνια μπορούν μερικοί άνθρωποι
να υπάρχουν πριν τους επιτραπεί νάναι ελεύθεροι;/Και πόσες φορές μπορεί ένας άνθρωπος να γυρίζει
το κεφάλι του κάνοντας πως δεν βλέπει;/Η απάντηση, φίλε μου, βρίσκεται μέσα στον άνεμο που
φυσάει,/Η απάντηση βρίσκεται μέσα στον άνεμο που φυσάει.

(Ο Κώστας της προπροηγούμενης σελίδας μου είπε αργότερα, σ’ένα φεγγαροπερπάτημα μια
από τις φορές πούχε έρθει στην Γλώσσα, και την πληροφορία ότι η έκφραση «η απάντηση
είναι στον άνεμο που φυσάει» είναι και αναφορά στους «ανεμοσκόπους» των Κελτών,
δηλαδή τους ομολόγους του Δρυίδη του Αστερίξ, που προσπαθούσαν να μαντέψουν το
μέλλον απ’τον τρόπο που ο άνεμος κουνούσε τα φύλλα δέντρων ή από τον ήχο του
θροϊσματος του)
Πριν πάμε στα Ελληνικά τραγούδια όπου κατέληξε η Λένα, περνώντας προηγουμένως κι
απ’τον Μάη του ’68, ας προτρέξουμε λίγο για να πούμε, ως προς το θέμα πάλι του πώς η
μουσική περνάει σε κάποιους ανθρώπους μηνύματα και κλίματα ακόμη κι ερήμην των στίχων
ή καν της γλώσσας, ότι και η Δήμητρα που είχε φέρει μαζί της μουσική για κάτι που θα
γινόταν μετά την γιορτή (θα πούμε σε λίγο τι, ούτε κι εγώ τόξερα) είχε φέρει, χωρίς να ξέρει
τι έλεγαν οι στίχοι 1. το «Δε σονγκ οφ Μπόμπυ ΜακΓκή» της Τζάνις Τσόπλιν και 2. το
«Αλαμπάμα σονγκ» από το «Μαχαγκόνυ όπερα» των Μπρέχτ και Κουρτ Βάιλ σε εκτέλεση
Τζίμ Μόρρισον (τοχε και σε εκτέλεση Μελίνας αλλά για τους σκοπούς που θα δούμε
προτίμησε Μόρρισον). Του μεν 2. τους στίχους “I tell you we must die” υποτίθεται ότι τους
τραγουδάει ένα χωριό που επειδή πιθανώς περνάει την τελευταία νύχτα του λόγω
επερχόμενου τυφώνα όλοι ζούν με το σλόγκαν “DO IT” για όσα δεν έχουν κάνει ή θέλουν να
ξανακάνουν για μια τελευταία φορά στο δε 1. υπάρχει ο στίχος “Freedom was just another
name for nothing left to lose”. Όσο και να πει κανείς ότι άλλο αυτά και άλλο το «Άξιον Εστί»
που λέει ο συνειδητοποιημένος κλπ ακόμη και για τον θάνατο στα 19 ή 20, κανείς δεν μπορεί
να πει ότι και τα δυο άσματα δεν ήταν εξ ίσου σχετικά με το θέμα του Πολυτεχνείου όσο οι
«Ελεύθεροι πολιρορκημένοι» και το «άξιον το χέρι που επιστρέφει από…» (από; Είτε από
«φόνο φριχτό» όπως στο ποίημα που γράφτηκε για πόλεμο, είτε από «αυτοκαταστροφή
φριχτή» όπως σε κατάληψη κτιρίου από αόπλους εν καιρώ δικτατορίας) Τέλος πάντων , ως
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απλώς τεχνικής πνοής κατακλείδα της υπόθεσης ας πω απλώς ότι επειδή προσωπικά δεν
ήμουν, μέχρι τότε τουλάχιστον, ανάμεσα σε αυτούς που η μουσική τούς περνούσε μηνύματα
ερήμην των στίχων , μούκανε τόση εντύπωση ο τρόπος που λειτουργούσαν η Λένα και η
Δήμητρα που όχι μόνο έκανα μια τεράστια «μπάνκα» από τραγούδια τους που αντέγραψα
αλλά και όταν αργότερα, επί Μάντου, προέκυψε ( θα δούμε πώς) να γράφω, με
συναδέλφους και παιδιά, θεατρικά για τη 17Ν , προσωπικά ξεκίναγα πάντα από το
σάουντρακ και μετά όλα (υπόθεση , διάλογοι, κλπ ) ήταν σαν βιντεοκλίπ για την επιλεγείσα
μουσική. Πάμε παρακάτω: Από την συσχέτιση Ντύλαν με Τσε Γκουεβάρα η Λένα πήγε στο
σχετικώς πιο γνωστό στόρυ ότι η «Ωδή προς Γεώργιο Καραϊσκάκη» του Σαββόπουλου ήταν
ταυτόχρονα και προς Τσε Γκουεβάρα γιατί τότε ήταν πουχε σκοτωθεί στην Βολιβία αλλά η
λογοκρισία τα χούντας δε θα επέτρεπε κατ’ευθείαν αναφορά (αργότερα μάθαμε (από
συνέντευξη του Μαρκόπουλου) κι ότι επειδή οι λογοκριτές άπαξ και είχαν εξετάσει κάτι
επέτρεπαν να αφαιρείς ότι θέλεις αλλά να μη προσθέτεις οτιδήποτε, ήταν σύνηθες να
γράφουν ένα κάρο λεπτομέρειες για ήρωες της ελληνικής επανάστασης και μετά να αφαιρούν
όσα αναφέρονταν σε αυτούς και να μένουν αυτά που ήθελαν να αφιερώσουν σε άλλους),
πάμε να θυμηθούμε μέρη απ’το εν λόγω:
Η οθόνη βουλιάζει σαλεύει το πλήθος/εικόνες ξεχύνονται μεμιάς/πού πας παλληκάρι ωραίο σαν μύθος
κι ολόϊσια στον θάνατο κολυμπάς;/Και όλες οι αντέννες μιας γής χτυπημένης/ μεγάφωνα κι ασύρματοι
από παντού/γλυκά σε νανουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις/ψηλά στους βασιλιάδες τ’ουρανού./Ποιός
στ’αλήθεια είμ’εγώ και πού πάω/ με χίλιες δυό εικόνες στο μυαλό;/ Προβολείς με στραβώνουν και
πάω/και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ.

Η Λένα με τους μαθητές συνέχισαν προς το τραγούδι του Λοϊζου για τον Τσε Γκουεβάρα και
για το κλίμα της δικτατορίας: :
Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα/ μια φωτογραφία σου απ’τα ξένα/ Απ’αυτές που κρατάν οι
φοιτητές/απ’αυτές που ξεσχίζει ο χαφιές /απ’αυτές που κρεμάν οι φοιτητές στην καρδιά τους
Τσέ Γκουεβάρα, Τσέ Γκουεβάρα, Τσέ
Κλείσε το παράθυρο σφράγισε τις πόρτες, /τρέμω για τον άνθρωπο με τις μπότες./Τι ζητά και στους
ίσκιους περπατά;/Τι ζητά και για σένανε ρωτά;/Τι ζητά και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ;
Τσέ Γκουεβάρα, Τσέ Γκουεβάρα, Τσέ
Πόσα τριαντάφυλλα έκαψε το χιόνι/ Αχ αυτή η Άνοιξη με ματώνει

Ο Μάνος Λοϊζος δεν χρειαζόταν συστάσεις στην Γλώσσα γιατί δεν υπήρχε κανείς
Γλωσσιώτης που δεν τον ήξερε αφού από καιρό στην Γλώσσα περνούσε τα καλοκαίρια του
κι όταν πέθανε για χρόνια έκαναν μουσικά «Λοϊζεια» τα καλοκαίρια στην αυλή του σχολείου
(και τα οποία ξανάρχισαν από πρόπερσι) κι όλοι ήξεραν και πού έμενε και πού θα έκτιζε, αν
ζούσε, ήταν κοντά στην πλατεία όπου έπαιζε τάβλι, λίγο πιο κάτω ήταν το σπίτι της
Ελισσάβετ, της μαμάς της Πουλχερίας, και λίγο πιο κάτω δυό πόρτες απ’τη Λένα και τον
Γιάννη ήταν εκεί πουθελε να κτίσει , μεσολαβούσε μόνο η πόρτα της κυρά-Βαγγελιάς και της
μαμάς της η οποία ήταν το ανφάν τεριμπλ της γειτονιάς που κόντευε τα εκατό κι έκανε τη
γειτονιά να λάμπει και με το χαμόγελό της και με τα μάτια της που κι αυτά έλαμπαν κι ας
μην έβλεπε (α!: όλα τ’άλλα λειτουργούσαν) Συνέχισε η Λένα (η ίδια αν (ΑΝ) θυμάμαι καλά)
λέγοντας ότι εκτός από την ασφυκτικό φόβο που περιγράφει το παραπάνω τραγούδι θα
καταλάβουμε το κλίμα της δικτατορίας και αν σκεφτούμε κι ότι είχαν απαγορέψει ακόμη και
το τραγούδι του Χατζιδάκι σε στίχους Γκάτσου «Ο Τζώνης είμαι ο μπόγιας». Είτε όντως το
έγραψε για τους βασανιστές ο ποιητής είτε όχι , όποιος έχει μύγες μυγιάζεται και η χούντα,
αναγνωρίζοντας τον εαυτό της στον καθρέφτη, το απαγόρευσε:
Ο Τζώνης είμαι ο μπόγιας χάϊ-χο χάϊ-χο/τους φίλους μου έχω σφάξει χάϊ-χο χάϊ-χο/Δεν με κεράσαν
ούζο δεν μούδωσαν κρασί /τότε άρχισα να σκούζω και μ’άκουσες και συ/ Ο Τζώνης είμαι ο μπόγιας
χάϊ-χο χάϊ-χο/τ’αδέλφια μου έχω σφάξει χάϊ-χο χάϊ-χο/ Κουβέντες δεν σηκώνω δεν παίρνω διαταγές το
σπίτι μου κλειδώνω κι αρχίζω τις σφαγές/ Ο Τζώνης είμαι ο μπόγιας χάϊ-χο χάϊ-χο/ τη μάνα μου μου
έχω σφάξει χάϊ-χο χάϊ-χο . Ξαφνικά έκανε επέλαση το τραγούδι «Πλατεία» του Σαββόπουλου

και, ίσως με επισπευσμένες από τη Λένα διαδικασίες , έφτασε επελαύνοντας στον
πυροβολισμό και στο γνωστό “Άϊ ”καπάκι στον πυροβολισμό και στις (επίτηδες
παράφωνες) βιολιές καπάκι στο “Άϊ ” (ΥΓ: μαλλώνουν ο Αλαβάνος, ο Καρατζαφέρης κ.α. αν η Σολωμική
Ελευθερία έχει βία ή βιασύνη. Είτε με «άξιο χέρι» κάνεις «φόνο φριχτό» , είτε από ανάξιο χέρι βρεις εσύ θάνατο
φριχτό ή αντίστροφα, η επέλαση που λέμε πώς φαίνεται σε αυτόν που την αρπάζει την σπαθιά ή την σφαίρα;
Βίαιη ή βιαστική; Κάπως έτσι δεν είναι πάντα μετά από κάποιο στάδιο οι δρασκελιές της Ελευθερίας; )
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(Δεν το περίμενα ότι την ώρα που θα ακούγονταν το, μετά τον πυροβολισμό και πριν τις βιολιές, “Άϊ ”
θα βούρκωνα σε κλάσμα δευτερολέπτου, σαν ναχα νεροπίστολο στα μάτια, και ότι άρα θα
εκτοξευόμουνα, για μια στιγμή έστω, πιο πίσω κι απ’ τις παρασκηνιακές κουρτίνες μη γίνουν
χειρότερα (που δεν γίνανε. Όκεϋ, τόχε πει μεν, πιο έμπειρη, η Σοφία «εγώ εκείνη την μέρα κάθομαι σε
άλλο δωμάτιο γιατί με παίρνουν τα ζουμιά επειδή ήμουν μέσα», είδα ύστερα παραμορφωμένες κι
εκείνες τις σκιές-βαφές-μάσκαρες-ρίμελ κλπ (ή όπως λέγονται) πούβαζε στα μάτια της η Μαρία (που
στα γεγονότα στη Νομική ήταν μέσα) αλλά εγώ τόσο στη Νομική όσο και στο Πολυτεχνείο ήμουν
στην Αμερική, άρα θα το παθαίνουν και οι έξω). Επίσης στην ενός λεπτού σιγή ο Γιάννης μας

έκανε έκπληξη βγάζοντας απ’την τσέπη τη φυσαρμόνικα και βάζοντας υπόκρουση στη σιγή
τη μελωδία του «Θύματα πέσατε αδέλφια εσείς». Αμέσως μετά , ή μάλλον αμέσως πριν
(δύσκολο να υπήρχε κάτι μετά την ενός λεπτού σιγή!) με κοίταξε η Λένα για να καταλάβω
ότι εκεί έπρεπε να διαβάσω την ομιλία μου. Προφανώς δεν θα την επαναλάβω κι εδώ(!; ήταν
η ομιλία που τέλειωνε πριν τον τίτλο «Γιορτή Πολυτεχνείου ’98», η γιορτή με τη Λένα ήταν
το ’97), απλώς θα ξαναπαρατηρήσω ότι τώρα θάβαζα παιδιά να αναγιγνώσκουν όχι μόνο τα
ποιήματα αλλά και τις παραγράφους και επίσης θα πω ότι το ποίημα του Χικμέτ το
μεταφρασμένο από τον Ρίτσο (και μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο και
τραγουδημένο από την Μαίρη Δημητριάδη) θα ήθελα να το διαβάζει η Χρύσα των σελίδων
14, 15, 52 . Σε μια πρόβα, μετά από ένα εξάωρο, είχε διαβάσει και αυτό, εκτός από τα του
Ξυλούρη-Ρίτσου της σελ.52 και τα άλλα παιδιά κάρφωσαν την προσοχή τους πάνω της και
άρχισαν να χειροκροτάνε καταεντυπωσιασμένα: Και να τι θέλω τώρα να σας πώ:/μέσ’στις Ινδίες
μέσα στην πόλη της Καλκούτας/ αλυσσοδέσαν έναν άνθρωπο/ φράξαν τον δρόμο σ’ένα άνθρωπο ’κεί
που εβάδιζε/Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι να ανυψώσω το κεφάλι στ’αστροφώτιστα
διαστήματα/Θα πείτε: «τα’άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή»/Ε, το λοιπόν ότι και να είναι
τ’άστρα/εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω/Για μένα το πιο εκπληκτικό,/πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό
και πιο μεγάλο/είναι ένας άνθρωπος που τον ’μποδίζουν να βαδίσει/είν’ένας άνθρωπος που τώρα
αλυσσοδένουνε. Μετά ο Γιάννης, πούχε φύγει πια απ’την κονσόλα του ντισκ-τζόκεϋ, με τους

άλλους δυο μπουζουκτσήδες, Αλέκο, Αντώνη, και με την Ναυσικά του Μάντου, που ηταν
ακόμα πρωτάκι, στο πιάνο, συνόδευσαν την χορωδία στο «σαν τον αϊτό φτερούγαγε στην
στράτα» και μετά συνόδευασαν και την χορωδία και πολλούς απ’το ακροατήριο, που είχαν
ήδη σηκωθεί και τραγουδούσαν λες κι ήταν κι αυτό Εθνικός Ύμνος, στο «Της Δικαιοσύνης
ήλιε νοητέ». Είπα να σηκωθούμε για Εθνικό Ύμνο και μετά η Λένα πριν αρχίσει η βαβούρα
της αποχώρησης (ή ίσως και πριν τον Εθνικό Ύμνο) είπε «Αν νομίζουμε ότι οι στόχοι του
Πολυτεχνείου έχουν επιτευχθεί τότε ας αναλογιστούμε τι χρειάστηκε για να γίνει αυτό. Αν
θεωρούμε ότι δεν έχουν επιτευχθεί ας τους φέρουμε στο μυαλό μας και ας προσπαθήσουμε
να μη ξεχάσουμε τα διδάγματα του Πολυτεχνείου για την επίτευξή τους». Και πρόσθεσε :
«Όσοι θέλουν ας μείνουν για να επαναφέρουμε την αίθουσα στην αρχική της μορφή και για
ότι ήθελε προκύψει». Η αποχώρηση έγινε υπό τους ήχους του «Imagine» του Λέννον που
έβαλε η Ειρήνη (που εκείνη την χρονιά μπήκε σε οικονομική σχολή και δυό χρόνια μετά
έγινε δόκιμη καλόγρια και αργότερα πήγε σε μονή) Τα μεγάλα παιδιά έμειναν όλα για το
«φασίνα πάρτυ», χορευτικό καθάρισμα μαζί με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες υπό τους
ήχους ροκ κασέτας που είχε συνθέσει η Δήμητρα και η οποία κασέτα κατέληξε μεν στους
blues brothers και στο Johnny B. Goode αλλά ξεκίνησε, όπως ήδη είπαμε, με τον Bobby
McGee της Janice Joplin και το Alabama song του Kurt Weil σε εκτέλεση Jim Morrison. Ο
Γιάννης πρότεινε να συνεχιστεί κάποιο βράδυ αυτό που άρχισε. Να το λέγαμε «πάρτυ
ρετρό» και να το κάναμε πριν κλείσουμε για Χριστούγεννα να προλάβουμε τουλάχιστον να
αφήσουμε φαβορίτες (παντελόνια καμπάνες λίγο δύσκολο να βρίσκαμε).Πριν όμως πάμε εκεί
ας κάνουμε δυο δουλειές: Α) Ας πούμε εδώ και τώρα κάποια πράγματα που κακώς δεν
αναφέραμε , ΑΝ δεν αναφέραμε, που μάλλον δεν αναφέραμε, επειδή εκ των έσω ήταν
αυτονόητα αλλά εκ των έξω δεν είναι: Ο λόγος που το σχολείο είχε έναν διευθυντή (ή
διευθύντρια) κι όχι δύο (χωριστά για γυμνάσιο και λύκειο) ήταν ότι ήταν μικρό, είχε γύρω
στους 70 μαθητές, μαζί με τα παιδιά απ’το Έλιος , και 13-14 καθηγητές. Το χωριό όλο είχε
γύρω στους 1000 κατοίκους, το καλοκαίρι ίσως ήταν 1300, το Έλιος είχε κάπως λιγότερους.
Την διάμετρο του χωριού την περπάταγες σε 15-30 λεπτά (ανάλογα βέβαια με τον
διασκελισμό και τον ρυθμό (π.χ. αν πήγαινες σε ανηφόρα, κατηφόρα ή ίσωμα) Η Σκόπελος
(πρωτεύουσα του νησιού) είχε 3000 κατοίκους και τα παιδιά στο Γυμνάσιο- Λύκειο ήταν 300
αλλά εκεί ήταν χωριστά οικήματα. Β) Ας σημειώσουμε , ως «κρατούμενα» που λένε, τι
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ενστάσεις δεν απαντήσαμε ακόμη σε σχέση με την γιορτή του Πολυτεχνείου (δεν χρειάζεται
να τις απαντήσουμε εδώ τώρα αφού έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε αργότερα σε γιορτές
17Ν, μα ας τις διατυπώσουμε να μη μείνει ούτε σε μας ούτε σε άλλους η γεύση κάποιας
χαζοχαρουμενάδας είτε από βλακεία είτε από εθελοτυφλία) αφού προηγουμένως
αναφέρουμε , εδώ κα τώρα, κάτι απλούστερα για τα σχετικά θέματα: Όποιος θέλει να δει
συστηματικά παρουσιασμένες τις δυο γιορτές που είδαμε είναι στο αρχείο 2 (ο τίτλος «Οι
γιορτές της 17Ν σαν δυο ραδιοφωνικές εκπομπές» αναφέρεται απλώς στο ότι αφού τα παιδιά
διάβαζαν κείμενα, αντί να κάνουν κάποιο «δρώμενο», άρα και σε ραδιόφωνο να τα διάβαζαν
η γιορτή ίδια θα ήταν) Στο αρχείο 2Α μεταφράζονται οι γιορτές στα Αγγλικά όπως
μεταφράζονταν (αρχικά για τους λόγους που είδαμε στη σελίδα 32, για τα εγγόνια κάθε
ομογενή Γλωσσιώτη, και ειδικά του δωρητή των 10 κομπιούτερ, στον οποίο στάλθηκε από τη
Λένα και καλλιτεχνική ευχαριστήρια επιστολή με τις υπογραφές όλων των παιδιών και
καθηγητών. Μετά βρέθηκαν κι άλλοι λόγοι) κι όλα όσα έβαζε ο Γιάννης , όταν ήταν ακόμη
στη Γλώσσα, στο σάιτ που είχε ανοίξει για το σχολείο στο πλαίσιο προγράμματος
«Τηλέμαχος» που οργάνωνε το Πολυτεχνείο Αθηνών για την επικοινωνία δυσπρόσιτων
περιοχών και μεταξύ τους και με την μη δυσπρόσιτη Ελλάδα. Σημείωση 1: Τα ονόματα Λένα
και Γιάννης στο αρχείο 2 είναι ονόματα μαθητών. Οι μεγάλοι Λένα και Γιάννης , κι επίσης
η Δήμητρα, αποκαλούμαστε «οι επιβλέποντες εκ των διδασκόντων» Σημείωση 2: Η μεν
δεύτερη γιορτή είναι όπως πραγματικά έγινε. Η πρώτη είναι όπως θα γινόταν αν την
ξανάκανα μετά την εμπειρία του πώς έγινε (το πώς όντως έγινε το διηγηθήκαμε μόλις προ
ολίγου) Πάμε στη διατύπωση των ενστάσεων που την απάντησή τους θα αφήσουμε για
αργότερα που θα ξαναδούμε γιορτές: Ένα το κρατούμενο: Τι απαντάμε στην ένσταση ότι οι
φοιτητές πιάστηκαν γκώτσοι των Αμερικανών που θέλανε να αλλάξουνε τον Παπαδόπουλο
διότι τους έφερνε αντιρρήσεις στους χειρισμούς του Κυπριακού και να φέρουνε, όπως
φέρανε, τον Ιωαννίδη που φέρθηκε τελείως ανεγκέφαλα στο θέμα Κύπρου (και, όπως όλο και
πιο ευρέως γνωστό γίνεται, η όλη εγκατάσταση δικτατορίας σε αυτό αποσκοπούσε, στο να
γίνει στην Κύπρο αυτό που έγινε το ’74. Η καλύτερη πρόσφατη ενημέρωση που ξέρω για το
θέμα αυτό και για το σχέδιο Ανάν και το πιθανό του μέλλον είναι στο βιβλίο «Η Κύπρος σε
παγίδα» του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, ευχαριστώ τον φίλο μου Γιάννη της σελ.10)
Δύο τα κρατούμενα: Τι προσφέρει, καν στα παιδιά, η αναβίωση πραγμάτων σε
εξωπραγματικό χώρο αφού μόλις βγουν απ’την αίθουσα τελετών θα βρεθούν στους
πραγματικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο, τις κλαδικές, τα ρουσφέτια, τις κλίκες, τις
επιχορηγήσεςι κλπ; Γενικά τι ρόλο παίζει η μόρφωση (άσε πια η τέχνη! Αν και αυτή έχει και
το «ελαφρυντικό» ότι, ως ψυχαγωγία τουλάχιστον, φέρνει τουρισμό , πακέτα κλπ) Τρία τα
κρατούμενα: Σοβαρά υπήρχε , και μάλιστα τόσο πρόσφατα (το ’98) περίπτωση να κάτσουν
παιδιά μεσημέρι μετά το μάθημα να κάνουν πρόβα (αντί για λούφα από άλλα μαθήματα το
πρωί) και να καρφώσουν την προσοχή τους σε συμμαθήτρια, που προβάρισε και πράγμα που
ίσως καν δεν θα λεγόταν στην γιορτή, και χειροκρότησαν και ενθουσιασμένα απ’την
ανεπανάληπτη περφόρμανς της; (αντί ναναι καρφωμένα σε ρολόγια, σε κινητά και σε πλέϋστέϊσιον και να λένε «όταν θάρθει η σειρά μου για την ατάκα μου βγάλτε με απ’το κώμα»).
Καλά πού ζουν αυτά τα παιδιά; Παραμελημένα είναι ή καθυστερημένα; Δεν τους μίλησε
κανείς για τον μπιγκ μπράδερ και τον Τσάκα και τον Πρόδρομο; Για τον σαρβάιβορ; Για το
ντιστράκσιον και γενικά τον Ψινάκη; Ας τα αφήσουμε αυτά για αργότερα να πούμε για το
πάρτυ ρετρό, και μετά για τις Απόκριες και μετά για …και μετά για…Τέλος πάντων, για τον
Πρόδρομο που ήταν και Σκοπελίτης, και που στην επιστροφή του αν υπήρχαν τείχη θα τα
γκρέμιζαν όπως οι αρχαίοι για τους Ολυμπιονίκες και που το Λύκειο Σκοπέλου θάπρεπε να
έμεινε άλλη μια μέρα άδειο αν τελικά όντως απέβαλε όλους όσους πήγαν με τον Δήμαρχο
(που ήταν και καθηγητής, φυσικός μάλιστα) να τον υποδεχθούν στο λιμάνι, ας πω κάτι εδώκαι-τώρα αφ’ενός γιατί, προσωπικά, το τραγούδι του «από το μασάζ στη γιόγκα» μου άρεζε
πολύ ούτως ή άλλως (τι να γίνει; Στα σκωπτικά κάνω σαν «βρήκε ο γύφτος τη γενιά του κι
αναγάλλιασε η καρδιά του». Και, άκου εκεί(!) ομοιακαταληξία σε -σαζ «Από το μασάζ στη
γιόγκα, κι απ’τη γιόγκα στο μασσάζ/στόπα και στο ξαναλέω το στραβό κορμί δε’ ’σάζ», έχω
δει ομοιοκαταλήξία ΕλληνοΑγγλική αλλά ΓαλλοΓλωσσιωτική πρώτη φορά είδα!) αφ’ετέρου
γιατί σχετίζεται με πρόσωπα που λέμε επί ώρα. Τους στίχους τους είχε γράψει πριν δεκαετίες,
στον Καναδά, ο κουνιάδος του Μάντου, ο Θωμάς, εστιάτορας, μουσικός και χορευτής
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(ακόμα στον Καναδά είναι, αλλά έρχεται κάθε χρόνο), την δε μουσική την έγραψε, τότε στον
Καναδά ο Νίκος, ο πρώτος σύζυγος της Όλγας (ο οποίος επέστρεψε, απέναντι από της Σοφία
έμενε) που επειδή έχει επίθετο «Λαρυγγάκης» κάποιος σε μια δισκογραφική εταιρεία τουπε
να το αλλάξει και η Δόμνα Σαμίου που πέρναγε τους άκουσε και είπε «Είσαι με τα καλά
σου; Τόσο ωραίο όνομα για τραγουδιστή και του λες να το αλλάξει;».Πάμε στο πάρτυ ρετρό:
Χώρος θα ήταν το καφενείο του χωριού, στην πλατεία , δίπλα στην Εκκλησία, στο οποίο
κάθε Παρασκευή τα παιδιά αυτοσχεδίαζαν πότε μετατρέποντάς το σε κλάμπ (κάνοντας
συσκότιση και βάζοντάς του στροβοσκοπικά κλπ) και πότε μετατρέποντάς το σε
ρεμπετάδικο, ο Γιάννης, ο Θοδωρής του Μάντου και ο Τάσος (του Μήτσου του καφετζή)
που είχαν μόλις αποφοιτήσει ήταν φτασμένοι μπουζουκτσήδες, μπαγλαματζήδες και
κιθαρίστες. Υπήρχε παράδοση σε τέτοια πράγματα , όπως ήδη είπαμε είχε ήδη γίνει στο
δημοτικό σχολείο του Έλιους συναυλία μπουζουκιών όπου 30-40 παιδιά , έπαιξαν μαζί με
τον δάσκαλό τους, τον Σύρο, κι επίσης ο δάσκαλός τους είχε παίξει και στο δημοτικό της
Γλώσσας, όπου μάλιστα συμμετείχε κι ο Γιάννης με την φυσαρμόνικα, και η Ελισσάβετ που
είχε φωνή για ρεμπέτικο και μια κοπέλα που μόλις είχε αποφοιτήσει κι αργότερα πήγε στην
πυροσβεστική. Στο Έλιος η φωνάρα για ρεμπέτικα ήταν η Γωγώ, μια μαθήτρια της Α
λυκείου που αργότερα έγινε φιλόλογος. Τη μουσική για το πάρτυ την οργανώσαμε με τον
Πέπε , και για εβδομάδα προθέρμανσης παραγγείλαμε στο βίντεο κλαμπ «Καζαμπλάνκα» του
Βόλου, μέσω φίλων που πηγαινοέρχονταν, και παίξαμε στο κέντρο νεότητας το «The blues
brothers» εμείς και το «Ιλ Ποστίνο» ο Γιάννης, η Σούζυ, αν και του νηπιαγωγείου, μας
κατασνόμπαρε εμένα και τον Πέπε αποκαλώντας τους μπλούζ μπράδερς «έργο για
μουρλούς», στο δε «Ιλ Ποστίνο» που επίσης έβλεπε την θάλασσα από ψηλά και ανάμεσα
από καταπράσινα πλαίσια, τα παιδιά κάθε τόσο «αναγνώριζαν» και μια παραλία γύρω
απ’την Γλώσσα ή το Έλιος («Α! Να κι η Περιβολιού!», «να κι η Καστάνη!»). Η κασέτα
(έναρξης) του πάρτυ ξεκίναγε με το αργό «Μίννι η Αλανιάρα» («Minnie the moocher») για
να γίνει απότομη η μετάβαση στη «Μισιρλού» περνώντας (μονολεκτικά) απ’το I feel good
(αλλά μόλις έτσι το αποφασίσαμε, πριν αρχίσουμε να γράφουμε πήρα για πλάκα τον
Βαγγέλη στην Αθήνα τηλέφωνο και χωρίς να μιλάω του έβαλα την Μίννι, αλλά σχεδόν
αμέσως με κατάλαβε γιατί μαζί είχαμε πάει στον Cab Callaway όταν είχε έρθει με την κόρη
του στο γήπεδο του παναθηναϊκού στην Αλεξάνδρας λίγο μετά που είχαμε απολυθεί απ’τον
στρατό (δεν νομίζω ότι ήταν μαζί μας σ’εκείνη την συγκεκριμένη συναυλία, όπως ήταν σε
όλες τις άλλες, η Ελένη, η τότε μέλλουσα σύζυγός του μετά από χρόνια (εγώ ήμουν
κουμπάρος. Αλλά τώρα είχαν χωρίσει από χρόνια, και ο Βαγγέλης ήταν με την Αλεξία στις
δυο πρώτες επισκέψεις τους στην Γλώσσα και με την μαμά του και την κόρη τους Μυρτώ
στην τρίτη επίσκεψή τους))) Μετά την Μισιρλού πήγαινε στα Johnny, B. Goode, paint it
Black, let's spend the night together , je t'aime moi non plus , satisfaction , have you seen
your mother baby standing by the shadow, bossa nova baby , con venti quadro mille μπάτσι
(bacci γραφεται;), και από Ανταμό vous permettez monsieur, mon cinema (το οπoίο ήταν
ρητή παραγγελία της Σοφίας να ευρεθεί). Με αυτά θα ξεκινούσαμε κι ύστερα ότι προέκυπτε,
προφανώς στις επιλογές που κάναμε για έναρξη και στη σειρά τους έπαιζε ρόλο και το πώς
θα κοβόταν σιγά-σιγά οι ταχύτητες για να υπάρχει ξελαχάνιασμα, ξεκούραση και μετά
απότομη ή βαθμιαία επιτάχυνση και πάλι, απορροφηθήκαμε τόσο πολύ που αφ’ενός
φλομώσαμε την Δήμητρα που είχε πολλές κασέτες ακόμα κι όταν πλέον ξέραμε ότι και το
δικό μου κασετόφωνο έβγαζε αντίγραφα κι η κοπέλα αντί «ποιος είναι» απαντούσε με «ωχ»
στο χτύπημα πόρτας και συνήθως ήμασταν όντως εμείς και μας έλεγε «να μουγγρίζετε αντί
να χτυπάτε να ξέρω ότι είναι τα βώδια να μη απαντάω «ωχ» και στους άλλους»,
αφ’ετέρου, επειδή η Μαρία είχε ξαναφύγει για Αθήνα και τα φαγάδικα είχαν κλείσει τρώγαμε
ότι βρίσκαμε, κυρίως μπρόκολα ή κουνουπίδια στου Πέπε γιατί βαριότανε τα μακαρόνια σε
μένα, και η Λένα εκτός από μακαρόνια νορμάλ κι όχι σαν τα δικά μου μας πήγε και βόλτα
στα βουνά να μάθουμε να κόβουμε χόρτα, α! περνάγαμε για πίτες κι απ’την Σταματία που
είχε παρατσούκλι «Λωξάντρα» (όχι λόγω πάχους (γυμνάστρια ήταν ακούραστη για
προπονήσεις, αθλήματα και χορευτικά όλη μέρα και σε 7-ήμερη βάση, τα τελευταία χρόνια
ήταν και συνοδός στην ομάδα ειδικής Ολυμπιάδα στην Κίνα. Α! Αργότερα εκείνη την
χρονιά φορά είχα πάει μαζί της στην Αλόννησο, για τους αθλητικούς αγώνες όλων των
Σποράδων που λέγονται «Καλογιάννεια», πήραμε τόσο πολλά μετάλλια που απόρησα που τα
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παιδιά ενώ κραύγαζαν το όνομά της δεν την σήκωναν στα χέρια όπως άλλα παιδιά τους
γυμναστές τους και τους ρώτησα γιατί. Έβαλαν τα χέρια βαθειά στις τσέπες και σκυμμένοι
δεν απαντούσαν , ξαναρώτησα και ο Μήτσος της β΄ γυμνασίου, αλλά πολύ πιο ώριμος από
παιδί (και εργαζόμενος (κάθε μέρα) σε ξυλουργείο και αργότερα, στη θητεία του,
αλεξιπτωτιστής και βατραχάνθρωπος) μίλησε : «Ε, καταλαβαίνετε κύριε. Δεν
καταλαβαίνετε;» Εν ολίγοις εννοούσαν ότι άντρες να σηκώσουν γυναίκα συνιστούσε αφ’ενός
ήδη χούφτωμα (ως προς το από πού θα την πιάνανε) αφ’ετέρου θα είχε και παρενέργειες
στους ίδιους , έφηβοι κλπ ήταν ...Τα ευκόλως εννοούμενα…κλπ ) Λωξάντρα όχι λόγω
πάχους λοιπόν, για τις πίτες μάλλον τόχε το παρατσούκλι), επίσης, απ’τα χόρτα στα βουνά
πλάκα είχε μια σκηνή που αν τότε υπήρχαν κινητά με κάμερες θα άξιζε να καταγραφεί (αν
ήξερα χειρισμό. Απ’ότι θυμάμαι, αν καν είχαν βγει κινητά, είχα κάπου τότε ένα που μούχε
δώσε ο κουνιάδος μου γιατί δεν μας έβλεπε να βάζουμε καν ακίνητο, αλλά ήμουν τόσο
άσχετος στην χρήση του (ως ακίνητου, τόχα συνέχεια στην πρίζα και χάλασε) που μια φορά
που είδα στη οθόνη φάκελο και έψαχνα να δω τι μήνυμα μουχαν στείλει και πάταγα κουμπιά
κι έβγαιναν τα «μηδενισμός», «ένταση» κλπ, νόμισα ότι αυτό ήταν το μήνυμα και κάποιος
μου έκανε πλάκα στέλνοντας μου σλόγκαν για μηδενισμό και ένταση, ή ότι κάποιος μουλεγε
πως με χαρακτηρίζει μηδενισμός και ένταση) εκεί λοιπόν στα βουνά για χόρτα ρώτησε ο
Πέπε την Λένα για ένα χόρτο με όνομα «χταπόδι» και όταν κάπου τοδε η Λένα του τόδειξε
και χωρίς να σταματήσει αυτό που συζήταγε ο Πέπε γονάτισε κι έβαλε το μάγουλό του
σχεδόν στο έδαφος για να δει καλά το χόρτο ενώ ταυτόχρονα ρώταγε την ερώτηση «Λένα
μήπως ξέρεις γιατί η Δήμητρα με λέει βώδι;» και η Λένα του απαντούσε «Πού να ξέρω εγώ
ρε Πέπε;», φαντάσου σκηνή λοιπόν άνθρωπο στα τέσσερα με το στόμα δυο εκατοστά από το
χόρτο κι ανοιχτό για να μιλήσει μεν αλλά και σαν ναναι έτοιμος να βοσκήσει, και με
λεζάντα «Λένα ξέρεις γιατί με λέει βώδι η Δήμητρα;» «Πού να ξέρω εγώ ρε Πέπε;» , τύφλα
ναχε το ανέκδοτο με την στιχομιθία «μαμά γιατί τα παιδιά με λένε κεφάλα;» «Ψέμματα σου
λένε παιδάκι μου, πάρε τώρα το καπελάκι σου να φέρεις δέκα κιλά πατάτες». Επίσης ο
Γιάννης κάπου τότε μας περιήγησε , Δήμητρα, Πέπε κι εμένα, στον λεγόμενο Παρθενώνα,
καλοκαιρινό σπίτι δύο Γάλλων, λίγο έξω απ’τη Γλώσσα σε τεράστιο κτήμα με φοβερή θέα
στη θάλασσα από κορυφή καταπράσινου βουνού (είχε μορφή Παρθενώνα, αργότερα
συμπληρώθηκε η οροφή με κάτι που ήταν σαν χρυσό οροπέδιο που ενωνόταν με
καμπυλωμένη επιφάνεια με τους τοίχους, κάτι μου θυμίζει από φωτογραφίες είτε Ιταλίας είτε
Ισπανίας, αλλά ξαναξέχασα ποιο πράγμα, ο Λευτέρης ο αδελφός του Κώστα, όταν είχε έρθει
μου τόχε πει αμέσως. Άλλοι φημολογούν την αναφορά των εν λόγω Γάλλων σαν ένδειξη
ασχολίας με παγανιστικά κλπ , τα παιδιά τη θεωρούν απλώς σαν περιβάλλον για ρωμαϊκά
όργια και όταν ρωτάνε μικρότερα παιδιά τι εννοεί αυτό, η απάντηση στην μαθητική γλώσσα
είναι «σαν τις Απόκριες αλλά ντύνονται όλοι το ίδιο πράγμα» «Τι ντύνονται;» «Ντύνονται
Σόλων-Σόλων-τον-μισόν-ή-όλον». Μπάϋ δε γουέϋ, τότε που λέγαμε για τις πρόβες της
δεύτερης γιορτής για 17Ν και για τις παρωδήσεις της πηγής στη ζωή που «είχαν» στίχοι
μεγάλων ποιητών, ξέχασα να αναφέρω ότι τέτοια καλαμπούρια δεν κάναμε με τα παιδιά και
επίσης ότι σαν τέτοια πηγή, μα όχι ακριβώς παρωδία, τους είχα πει στις πρόβες ένα
συσχετισμό του «Λίγο ακόμα» του Σεφέρη με τον Παρθενώνα της Γλώσσας: Οι στίχοι ως
γνωστόν , ή ως αμέσως παρατιθέμενον, ήταν: «Λίγο ακόμα να ιδούμε, λίγο ακόμα να
ιδούμε/τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν, τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν, τις αμυγδαλιές
ν’ανθίζουν./Λίγο ακόμα να ιδούμε, λίγο ακόμα να ιδούμε τα μάρμαρα να λάμπουν, να
λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει./Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα,
λίγο ψηλότερα,/ λίγο ψηλότερα./Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, λίγο
ψηλότερα,/λίγο ψηλότερα». Ο Θεοδωράκης έκανε επίτηδες την ενορχήστρωσή του (όχι και
την μελωδία του όμως) παρόμοια με την ενορχήστρωση του «σφαγείου» και του «1013»,
π.χ. πολύ βασισμένη σε τύμπανα, για να θυμίζει το «λίγο ακόμα» ένα «άντε άντεξε λίγο
ακόμα, άντε κι άλλο λίγο, άντε... Είναι μιά εξύψωσή μας αν τα καταφέρουμε και πάλι
ν’αντέξουμε», κάτι σαν «γιά να αντέξεις φέρε στο μυαλό σου τη θάλασσα να κυματίζει ή τις
αμυγδαλιές να ανθίζουν», ή σαν «σκέψου ότι αντέχοντας λίγο ακόμα να μη βάλεις την
κωλοϋπογραφή με την οποία θα έβγαινες και θάχαν άλλοθι οι δικτάτορες ότι ο κόσμος τους
στηρίζει και δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, πάμε πιό κοντά στο να φτάσει η χώρα μας
να ξαναελευθερωθεί. Είναι σαν να ανεβαίνουμε μιά ανηφόρα από την οποία θα δούμε ένα
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απίθανο τοπίο, κι απλώς είναι ζέστη κι έχουμε ιδρώσει , άντε και φτάσαμε, λίγο ακόμα ας
υψωθούμε λίγο ψηλότερα» δηλαδή μπορεί ίσως ο ποιητής (δηλαδή όχι ο Θεοδωράκης αλλά ο
Σεφέρης) να εννοούσε κάτι όχι μεν απλώς φυσιολατρικό (ή απλώς παγανιστικό κλπ) αλλά
ούτε και κάτι σαν αυτά που εννοούσε αυτή η ενορχήστρωση (ή και ήδη η μελοποίηση), ίσως
εννοούσε κάτι σαν «αν ιδρώσουμε λιγάκι και φτάσουμε σε κείνο το (κυριολεκτικό ή
πνευματικό) ύψωμα θα δούμε μιά άλλη διάσταση, ακολουθήστε αυτό το δρόμο και θα δείτε
αυτό που βλέπω από δω π.χ. από τον τάδε λόφο», εν τούτοις ο Θεοδωράκης τόβλεπε και σαν
ένα «κάτσε κάτω απ’τη μπάρα», σαν μιά ενθάρρυνση στην ώρα του εφιάλτη όπως ήταν και
το τραγούδι «είμαστε δυό, είμαστε τρείς, είμαστε χίλιοι δεκατρείς» που τραγουδούσαν οι
κρατούμενοι στους συντρόφους τους που ανακρινόταν για να τους εμψυχώνουν όταν οι
φύλακες άφηναν ακουστική επαφή ελπίζοντας στο αντίστροφο αποτέλεσμα, να
πανικοβληθούν αυτοί που περίμεναν τη σειρά τους από τις κραυγές πόνου των
προηγουμένων. Ο Σεφέρης μπορεί ναχε πάει βόλτα κάποιους φίλους του, Έλληνες ή ξένους,
π.χ. στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και να ιδρώσανε και να κρατούσανε τα σακάκια στο
χέρι ή στον ώμο, α-λα Τρίτση που λένε, και να τους έλεγε «άντε λίγο ακόμα» και από κει που
θα βλέπανε να χρυσίζει η μεσημεριανή θάλασσα ναταν το καλύτερο σημείο να κάνουν την
μεταφυσική μετάσταση προς κάτι που σε πάει κάποιο ποίημα που του ωρίμαζε ή που ήταν
ήδη υπαρκτό, δικό του ή άλλου (όπως π.χ. ένα του Σικελιανού που με τέτοιο ήλιο βλέπει από
πλοιάριο κοντά στην ακτή, ένα τράγο που έρχεται και που τους κοιτάει ακίνητος πάνω από
ψηλά βραχάκια και το σκηνικό και η όλη σκηνή τον στέλνει τον ποιητή (αλλού)). Α! Έχει
υπάρξει και μελοποίηση-ενορχήστρωση για το τέτοιο άλλο νόημα του ποιήματος, στο δίσκο
του Μαρκόπουλου σε ποιήματα Σεφέρη, εκεί πουχει και το «ο τόπος μας είναι κλειστός» το
«ο γυρισμός του ξενιτεμένου» (με τον στίχο «εδώ διαβαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα
δρεπανηφόρα» που έμεινε και ως σλόγκαν, και το «Ο Στρατής ο θαλασσινός ανάμεσα στους
αγάπανθους»). Τι λέγαμε: Λοιπόν: όλα αυτά στην πρόβα λεγόταν κατ’ευθείαν με το να
πούμε για περπάτημα μεσημεριανό προς Παρθενώνα απ’όπου θα βλέπαμε τα χρυσίσματα του
ήλιου στην θάλασσα και , αν ήταν η εποχή, θα βλέπαμε τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν . Δεν
χρειαζόταν καν να πάμε ή να δείξω στα παιδιά της φωτογραφίες των εδώ σελίδων 22 (και
20), το να χρυσίζει ο ήλιος μέσα απ’τα μυγδαλιές ή πάνω στην θάλασσα και να φαίνεται από
ψηλά (ή το φεγγάρι να «ασημίζει» παρομοίως ) θάταν σαν ναλεγα «έλα παπούλη να σου
δείξω τα αμπελοχωραφά σου», σαν γλαύκα εν Αθήναις , σαν κάρβουνα στο Νιουκασλ κλπ,
άσε που τα παιδιά για τις μυγδαλιές θα μούλεγαν κι ότι κάτι ακόμα ήταν πασίγνωστο εκεί για
όλα αυτά: Ότι ειδικά τις (πάρα πολλές) μυγδαλιές του τεράστιου κτήματος γύρω από τον
Παρθενώνα τις τάραζαν κάθε χρονιά στην εποχή τους. Κι όχι μόνο τα παιδιά. Εκεί κι εμείς
«κάναμε τα ψώνια μας» στο να τρώμε μύγδαλα επί τόπου άπαξ και μας τον έμαθε τον δρόμο
ο Γιάννης. Και κούμαρα επίσης (ξαναπήγαμε με μεγαλύτερη απαρτία και η Λένα μου
εξήγησε ότι από τον Πάνο που ήταν καθηγητής Γαλλικών την προηγούμενη χρονιά έμεινε η
έκφραση «Πάω για ψώνια στον Παρθενώνα»). Και απ’την Θεοδωρακική ενορχήστρωση κλπ
έμεινε τίποτε στα παιδιά; Πήγα σε λίγο καιρό συνοδός σε αγώνα τους βόλλεϋ στον Βόλο
(με προπονήτρια την Σταματία, κι ύστερα πήγαμε και για φαϊ κερασμένο απ’τον αθλητικό
σύλλογο στο εστιατόριο του «Χαλιαμπάλα» («βαλτοί είναι; Είναι αυτό όνομα για εστιατόριο
μετά από βόλεϋ ή μπάσκετ ή γενικά με οτιδήποτε πούχει μπάλα;» αναρωτιόταν τα παιδιά)
έκανα το λάθος να φάω τον αγλέορα με στιφάδο κλπ και στον γυρισμό που κούναγε το
δελφίνι μεταξύ Σκιάθου και Γλώσσας ξέρναγα με ήχους σαν να είχα καταπιεί φόλα και τα
παιδιά μαζευτήκαν γύρω μου και με αρχηγούς τον Μήτσο (των «βαράμε δυό , βαράμε τρεις
βαράμε χίλιες δεκατρεις μαλακίες») και τον Γιάννη (τον μπουζουξή και μέλλοντα
γυμναστή) φώναζαν «Λίγο ακόμα»,«Βάστα»,«Κάτσε κάτω απ’τη μπάρα», «οι αμυγδαλιές
ανθίζουν», «δώστα όλα», «όλα θα τα ξεράσεις » (πώω-πω, όλα ταχαν εμπεδώσει, απλώς
εννοώ «οι κραυγές γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών» που λέει και το τραγούδι (το «οι
μέρες οι παλιές» του Σαββόπουλου)) Πού ήμασταν; Στο πάρτυ ρετρό λίγες μέρες πριν ή λίγες
μέρες μετά την πρώτη επίσκεψη στον Παρθενώνα (μάλλον λίγες μέρες πρίν , αφού το πάρτυ
έγινε αμέσως πριν κλείσουμε για Χριστούγεννα κι αφού εκείνα τα Χριστούγεννα όλοι μαζί οι
μη Γλωσσιώτες, πλην Σοφίας, φύγαμε μαζί για την Αθήνα (Δήμητρα, Λένα, Σούζυ, Γιάννης,
Πέπε κι εγώ. Η Μαρία ήταν ήδη στην Αθήνα. Και δώσαμε όλοι ραντεβού στην «Έλλη»,
Ακαδημίας, να δούμε το «Διαλύοντας τον Χάρυ» του Γούντυ Άλλεν. Πάμε στο πάρτυ τώρα:)

66

Ο Πέπε κι εγώ πήγαμε φορώντας καβουράκια και μαύρα γυαλιά, στον δε Μάντο που δεν
είχε έρθει να δει τους μπλούζ μπράδερς και αναρωτήθηκε για την σημειολογία και την τύφλα
μας την νυχτιάτικη και μάλιστα εντός καφενείου που δεν είχε ήλιο ούτε την μέρα, έδωσα
παραπομπή σε σημειολογία ΚΚΕ (που από τότε για καιρό μου την έλεγε και γέλαγε άμα σε
επιτηρήσεις ή σε εκδρομές ή σε εφημερίες στην αυλή με έβλεπε να φοράω μαύρα γυαλιά)
«Μαύρα γυαλιά , γυαλιά κοράκου χρώμα», που το χαρακτήρισα παραλλαγή που έκανε η
Ρωσσική ροκ σε γνωστή μπαλαλάϊκα και που «οι δυτικοί μετέφρασαν σαν “glasses pitch
dark like feathers of a raven” που τραγουδιόταν στον ίδιο ρυθμό». Η μισοτύφλα του καθενός
μας αντισταθμιζόταν απ’το ότι ήμασταν δυο και αλληλοβοηθούμενοι, π.χ. στον μετα-πάρτυ
απολογισμό κατά τις πρωϊνές ώρες οι δυο μας με τον Πέπε, ξεκαρδιστήκαμε όταν μου είπε
την εξής σκηνή: Σε κάποια στιγμή αρχίζει να παίζει το «μον σινεμά» του Ανταμό πούχε
παραγγείλει η Σοφία, την κοιτάω να δω αν το πήρε το αυτί της , τόχε πάρει και μούστελνε
χαμόγελο, με το που βλέπω χαμόγελο ανοίγω κι εγώ μια χαμογελάρα κι αρχίζω να τρέχω
προς την κατεύθυνσή της με ανοιχτά τα χέρια για είτε αγκαλιά είτε και μπλούζ , μέχρι εκεί
έβλεπα εγώ με το μαύρο γυαλί, τα υπόλοιπα φαινόταν με το μαύρο γυαλί του Πέπε: στην ίδια
ευθεία ήταν κι η Σταματία, με βλέπει να τρέχω με ανοιχτή αγκαλιά και με μαύρο γυαλί που
δεν έδειχνε πού ακριβώς κοίταγα κι όπως μπερδεύονται οι μαθητές απ’αυτό στις επιτηρήσεις,
έτσι μπερδεύτηκε κι η Σταματία και ανοίγει κι αυτή μια αγκαλιά και μια χαμογελάρα προς
εμένα κι αρχίζει να τρέχει προς συνάντησή μου (εννοώ για να μην μείνει χωρίς ευγενή
ανταπόκριση ένας χαζοχαρούμενος φορέας μιας χαμογελάρας ο οποίος ξαφνικά άρχισε κι
έτρεχε κατά κει (ή ίδια δεν ήξερε ότι η Σοφία μουχε παραγγείλει τον Ανταμό κλπ)) εγώ μη
βλέποντας κι ο ίδιος λόγω μαύρου γυαλιού δεν την βλέπω. Ο Πέπε παρ’όλο του το μαύρο
γυαλί βλέπει ότι οι δυο που τρέχουν βαίνουν προς αμοιβαία αλληλοπροσπέραση και δρα
δυναμικά, αρχίζει και τρέχει κι αυτός έτσι που να πέσει η Σταματία πάνω του πριν
προσπεράσω εγώ. Κι έτσι αρχίζουν δυο παράλληλα μπλούζ κι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν
είπαμε όμως το κυριότερο: Οι γονείς είπαν ότι θάρχονταν υπό τον όρο να μην είναι τα παιδιά
τους εκεί για να νιώθουν πιο ελεύθεροι, αυτό ήταν μια αντιστροφή των συνήθων δεδομένων
των πάρτυ, αλλά αφού το ρετρό σημαίνει να θυμούνται οι παλαιότερο και να διδάσκονται οι
νεότεροι, θεωρήσαμε ότι προηγούνταν οι γονείς, κι έτσι δεχτήκαμε μέχρι και κουρτίνες
κλειστές στο καφενείο, και οι μεν μαθητές δεν κοίταξαν καθόλου να το καταστρατηγήσουν
οι δε μεγάλοι δεν υποψιαστήκαμε ότι απλώς είχαν κανονίσει με τον Γιάννη, τον μεγάλο γιό
του Μήτσου του καφετζή, να μας βιντεοσκοπεί και να τα δείξει μετά το πάρτυ στους
μαθητές. Τέλειωσε λοιπόν η εναρκτήρια κασέτα μας κι από κει και πέρα αυτοσχεδίασαν ο
εν λόγω Γιάννης κι ο μικρότερος αδελφός του ο Τάσος που ήταν και μπουζουξής και ντισκ
τζόκεϋ, κι επίσης αυτοσχεδίασαν οι παραγγελιές του κοινού, και σε λίγο πηγαίνανε από
«είσαι ένα τρελλοκόριτσο με μινι ζύπ» σε «χάους οφ δε ράϊζινγκ σαν» κι από Ολύμπιανς σε
«Ιτ’ς μαϊ λάιφ» κι από «Παιδιά της Σαμαρίνας» σε «αντσέϊν μαϊ χαρτ» (αλλά δεν θυμάμαι
αν ήταν από Ραίη Τσάρλς ή από Τζόε Κόκερ) κι από «Πότε Βούδας πότε Κούδας» σε
«καράβια βγήκαν στην στεριά και πιάσανε τα όρη» και σε στυλ Ελληνάδικου πια παρέμεινε,
απλώς οι γονείς δεν χορεύανε και πάνω σε τραπέζια όπως χορεύανε στα Ελληνάδικα στις
τριήμερες και πενταήμερες εκδρομές οι μαθητές Β και Γ λυκείου αντιστοίχως. Προφανώς οι
εντόπιοι ντίσκ τζόκεϋ δεν περιμένανε τα φώτα μας (και λίγο αργότερα ο Μήτσος με τα παιδιά
του κάνανε απέναντι απ’το καφενείο ντισκοτέκ απ’αυτές που εκτός από την ηχομόνωση και
εκτός από τα ειδικά οπτικοακουστικά εφφέ είχαν, εκείνη την δεκαετία τουλάχιστον, και
καταστροφολογικό όνομα, εν προκειμένω ήταν «Κιβωτός» (ο ανταγωνιστής της μεθεπόμενης
χρονιάς άνοιξε το «Ηφαίστειο», ύστερα ο ένας αγόρασε και το άλλο αλλά δεν θυμάμαι ποιος
ποιον). Σε περασμένη δεκαετία, τον καιρό του «σημείου Τζε» αντί της καταστροφολογίας,
υπήρχε στέκι, έμαθα, με τίτλο “G-spot”, (ποιος ξέρει ίσως ο ιδρυτής του ναταν πουχε
κληροδοτήσει στη βιβλιοθήκη του κέντρου νεότητας και την αλληλογραφία Βίλχελμ Ράιχ και
Αϊνσταϊν) . Το δε καλοκαίρι ο Μήτσος και τα παιδιά του ανοίξανε παραθαλάσσιο
ξενυχτάδικο, την «Γλίστρα», που ξεκίναγε με ρέγκε, συνέχιζε με τζάζ, έφτανε σε
ελληνάδικη μουσική, κι ώσπου να τελειώσει πια κι αυτή είχε χαράξει κι όσοι δεν πηγαίνανε
για ύπνο ρίχνανε κατά τις 7 π.μ. χάραμα πρωινές βουτιές στη θάλασσα που ήταν μπροστά
στο μαγαζί, πίνανε καφέ κι έφευγαν «κατ’ευθείαν για δουλειά» , κυριολεκτικά «να ζηλέψει ο
Κηλαηδόνης» που λέει και το τραγούδι, και αν ήταν από τους μαθητές που τόχαν πάρει από
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καιρό απόφαση ότι δεν θα γράψουν καλά στις Πανελλήνιες πήγαιναν κατ’ευθείαν από τις
βουτιές στο σχολείο. Έτυχε όμως να μην είμαι εκεί όταν η Δώρα, πληροφορικάρια που ήρθε
την χρονιά που έφυγαν η Λένα, ο Γιάννης και η Δήμητρα, πήγε για ολονύκτια Γλίστρα και
βουτιά τους δύο επιθεωρητές μας στις πανελλήνιες και την άλλη μέρα αντί, όπως φοβόταν,
ναχει θεωρηθεί ότι εξέθεσε το σχολείο στους Γλωσσιώτες, κερνάγαν απ’τα διπλανά τραπέζια
κι εκείνην και την παρέα της σε όποιο στέκι πέρναγε. Εξ ίσου άριστες εντυπώσεις άφησαν κι
οι επιθεωρητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο προϊστάμενος της σελ.1 που όταν διοριστήκαμε
και μας όρκισε μας είχε πει για τα παιδιά «πριν σας πω «διδάξτε τα» σας λέω αγαπήστε τα»».
Προφανώς κι οι Γλωσσιώτες τον αγάπησαν χωρίς καν να ξέρουν τι μας είχε πει και για τα
παιδιά τους και για όλα τα παιδιά). Τι λέγαμε; Α! Για το κέφι της γενικής συναδέλφωσης κι
ευφορίας στο πάρτυ ρετρό. Εξ ίσου δεμένους βλέπαμε όλους τους κατοίκους στις
ονομαστικές εορτές γονιών που πηγαίναμε. (Όπως παλιότερα σε όλη την Ελλάδα, στην
Γλώσσα ακόμη θεωρείται αυτονόητο ότι στη ονομαστική εορτή πας κατ’οίκον χωρίς
τηλέφωνο. Το τηλέφωνο για ευχές εκ του μακρόθεν θεωρείται αγένεια) Το δέσιμο σπάει μόνο
όταν κοντεύουν (δημοτικές) εκλογές, εκεί βγαίνουν από φτυάρια και λασποκουβάδες, μέχρι
ανώνυμα γράμματα, μπουνιές, μαχαίρια και δίκαννα. Σε κανα δυο μήνες , με κανα δυό
ονομαστικές εορτές, κρασιά, μεζέδες και χορούς, ξαναδένουν τα πράγματα. Όσο γινάτι και
ναχει μαζευτεί, μέχρι τις Αποκριές περνάει. Πότε φτάσαμε στις Απόκριες; Πολλά
παραλείψαμε, μα είπαμε: δεν γυρνάμε στους ΑρσενοΑνθόπουλους, άλλωστε τοχαμε
εξαντλήσει το θέμα τους, δεν είμαστε τηλεοπτικό παράθυρο να ψάχνουμε θέμα και να
βγάζουμε απ’τη μύγα ξύγκι, εδώ πρόβλημά μας είναι πώς να γίνουμε σύντομοι παρόλο που
έχουμε άπειρα θέματα, κι όχι το πως θα τραβήξουμε σαν λάστιχα τα ελάχιστα ή ανύπαρκτα
για να φαίνονται θέματα μεγάλα ή καν υπαρκτά ή για να κάνουμε τη τρίχα τριχιά ή «για να
κάνουμε την λεπτομέρεια περιπέτεια»(όπως το θέτει ο Μπουζάνος (που θα τον δούμε και θα
τον ξαναδούμε και που άπαξ και τον δούμε θα δούμε κι ότι είναι μέρος του στερεώματος
πάνω από την Γλώσσα)) Το θέμα μας λοιπόν ήταν ο ΑρσενοΑνθόπουλος ή το πώς θα γίνει
ωραίο το πάρτυ; Επειδή δηλαδή ήμουν εκπαιδευτικός θα ασχολιόμουνα με αυτούς; Κι αν
ήμουνα οδοντοτεχνίτης θα ασχολιόμουνα με μασέλες. Λοιπόν; Αυτό σημαίνει ότι θα
μιλούσα μόνο για τον κλάδο και ότι δεν θα συγκεντρωνόμουνα με τον Πέπε στο τι να
βάλουμε στις κασέτες; Ένας επιτυχέστατος ντι τζέϊ , ως προς το κέφι που προκαλούσαν οι
επιλογές του στη μουσική, ο «Παλαί»εκ του Παλαιολόγος, Χρήστος Παλαιολόγος, γιος του
Μάντου , φυσικός ήταν (εκτός από χορευτής όπως ο μαθηματικός πατέρας του. Αδιόριστος
φυσικός ακόμα, εκείνο δε τον καιρό έκανε θητεία στην βάση Τακάν της αεροπορίας πάνω
απ’την Γλώσσα , με επικεφαλής τον Γιώργο τον Αντιγόνης που λέγαμε. Ώωπ, τι ξεχάσαμε;
Δεν είπαμε πόσο γενικά αγαθές ήταν οι σχέσεις με επιθεωρήσεις σε τέτοια μικρά σχολεία. Ας
πάρουμε τον επόμενο προϊστάμενο και επιθεωρητή τρόπου διεξαγωγής πανελληνίων. (Και τι
σχέση έχει αυτό με στρατό; Ιδού:) Μια φορά συνταξιδεύαμε μαζί του προς Σκιάθο ο
Φίλιππος , μαθηματικός από Σκόπελο, όχι από Γλώσσα, κι εγώ κι όταν φτάσαμε μας
ρώτησαν, όταν μείναμε μόνοι, οι συνάδελφοι γιατί δεν ειδοποιούσαμε με κανα κινητό, και
ναι μεν ο προϊστάμενος αυτός δεν μας είχε πει ρητώς «αγαπήστε τα, μην τα διδάξετε απλώς»
αλλά οι όλες του προθέσεις ήταν εξ ίσου ενδιαφέροντος κι όχι εξουσίας. Είπα λοιπόν:
«Απλώς δεν μουρθε να τηλεφωνήσω, αλλά και να τηλεφωνούσα θαταν από κεκτημένη
ταχύτητα τηλεφωνητή του στρατού που ειδοποιεί τα φυλάκια τις στις εφόδους , αν κι εδώ με
ολόκληρο προϊστάμενο δεν είναι έφοδος αλλά επιθεώρηση ταξιαρχίας, δηλαδή «ότι κινείται
το χαιρετάς, ότι είναι ακίνητο το βάφεις», τέλος πάντων σόρρυ που δεν τηλεφώνησα, αλλά τι
θα άλλαζε;» «Ε, πώς; Δεν είναι το ίδιο! Θάχαμε κάνει καμιά πετρελαίωση κρεβατιών, καμιά
κορεοκτονία» είπε ο Γιάννης ο γυμναστής δείχνοντας άλλη μια φορά ότι η έκφραση «όλοι οι
άντρες πρώην φαντάροι» (απ’το «γαμάτε γιατί χανόμαστε» του Πανούση) δεν σημαίνει
κατ’ανάγκη «χαρακτηροδομή διαμορφωμένη να υφίσταται την γραφειοκρατική μιζέρια ή τη
ρεφόρμα» περισσότερο απ’ότι η προτροπή συναδέλφων φαντάρων να αρχίσουμε να χτυπάμε
τις καραβάνες με τα πηρούνια αν κατι δεν πήγαινε καλά με το φαϊ σήμαινε αλλοίωση του τι
τα αυτιά του συναδέλφου θεωρούσαν ως μουσική αντί ως μιζέρια της κονφόρμας. Τι λέγαμε;
α: Τι θα κερδίζαμε αν οι οδοντεχνίτες μένανε στις μασέλες και οι εκπαιδευτικοί στους
ΑρσενοΑνθόπουλους αντί και στα ντισκτζοκεϋλίκια και στα χορευτικά και στα θεατρικά
κλπ; («πρώτα αυτά που μένουν» θα δούμε αργότερα εκτενώς ότι ήταν το σλόγκαν
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του Μάντου) Τι θα κερδίζαμε; Θα κερδίζαμε απλώς το να γελάνε οι μαθητές εις βάρος μας
αντί με τα είτε ωραία μας είτε τις γκάφες μας, όταν θα μας θυμόντουσαν αργότερα. Καλά, τι
εννοώ «εις βάρος μας» όταν έχω ήδη πει πώς γελάγανε μαθητές με τον τρόπο που μου την
είχαν φέρει σε αντιγραφές (σελ. 36, 36) ή με γκάφες μου (σελ. 36) Ας πω παράδειγμα τρόπου
που γελάμε ακόμα εις βάρος ενός μαθηματικού μας στο Βαρβάκειο που ήταν υπέρ της
ειδίκευσης (και τυχαίνει να είχε πει κάτι σχετικό με , όκεϋ όχι οδοντοτεχνίτες αλλά
οδοντίατρους, και τον οποίο τσιτάρουμε όταν κάπου ταιριάζει, π.χ. πακέτο με την έκφραση
«κατακαϋμένη Ρούμελη!»). Μας λέει μια φορά: « Πάω εχτές στο οδοντίατρό μου και βλέπω
πάνω στο γραφείο του τον βίο του Σοπέν. Μούρθε να του πω, αλλά κρατήθηκα για να μην
τον προσβάλω, το εξής: «Έμαθες αρκετά τον δικό σου κλάδο και διαβάζεις τώρα κι άλλους
κλάδους; Εγώ και τον Τόγκα τον διάβασα και τον Παπανικολάου τον διάβασα κι όμως
υπάρχουν μαθηματικά που δεν τα ξέρω»» Μπάϋ δε γουέϋ: Ας πούμε για τον Μάκη, ταξιτζή
στην Γλώσσα, που τον είχε καθηγητή τον Τόγκα στην Κεφαλλωνιά που ήταν η πατρίδα του,
στην Γλώσσα ήταν εκ γάμου. Πιάσαμε μια φορά πιο εκτεταμένη κουβέντα γιατί ο ένας μας
ρώτησε τον άλλο (δεν θυμάμαι ποιος ποιόν) αν κάτι που είχε πει τοχε διαβάσει στα «Παιδιά
την πιάτσας» του Τσιφόρου (κι όντως έτσι ήταν) αλλά φτάσαμε απλώς στο ότι ήταν
μετανάστης στον Καναδά και μια φορά που νοίκιασαν καινούργιο σπίτι και η γυναίκα του το
πρωί βγήκε στο μπαλκόνι είδε στο διπλανό μπαλκόνι την γυναίκα του Μάντου και
τρελλάθηκαν κι οι δυό, και πέρασαν πολλά χρόνια μαζί (Συνηθέστατο σε νησί το να ξεκινάει
κάποιος μια δουλειά που θέλει αρχικό κεφάλαιο (μαγαζί ή ταξί κλπ) με λεφτά που έβγαλε ως
μετανάστης ή ναυτικός (καμιά φορά και με αποζημίωση ναυαγίου επί παραγγελία για να
πάρει αποζημίωση ο εφοπλιστής. Αυτά στα νησιά δεν θεωρούνται ιστορίες Φώσκολου με
Κούρκουλο και Κατράκη και κραυγές τύπου «όχι άλλο κάρβουνο», αλλά σαν αναίμακτες
ρουτίνες, σχεδόν όσο απλές όσο οι γραφειοκρατικές, στο στυλ «πάρτα και βούλωστο μη σε
πάρει κανας διαλος, ούτε συ έπαθες τίποτα ούτε κανας άλλος, ούτε η πρώτη φορά είναι ούτε
η τελευταία που εφοπλιστής βγάζει λεφτά και έτσι, όλος ο κόσμος το ξέρει, κι άντε μην
αλλάξω γνώμη και δεν πάρεις ούτε αυτά»). Απλώς ο Μάκης αν και ναυτικός, εκτός από
μετανάστης, δεν έτυχε ναχει και κανα ναυάγιο, άλλοι είχαν δύο). Πιο πολύ κουβέντα
αρχίσαμε και πιάναμε άπαξ και τον είδα στο σπίτι του Μάντου να παίζει μαζί με τον γιό του
Μάντου τον Θοδωρή μπουζούκι και μπαγλαμά όχι μόνο με φοβερή εκτέλεση τραγουδιών
αλλά και με φοβερές επιλογές ρεπερτορίου (π.χ. «μια βραδυά στην Αμφιάλη», «φεγγάρι
μάγια μούκανες», «της αγάπης αίματα»…) Επίσης όλοι τους στον Καναδά ήταν και χορευτές
σε κέντρα, κι ο Θωμάς που λέγαμε, κι ο Μάκης, κι ο Μάντος) Μου είπε και για βιβλία που
ούτε καν τα ήξερα , λόγου χάριν για την Χρυσή και την Σιδηρά Διαθήκη του Πολύβιου
Δημητρακόπουλου (που είναι γνωστός και ως «Αρκάς» αλλά μη τον συγχέουμε με τον
σύγχρονό μας γελοιογράφο) και που μόνο πρόσφατα τα βρήκα στην Αθήνα και τα διάβασα,
και του τα έστειλα τιμής ένεκεν. Επίσης μια φορά που τούλεγα για την πλάκα που μας έκαναν
τα παιδιά με το έργο «Η δίκη του κλεφτοκοτά» μου είπε το κόλπο που κάνουν οι
κλεφτοκοτάδες για να μην κακαρίσουν οι κότες και ξυπνήσουν τον νοικοκύρη, που τόχε
μάθει στον στρατό από συνάδελφό τους που πήγε να φέρει κότα να ψήσουν σε μια
διανυκτέρευση: πας σε κότα που κοιμάται σε κλαδάκι , βάζεις τον βραχίονά σου μπροστά στο
κλαδί παράλληλα προς αυτό, τη σπρώχνεις με το άλλο χέρι ελαφρά στον κώλο, αυτή για να
μη χάσει την ισορροπία της βάζει τα πόδια της στο επόμενο κλαδί που είναι ο βραχίονάς σου
και μετά με την κότα κοιμώμενη πατώντας στον βραχίονά σου φεύγετε μαζί με αργές
κινήσεις μη την ξυπνήσεις). Ήξερα για τον γιό του και την κόρη του που και μαθηταράδες
είχαν υπάρξει και σε σχολές μπήκανε και, τελικά, ως μουσικοί βιοπόρισαν , ήταν
μπουζουξής και τραγουδίστρια αντιστοίχως, με ρεπερτόρια φοβερού κεφιού σε Ελληνάδικα
της Θεσσαλονίκης, δυό φορές που συνόδευσα Β λυκείου σε τριήμερη στη Θεσσαλονίκη, τη
μια βραδυά την περάσαμε σε κέντρο τους. Τι σχέση έχει ο Τόγκας και η μη εξειδίκευση που
λέγαμε με όλα αυτά; Την μη εξειδίκευση ήδη την είδαμε, περί Τόγκα τώρα: Θυμάμαι με τι
σεβασμό μιλούσε ο Μάκης για τον Τόγκα, και ως μαθηματικό και ως άνθρωπο με γνώσεις
για τα πάντα (ως και λατινικά) και με τι σεβασμό μου είπε ότι αντιμετώπιζε ο Τόγκας ως
γυμνασιάρχης μαθητές που ήταν εργαζόμενοι και τι πρόσθετες εργασίες έδινε σε μαθητές με
ταλέντο (κι ο ίδιος ήταν μαθηταράς, προφανώς, αλλά ταλέντο μαθηματικό άλλο εννοούσε κι
ο ίδιος και ο Τόγκας) Από πελάτη δε που άφησε την πόρτα ανοιχτή και την γνωστή επωδό
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«σε βάρκα γεννήθηκες;» φτάσαμε στο «Ξέρεις, Γιάννη, αν εκείνος έλεγε σε μένα αντί εγώ σε
κείνον «σε βάρκα γεννήθηκες;» θα τούλεγα «ναι», θυμάσαι που σούλεγα ότι γεννήθηκα στον
Αστακό; Άκου γιατί δεν γεννήθηκα στην Κεφαλλωνιά. Ο πατέρας μου ήταν αριστερός και
κάθε τόσο τον παίρνανε στο τμήμα και…και…ε , ξέρεις. Ο αστυνομικός λοιπόν είχε ένα
παιδάκι που ήταν κάπως ασθενικό και επειδή ο πατέρας μου ήταν ψαράς ερχότανε η γυναίκα
του αστυνομικού κάθε τόσο στη μάννα μου και της έδινε κανα ψαράκι για σουπίτσα στο
παιδί και ένιωθε πως της είχε κάποια υποχρέωση. Από την υποχρέωση αυτή ένιωσε η γυναίκα
του ότι έπρεπε να το πει στη μάννα μου μια φορά που άκουσε από τον άντρα της ότι εκείνη
την νύχτα αυτούς που πιάνανε θα τους σακατεύανε ακόμη και μέχρι θανάτου. Η υποχρέωση
δεν αρκούσε για να μη δέρνεις , το ξύλο ήταν η ρουτίνα και το δεδομένο, αλλά τουλάχιστον
μπορούσες να ειδοποιήσεις για το υπέρμετρο ξύλο. Δεκτόν και αυτό. Εκείνη την νύχτα θα
γένναγε η μάννα μου εμένα. Κι επειδή δεν είχανε πού να πάνε για να μην είναι σπίτι όταν
θάρχονταν οι χωροφύλακες μπήκαν στη βάρκα μας κι ανοίχτηκαν προς τον Αστακό και στη
βάρκα γεννήθηκα». Και τον πατέρα του Μάντου τον παίρνανε νύχτα, μόνο που στην Γλώσσα
δεν είχαν τμήμα κι έδερναν στο σχολείο, που το βράδυ τόχαν για τέτοιους σκοπούς. Από τον
Μάκη, κι όχι από τον Μάντο ή την γυναίκα του την Χριστίνα, άκουσα και μια ιστορία για τον
πατέρα της Χριστίνας τον μπάρμπα Θοδωρή, εκ του οποίου και το όνομα του Θοδωρής του
μουσικού (απ’τον άλλο παπού ήταν ο Χρήστος ο φυσικός και ντιτζεϊ και χορευτής, προφανώς
ταλαντούχα η οικογένεια γενικά, για τη Ναυσικά που την είχα και μαθήτρια είπαμε και θα
λέμε ξανά και ξανά, η Χριστίνα και ζωγράφιζε και χορό δίδασκε και την ειδικότητα του
πατέρα της ήξερε, τσαγκάρης ήταν μπάρμπα Θοδωρής με ειδίκευση σε πασούμια σπιτιού,
Γλωσσιώτικα παραδοσιακά, οι σπουδές της ήταν σχεδιάστρια (σπιτιών ή ρούχων; Δεν
θυμάμαι) στην σχολή Δοξιάδη (άρα σπιτιών δεν θάταν; Γιατί δεν ρωτάω; Θα με κράξουν:
«Βιογραφίες μας γράφεις;»)), τι θα λέγαμε , α! για την ιστορία που μούπε Μάκης για τον
μπάρμπα-Θοδωρή, όχι ιστορία με ξύλο και μπουραντάδες και καλαμπαλίκηδες (ή όπως
λέγονται τέλος πάντων, στο ένα μου χωριό τους λέγαν χίτες, στο άλλο μου χωριό
κατσαπλιάδες, αν ήσουν τυχερός είχες έναν ξάδελφο που σε έσωζε από τους μεν άλλον
ξάδελφο που σε έσωζε από τους δε, στο τέλος ο ένας μόνο από τους δυο ξαδέλφους
μπουντρουμιάζονταν, ενώ με άλλο φινάλε στην ιστορία (στο στυλ «ουαί τοις ηττημένοις» και
πάλι) θα μπουντρουμιαζόταν ο άλλος, σε σχέση όμως με την ιστορία που θα πούμε τύφλα
ναχουν στόρυ με στρατηγό Κορέλι: Στην Πίνδο ο μπάρμπα-Θοδωρής, νέος τότε, βρήκε έναν
Ιταλό τραυματία και τον πήρε στην πλάτη και τον πήγε στις Ιταλικές γραμμές, προφανώς δεν
τον πυροβόλησαν οι άνθρωποι ούτε τον συνέλαβαν, αντάλλαξαν και διευθύνσεις. Γέρος με
εγγόνια πια, εκεί που δούλευε στο τσαγκαράδικο, μπαίνει με παιδιά κι εγγόνια ένας παπούς
Ιταλός, κοιτάζονται για λίγο και μετά αγκαλιές, φιλιά, κλάμματα…Τέλος πάντων τι λέγαμε;
Για τα παιδιά του Μάκη. Α! Και του Νίκου του μελισσά τα παιδιά, τη μια κόρη την πρόλαβα
μαθήτρια, ή άλλη είχε μόλις αποφοιτήσει, σκίζανε. Η μικρή κάποια οικονομική σχολή πήγε
αρχικά, και ως φοιτήτρια δούλευε ως κλόουν σε παιδικά πάρτυ και μετά έμαθε ισπανικά και
σπουδάζει στην Ισπανία διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η μεγάλη έγινε τέτοια
μεταφράστρια που μια φορά που ο μπαμπάς της μου έδωσε για έλεγχο μετάφρασή της για
θεωρία της σχετικότητας εντυπωσιάστηκα πολύ από το εξής: το να τοχε μεταφράσει τόσο
άψογα φυσικός δεν θα μου έκανε εντύπωση. Αλλά μεταφραστής είσαι αν μπορείς να το
μεταφράζεις έτσι χωρίς νασαι φυσικός. Γιατί προφανώς έτσι θα μετέφραζε και πράγματα
άλλων κλάδων ενώ εμείς οι μη μεταφραστές μόνο τον κλάδο του ο καθένας, άντε και καναν
κλάδο ακόμα , μπορούμε να μεταφράσουμε καλά. Πού το πάω με όλα αυτά; ότι μόνο τα
παιδιά αυτών που είναι ΚΚΕ είναι προκομμένα; Κάθε άλλο: Ένα από τους αρχιμαθηταράδες
μας , ο Κώστας που εδώ τον λέγαμε διανοούμενο της τάξης του Γιάννη (εννοώ στην σελ. 2,
στην τάξη (με παρατσούκλι από Γιάννη) λεγόταν «ανισόρροπος» για μια κρίσιμη καλαθιά
πουχε χάσει στο μπάσκετ χάνοντας την ισορροπία του) και που ήταν χάκερ από την τρίτη
δημοτικού, ήταν από δεξιό πατέρα, τον Χρήστο , μηχανικό σε καράβια απ’το μικρό
Πολυτεχνείο, που είχε πάρει τον Κώστα σε ταξίδια μαζί του μέχρι τον Παναμά και τον
Μισσισιπή, και που απ’ την βιβλιοθήκη του οποίου (του πατέρα) είχα δανειστεί από βιβλία
για τον Τζορντάνο Μπρούνο μέχρι βιβλία Γιουνγκιανών για τον Πυθαγόρα. Η δε Ναυσικά
στην τάξη της ήταν τρίτη, οι δυο πρώτοι (Χρήστος και Θρασύβουλος, σε Πάντειο (ή
Βιομηχανική Πειραιώς; Στον Πειραιά έμενε) και σε Χημικό Αθήνας ) δεν είχα δει τι ήταν
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πολιτικώς οι γονείς τους, σίγουρα όχι ΚΚΕ πάντως, ο δε ένας τους, ο Θανάσης, τεχνικός του
ΟΤΕ (και πατέρας του Χρήστου και του Γιάννη και που μας είχε στείλει το «Άκου λευκέ»
όταν ο Γιάννης της Λένας έπαιξε το «Κογιανισκάτσι») μια φορά που στην Β λυκείου (επί
Βάρσας, Πουλχερίας και Γιώργου ως μέλλοντα σημαιοφόρου) είπα ότι ο Αϊνσταϊν έλεγε ότι
τα φαινόμενα διαστολής χρόνου, συστολής μήκους και μεταβλητής μάζας, και το περίφημο
Ε=mc2 , μπορούν να αποδειχθούν και με σκέτο Πυθαγόρειο θεώρημα, και μερικοί είπαν ότι
ήθελαν να το δουν και κάναμε λίγο καιρό μια ώρα τη βδομάδα όλα τα σχετικά, εκείνες τις
απογευματινές ώρες ο Θανάσης όχι μόνο έρχονταν αλλά και κράταγε σημειώσεις, ρωτούσε
ερωτήσεις , και στο τέλος που θα έλεγα για χωροχρόνο και πώς απλοποιούσε τις αποδείξεις
αυτές, διώξαμε τους μαθητές και συνεχίσαμε οι δυο μας (για να διαβάσουν για τον Ιούνιο
που είχε πια έρθει (τους διώξαμε κι ας ήταν Β λυκείου και δεν είχαν πανελλήνιες (ήταν το
σύστημα με τις δέσμες) Αυτούς που είχαν πανελλήνιες δεν τους καλέσαμε καν να έρθουν
προφανώς). Και άλλος μαθηταράς, με διακρίσεις μαθηματικής εταιρίας, φυσικής κλπ είχε
πατέρα αστυνομικό (και μια φορά που ο Μάντος άκουσε μια κοπελίτσα που φώναξε
«μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» προς ένα Σκοπελίτικο περιπολικό που πέρναγε από
Γλώσσα, έγινε θηρίο , την φώναξε στο γραφείο και , απ’όλο το ξέχεσμα, αυτό που έμεινε ως
πιο πειστικό ήταν το «Τον Χρήστο δεν τον ξέρεις, πουχει και γιό στην τάξη του αδελφού
σου;» «Τον ξέρω». «Θα του φώναζες ποτέ σύνθημα σαν κι αυτά που ακούς;» «Όχι βέβαια»
«Πήγαινε πρώτα να αντιμετωπίσεις κάτι που να ταιριάζει σε αυτό το σύνθημα και μέχρι
τότε μη σε ξανακούσω να ανοίξεις το στόμα σου να πεις τέτοιες βλακείες. Άντε μπράβο!».
Οι δε μαθηταράδες , και μετέπειτα φοιτηταράδες, Κώστας και Σταμάτης, τις σκηνές που
βλέπαμε στις εφημερίδες, με τον ΜΑΤατζή που έπιανε τα’αρχίδια του για να προκαλέσει,
όταν έρχονταν στη Γλώσσα, μας τις δείχνανε στα κινητά τους τραβηγμένες από λίγων μέτρων
απόσταση. Στις διαδηλώσεις πήγαιναν κι ας είχαν και πολλές ενστάσεις σε όσους πήγαιναν
για καμάκι , κι ας ήταν μη φυτά που η φοιτητική τους ζωή έχει πολλά χιλιόμετρα
καταγεγραμμένης και μη καταγεγραμμένης ταινίας από τρέλλα, διακοπές κλπ. Άρα; Άρα η
απάντηση σε αυτό που ρώταγα πριν κάμποσες σελίδες, τι μεσολάβησε από τη γενιά που ο
καθένας μάθαινε στις πρόβες 17Ν και όσα έλεγαν οι συμμαθητές του, μέχρι την γενιά που
έπαιζε πλέϋ στέϊσιον ή μίλαγε στο κινητό και σουλεγε «βγάλε με απ’την ολική νάρκωση
όταν έρθει η σειρά της ατάκας μου», δεν είναι τόσο ότι μεσολάβησαν τα κινητά, οι μπιγκ
μπράδερ κι οι σαρβάιβορ κι οι Ψινάκηδες (άλλωστε μεσολάβησε και προσελήφθη απ’όλα τα
παιδιά και το αντίπαλο δέος,ο Λαζόπουλος) όσο το εξής (το οποίο μόνο εν μέρει έχει
ανάλογα στην πόλη, και μόνο έμμεσα ανάλογα, όχι άμεσα): Οι γονείς των προηγούμενων
παιδιών ήταν της γενιάς του Μάντου, κι όλοι τους παράλληλα και σε παρόμοιες πορείες
είχαν τρέξει να δημιουργηθούν πριν γυρίσουν, μετανάστες, ασυρματιστές και μηχανικοί
καραβιών, ναύτες, κλπ μέχρι να αγοράσουν ταξί, μαγαζί, ταβέρνα, να κτίσουν δωμάτια κλπ.
Όταν ηλικιακά φτάσαμε εκεί που οι γονείς τον Μάντο τον είχαν όχι βίο παράλληλο με τους
εαυτούς τους σε κάποιον άλλο Καναδά, αλλά τον είχαν πριν λίγα χρόνια και οι ίδιοι
καθηγητή, που τους βαθμολογούσε αυστηρά κλπ, τότε βίο παράλληλο νιώθανε όχι τον
Μάντο αλλά τα παιδιά τους. Δεν τους έλεγαν , ρητώς ή μη ρητώς, «ρε ασ’τη γκρίνια και
κοίτα να μάθεις κι απ’αυτόν κι απ’όλους τους γράμματα όπως κι αυτός κι εγώ μαθαίναμε
απ’τους ς καθηγητές μας» αλλά τους έλεγαν «ωωχ, και μεις τα ίδια τραβάγαμε απ’αυτόν».
Λογική που δουλεύει σε όλες τις μεριές. Π.χ. έλεγα στον Μάντο, ή στον Πάνο τον
υποδιευθυντή, που ήταν Γλωσσιώτης και αυτός «ρε βάλτε τους χέρι, πάλι έγινε φασαρία με
την κυρά Ελένη που τους πήρε την μπάλα επειδή έπεσε στην αυλή της» και πριν
αποφασίσουν να δράσουν το πρώτο ανακλαστικό ήταν υπέρ των μαθητών που ήταν οι εν
προκειμένω βίοι παράλληλοι: «κι εμάς μας έπαιρνε την μπάλα η μαμά της όταν ήμασταν
μαθητές. Και μας την έσκιζε κιόλας». Στην Γλώσσα φαίνεται ότι κάποια τέτοια πράγματα
είναι κληρονομικά. Όπως στην Αθήνα στα τζάκια της πολιτικής κληρονομείται η διαχείριση.
Υπάρχουν και χειρότερα: Στο φιλμ «το ποντίκι που βρυχάται» σε ένα κρατίδιο ήταν
θεσμοποιημένα κληρονομικές η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, ούτε καν εκλογές δεν
κάνανε, οι μεν ήταν πάντα κυβέρνηση και οι δε πάντα αντιπολίτευση. Α!: για ένα φιλμ δεν
θα λέγαμε; Το «Διαλύοντας τον Χάρρυ». Ναι, αλλά πριν απ’αυτό μην ξεχάσουμε κάτι πολύ
σπουδαιότερο:
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Η κυρά Ελένη δεν ήταν μόνο η πότε φωνακλού πότε ταλαιπωρούμενη που μόνο με την
μπάλα των παιδιών ακουγόταν. Ήταν κυριολεκτικά γεννημένη ποιήτρια , δηλαδή: Αν ήθελε
μπορούσε αντί να σου μιλάει με λόγια, για οτιδήποτε, να σου μιλάει με ποίημα με κανονικές
ομοιοκαταληξίες και μέτρα, και με ιδίωμα δημοτικής ποίησης. Κι επίσης τραγούδαγε τα
δημοτικά πολύ ωραία. Κι ο Μάντος την είχε φωνάξει σε τάξη να τραγουδήσει και την είχε
μαγνητοφωνήσει. Επίσης μια φορά που ο Γιαννάκης, ένα παιδί λίγο ακραίο που θα το
ξαναδούμε, της πέταξε πέτρα και παραλίγο να την στραβώσει και στο φρύδι της είχανε βάλει
δεν θυμάμαι πόσα ράμματα, και η αστυνομία της είπε ότι μπορεί να κάνει μήνυση στον
κηδεμόνα του, εκείνη δεν έκανε μη βρεθεί το παιδί σε αναμορφωτήριο.
Θα λέγαμε λοιπόν για τότε που είχαμε δώσει ραντεβού στην Έλλη, Ακαδημίας, οι εκ
Γλώσσας μη Γλωσσιώτες πλην Σοφίας για να δούμε το «Διαλύοντας τον Χάρρυ» του Γούντυ
Άλλεν («αποδομώντας…» ήταν, για την ακρίβεια), θα ερχόταν κι ο Δημήτρης φίλος της
Λένας και του Γιάννη. Α! Μα δεν ήμασταν έτοιμοι να πούμε για το καρναβάλι; Ναι, αλλά
διότι είχαμε προς στιγμήν ξεχάσει ότι ήμασταν στα περί ραντεβού στην Έλλη, ίσως καλύτερα
να τοχαμε ξεχάσει δεν υπάρχει και τίποτε πολύ σημαδιακό να πούμε για το έργο, αντιθέτως
πολύ σημαδιακό ήταν αυτό που δεν ήταν μέρος ούτε του έργου ούτε του καφέ μετά (στον
«Σίσυφο» μου φαίνεται; Αν υπήρχε ακόμη (γενικά με τον γυρισμό στην Αθήνα και με τα
μαγαζιά που δεν είναι εκεί που ήταν ή δεν υπάρχουν καθόλου έχασα και χρονικές
συντεταγμένες μη έχοντας παρακολουθήσει πότε μεταφέρθηκαν ή έκλεισαν)) αυτό λοιπόν
που ήταν σημαδιακό ήταν το τζάζ πάρτυ όπου πήγε ο Πέπε μετά τον καφέ στον οποίο ήρθε
μαζί μας , γιατί εκεί γνώρισε την Σταυρωνία που μας την γνώρισε κι εμάς, λίγο καιρό μετά,
στην Γλώσσα. Και αργότερα ήρθε στην Αθήνα και βρήκε δουλειά στα έργα στην Ακρόπολη.
Αυτό όμως που μας ξαναθύμισε τον Γούντυ Άλλεν ήταν αυτό που πριν λίγο είπαμε ώστε να
μην επανέλθουμε στον ΑρσενοΑνθόπουλο (να μην επανέλθουμε σε αυτούς τους
συγκεκριμένους! Όχι να εγκαταλείψουμε το ενδιαφέρον για τα κοινά! Κάθε άλλο παρά
εγκατάλειψη των κοινών θα δούμε ότι κάνει το παρόν στόρυ! Με τους συγκεκριμένους δεν
ασχολείται, όχι αφήνοντας κάτι στη μέση ή μη αρχίζοντάς το, αλλά έχοντας προ πολλού πει
παν ότι ουσιώδες υπήρχε να λεχθεί από το παρόν βήμα για αυτούς. Απλώς ταπαμε όλα μαζί
για να μη τα λέμε κάθε τόσο. Ποτέ δεν είπαμε ότι αδιαφορήσαμε για το θέμα πριν το
εξαντλήσουμε, αλλιώς δεν θα το αρχίζαμε) Λοιπόν στον καφέ η Λένα είπε στη Μαρία:
«Μαρία, ο Γιάννης έχει κάτι ιδιορρυθμίες για τις οποίες του είχα πει ότι θα τον ρωτήσω να
μου πει για την παιδική του ηλικία. Αλλά βλέποντας το έργο, και τις αντιδράσεις σου, κάτι
μου λέει ότι εσένα πρέπει να ρωτήσω για την παιδική ηλικία του Γιάννη, διότι από
διαφορετικό πιθανώς ξεκίνημα όλοι μας, κι εσύ μαζί, που καθόμασταν κοντά, εκτός από τον
Πέπε που καθόταν με τον Γιάννη, συμφωνούμε ότι σε κάτι μοιάζει ο Γιάννης με τον Χάρρυ,
δεν λέω με τον Γούντυ Άλλεν, με τον Χάρρυ λέω…». Τέλος πάντων και η Λένα η ίδια
διαπίστωσε ότι πιο ενδιαφέρουσες από τις ιδιορρυθμίες μου και την παιδική μου ηλικία ήταν
οι συγκρίσεις του έργου με τις δυο του κύριες αναφορές, τις «Άγριες φράουλες» και την
«Έβδομη σφραγίδα», του Μπέργκμαν και τα δύο, κι επίσης πιο ενδιαφέρουσα ήταν η
συζήτηση του αν αυτά τα δύο έργα (ή έστω το πρώτο που ήταν σε πολύ πιο στενή
παραλληλία με το έργο) ξέφευγαν απ’την απομυθοποίηση των έργων του στα μάτια του
Μπέργκμαν του ίδιου, απλώς ανησύχησα μήπως πρήζω την ομήγυρη με κάτι που κάποτε
ήταν μονομανία μου, τις «Άγριες φράουλες», είχαμε και καινούργιο μέλος στην παρέα, τον
Δημήτρη, κι έτσι τόκοψα και ξαναγύρισα στον ΑρσενοΑνθόπουλο (χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι πρέπει κι εδώ να ξαναγυρίσω, εδώ το εξαντλήσαμε μέχρι αηδίας το θέμα) Όταν
ξανασυναντηθήκαμε στην Γλώσσα η Λένα μου είπε ότι ο Δημήτρης της είπε «πες στον φίλο
σου να μην παριστάνει τον συνδικαλιστή. Δεν του πάει». Τέλος πάντων, όψιμος-ξεόψιμος,
συνδικαλιστής-ξεσυνδικαλιστής, θα δούμε ότι δεν το έκοψα, αλλά όκεϋ, αυτό που έκανε τον
Δημήτρη να βαριέται να με ακούει όντως το έκοψα. Πάμε στις Απόκριες (όπου, φυσικά,
δεν παρέστησα τον συνδικαλιστή, ντύθηκα κάτι άλλο), θα πω σε λίγο τι), λοιπόν τις Απόκριες
στην Γλώσσα, όπως και σε κάμποσα μέρη τη Ελλάδας αν κρίνω από τα νέα της τηλεόρασης
που μερικές φόρες δείχνουν μερικά, ισχύει κυριολεκτικά ο στίχος του τραγουδιού που όλοι
έχουμε ακούσει από Δόμνα Σαμίου (στο «τούτ’η γής που την πατούμε όλοι μέσα θε’να
μπούμε»), δηλαδή ο στίχος «Τούτες οι μέρες τόχουνε, τούτες οι εβδομάδες, γιά να χορεύουν
τα παιδιά να χαίρονται οι μανάδες», δηλαδή για λίγο καιρό τα παιδιά (αλλά όχι μόνο τα
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παιδιά) εστιάζονται στην έγνοια του τι θα μεταμφιεστούν κάθε βράδυ και σε τι ομάδες και σε
ποιους θα κάνουν επισκέψεις μεταμφιεσμένοι («μούτσουνοι» όπως λέγονται εδώ) και,
ανεξαρτήτως κεράσματος ή μη, δεν θα φεύγουν αν δεν προσπαθήσει να μαντέψει (ο
δεχόμενος την επιδρομή μουτσούνων) ποιοι είναι αυτοί που του την πέφτουν. Αλλά δεν
ξέρεις αν είναι παιδιά παραφουσκωμένα ή νοικοκυρές πραγματικά μεγάλες και αν κάποιος
π.χ. κώλος που πας να πιάσεις ή κάποια κοιλιά είναι μαξιλάρι ή πραγματικότητα, όλα όμως
επιτρέπονται στην προσπάθεια μαντέματος, ακόμα και βυζιά να πιάνεις, πραγματικά ή
ψεύτικα. Αν είναι μαθητές που τους ξέρεις καιρό τους καταλαβαίνεις και απ’την μπόντυ
λάνγκουατζ αλλά την άλλη μέρα έχοντας κάνει ανάλυση του από τι τους βρήκες και
ανταλλάσσοντας ρούχα σε μπερδεύουν , αν μάντεψες π.χ. τον Χρήστο ή τον Κώστα απ’το
μπόϊ την άλλη μέρα σουρχονται με μάξι φούστα και λυγισμένα γόνατα, αλλά μια φορά
κούφανα τον Σταμάτη που κοίταξα μέσα στα μάτια της μάσκας του γορίλλα και τον γνώρισα
από το βλέμμα του και μάλιστα σε φως στύλου ΔΕΗ, το πιο δύσκολο είναι να φέρνουν μαζί
αδελφάκια τους απ’το δημοτικό που δεν τα ξέρεις και να σε εκτρέπουν τελείως απ’τις
συσχετισμούς παρεών και μεγεθών που θα έκανες. Στο τέλος καίνε έναν καρνάβαλο
εμπνευσμένο από την όποια επικαιρότητα, Κοσκωτά, Μητσοτάκη, Σημίτη, Κλίντον, Μπους,
Λάντεν, κλπ με πούτσο συνδεδεμένο με τρόμπες για να πετάει και νερό σε όποιον τον
παρακοιτάει από κοντά. Έχω κρατήσει άπειρες, από τις ακόμη απειρότερες, φωτογραφίες που
έχει βγάλει ο Γιάννης από Απόκριες αλλά ας τις αφήσουμε για το σάιτ του σχολείου, όπου
ήδη τις έχει βάλει ο Γιάννης όπως και τα γαμοτράγουδα που τραγουδάνε οι γιαγιάδες που
σέρνουν τον χορό και επαναλαμβάνουν οι χορευτές του κύκλου. Εδώ ας πω απλώς ένα
περιστατικό που μας έκανε πολλή εντύπωση με τον Γιάννη στην πλατεία του χωριού σε μια
στιγμή που ο κύκλος χόρευε με το άσμα της Δόμνας Σαμίου που λέγαμε αντί με
γαμοτράγουδα είτε της Σαμίου είτε της Γλώσσας. Είδαμε ένα παπού με τραγιάσκα, που
ξέραμε ότι στον δρόμο έσερνε πλέον και τα δυό τα πόδια κρατώντας τα σχεδόν ενωμένα
και ήταν καθιστός σε ένα κυκλικό παγκάκι γύρω από ο δέντρο στη μέση της πλατείας και
είχε ακουμπισμένα τα χέρια του στο μπαστούνι του . Ένας ψηλός ψαράς, ο Νικόλας, τον είδε,
έφυγε απ’τον υπόλοιπο κύκλο και ήρθε και τουπιασε το μπαστούνι απ’την άλλη άκρη και το
σήκωσε όπως ο πρώτος του χορού σηκώνει το μαντήλι το οποίο κρατάει απ’την άλλη άκρη ο
δεύτερος του χορού, και συνέχισε να χορεύει. Ο παπούς τρισευτυχισμένος (αργότερα ο
Μάντος μας είπε ότι ήταν χορευταράς στον καιρό του) χαμογελούσε λες και ένιωθε πώς
χόρευε, λες και του μεταδίδονταν μέσα απ’το μπαστούνι όλοι οι κραδασμοί του ρυθμού του
τραγουδιού και του χορού και καθόλου δεν φαίνονταν να τον νοιάζει ή τουλάχιστον να
παρατηρεί, ότι ο στίχος που λέγονταν στην μουσική αυτή ήταν «τούτ’η γής που την πατούμε
όλοι μέσα θε’να μπούμε», ή μάλλον, αν το καλοσκεφτείς το τραγούδι, δάτ’ς δε χούουλ
πόϊντ, που λένε . Ακόμη και να το παρατηρούσε και να τον ένοιαζε η απάντηση ήταν αυτό
που έλεγε το τραγούδι, τουλάχιστον για παπού που έχει δει κι εγγόνια και ακμές, και που
τώρα μόνο αύξηση δυσκολιών έχει να περιμένει, μα ας δούμε όλους τους στίχους μαζί και
τότε θα τα δούμε και αυτά και το πώς συνάδουν με την μουσική όσο και το χαμόγελο του
παπού, , αντί να αντιφάσκουν: «Τούτες οι μέρες τόχουνε, τούτες οι εβδομάδες,/για να
χορεύουν τα παιδιά να χαίρονται οι μανάδες/Δώστε του χορού να πάρει/τουτ’η γής θα μας’ε
φάει,/τούτ’ή γής που την πατούμε όλοι μέσα θε να μπούμε./Χορέψετε, χορέψετε τα νιάτα να
χαρείτε/γιατί σε όλο το ντουνιά δεν θα τα ξαναβρείτε./Τούτ’η γής με τα χορτάρια/τρώει νιές
και παλληκάρια,/τούτ’η γής με τα λουλούδια/τρώει νιούς και κοπελούδια./Χαρείτε νιοί,
χαρείτε νιές, χαρείτε παλληκάρια κι εγώ του Χάρου τούβαλα σίδερα στα ποδάρια./Δώστε του
χορού να πάρει/τουτ’η γής θα μάς’ε φάει,/τούτ’ή γής που την πατούμε/όλοι μέσα θε να
μπούμε./Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μη λυπάστε,/φτάνει που ξεκουράζονται την ώρα
που κοιμάστε./Βάλτε της γερό ποδάρι/τούτή γής θα μας’ε φάει,/τούτή γής θα μας’ε
φάει/βάλτε της γερό ποδάρι». Άρα; Άρα: Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μη λυπάστε.
Θυμήθηκα ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες στα γλέντια τους τραγούδαγαν κατά ηλικιακές ομάδες
κι οι γέροι έλεγαν «κάποτε είμασταν δυνατοί νέοι», ύστερα οι ενήλικες έλεγαν «εμείς είμαστε
δυνατοί τώρα κι όποιος το αμφισβητεί ας έρθει να κάνει μια δοκιμή» κι ύστερα τα παιδιά
έλεγαν «Κι εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας». Τόπα στο Γιάννη, τουπα και τα
αντίστοιχα Δωρικής διαλέκτου όσο θυμόμουνα απ’τον Γεροστάθη του Μελά: ««Άμες
ποτ’ήμεν άλκιμοι νεανίαι» ;;;…. «άμες δε γ’εσόμεθα πολλώ κάρρονες», τόπα καλά το αρχαίο
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μου κύριε ειδικέ;» Μου απάντησε γελώντας «μελομακάρονες», και ξαφνικά είπε «Μα τι
κάθομαι; Ας ρίξω την μπαταριά» (μπαταριά έλεγε ο Γιάννης τον τράβηγμα της
φωτογραφίας, λόγω της σκόπευσης υποθέτω, όπως και στον Τσιφόρο κάπου «ντουφέκι»
λέγαν το μπανιστήρι σε ξενοδοχείο, λόγω της κλειδαρότρυπας). Η Λένα ντύθηκε Ινδή, ο
Γιάννης Ινδός κι ήταν απαράλλαχτος με τον Πήτερ Σέλλερς στο έργο «Το πάρτυ». Α! Δεν
είπα και τι ντύθηκα εγώ. Πάντα στην Χριστίνα του Μάντου ντυνόμουνα πουχε άπειρα είδη,
περούκες, ζαρτιέρες, ράσα κλπ , εγώ άντε κάνα καλτσόν ή κυλότα στα μέτρα μου νάπαιρνα
από τα ψιλικά, πάντως γόβες νούμερο 44 μόνο σε είδη για μεταμφίεση μπορούσες να βρεις,
άρα μόνο στης Χριστίνας, μια φορά που τις είχε φορέσει ο Μάντος κι έτυχε να τον πάρουν
από πίσω σκυλιά και για να τρέξει προφανώς τις έβγαλε, εγώ τις έβγαλα σε καλντερίμια με
σκάλες. Αλλά ας πω μόνο τι ντύθηκα τη δεύτερη χρονιά που είχα πάρει το κολλάϊ και είχα
μπει στο πνεύμα: Ήτανε ο καιρός του σκανδάλου Λεβίνσκυ και τα παιδιά με έλεγαν
«Αλεβίνσκυ» ξεχνώντας για λίγο το στάνταρντ παρατσούκλι «Τζέτζεβ» (που μούχε βγάλει ο
Βύρωνας νομίζω. Ας πω , μήπως τυχόν και δεν τόπα , πώς βγήκε αυτό: Είχα σηκώσει στον
πίνακα τον Αντώνη τον μπουζουξή-ακροβάτη κλπ για άσκηση με βαρύτητα , και σαν να μην
έφτανε, για την υπαγόρευση άσκησης, το μπέρδεμα ανάμεσα στο G κεφαλαίο και το g μικρό
είχαμε οι δυο γενιές και το μπέρδεμα ότι εμείς στην ηλικία τους τα λέγαμε τζέ , λόγω
Γαλλικών αναφορών, τώρα τα λέγανε τζί λόγω Αμερικανικών. Ήταν-που-ήταν
μπερδεμένος, τον μπέρδεψα κι εγώ παραπάνω με το «γράψε τζέ, τζε!» «Τι να γράψω;»
«Τζε!Τζε!» «Τι;» Τζε,τζε, βρε βλάκα!» Ο Αντώνης λοιπον τ’άκουσε σαν «Τζετζεβ, ρε
βλάκα» , άκουσε δηλαδή το β με τα πρώτα αντί με το ρε, και ζητώντας κλεφτά «την βοήθεια
του κοινού» είπε «ποιο είναι το τζέτζεβ;», νομίζοντας ότι είναι κάποια έννοια που δεν είχε
διαβάσει, κι έτσι μου έβγαλε το παρατσούκλι ο Βύρων , ο επονομάζομενος ΤενΤεν λόγω
μυτερού τσουλουφιού κατάξανθου (από μαμά ήταν Αυστριακός) το οποίο σκούπιζε το
πάτωμα (κι έκανε τους άλλους να γελάνε και γι’αυτό) όταν απ’τα γέλια ο Βύρωνας
διπλωνόταν (προς το πλάι για να μην τον εμποδίζει το θρανίο να διπλωθεί), όπως π.χ. μια
φορά που είχε έρθει στην τάξη ένα ποντίκι και δεν τοχα δει και πάταγα την ουρά του κι αυτό
έκανε απεγνωσμένες απόπειρες να απομακρυνθεί αλλά τα πόδια του γλιστρούσαν σαν σε
σπινάρισμα και τα παιδιά μου λέγανε να κοιτάξω κάτω κι εγώ επέμενα να μην κοιτάω και να
λέω «την Πρωταπριλιά αυτά τα κόλπα, έχουμε καιρό» και νόμιζα πώς ήταν συνεννοημένοι
να κάνουν ότι γελάνε καθώς λέγανε σπαρταρώντας «Ποια Πρωταπριλιά κύριε; Κοιτάξτε
κάτω» και όταν έφυγα να πάω στον πίνακα το ποντίκι εκτοξεύθηκε κι έγινε καπνός
προκαλώντας κι άλλη έκρηξη γέλιου στην τάξη (και πρόσθετη απορία σε μένα) Κι εγώ ο
ίδιος αγωνίστηκα σκληρά να μη χτυπιέμαι απ’τα γέλια τη φορά με τα «θα» του Βύρωνα (αυτό
σίγουρα το ξανάπα: είχα βάλει άσκηση και αντί να τη λύνει καθόταν με τα χέρια στη τσέπη.
«Γιατί δεν λύνεις Βύρωνα;» «Αφού ξέρω τι θα κάνω. Θα υψώσω στο τετράγωνο, θα
αφαιρέσω κατά μέλη…» «Η φυσική δεν έχει «θα»» «Καλά, υψώσω στο τετράγωνο,
αφαιρέσω κατά μέλη…») Τι λέγαμε; Με λέγαν λοιπόν τα παιδιά Αλεβίνσκυ, είπαμε με τον
Μάντο να ντυθεί εκείνος Κλίντον κι εγώ Λεβίνσκυ για Τσικνοπέμπτη, αλλά επειδή ούτε
εμένα μουβγαιναν τα χρώματα , ούτε ο Μάντος γινόταν να ξυρίσει το μουστάκι, είπαμε να
ντυθώ εγώ γύφτισσα πουτάνα κι ο Μάντος γύφτος νταβατζής, μέχρι και τσιγαρόχαρτο στο
δόντι για ναναι σαν ασημένιο έβαλε, κι εγώ έβαλα τις γόβες του 44 νούμερο, έπαιξε ρόλο και
το ότι πριν δυό μέρες η Λένα μας είχε παίξει στο κέντρο νεότητας το έργο «Ψηλά
τακούνια» του Αλμοδοβαρ (βλ. επόμενη σελίδα. Ανάμεσά μας είναι ο σημαιοφόρος μας ο
Γιώργος, μαθηταράς, αθληταράς, και ηθοποιάρα που διακρίθηκε και στις σχολικές
παραστάσεις (από Μπρέχτ συν τοις άλλοις) που έκανε εκείνη η τα χρονιά η Μάγδα που
ήξερε από θεατρολογία και αργότερα σε ερασιτεχνικό θίασο που έκανε τουρνέ στην Ελλάδα
με Αριστοφανικούς «Βάτραχους». Στην αποκάτω φωτογραφία με σειρά από αριστερά προς
δεξιά είναι ο Πέπε (από πίσω) , ο Αντρέας από μπρός, εγώ από το πλάϊ, η Σούζυ (από πίσω,
αλλά θα επανορθώσω αμέσως, οι μεγάλοι ας είμαστε όπως έτυχε, αλλά οι μικροί;), η
Βούλα, μαμά του Αντρέα (και θεολόγος. Η Βούλα πουχε εξετάσει τον Αντώνη ιστορία στη
σελ. 13), η Χριστίνα του Μάντου, η Λένα από το πλάϊ, ο Γιώργος , ο Γρηγόρης , η Μάγδα
από πίσω. Το σπίτι είναι το παραδοσιακό της κυρίας Μάχης, που την προηγούμενη χρονιά
τόχε η Σοφία, τώρα τόχε η Μάγδα, την επόμενη χρονιά μια άλλη Σοφία (δασκάλα) και μετά
εμείς. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τον Γιάννη που βρίσκεται στην σκάλα που
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οδηγεί στο πάνω δωμάτιο, στην Γλώσσα λόγω του ότι είναι κτισμένη σε πλαγιά, τα
διαδοχικά δωμάτια δεν είναι δίπλα αλλά κάτω και πάνω, και για τον φόβο , παλιά, των
πειρατών έχουν εξώπορτα και πάνω και κάτω, σαν ναταν δυο ανεξάρτητα σπίτια και η μια
πόρτα ναταν για διαφυγή (η πάνω δεν θέλει σκάλα, βγάζει στην ανηφόρα) . Στην επόμενη
σελίδα είναι από μπρός η Σούζυ με λεζάντα την ατάκα της χρονιάς (από Λένα προς Σούζυ)
στην μεθεπόμενη είναι η Σούζυ με λεζάντα την ατάκα της δεκαετίας (δικιά της προς Λένα και
Γιάννη. Και όταν λέω δεκαετία δεν το εννοώ σαν σχήμα λόγου: Ακριβώς δέκα χρόνια μετά,
κοριτσάκι συναδέλφου (η Κλαίρη της Κατερίνας) που κι εκείνο στο νηπαγωγείο πήγαινε,
εξέφρασε με το αίσθημα ασφάλειας και ευτυχίας και πληρότητας που ένιωθε με ανάλογα
λόγια («τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται» που λένε) προσθέτοντας και «και τι τυχεροί που
είστε κι εσείς που έχετε εμένα για κόρη». Ο Ρίτσος θα τολεγε «όταν τα παιδιά του
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Η ατάκα της χρονιάς:
Χάρυ Πότερ με την τσίμπλα στο μάτι; Αλεβίζος θα καταντήσεις άμα μεγαλώσεις.

76

Η ατάκα της δεκαετίας: Τι τυχερή που είμαι να έχω εσένα για μαμά μου, εσένα για μπαμπά
μου κι εμένα για εαυτό μου
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νηπιαγωγείου νιώθουν έτσι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο». Κι όταν ξέρουν και να το
πούνε έτσι τότε ο ήλιος είναι βέβαιος και για την ποίηση) Άλλη ατάκα της Σούζυ δυο χρόνια
μετά που είχαν μεν φύγει, και την 28η Οκτωβρίου είχαν έρθει και μένανε μαζί μας στο σπίτι
αυτό, κι εκεί που το πρωί ρωτούσε η Μαρία τι θα πάρουνε, λέει η Σούζυ ότι θέλει κακάο, λέω
εγώ «δεν μούκοψε. Πάω στην Τασούλα» (και να μη σου κόβει, ουδέν πρόβλημα στην
Γλώσσα, αφού η απόσταση μέχρι το κοντινότερο μαγαζί είναι σαν να πηγαίνεις στο διπλανό
δωμάτιο κι αφού το ωράριο είναι ολόημερο αφού δεν είναι από υπάλληλο αλλά από
ιδιοκτήτη) Φωνάζει ο Γιάννης «Μα τόσα χρόνια δεν σουχε περάσει η ιδέα να πιεις κακάο,
σήμερα σουρθε;», τσαντίζεται η Σούζυ φεύγει προς το πάνω δωμάτιο, το ξανασκεφτόμαστε
με τον Γιάννη, λέει ο Γιάννης «Ποιο παιδάκι θα φάει ένα ωραίο παγωτό απ’την Τασούλα;»
«Ο Φούφουτος» λέει η Σούζυ.
Πάμε πάλι σ’εκείνη την Τσικνοπέμπτη: εκεί που ήμουνα ντυμένος πουτάνα και καμάρωνα
που οι πιο πολλοί δεν με γνώριζαν κι όταν τους λέγανε «να ο Γιάννης» με παραμέριζαν να
δουν τον Γιάννη κάπου πίσω μου και που επίσης καμάρωνα που, βοηθούντων και των
τακουνιών στο λίκνισμα, σε κάτι τσιφτετέλια νομίζω πως με σιγουριά διέκρινα την λαγνεία
στα μάτια κάποιων εξαπατηθέντων μεθυσμένων, βλέπουμε να πλησιάζουν, πρωτάκια
ακόμη, ο Γιώργος κι ο Βαγγέλης ντυμένοι φαντάρος κι αεροπόρος αντιστοίχως. Μου λέει ο
Γιάννης «Άμα σε δουν θα μπείτε όλοι στο πετσί του ρόλου σας και θα σου κάνουν παζάρια
για το μαλλί σαν φαντάροι στα μπουρδέλα». Με βλέπουν , έρχονται χαμογελαστά και λέει ο
Γιώργος «Κύριε τα διορθώσατε τα διαγωνίσματα; Πώς τα πήγα;». Όντως είναι τρομερά τα
πρωτάκια (όπως είδαμε και στη σελίδα 56). Oι δυο συγκεκριμένοι ήταν τρομερό ζευγάρι και
μέσω των διαφορών κι ομοιοτήτων τους σε όλες τις ηλικίες, μέσω των ομοιοτήτων τους
είδαμε π.χ. με ποιο τρόπο σε περιστατικό όταν ήταν τριτάκια, στη σελ. 57. Μέσω διαφορών
τους με το εξής περιστατικό όταν ήταν Α λυκείου: αν και επειδή ήταν παχουλός με γυαλιά
δεν το μάντευες, ο Βαγγέλης ήταν χορευταράς και σε κάποια μακροτάτη χορευτική
εκδήλωση εκείνης της χρονιάς με τον Μάντο έδωσε ρέστα, κυριολεκτικά πέταγε και
κυριολεκτικά ήταν «κορυφαίος του χορού». Αντιθέτως, ο Γιώργος παρόμοια παχουλός αλλά
με πιο στιβαρό στυλ από χορό δεν τα πήγαινε καλά, τελικά ούτε καν συμμετείχε. Έκανα
εφημερία και σε ένα διάλειμμα τους είδα που ρώταγε ο Γιώργος τον Βαγγέλη πώς χορεύεται
κάτι . Απάντηση: «Κάτσε όπως κάθομαι…(παίρνει την στάση του Βαγγέλη κι ο
Γιώργος)…περιμένεις να αρχίσει η μουσική κι ύστερα τα πόδια σου πάνε μόνα
τους».Διπλώθηκα απ’τα γέλια για την σαφέστατη και παιδαγωγικότατη εξήγηση, τους είπα
μεν «Γιώργο σε καταϋποχρέωσε ο Βαγγέλης, Βαγγέλη αν έτσι διδάσκαμε και τις ασκήσεις
θάπρεπε να σου λέω πιάνεις το στυλό το ακουμπάς στο χαρτί, και μόλις ακουστεί η
εκφώνηση το χέρι με το στυλό γράφει τη λύση μόνο του» (αλλά όλο και κάποια διαφορά
υπάρχει μεταξύ ποδιού και χεριού, και μεταξύ χεριού που λύνει άσκηση ή χεριού που ρίχνει
πενιές και πάει κι εκείνο μόνο του , ή που δακτυλογραφεί ή που…τέλος πάντων αν το
πολυψάξουμε υπάρχουν ομοιότητες ακόμα και με χέρι που πιάνει στυλό). Αλλά ας βάλουμε
εδώ άλλο φινάλε που μουρθε με τους Γιώργο και Βαγγέλη ως πρωτάκια και ως μαθητές Α
λυκείου. Το πρόγραμμα το γράφαμε με α, β, γ και Α, Β, Γ για τις τάξεις γυμνασίου και
Λυκείου αντιστοίχως. Τα παιδιά του γυμνασίου τα λέγαμε πρωτάκια, βητάκια και τριτάκια,
τα παιδιά του λυκείου αλφάδες , βητάδες και ;;;; Ε, κάποτε τους είπαμε γαμάδες και μετά
ενοποιήθηε η ορολογία (από μια άλλη Χριστίνα που θα δούμε και ξαναδούμε): αλφάκια,
βητάκια, γαμάκια, αλφάδες, βητάδες, γαμάδες. Τελικά όμως το φινάλε της παράσταση πάλι
τα πρωτάκια το κλέβουν, είτε πρωτάκια τα πεις είτε αλφάκια: κι άλλη σκηνή με αυτά μουρθε
πάλι τώρα που είπα «πρόγραμμα». Διακόπτω το μάθημά τους , όπως γίνεται όταν περιφέρεται
κάποιος να πει πρόγραμμα , όταν έφτανα στο όνομά μου αντί να λέω «με τον κ. Αλεβίζο»
έλεγα «με εμένα». Κοιτάω ξαφνικά το κοντινότερό μου πρωτάκι κι έγραφε «με εμένα». Του
λέω «και πώς θα θυμάσαι ποιόν καθηγητή εννοείς; Άλλαξέ το» . Μου λέει «θα το πάρω
απ’τον διπλανό μου» Κοιτάω τον διπλανό του κι έγραφε «Με αυτόν». Τρομερά τα αλφάκια
όντως. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο: Πρέπει κάποια στιγμή να προσθέσω σκηνές που μου
διέφυγαν όταν ήταν η ώρα τους (π.χ. που κάτι συναφές μου τις θύμισε αλλά ώσπου να τις
καταγράψω ήρθε κάτι άλλο και τις ξέχασα), να τις προσθέσω λοιπόν ξεροσφύρι ακόμα κι αν
έχει παρέλθει το συναφές , δεν χρειάζεται σε όλες τους να ψάξω σε ποιο σημείο ήταν το
συναφές για να τις βάλω εκεί, π.χ. ανέφερα πριν λίγο τον Αλμοδοβαρ και ακόμα πιο πριν το
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«Ιλ Ποστινο» και τους μπλούζ μπράδερς. Απ’αυτά θυμήθηκα και γενικά τα βίντεο που
παίζαμε τότε και τα ΝτιΒιΝτι που άλλοι συνάδελφοι παίξανε αργότερα. Προφανώς δεν έχει
σημασία το να πάω εκεί για να συμπληρώσω περί ταινιών, κι εδώ να τα βάλω δεν πειράζει.
Αν (ΑΝ) θυμάμαι καλά τα εξής έργα είχαν επιλεγεί από τους εξής καθηγητές (και η Κοραλία
που πήγαινε συχνά Βόλο τα βρήκε στην «Καζαμπλάνκα» και τα έφερε (πλήν του «Ο κύκλος
των χαμένων ποιητών» που τόπαιξε η Όλγα όχι από «Καζαμπλάνκα» αλλά έχοντάς το η ίδια
(και στους μαθητές της Β λυκείου που δίνανε πάνω από διψήφιο αριθμό μαθημάτων στις
πανελλήνιες το έδωσε και το είδαν κατ’οίκον γιατί κάνανε φροντιστήριο μέχρι τις 11, στην
δε Σκόπελο έμεναν ανοιχτά φροντιστήρια μέχρι τις μία μετά τα μεσάνυχτα. Η Χρύσα νομίζω
τόχε πάρει; Μάλλον, με την Αγγέλα μαζί ίσως, αλλά ή Χρύσα σίγουρα το είδε, γιατί μας
έλεγε συχνά «καρπε ντίεμ», και επίσης τον Ρόμπιν Ουίλιαμς τον συμπαθούσε πολύ, θυμάμαι
τα σχόλια της πουχαμε δει η Χρύσα η Μαριλένα κι εγώ στην τριήμερη στη Θεσσαλονίκη και
τον «Πάτς Ανταμς» (και το «Ο ερωτευμένος Σαίξπηρ» και το «Φοβού τους Έλληνες» όλακαπάκι-απανωτά σε πολυσινεμά στην περιοχή του Γεντή Κουλέ))).Επίσης ας βάλω χωριστά
το «ο εραστής της κομμώτριας» που η Λένα κι ο Γιάννης το παίξανε αλλά για τους
καθηγητές μόνο, όχι και για τους μαθητές) τα εξής έργα λοιπόν από τους εξής καθηγητές :
Λένα: «Ο καιρός των τσιγγάνων», και, όπως είπαμε, «Ψηλά τακούνια» , ίσως και το
«Ειρηνοποιός» του Γούντυ Αλλεν αλλά ίσως όχι (παίχτηκε αλλά ίσως ναταν δικιά μου
παραγγελία. Και τον «Μπρανκαλεόνε» έψαχνα μα δεν βρέθηκε , τον ειδαμε όμως (ως
«σταυροφόρο») Λένα , Γιάννης, Σούζυ μαζί, στον «Ζέφυρο» στο Θησείο με τον Κώστα της
σελ. 1) Δεν βρήκα επίσης σαν παραγγελίες τα «Ο Μαγεμένος Αυλός» και «Αγριες
Φραόυλες» του Μπέργκμαν) και εστιάστηκα στις κωμωδίες αποκλειστικά, α! Βρέθηκε όμως
το «Μοντενέγκρο, γουρούνια και μαργαριτάρια» και η Λένα, καταλαβαίνοντας πόσο μου
άρεζε, αντί να το επιστρέψει το αγόρασε και μου το χάρισε), Γιάννης: «Ιλ Ποστίνο», όπως
είπαμε. Δήμητρα: «Η ζωή είναι ωραία» , τα δε «Ο διαβολάκος», «το τέρας» του Μπενίνι
δεν θυμάμαι αν τα παράγγειλε η Δήμητρα ή η Λένα, τα υπόλοιπα δύο του Μπενίνι τότε , το
«μαμ κακά και νάνι» και το άλλο με τον Φελλίνι=; (μου διαφεύγει το όνομα αλλά γιατί να
πάω γκουγκλ, πάει και μόνος του ο ενδιαφερόμενος), δεν τα βρήκαμε. Το Αμαρκόρντ
παίχτηκε άλλη χρονιά. Μάγδα: «Η θυσία» του Ταρκόφσκι. Θυμάμαι και «Το όνομα του
Ρόδου», θυμάμαι που ο νεαρός έμοιαζε πολύ με τον Τάσο τον μπουζουξή τον γιό του
Μήτσου, θυμάμαι να γελάμε με το σχόλιο του Γιώργου ότι η κώμωση των καλογέρων
θύμιζε καθαριστήρες μπουριών, αλλά δεν θυμάμαι ποιος τοχε παραγγείλει, α! επίσης θυμάμαι
σχόλιο του Γιώργου σε σχόλιο της Σταματίας στο «Άπειρη αγάπη» που μουχε στείλει ο
Διονύσης με τον Μάθιου Μπρόντερικ στον ρόλο του φυσικού Φάϊνμαν ως νέου: στην αρχή,
πριν αρρωστήσει ανίατα η μέλλουσα γυναίκα του, ήταν οι δυο τους σε κινέζικο εστιατόριο κι
ο ταμίας έκανε για εφφέ το λογαριασμό με αβάκιο κι ο Φάινμαν τον προκαλεσε σε αγώνα
υπολογιστικής ταχύτητας και το κέρδισε κι έβγαλε τζάμπα το φαϊ πουχαν φάει, και μετά
εξηγούσε στην Αρλήν με ποιον τρόπο βρήκε γρήγορα μια κυβική ρίζα που είχαν βάλει
στοίχημα κι η Σταματία είπε στο σκοτάδι «Τι έργα είναι αυτά που φέρνεις ρε Αλεβίζε;» αλλά
ο Γιώργος απάντησε στο σκοτάδι «Άστα Γιάννη, δεν έχουν ευαισθησίες οι γυναίκες»
Κι επίσης θυμάμαι την Τζένη, αγγλικού, να ρωτάει με γελαστή έκπληξη «Και Ταρκόφσυ και
Τσιβιλίκα;» για ένα τσιτάτο από θέατρο Τσιβιλίκα κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη, που
ανέφερα καθώς συζητούσαμε μετά από τον Ταρκόφσκι αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς έλεγε
το τσιτάτο (ίσως άλλωστε και νατανε τσιτάτο από Ταρκόφσκι ενώ μιλάγαμε για Τσιβιλίκα).
Κι άλλες ταινίες, πολύ περισσότερες και συστηματικότερες, άλλης χρονιάς, κυρίως από
Κατερίνα και Γιώργο και, αργότερα, από Τάσο και Μαρία, θα δούμε παρακάτω, με άλλες
«ντρημ τημ» (έτσι λέγαμε εκ των υστέρων τον σύλλογο καθηγητών κάθε φορά που η
αναπόληση έδειχνε ότι πολλά είχαν γίνει (π.χ. διότι πολλοί ήταν όσοι τα Σαββατοκύριακα
δεν φεύγανε για Βόλο αλλά έμεναν, αν και είχαν υπάρξει φορές που επειδή ακριβώς έφευγαν
κάνανε ακόμη πιο πολλά, μεσοβδόμαδα (είτε ψυχαγωγικά, είτε εργασιακά, π.χ. καταστάσεις
στον κομπιούτερ να τις έχει ο Μάντος βοήθεια και για κείνη την χρονιά και για τις επόμενες,
όπως έκαναν π.χ ο Θανάσης και ο Πάκ))) άλλη φορά λοιπόν τα λέμε τα υπόλοιπα έργα, τώρα
μουρθε άλλη μια σκηνή από πρωτάκια, τελικά όλο τα πρωτάκια κλέβουν κάθε φινάλε κάθε
ενότητας ή κεφαλαίου (α! δεν είπα τι κωμωδίες έπαιξα εγώ τότε , με την ντρημ τημ
διορισμού (διορισμού Δήμητρας, Κοραλίας και εμού): «Ένας προφήτης μα τι προφήτης» των
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Μόντυ Πάυθονς, «Φρανκεσταϊν Τζούνιορ» και Σάϊλεντ μουβι» του Μελ Μπρούκς.
Σημείωση: Και αυτά, όπως και τον Μπρανκαλεόνε μου τα κατασνόμπαρε η Σούζυ, ενώ
αντιθέτως χρόνια μετά, όταν πήγαινε από β΄ προς γ΄ γυμνασίου και είχε έρθει καλοκαίρι και
ήρθε και είδε που έπαιξα μια ταινία με παλιούς της συμμαθητές από το νηπιαγωγείο, δεν
σνόμπαρε καθόλου εκείνον τον Τρινιτά όπου ο Τέρενς Χιλλ βαράει εκείνα τα χαστούκια στον
πιστολά και χαρτοκλέφτη πριν εκείνος τραβήξει πιστόλι και όταν ο άλλος μένει κατάπληκτος
του λέει «μην στενοχωριέσαι, κανείς δεν το καταλαβαίνει με την πρώτη, έλα να στο κάνω
άλλη μια φορά πιο αργά να το καταλάβεις», και τον ξαναπλακώνει. Μάλλον θα πρέπει να πω
στην Σούζυ τσιτάτο από Πικάσσο «ως παιδί ζωγράφιζα σαν τον Ραφαήλ. Χρειάστηκε να
γεράσω για να ζωγραφίσω σαν παιδί». Και αφού δεν θυμηθήκαμε το τσιτάτο είτε του
Ταρκόφσκι είτε τουΤσιβιλίκα ας τσιτάρουμε τον Ταρκόφσκι να τσιτάρει Πικάσσο (στο
βιβλίο του Ταρκόφσκι «Σμιλεύοντας τον χρόνο»). «Ρώτησαν τον Πικάσσο τι ψάχνει κι
εκείνος απάντησε «Δεν ψάχνω. Βρίσκω»». Τσιτάτο που άρεζε και στην μικρότερη από τις
Κατερίνες τριών επόμενων ντρημ τημ, όπως της άρεζε και το τσιτάτο ατάκας του Πλάτωνα
προς Διογένη όταν ο Διογένης του την μπήκε για το πόση ματαιοδοξία θαχε που
κυκλοφορούσε με κυριλέ ρούχα. Ο Πλάτωνας του απάντησε «Ενώ εσύ τι να τα κάνεις τα
κυριλέ ρούχα; Η ματαιοδοξία σου τρέχει κι απ’τις τρύπες των κουρελιών σου» («Ε, όπως
και να το κάνουμε, το να χρειαστεί ολόκληρος Πλάτωνας για να σε ρουμπώσει σημαίνει
πως δεν είσαι και τυχαίος. Ολόκληρος Πλάτωνας σε ρούμπωσε κι όχι πρώτος μαλάκας που
βρήκες μπροστά σου» ήταν το σχόλιο του Νίκου του μελισσά που θα δούμε και θα
ξαναδούμε , μα όχι ακόμα). Ώπα: Κόντεψα να ξεχάσω την σκηνή από πρωτάκια που και
πάλι κλέβει την αυλαία επεισοδίου: Στην βιολογία πρώτης γυμνασίου απέφυγα να διδάσκω το
κεφάλαιο περι αναπαραγωγής με το εξής σκεπτικό: Έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει όλη η ύλη, ένα
κεφάλαιο δεν θα το προλάβω, με το εν λόγω κεφάλαιο δεν θα γίνει ούτε εκείνο που δεν θα
προλάβω ούτε η αναπαραγωγή που θαχω προλάβει αφού θα αρχίσουν με το παραμικρό να
έχουν συνειρμούς να πειράζουν τα κορίτσια και να διακόπτουν το μάθημα, άρα ας
προσπερασω αυτό να κάνω το νευρικό σύστημα. Αλλά καμιά φορά αυτά δεν έπιαναν είτε
γιατί ήταν τόσο γερό το τμήμα που έβγαινε όλη η ύλη είτε γιατί ξεφυλλίζανε μονη τους τις
επίμαχες σελίδες με γεννητικά όργανα μια τόπλεςς, ζωγραφισμένης όχι φωτογραφημένης
φυσικά, γυναίκας., κι ενός αντίστοιχου άντρα. Ο Γιώργος που σαν πρωτάκι τον είδαμε και
στην προ-προηγούμενη σελίδα, και σε γερό τμήμα ήτανε, γερός κι ο ίδιος, και ξεφύλλιζε
πριν φτάσουμε . Ξαφνικά είπε μες στο μάθημα «Δεν μπορώ κύριε, την σελίδα 133 την βλέπω
συνεχώς μπροστά μου, κλείνω τα μάτια μου αλλά ακόμα και με κλειστά μάτια την βλέπω.
Και στον ύπνο μου την βλέπω». Άρχισε όντως ο χαμός, το μετριοπαθέστερο σχόλιο ήταν του
Κώστα που είπε «Κύριε, την πρώτη νύχτα του γάμου ο Γιώργος θα λέει την γυναίκα του
«σελίδα 133 μου». Άλλοι το διανθίζανε και με βογκητά.. (Καθώς μεγάλωναν και πήγαν
λύκειο και το καλοκαίρι δουλεύανε γκαρσόνια σε μέρη πιο απομακρυσμένα από Γλώσσα και
έρχονταν το βράδυ με μηχανάκια, άρχισαν να μου λένε ότι ο Γιώργος συνάντησε την γυναίκα
τη ζωής του, και μου εξηγήσανε,(και μου το επικύρωσε κι ο ίδιος όταν τον πέτυχα) ότι
συνάντησε την σελίδα 133 υπό την έννοια ότι πήγε να πάρει παραγγελία από τουρίστρια σε
τραπέζι και ήταν τόπλεςς και μαρμάρωσε και θόλωσε και φούντωσε και δεν μπορούσε ένα
συγκεντρωθεί…Με κοριτσάκια βέβαια δεν θα γινόταν αυτά στην τάξη, τουλάχιστον σε
άντρα καθηγητή δεν θα εκφραζότανε, αλλά μπορούσε η δική τους παρενέργεια να ήταν
ακόμα πιο απρόβλεπτα καταπληκτική π.χ. γιατί θα πήγαιναν να δείξουν την σελίδα 133 στην
κοντινότερη γυναίκα που ήταν και κοντά στην έννοα της μαμάς τους αφού είχε παιδιά που
κόντευαν να έρθουν γυμνάσιο και κοντά στα δικά τους θέματα αφού ως κορίτσι της Β
λυκείου είχαν ερωτευτεί με τον άντρα της , τον Γιάννη, και είχαν παντρευτεί , κι αφού τους
ίδιους καθηγητές με τις σημερινές μαθήτριες είχε , τον Μάντο και τον Πάνο. Η γυναίκα αυτή
ήταν η Ματούλα που είχε περίπτερο και τυρόπιτες έξω απ’την πόρτα του σχολείου και που
ήξερε κι όλα τα συναισθηματικά όλων των μαθητριών και, πολλές φορές, και καθηγητριών.
Έτσι στην Ματούλα ήταν που ανακοίνωσαν και έδειξαν την σελίδα 133 (τον καιρό της
Ματούλας, τα βιβλία δεν είχαν ακόμη έγχρωμες ζωγραφιές (τον δε καιρό τον δικό μου δεν
είχαν ούτε άχρωμες , μόνο ένα σκελετό είχε από εικόνες το δικό μας αντίστοιχο βιβλίο, Κι όχι
ακόμη στην α΄ γυμνασίου αλλά στην γ΄). Πάω για εφημερίδα και με ρωτάει η Ματούλα «Με
σένα μουπαν κάνουν τα παιδιά βιολογία. Να σε ρωτήσω κάτι;» «Άμα ξέρω, ευχαρίστως.
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Αλλά δεν είμαι βιολόγος-βιολόγος, φυσικός είμαι, κι εγώ το βιβλίο διαβάζω για να μάθω»
«Σε ποια ηλικία γίνεται ο άντρας όπως στην εικόνα στη σελ. 133; Εγώ δεν την έχω δει την
σελίδα αυτή στην πράξη» «Πώω-πω, και γαμώ τα κομπλιμέντα έκανες στον Γιάννη, αλλά κι
εκείνος ακόμη μεγαλύτερο κομπλιμέντο έχει κάνει σε σένα, και μάλιστα έμπρακτο, αφού δεν
τον έχεις δει σαν την σελίδα 133. Εν ολίγοις όπως το λέει και το τραγούδι, είσαι παιδί μου
πειρασμός, σεισμός…» «…αϊ αϊαϊαϊ αϊ…», συμπλήρωσε ο Δημήτρης, μαθηματικός, που
ερχόταν και κι αυτός να πάρει κάτι απ’το περίπτερο. «Έτοιμος και για Πουέρτο Ρίκο
Δημήτρη ή ακόμα;» είπα και φύγαμε μαζί γιατί χτύπαγε το κουδούνι, εγώ γύρναγα σπίτι,
εκείνος ειχε 7-ωρο πήγα μαζί το μέχρι την αίθουσα πριν φύγω για να του πω την φάση
προσθέτοντας και «θυμάσαι στο στρατό; Όταν λέγανε «θέλω άδεια γιατί έχω σεξουαλικό
πρόβλημα» εννοούσαν ότι δεν τους πέφτει όχι ότι δεν τους σηκώνεται. Εσείς οι νέοι είστε σε
εκείνη τη δεκαετία, εγώ να απαντήσω στα περί ηλικίας και σελ.133 σαν βιολόγος ή σαν εξ
ιδίων κρίνων;», στο δρόμο θυμήθηκα και την Σπεράντσα Βρανά σε συνέντευξη που έλεγε
«ακούγαμε νέες για κάμψη κλπ και ρωτάγαμε η μια την άλλη οι φιλενάδες και δεν ξέραμε
πώς είναι…» (Ούτε κι εκείνες τον είχαν δει άντρα σαν της σελίδας 133) Τα διηγήθηκα κι
όλα μαζί τα ανωτέρω στη Λένα και μουπε «νασουνα προχτές στο γραφείο που είχε κενό η
Δήμητρα με τον Δημήτρη και τον Γιώργο και πήγαινε για τσιγάρα και ρώτησε «Θέλετε να
φέρω τίποτε από την Ματούλα;» και λένε κι οι δυό με μια φωνή «Την Ματούλα» και
ξαφνικά τους φέρνει την Ματούλα φάντη μπαστούνι… Τελικά η πρώτη εφηβεία γύρω μας
μάς επηρέαζε κι εμάς της δεύτερης; (καλά, εγώ της τρίτης σε σύγκριση με Γιώργο και
Δημήτρη) ή εμείς της δεύτερης επηρεάζαμε την πρώτη; Ή ίσως απλώς με τα πρωτάκια
γινόταν αυτή η ανταλλαγή κι όχι με τους αλφάδες της πρώτης λυκείου (άλλη εφηβεία τα
αλφάκια κι άλλη εφηβεία οι αλφάδες βεβαια! Αλλά και μην ακούσω τη Λένα να μου λέει για
τις ενοράσεις των τελευταίων βιβλίων του Κούντερα για ερωτικές παρακμές του τύπου
«βρε πως καταντήσαμε που σαρανταρίσαμε» που λέει και το τραγούδι, φώναζα «ο Κούντερα
δεν είναι ο Κούντερα, ήτανε ο Κούντερα , τώρα έγινε Κουρκούντερα..» και μια φορά ο
Γιάννης μας θύμισε ένα νεκροθάφτη στον Κολωνό που πήγανε για πλάκα ένα βράδυ σπίτι
του και σαν σε καντάδα του φώναζαν «ποτέ δεν θα πεθάνουμε κουφάλα νεκροθάφτη» κι
αυτός βγήκε στο μπαλκόνι και ήρεμα και τους είπε «θάα πεθάανετε, θάα πεθάανετε»). Το
κοντινότερο προς την εφηβεία μέλος του γραφείου των καθηγητών ήταν η Τζένη που αν και
είχε κάνει και μάστερ κι ήταν και ψηλή έμοιαζε τόσο έφηβη που στην τριήμερη με την Β
λυκείου στη Θεσσαλονίκη την νομίσανε μαθήτρια στο εργαστήριο φυσικής που πήγαμε τα
παιδιά με τον Γιώργο (ο οποίος με πήγε ιδιαιτέρως και σε ένα δωμάτιο του εργαστηρίου για
το οποίο τα παιδιά με ρωτήσανε «πυρηνικό αντιδραστήρα έχει εκεί και πήγατε μόνο οι δυο
σας;». Άλλο ήτανε: Ανάμνηση ερωτικής ιστορίας: «Θυμάσαι εκείνο που λέγαμε ….; Αυτή
την πόρτα είχαμε κλειδώσει Πάμε να φύγουμε, θα δακρύσω». Και φύγαμε, κι ύστερα
σιγανοτραγούδαγε «Πασχαλάκο» όπως τον έλεγε: «Ψάχνω τα ίχνη σου στο φως των
αστεριών, ρωτώ για σένα τα παιδιά των φαναριών…») Της Τζένης λοιπόν το πρώτο βραδάκι
του ερχομού στη Γλώσσα ήτανε από σημαδιακότατο έως επεισοδιακότατο, την είχε πιάσει
μαύρη κατάθλιψη καθώς αναλογιζόταν ότι σε λίγο που θάφευγαν οι τουρίστες θα έκλειναν
όλα και θα έμενε μόνο το καφενείο του Μήτσου, η κοπέλα πριν ούτε μια βδομάδα ήταν στις
κερκίδες της Καλογρέζας και χόρευε ακούγοντας τον Μικ Τζάγκερ (τότε που οι
δημοσιογράφοι τον ρώτησαν στο αεροδρόμιο αν ακόμα λέει το σλόγκαν «σεξ, ναρκωτικά και
ροκ εντ ρολλ» και τους είχε απαντήσει «όχι, τώρα λέω «ναρκωτικά , σεξ και ροκ εν ρολλ»».
Από ατάκες πάντα έσκιζε ο Μίκ, και στην Καλιφόρνια που τον ρώτησαν κάποτε αν ίσχυε ότι
επρόκειτο να διχασθούν οι Ρόλλινγ Στόουνς απάντησε «ως προσωπικότητες;». Της έλεγα
κάνα τέτοιο της Τζένης αλλά ουδέν αποτέλεσμα), ελπίζαμε να την καλμάριζε η Σταματία που
και καιρό είχε μείνει και πατριώτισσά της ήταν (Κατερινιά η Σταματία, Εδεσσαία η Τζένη,
και μάλιστα η Σταματία όχι απλώς με αρραβωνιαστικό αλλά με παιδί, τον Δημητράκη, που
ναι μεν ήταν μασκώτ των μαθητών εδώ παλιότερα αλλά τώρα τον έβλεπε σε επισκέψεις στην
Κατερίνη ούτε καν εβδομαδιαίες. Να την είχε δει ο Μπουζάνος που στηνότανε με το
κασετόφωνο δίπλα στο καρτοτηλέφωνο της κοινότητας θα της έβαζε υπόκρουση το «μιλώ
για τα παιδιά μου και βουρκώνω , έχω έξι μήνες να τα δω και λιώνω» της Μοσχολιού όπως
έκανε μια φορά άλλη χρονιά που άκουσε την Κατερίνα στο ίδιο τηλέφωνο, αλλά μάλλον αν
γινότανε και τέτοια ίσως και να την κάναμε την Τζένη ακόμα πιο πολύ να θέλει να φύγει) ο

81

μεν Γιώργος που κι αυτός πρώτο βράδυ ήταν εκεί, είχε κάπως καλμάρει από την έγνοια του τι
θα γίνει αν το χειμώνα έχει απαγορευτικό το δελφίνι και έχει πάθει κάτι και χρειάζεται γιατρό
στο Βελεστίνο η Γεωργία για τον Θανασάκη που ήταν λίγων μηνών αν αυτός ήταν
παγιδευμένος στην Γλώσσα (άρα ούτε λόγος να τους φέρει στην Γλώσσα, τι θα γινόταν εάν
χρειαζότανε γιατρό στεριάς κι ήταν όλοι μαζί παγιδευμένοι και περιμένανε ελικόπτερο
παντός καιρού όπως οι παπούδες εδώ καμιά φορά;) , η Τζένη όμως, απαρηγόρητη από το
πρωί, ταλαντευόταν πια να παραιτηθεί (τη μέρα του διορισμού της!) και με τον Γιώργο
(ήμασταν στο καφενείο του Μήτσου και σιγά-σιγά έρχονταν κι οι άλλοι) προσπαθούσαμε να
την κάνουμε να το δει πιο ψύχραιμα, λέγοντας ότι και στον στρατό πολλοί που θέλανε να
πάρουν αναβολή και τρελόχαρτο και που τελικά δεν πήραν λέγανε ότι πολύ τους άρεσε ο
στρατός (δεν θυμάμαι αν η εποχή που η έκφραση «είδα το Χριστό φαντάρο» είχε γίνει «είδα
το Ρουβά φαντάρο» ήταν λίγο πριν ή λίγο μετά, αν ήταν πριν, τότε σίγουρα θα μουχε κατέβει
η ιδέα να της το πω για τεκμήριο (όπως μου κατέβηκε και τώρα), εννοώ να της πω ότι
ξεκίνησε με απόπειρα αυτοκτονίας και με τον Ψινάκη να διαπληκτίζεται με τον φρουρό στο
401 στις κάμερες, και με τους άλλους φαντάρους να του κάνουν καντάδα στο νοσοκομείο
«γιατί, γιατί, γιατί δεν παραδίνεσαι;» και σε λίγο να τραγουδάει με φαντάρους στο τάγμα και
σε έξι μήνες που απολυόταν να λέει «όλα τα ωραία πράγματα κάποτε τελειώνουν»).
Επέμενε η Τζένη επαναλαμβάνοντας: «μη κοιτάτε τώρα. Το χειμώνα εδώ δεν συμβαίνει
τίποτε». Ξαφνικά λέει «Εντάξει το αποφάσισα. Πάω να πω στον Νίκο …(ο αρραβωνιαστικός
της, φαντάρος)...οτι παραιτούμαι». Πάει στο καρτοτηλέφωνο απέναντι στο καφενείο και
αρχίζει να μιλάει στο Νίκο δακρυσμένη (όσο μίλαγε με μας κρατιόταν (με δυσκολία) αλλά
εκεί ξέσπασε, όχι ότι παραφυλάγαμε να βλέπουμε , αλλά δεν κρυβόταν το γεγονός ότι
έκλαιγε είτε για όσα θα αποχωριζόταν αν έμενε εδώ είτε για όλο το εργασιακό μέλλον αν
έχανε το διορισμό που πήρε σαν αριστούχος του ΑΣΕΠ και με μεταπτυχιακό). Ξαφνικά
μπροστά στα πόδια της κύλισαν με φόρα αφ’ενός δυό μαχόμενοι με μπουνιές και κλωτσιές κι
αφ’ετέρου ένα σπασμένο μπουκάλι μπύρας σαν το υποψήφιο «τέμνον όργανον του
εγκλήματος» που λένε (η μάχη έφτασε ως το κύλισμα σε λιγότερο από δυό δευτερόλεπτα,
πήγα να μπω να τους χωρίσω, ταχύτατα σηκώθηκε ο ένας και λέγοντας «Κάτσε έξω
δάσκαλε» (ακόμη δεν ήξερα το όνομά του, το μεγαλύτερο παιδί του τοχα μαθητή δυο χρόνια
αργότερα) με άρπαξε απ’τις μασχάλες με τίναξε έξω απ’το χώρο της μάχης (με μια ένεση
ενέργειας λες και με τράβηξαν απότομα με συρματόσχοινο δεμένο γύρω απ’τις μασχάλες) και
ξαναγύρισε στη μάχη. Καθώς λοιπόν οι κυλιόμενοι μαχητές έφτασαν στα πόδια της Τζένης
εκείνη παράτησε το ακουστικό που έμεινε να κινείται σαν εκκρεμές κι ήρθε στο τραπέζι μας
όπου είχα κι εγώ γυρίσει μετά την αποτυχημένη μου προσπάθεια να τους χωρίσω (εν τω
μεταξύ μερικοί πιο μπρατσωμένοι από μένα προσπαθούσαν πιο επίμονα να τους χωρίσουν κι
ο ένας, αυτός που μουχε πει να κάτσω έξω, τους εξηγούσε ότι ο άλλος, μεθυσμένος, τουχε
κάνει δεύτερη φορά τη φάρσα να του πετάξει , περνώντας, πέτρα στη στέγη για να τον
ξυπνήσει και είχε πληρώσει δεύτερο πεντοχίλιαρο για υλικά επισκευής ενώ τον είχε
προειδοποιήσει μετά το πρώτο πεντοχίλιαρο). Είπα στη Τζένη: «Πώώ-πώ, το ακουστικό
ταλαντεύεται, οι μονάδες πέφτουν, κι ο αρραβωνιαστικός σου έχει ως δεδομένα ότι αμέσως
μόλις του είπες ότι εδώ δεν συμβαίνει τίποτα ακούστηκαν βρισιές, κραυγές κι εσύ σιώπησες
άρα έχει συμπεράνει ότι σε σκότωσαν διώχνοντας με κραυγές κι έναν που πήγε να παρέμβει
κι όλα αυτά είτε επειδή το ότι δεν συμβαίνει τίποτε εδώ ήταν αληθές μα έπρεπε να μείνει
κρυφό για να έρχονται τουρίστες, είτε διότι ήταν ψέμα, όπως και ήταν αλλά όχι επί τούτου,
απλώς διότι δεν ήξερες ότι εδώ είναι το φάρ-ουέστ». Ξαναπήρε η Τζένη τον Νίκο τηλέφωνο
να τον ηρεμήσει που σίγουρα θαχε σαλτάρει ο άνθρωπος, και , ω του θαύματος, ανακάλεσε
την απόφαση παραίτησης, δεν ξέρω αν του τραγούδησε και “I have a feeling ’98 is gonna be
a good year” (στη μελωδία του αντίστοιχου για ’56) αλλά ίσως ναχε θεωρήσει το όλο
συμβάν σημαδιακό. Με κάθε ευκαιρία άδειας έρχονταν ο Νίκος στη Γλώσσα, το νησί
φαίνονταν υπέροχο και στους δυό, ήρθε και σε διάφορες ελληνικές βραδιές στην «Κιβωτό»
είτε σε ρεπερτόριο Γιάννας και Γιώργου που ήταν μουσικοί, είτε σε ρεπερτόριο Τάσου και
άλλου Γιώργου, του γιατρού που έκανε στη Γλώσσα το αγροτικό του αλλά επίσης ήταν και
φοβερός μπουζουξής και φωνάρα (για ρεμπέτικο). Ο Νίκος ήρθε επίσης και το καλοκαίρι.
Την δε επόμενη χρονιά ήρθαν για απόκριες η Τζένη και η Σταματία που είχαν πάρει
μετάθεση. Α! Στις απόκριες της χρονιάς που η Τζένη ήταν στην Γλώσσα ο Νίκος δεν είχε
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μπορέσει να πάρει άδεια απ’τον στρατό κι η Τζένη δεν είχε κέφι και την είχε έγνοια η
Σταματία και εκεί που ήμασταν λέει στον Πέπε «Πεπάκο, δεν πα’να δεις τι κάνει η Τζένη,
μήπως και την καταφέρεις να έρθει; εγώ δεν τα κατάφερα». Σε λίγο μου λέει «Αλεβιζάκη, δεν
πα’να δεις τι κάνουν η Τζένη με τον Πέπε; Αφού δεν την κατάφερε ναρθει ανησυχώ
παραπάνω». Πάω τους βλέπω ξυπόλυτους και φέσι να χοροπηδάνε με Μικ Τζάγκερ. Έρχεται
σε λίγο η Σταματία μας βλέπει τρείς ξυπόλυτους δύο φέσι να χοροπηδάμε με το Johnny B.
Goode. Αμέσως μεν ξυπόλυτη κι η Σταματία αλλά αφού πρώτα, με τρόπο και εν ριπή
οφθαλμού, είχε αδειάσει όλο το αλκοόλ του σπιτιού στον νεροχύτη (σε λίγο που αυτό έγινε
αντιληπτό εισέπραξε έντονες διαμαρτυρίες από Τζένη και εντονότερες από Πέπε). Τα σπίτια
της Γλώσσας , χώρια απ’αυτά που έχουμε πει και που όλοι λέγαμε ότι ποτέ στην ζωή μας δεν
θα ξαναείχαμε τέτοια σπίτια με τέτοιες τιμές, είχαν και το εξής σε σχέση με τους καθηγητές:
Πηγαίναμε στο σπίτι ενός φίλου, ή περνάγαμε απ’έξω, κι εκτός από τις αναμνήσεις των
προηγουμένων μας επισκέψεων στον φίλο μας που υποσυνείδητα και αυτόματα όλοι έχουμε
όταν πάμε να τον δούμε στο περιβάλλον του, είχαμε και τις αναμνήσεις από τους
συναδέλφους που μείνανε εκεί παλιότερα. Πώς θα γινότανε π.χ. να μπω στο σπίτι της Τζένης
που είχαν γίνει αυτά και να μη τα θυμηθώ από μέσα μου όταν πήγα στο σπίτι της Μαρίας
που το είχε νοικιάσει αργότερα, σε ντρημ τημ επί Μάντου; Και τώρα που και τα δυό είναι
αναμνήσεις πώς θα γινότανε να θυμηθώ αυτά που μόλις λέγαμε χωρίς να θυμηθώ την εξής
σειρά από εικόνες: Η Μαρία ήταν επίσης ειδική επί μεταμφιέσεων και μεταμφίεσε τους
συναδέλφους, εγώ πήγα πάλι στην Χριστίνα του Μάντου όπως πάντα. Συναντηθήκαμε στην
Κιβωτό και μετά, μεταμφιεσμένοι ή μισο-μεταμφιεσμένοι (π.χ μη μας παρατσούξουν τα
ρίμελ στα μάτια, τουλάχιστον εμάς τους άντρες ή μη μα ταράξουν τα τακούνια), πήγαμε στο
σπίτι του Μάντου όπου ακούσαμε μουσική κάθε είδους, καμιά φορά και πολλές ταυτόχρονα,
και π.χ. η Κατερίνα το «της αγάπης αίματα» εκεί το άκουσε (από τον Θοδωρή) και
μεταμφιεσμένη σε βυζού (ενώ παρακεί παιζόταν και χορευόταν άλλα) και λέγοντας για τα
βυζιά «θα τα αφήσω λίγη ώρα ακόμα μπας και μου φύγει λίγο το απωθημένο που δεν είμαι
και στ’αλήθεια έτσι») άλλη δε φορά ξενύχτησε και διάβασε όλο το «άξιον εστι» και μετά το
διάβαζε πρωινές ώρες στο τηλέφωνο στον Χρήστο στον Βόλο (κάτι ήξερε ο Ελύτης που
έλεγε «προτιμώ να νιώθω ότι ποιήματά μου δεν είναι σε βιβλιοθήκη αλλά τα ρίχνει π.χ. στην
τσάντα διακοπών μια κοπέλα πριν πάει σ’ένα νησί») . Αργότερα χόρεψαν ο Γιώργος, η
Χριστίνα κι η Μαρία (πληροφορική, Γαλλικά, Γαλλικά) χασάπικο έχοντας εμπεδώσει
φιγούρες από Μάντο, και ο Νίκος ο μελισσάς μας έμπασε στους στίχους και στα
χουφτώματα ενός παραδοσιακού και χουφτωτικού Αποκριάτικου τραγουδιού, της
«Σκοριαμαχαίρας». Ενώ μπήκαμε με απλώς κρύο βγήκαμε με χιόνι ως το γόνατο, και η
Χριστίνα δεν είχε προλάβει να φορέσει τις στρατιωτικές αρβύλες που φόραγε σε βροχές και
που, μαζί με το μιλφεϊγ που έφτιαχνε η ίδια και την μανία της να εξερευνά ζαχαροπλαστεία
και να κερνάει τις ανακαλύψεις της , τής είχαν δώσει το παρατσούκλι Γλυκαντζή Αρβυλέρ
Την άλλη μέρα δεν είχαμε λόγω χιονιού σχολείο και μας φώναξε στο σπίτι της η εν λόγω
Μαρία για γλυκά, κι όταν αργότερα κατάλαβε ότι είχε παγώσει και το νερό της πήρε τα
σαμπουάν της κλπ και μετώκησε στης Χριστίνας. Για όσους δεν τοχαν ακούσει, κίλλερ στόρυ
ήταν , μέσα στο σπίτι ή έξω στην κάθοδο σαν σε τσουλήθρα, το ότι τα γαλλικά κάλαντα ( βιβ
λε βάν κλπ) που είχαν διδάξει η Μαρία και η Χριστίνα πριν τα Χριστούγεννα είχαν
αξιοποιηθεί ως εξής: ο Δημήτρης , μικρός αδελφός του Σταμάτη, κι ο Παύλος, γιος του
Μπουζάνου κι ανιψιός της Κερασίας και του Κυριάκου, πήγαν να πουν κάπου κάλαντα,
είδαν ότι έπεσαν σε Γάλλο, τον άφησαν τρέχοντας και πήγαν σπίτι κι έφεραν τους στίχους
γραμμένους και του τους τραγούδησαν κι εκείνος τους έδωσε 50 ευρώ. Πώς να μη θυμηθείς
αυτά λοιπόν όταν λες για την Τζένη πουχε μείνει στο σπίτι της Μαρίας και πώς να μη
θυμηθείς την Τζένη, και το Johnny B. Goode, όταν τα λες αυτά; Η Τζένη λοιπόν μια φορά
που δεν είχε άδεια ο Νίκος καθότανε κάπου στην Κιβωτό, πάω αν την ρωτήσω αν θα
χορέψουμε κανα Johnny B. Goode, μου λέει «άμα τοχει», την στιγμή εκείνη έπαιζε κάτι
άλλο, εκεί που σκεφτόμουνα να πάω να το φέρω απ’το σπίτι, πολύ κοντά έμενα, έρχεται ο
Γιώργος πουχε αποφοιτήσει την προηγούμενη χρονιά (όλη την χρονιά δεν σηκωνόταν πρώτη
ώρα ναρθει. Όταν αποφοίτησε, για ένα εξάμηνο έμενε ώρες στα σκαλάκια του σχολείου,
ερχόμενος πριν το κουδούνι της πρώτης ώρας, και του λέγαμε «Γιατί δεν πας φαντάρος ή να
βοηθήσεις τον πατέρα σου στο ξυλουργείο;» «Γιατί σας αγαπάω». Α! Εγω την
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προηγουμένη χρονιά στην φιλοσοφία ήταν που τον είχα μαθητή, έχει σημασία σε αυτό που θα δούμε,
γι’αυτό το αναφέρω) έρχεται ο Γιώργος λοιπόν και μου λέει: «Πολύ μου αρέσανε τα φιλοσοφικά
ερωτήματα τύπου «Αν ο Θεός είναι παντοδύναμος μπορεί να κάνει μια πέτρα τόσο βαριά που να μη
μπορεί να τη σηκώσει;», προσωπικά σε πήγαινα και σε πάω αλλά μπορείς να μου πεις αν έχεις
πιθανότητες να την χορέψεις την ψηλή για να ξέρω τι να στοιχηματίσω; Τους βλέπεις αυτούς εκεί;
Είδαν που δεν ήρθε να χορέψει μαζί σου η ψηλή και βάζουν στοίχημα ότι δεν θάρθει ούτε σε λίγο που
σίγουρα θα ξαναπάς» «Καλά και δεν σκέφτηκες απλώς να μου πεις να της πω ότι μπαίνουν τέτοια
στοιχήματα και να μου πει 5-6 όχι μέχρι να μεγαλώσει το στοίχημα και να χορέψει μαζί μου για να
μοιραστούμε οι τρεις όσα κερδίσεις; Αν και, αφού σε κεράσματα θα πάνε τα κέρδη έτσι κι αλλιώς,
θαναι σαν να πιούνε και να πληρώσουν αυτά που θάπιναν και που θα πλήρωναν ούτως ή άλλως, κι
απλώς να τοχουν και υποχρέωση σε κάποιον. Τι λες για τους φιλοσόφους λοιπόν ;» «Άπαιχτοι. Πάω να
στοιχηματίσω» . Τα ειπα στην Τζένη , γέλασε, «πώς το σκέφτηκες;» «Ελεμένταρυ Γουάτσον,
ελεμένταρυ, που λέτε κι εσεις της αγγλικης φιλολογίας. Φιλοσοφία δίδασκα στην τάξη του Γιώργου,
δεν θα μάθαινα κι εγώ κάτι;». Κάναμε με την Τζένη τα δέοντα για το στοίχημα, κι έφερα αργότερα και
το Johnny B. Goode, που έτυχε κι είχε παρακάτω και το Paint it black αλλά ήταν στο τέλος μιας

μεριάς και κοβότανε πριν ξαναρχίσει , και εκεί που είχε γίνει το θαύμα, νάρθει ο Γιάννης της
Λένας στην Κιβωτό (που συνήθως έλεγε «Απ’το να εγκιβωτιστώ προτιμώ να
κατακλυσθώ») και το ακόμα μεγαλύτερο θαύμα να αρχίσει να χορεύει (και δη φρενιτιωδώς!
Τελικά, ειδικά το Paint it black περίμενε για να μερακλωθεί;) το τραγούδι κόπηκε και
σταμάτησε να χορεύει εκεί που τον κοιτάγαν όλοι έκπληκτοι γιατί δεν τους είχε συνηθίσει σε
τέτοια. Α! Στα δε περί φιλοσοφίας: έξι μήνες αργότερα έτυχε ναμαι στην πόρτα την ώρα που
έβγαινε με το απολυτήριο η Βάρσα με την οποία είχαν γίνει όλα εκείνα (της σελ.34) με το
αν οι φιλόσοφοι είναι αργόσχολοι μαλάκες που λένε «εσσε εστ περσιπι» λατινικά και με
προφορά για να κάνουν εντύπωση. Μου λέει χαμογελαστή «Κύριε εκείνα που έλεγα για τους
φιλοσόφους δεν έπρεπε να τα πάρετε προσωπικά. Εγώ για εκείνους τα είπα. Όχι για σας»
«Τίί;! Τώρα είναι που θα μαλλώσουμε για τα καλά. Κι εγώ, που τόσο καιρό το ξεπέρασα
γιατί νόμιζα πως τόπες για μένα προσωπικά κι όχι γι’αυτούς! Ώστε για αυτούς τοπες, εέ;
Φύγε πριν ξαναρχίσω να φορτώνω». Φύγαμε γελώντας κι οι δύο. Α! Ο αδελφός της ο
Δημήτρης στην πρώτη γυμνασίου είχε διαφορετικές μέριμνες από την σελίδα 133 που είχε ο
Γιώργος της επόμενης χρονιάς που στην τάξη του είχε τον μικρό αδελφό του Δημήτρη, τον
Γιάννη. Μια φορά που ανηφορίζαμε μαζί στο καλντερίμι γιατί μέναμε κοντά (και στο οποίο
τους έβλεπα καμιά φορά και πιασμένους ώμο-ώμο με τον αδελφό του, όπως πήγαινα κι εγώ
μικρός πότε με τον μεγαλύτερο αδελφό μου , πότε με τον μικρότερο. Πολλά χρόνια μετά την
αποφοίτηση μου είπε ο Δημήτρης ότι όχι μόνο κατέβαιναν μαζί αλλά και ανέβαιναν, όχι
μετά το πέρας των μαθημάτων, αφού σπάνια σχόλαγαν μαζί, αλλά μετά την αναχώρηση των
γονέων για τις δουλειές τους: αντί να συνεχίσουν προς το σχολείο για την προσευχή
ξαναγύρναγαν για άλλη μια ώρα ύπνο, γι’αυτό είχαν τόσες μονόωρες απουσίες, αν τυχόν
τόχαμε απορία) εκεί που ανεβαίναμε οι δυό μας λοιπόν με ρώτησε «Κύριε, ρωτάω εσάς γιατί
με σας κάνουμε βιολογία. Το αγγουράκι μπαίνει ή το αυγουλάκι; Κοιτάω να δω τον τράγο
μας αλλά δεν μπορώ να δω καλά γιατί δεν έχουμε σύρμα και δεν μπορώ να πλησιάσω» «Ε, το
αγγουράκι» «Και πούτσο ποιο απ’τα δυο λένε;» «Το αγγουράκι, αρχίδι είναι το αυγουλάκι»
«Ε, όρχις κύριε, πώς τα λέτε έτσι;!» (μου θύμισε που μικρός κι εγώ τάχα μπλέξει κι
ακούγοντας να θεωρούνε εξ ίσου κακές λέξεις και το «πούτσος» και το «μουνί» νόμισα πως
είναι το ίδιο πράγμα, βοηθούντος και του ότι νόμιζα πως οι άντρες και οι γυναίκες
διαφέρουν στα γένια, όσοι ξυρίζονται φοράν παντελόνια και κουρεύονται, όσοι δεν
ξυρίζονται αφήνουν μακριά μαλλιά και φοράνε φουστάνια, αλλά και οι δυο έχουν ότι είχα κι
εγώ και το όνομα αυτού τα συνώνυμα «πούτσος»=«μουνί» και απλώς δεν καταλάβαινα, μα
και δεν ρώταγα, πως ξέρουν από πριν ότι κάποιος θα βγάλει ή δεν θα βγάλει γένια όταν
μεγαλώσει για να ξέρουν αν θα τον κουρεύουν μικρόν και αν θα του παίρνουν παντελόνια ή
φουστάνια και σπαθιά ή κούκλες , μάλλον άρχιζε να φαίνεται, από κάτι αλλά τι; , το μέλλον
σε κείνη την ηλικία που σταμάταγαν οι μπούκλες και οι φουφούλες, που ήταν γιούνισεξ, τα
δε κόκκινα ή μπλε δεν ταχα παρατηρήσει, και μια φορά που είδα τη θεία μου να κάνει μπάνιο
στην ξαδέλφη μου μωρό εξεπλάγην με την αταραξία της θείας μου ενώπιον του βιολογικού
φαινομένου που παρουσίαζε η κόρη της, και με το πώς δεν είχε ανακοινώσει το εύρημα στην
ακαδημία και την ρώτησα και με κοίταξε με γουρλωμένα μάτια και μουπε «δεν τόξερες ότι
τα κορίτσια δεν έχουν;» κι έτσι μου λύθηκε μεν το μυστήριο πώς ξέρανε οι μεγάλοι σε ποιον
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να παίρνουνε φουστάνια και σε ποιόν παντελόνια αλλά μ’έτρωγε η μανία για επιστημονική
ανακοίνωση κι έτσι πήγα στην τάξη μου στο διάλειμμα (ε΄ δημοτικού) να το ανακοινώσω
αλλά αντί απλώς να ανακοινώσω την κοινοτυπία ότι τα κορίτσια δεν έχουνε πούτσο έτυχε και
ανακοίνωσα ότι δεν έχουνε το συνώνυμό του μουνί και με κοιτάγανε σαν τρελλό και εγώ
επέμενα με σιγουριά αφού «είχα δει», «και τι έχουνε αφού δεν έχουνε μουνί;» «τίποτα», και
όταν ανακοίνωσα και στον μεγάλο μου αδελφό πως δεν με πιστεύανε οι μη αυτόπτες
γούρλωσε κι αυτός τα μάτια και κατέβασε τη Λαρούς, μουδειξε κατι εικόνες σαν τη σελ.133
και με πήρε από τον ώμο για μακρά βόλτα, από Καλλιθέα που μέναμε (όπως κι ο Γιώργος ο
μπαμπάς του Δημήτρη που μόνο εκ γάμου ήταν Γλωσσιώτης) μέχρι Τζιτζιφιές-Φάληρο να
μου πει τα «φακτς οφ λάϊφ» που λένε, πώς γεννιούνται τα παιδιά (το οποίο βέβαια τόξερε ο
Δημήτρης , μόνο την απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση που με ρώτησε δεν ήξερε) κι
όταν αργότερα στα Πατήσια πήγα να κάνω το ίδιο μάθημα στον μικρό μου αδελφό ήδη από
τη δ΄ δημοτικού, για να μην είναι στουρνάρι σαν εμένα μέχρι ε΄ δημοτικού, μουπε ότι δεν
τα πιστεύει όλα αυτά κι ότι τα παιδιά γεννιούνται από προσευχή αφού το αφού το βιβλίο
θρησκευτικών της τετάρτης έλεγε ότι όταν ο Ζαχαρίας και η Άννα θέλανε να κάνουν παιδί
προσευχήθηκαν στον Θεό, κι εγώ τον παρέπεμψα στο μεγάλο μας αδελφό πουχε εφτά χρόνια
διαφορά από εκείνον, εγώ είχα μόνο τρία, κι επίσης συχνά ο μικρός για να πείσει για κάτι
τον πατέρα μου έλεγε «όλος κόσμος αυτό λέει» κι όταν ρώταγε ο πατέρας μου «ποιος όλος ο
κόσμος;» ο μικρός ανέφερε τον μεγάλο μας αδελφό, αργότερα μας αποκάλυψε ο μικρός ότι
μας έκανε απλώς πλάκα όταν έλεγε για τον Ζαχαρία και την Άννα , πράγμα που θάπρεπε να
το περιμένουμε γιατί τον πατέρα μου τον πρωτοφώναξαν για ανακοίνωση ότι ο γιος του
καπνίζει στα ουρητήρια όταν ο μικρός ήτανε στην β΄ δημοτικού , με μπλε ποδιά και άσπρο
γιακαδάκι ακόμα, κι έτσι ο πατέρας μου είχε καταλάβει από πού του έλειπαν τσιγάρα, και
τοκοψε το τσιγάρο ( ο μικρός, όχι ο πατέρας μου) μέχρι την β΄ γυμνασίου που
ξαναφωνάξανε τον πατέρα μου για κάπνισμα και κοπάνες με τράπουλες, κι απορούσα για το
πώς ο πατέρας μου έδειχνε πιο πολύ αμήχανος παρά οργισμένος, μέχρι που κατάλαβα το
γιατί όταν στην κηδεία του πατέρα μου στο χωριό ερχότανε κάποιοι συμμαθητές του που
ακόμα ζούσανε και μαζί με τα συλληπητήρια λέγανε και συγχαρητήρια γιατί ή πρέφα είναι
δύσκολο παιχνίδι και λίγοι καλοί πρεφαδόροι υπάρχουν ενώ ο πατέρας μου μπόρεσε και
διακρίθηκε σε αυτήν στα καφενεία επειδή είχε αρχίσει νωρίς το χαρτί, από την β΄
γυμνασίου που μαζί την κοπανάγανε και πηγαίνανε στα χωράφια με τις τράπουλες στην
κωλότσεπη). Στην τάξη του μικρού αδελφού του Δημήτρη , του Γιάννη, δεν θα είχανε εύκολα
τέτοιες απορίες, αν μη τι άλλο διότι ο Γιάννης θα τους είχε ενημερώσει με κάθε ανατομική
λεπτομέρεια, εξ ου και πέσανε κατ’ευθείαν στην σελ.133 (ίσως και με την βοήθεια του
Δημήτρη που θα τοχε ξεφυλλίσει πιο νωρίς, ως μεγαλύτερος) αλλά η μανία του Γιάννη με τα
κατά Γιάννη ισομερή το βρωμοβουτανίου της σελ. 2 ίσως βασιζόταν εν μέρει και στο είδος
ερώτησης που ο Γιάννης ήθελε να του απαντήσω στην α΄ γυμνασίου δηλαδή ένα χρόνο μετά
(και στο ίδιο καλντερίμι). «Κύριε, λέτε να γίνω νάνος; Να το ξέρω να προετοιμάζομαι
ψυχολογικά», δηλαδή επειδή άργησε να ρίξει μπόϊ ανησύχησε ο άνθρωπος κι είχε μια μανία
να γεμίζει, αλλιώς κι όχι με το μπόϊ του, το χώρο, αλλά καθώς τους πρόλαβε στο μπόϊ τους
συνομηλίκους του τούφυγε η ανησυχία, πάντως το να γεμίζει τον χώρο και με την σκηνική
του παρουσία τουμεινε (με την αρίστη έννοια του όρου) κι όταν μια φορά πουχε από δυο
χρόνια αποφοιτήσει συναντηθήκαμε στις κερκίδες και τον είδαν Αλεξία κι ο Βαγγέλης
πουχαν έρθει σ’ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κι είχαν έρθει και μια εκδήλωση, που
αργότερα θα δούμε, μου είπαν, αντιστοίχως, «τέτοια γλυκύτατη φάτσα είχε ο Γιάννης
πούλεγε για τα βρωμοβουτάνια; Ρε αυτός είναι σαν λουλούδι» «Και νόμιζα πώς θαχε ύφος
νεανικού παραβατιστή, juvenile delinquent σε συμμορία σε Αμερικάνικο έργο». Ενώ ο
Δημήτρης ερχότανε πότε στην Σταματία κι έλεγε π.χ. «κυρία μπήκατε στην τάξη και νόμισα
πως μπήκε ο ήλιος από το παράθυρο» «Σιγά ρε Δημήτρη επειδή φόρεσα ένα κίτρινο
παντελόνι; Κόψε κάτι» ή στην Κοραλία κι έλεγε π.χ. «Κυρία έμαθα πως έχετε γενέθλια.
Δεχτείτε ένα τριαντάφυλλο και χρόνια πολλά και εκ μέρους μου και εκ μέρους της γης που
θα χαίρεται να την πατάνε πόδια σαν και τα δικά σας για περισσότερα χρόνια» «Δημήτρη,
ευχαριστώ αλλά μην επενδύεις τόση φαιά ουσία στα κομπλιμέντα γιατί ώσπου να τα
σκεφτείς θα στις έχουν φάει άλλοι τις γκόμενες όταν μεγαλώσεις». Μπάϋ δε γουέϋ, ο
Δημήτρης ήταν ο μόνος που μας έβγαλε από το αδιέξοδο στο ποιος θα έπαιζε τον ρόλο του
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κακού σε ένα έργο που περιείχε χουντικό καθηγητή. Εθελοντές για κρατούμενους να τρώνε
χαστούκια από «ΕΣΑτζήδες» βρίσκαμε (άλλο που αν ξέφευγε καμιά αληθινή ψιθύριζαν κάνα
«θα σε γαμήσω ύστερα πούστη» ή έκαναν να φαίνεται σαν μέρος του ρόλου, ή σαν
αυτοσχεδιασμός, κανα κραυγαλέο αντί ψιθυριστό «Μουνόπανο!» επί σκηνής κι όχι σε
πρόβα) εθελοντές να υποδύονται «μουνόπανα» βρίσκαμε, εθελοντές για κρατούμενους
ποιητές βρίσκαμε (με τον όρο να αφαιρεθούν «αδελφίστικες ατάκες») αλλά χουντικός
καθηγητής; Και κακός και ξενέρωτος;! Μόνο ο Δημήτρης τόλμησε κι ανέλαβε, και
αναφέροντας αυτόν ως προηγούμενο βρίσκαμε ηθοποιό και σε ξαναπαιξίματα του έργου.
Προηγούμενο με κύρος ήταν κι ο Γιάννης αλλά για διαφορετικούς ρόλους (κι ας προσθέσω
ότι τα παιδιά που ήθελαν στο Λύκειο να παίξουν κάποιο ρόλο που είχαν παρακολουθήσει ως
θεατές όταν ήταν στο γυμνάσιο, πάντοτε όταν ρωτούσαν για ένα ρόλο, ή τον ζητούσαν,
αναφέρονταν σε αυτόν με το όνομα του παιδιού που τον είχε παίξει, όχι με το περιεχόμενο
του ρόλου ή με το όνομα του χαρακτήρα εντός πλοκής). Ας δούμε κι ένα (μικρό) μέρος του
ρόλου που στη σελ. 3 λέγαμε ότι τον έμαθε σε ένα μεσημέρι, ή μάλλον ας βάλουμε ένα (κάπως
μεγαλύτερο) μέρος που να εμφανίζονται και οι συνομιλητές του, ο Κώστας της τάξης του (Γ λυκείου)
και οι Δημήτρης , Γιάννης της α΄ και β΄γυμνασίου (και οι δυό είναι γιοί Σωτήρηδων, ο Δημήτρης
γιος Σωτήρη Αλβανού και ο πατέρας του Γιάννη είναι ο έντονα διαμαρτυρηθείς και δυναμικά
αντιδράσας για την πέτρα στη στέγη του στη σελ. 82)
Δημήτρης: -Θείε, πες εκείνη την ιστορία με κείνο το φίλο σου.
Κώστας:-Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δέκα φορές στην έχω πει.
Δημήτρης: -Ο Γιάννης δεν την έχει ακούσει από σένα.
Κώστας:-Ρε μπελά που βρήκα! Να του την πεις εσύ.
Μικρός Γιάννης: -Μου την είπε αλλά εγώ τη θέλω από πρώτο χέρι.
Κώστας:-Αα, την θέλεις κι από χέρι. Κι επειδή την θέλεις εσύ από χέρι, εμένα πρέπει να μαλλιάσει η
γλώσσα μου; Α, ρε Γράδο πού νάξερες τι φίρμα θα γινόσουν.
Μεγάλος Γιάννης:-Ρέ, για το Γράδο βαριέσαι να πεις στα παιδιά;
Κώστας:-Μα είναι δουλειά αυτή; Μούχει φέρει εναν έναν όλους τους συμμαθητές του και ξανά-μανά
τα ίδια. Καλά λέει η παροιμία «σ’όποιον δεν δίνει ο θεός παιδιά δίνει ο διάβολος ανήψια»
Μεγάλος Γιάννης:-Καλά θα τους την πω εγώ την ιστορία που μούδωσε ο θεός παιδιά αλλά δεν
μούδωσε ανήψια.
Δημήτρης: -Τον ήξερες και συ τον Γράδο;
Μεγάλος Γιάννης:-Μαζί με τον μπάρμπα σου ήμασταν όλα εκείνα τα χρόνια που κουβαλάγαμε
κοτρώνες. Στην ίδια σκηνή κοιμόμασταν. Και το πρωϊ βράχο-βράχο τον καϋμό μου, που λέει και το
τραγούδι.
Κώστας:-Κόφτο.
Δημήτρης: -Έτσι στραβόξυλο ήταν από τότε;
Μεγάλος Γιάννης:-Έχεις φάει σφαλιάρα απ’τον μπάρμπα σου;
Δημήτρης: -Όχι.
Μεγάλος Γιάννης:-Μη φας. Εμένα ακόμα τη θυμάται ο σβέρκος μου 20 χρόνια τώρα και θα τη
θυμάται κι άλλα 20 αν υπάρχουμε.
Κώστας:-Να ζήσεις να τη θυμάσαι τη σφαλιάρα, θα πεις τώρα στα παιδιά για το Γράδο ή τα δικά μας
θα λες;
Δημήτρης: -Εμείς θέλουμε να ακούσουμε για τη σφαλιάρα. Κι ο Γιάννης για τη σφαλιάρα θέλει να
ακούσει. Έτσι δεν είναι Γιάννη;
Μικρός Γιάννης:-Ναι.
Μεγάλος Γιάννης:-Κόλλα το συνονόματε.
Κώστας:-Κοίτα μη σου κολλήσω εγώ τίποτε άλλο. Με ξανατρώει το χέρι μου. Εκείνα τα δικά μας
είναι για να τα θυμόμαστε εμείς, όχι για να τα λέμε.
Μεγάλος Γιάννης:-Ωχ, παιδιά, ανωτέρα βία, αυτόν τον τρώει το χέρι του, εμένα με τρώει ο σβέρκος
μου. Λοιπόν λέγαμε για τον Γράδο. Είχαμε-πούχαμε τον πόνο μας εκεί, να κουβαλάμε πέτρες ντάλα
μεσημέρι, μας ήρθανε μια φορά και κάτι επίσημοι με τις κυρίες τους, μας βάλανε οι φύλακες να
σενιαριστούμε , μας δώσανε και καλό φαϊ μέχρι και κρασί μας φέρανε για να τους κάνουνε καλή
εντύπωση, θα μας έβγαζαν οι επίσημοι και λόγο για τους αρχαίους ημών προγόνους για να τους
μοιάσουμε και να αφήσουμε τον κακό τον δρόμο που είχαμε πάρει, ο Γράδος δεν φαινότανε πουθενά,
ρέ πούναι ο Γράδος; εδώ Γράδος; εκεί Γράδος; πουθενά ο Γράδος, εκεί που μίλαγε ένας επίσημος
νάσου ο Γράδος τσίτσιδος όπως τον γέννησε η μάννα του που λένε, αλλά πασαλειμένος απ’την κορφή
ως τα νύχια με σκατά και κουβάλαγε και δυό τενεκέδες, που ξεχειλίζανε από σκατά κι αυτοί. Πάει
στην εξέδρα κι αρχίζει να πετάει χούφτες τα σκατά και στο διοικητή και στους επίσημους και στις
κυρίες τους, σε όλους. Χλάάάτς οι κουραδιές σε όλους, εμείς νάχουμε χεστεί στο γέλιο από κάτω, να
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φωνάζει ο διοικητής πιάστε τον, ποιός να τον πιάσει αφού όλοι σιχαίνονταν έτσι που ήτανε
πασαλειμένος στα σκατά. Τι να κάνει; Να τον απειλήσει; Με τι; Ο βρεμένος την βροχή δεν φοβάται.
Εις θάνατον ήτανε. Να τον δείρουνε; Και τι ξύλο δεν είχε φάει; Δεν είχε μείνει τίποτε που δεν τόχε
περάσει, άρα τίποτε δεν έπιανε στον Γράδο. Άρχισε λοιπόν ο διοικητής να απειλεί τους μπάτσους και
τους φαντάρους με τιμωρίες κι εν τω μεταξύ τα σκατά του Γράδου να τους έρχονται στα κουστούμια
και στις καλές τους τις στολές και στα μούτρα και χλάτς και χλούτς οι κουραδιές, πώς λένε Μαλάμω
τα κουμπούρια σου και μπάμ και μπούμ οι κουμπουριές, με τα πολλά του ορμήξανε χώρια που τους
γλίστραγε έτσι σκατωμένος που ήτανε και γινόντουσαν χάλια, τους πασάλειβε και στα μούτρα όσους
πλησιάζανε, θα μου πείς μετά τον σαπίσανε. Αλλά και πρώτα σάμπως δεν τον είχανε σακατέψει; Αλλά
τώρα είχε πάρει και το αίμα του πίσω, και για πάρτη του και για πάρτη μας, ήρωας ο Γράδος λοιπόν, ή
μάλλον φίρμα, ήρωας ήτανε κι απο πρίν έτσι κι αλλιώς, γεμάτο ήρωες ήταν το νησί αλλά έγινε και
φίρμα.
Μικρός Γιάννης:-Αυτόγραφο πήρατε;
Μεγάλος Γιάννης:-Του ζητήσαμε αλλά μας είπε ότι του τέλειωσε το στυλό και μόνο σκατόγραφα
δίνει.
Δημήτρης: -Εσύ θείε δεν μούχες πεί τόσα πολλά, καλά που ήτανε εδώ ο φίλος σου και μας τάπε όλα.
Γιάννη θα τα πούμε σε όλη την παρέα στο διάλειμμα αύριο.
Μικρός Γιάννης:-Όχι, τώρα θα τα πούμε, στο ημίχρονο στο οικόπεδο, πάμε γιατί θα βάλουν άλλους
στη θέση μας και δεν θα παίξουμε μπάλλα.
(Φεύγουν)
Κώστας:-Που τα θυμήθηκες με τόση λεπτομέρεια ρε;
Γιάννης:-Μα μούχε μείνει απορία. Πώς τούρθε η ιδέα;
Κώστας:-Και γώ τόχα απορία. Μα το σκέφτηκα μετά απο χρόνια.
Γιάννης:-Για λέγε.
Κώστας:-Σου λέει «Εσείς ρε πούχετε το θράσος να μας βγάζετε και λόγους για τους αρχαίους λες και
οι απόγονοι του Λεωνίδα πούπε το μολών λαβέ είστε εσείς κι όχι εμείς που βγάζουμε το φίδι απ’την
τρύπα, εσείς είστε βουτηγμένοι στα σκατά και απ’όπου και να σας πιάσει κανείς βρωμάει. Σας λέμε να
βγείτε σαν άντρες να ακουστεί κι απο σας κι απο μας τι συμβαίνει στη χώρα μας να το ξέρουν όλοι και
σείς μας εκβιάζετε απολύοντας απο τις δουλειές τους και τους συγγενείς μας, να πεινάσουν κι άλλες
οικογένειες κι όχι μόνο οι δικές μας που ζούνε από ελεημοσύνη συγγενών και γειτόνων κι έτσι όποιος
μας αγγίζει είναι σαν να μολύνεται. Ε, θα γίνω κι εγώ έτσι που από όπου να με πιάσετε να βρωμάτε
αλλά με πραγματικά σκατά, όχι με τα σκατά της εξουσίας που έχετε εσείς». Κάπως έτσι θα τούρθε η
ιδέα.
Γιάννης:-Μεγάλε , πώς το σκέφτηκες; Αλλά είπαμε, εσύ είσαι διανοούμενος! Χαχα. Κάτσε τώρα
μούρθε και μένα ιδέα. Θάλεγε από μέσα του ο Γράδος «και εμένα ύστερα για να μου φύγουν τα σκατά,
κάνω ένα μπανάκι κι είμαι σένιος. Ενώ τα δικά σας τα σκατά δεν φεύγουν, γιατί είναι στο μυαλό σας
και στην ψυχή σας και για να φύγουν πρέπει να παραιτηθείτε απ’τις θέσεις πούχετε βολευτεί και σιγά
μην το κάνετε, άσε που επειδή θα χαλάγατε την πιάτσα θα σας έβαζαν να τραβάτε κι εσείς αυτά που
τραβάμε εμεις, οπότε λέτε να λείπει το βύσσινο. Πάρτε την κουράδα σας λοιπόν , χλάάτς Μα ποιός
είμαι; Ο Γεωργουσόπουλος που γράφει τις αναλύσεις στις εφημερίδες; Με κουλτούριασες και μένα.
Με διανοούμενο αν κοιμηθείς το πρωϊ θα κουλτουριάσεις..
Κώστας:-Ακόμα δεν τον είδαμε διανοούμενο τονε βγάλαμε. Σιγά τον κουλτουριάρη. Κι απο
ανακλαστικά σκίζεις, πρίν 20 χρόνια κοιμόμασταν μαζί τώρα σούρθε ιδέα, χμμ, πλάκα-πλάκα ωραία
ήταν η ιδέα που είπες με το «ένα μπανάκι και μου φύγαν τα σκατά»
Γιάννης:-Σ’άρεσε ; Και γω νόμισα πως θα μούριχνες κι άλλη σφαλιάρα. Θυμάσαι;
………………………………………..

Αυτό παίχτηκε άλλη μια φορά με τον Δημήτρη της Ματούλας στον ρόλο του Γιάννη (και τον
Γιώργο του Χρήστου της σελ.71 στον ρόλο του Κώστα). Όταν φέτος το φθινόπωρο ο
Ιρακινός δημοσιογράφος πέταξε τις αρβύλες στον Μπους (και «κατά την ακινητοποίησή του»
το μάτι του τούγινε τούμπανο και κάτι πλευρά του σπάσανε) δεν είχα ακόμα βρει
ηλεκτρονική διεύθυνση του Γιάννη, είχα όμως του Δημήτρη και του έστειλα την είδηση με
τίτλο «Ο Γράδος ζει. Στο Ιράκ» και με σχόλιο «Θα τόδες και στην τηλεόραση φαντάζομαι».
Πήρα την απάντηση «Κύριε τώρα βεβαιώθηκα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι θα
τους τα σπάσουν τα παϊδια άμα κάνουν κάτι κι όμως το κάνουν». Ο δε Γιάννης ήταν ο μόνος
μαθητής που μου ζήτησε αντίγραφο, να τόχει να το διαβάζει, του ημερολόγιου του
κυρ Βαγγέλη, γνωστότερου ως απλώς «παπού», προέδρου του συλλόγου των αντιστασιακών
της Γλώσσας στον καιρό της κατοχής (βεβαίως θα επανέλθουμε σε αυτό!) για το οποίο τους
μιλούσα, συν τοις άλλοις , και για να δούνε και διαφορές και ομοιότητες ζωής και θεάτρου.
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Όταν πριν κάτι μήνες ήταν να φύγουμε από Γλώσσα είπα στη Μαρία να μου πει εκείνη,
σκεπτόμενη σαν γυναίκα πιθανώς, τι δώρο να πάρω για την Ματούλα μην πάρω κάνα βιβλίο
ή δίσκο με κριτήριο καμιά μονομανία μου και απορεί η Ματούλα αν το πήρα για κείνη ή για
μένα, και η Μαρία μουπε μια μάρκα αρώματος να το βρω στο Χόντος Σέντερ κάποια στιγμή
που θα πήγαινα Αθήνα. Όμως τα μεγάλα πνεύματα κυριολεκτικά συναντώνται: Με το ίδιο
σκεπτικό η Ματούλα είχε ρωτήσει τον Κώστα (πράκτορα εφημερίδων Σκοπέλου, που
πούλαγε και βιβλία που τα διάλεγε συμβουλευόμενος και τον Βασίλη (που θα δούμε και θα
ξαναδούμε)) τι σόϊ βιβλία αγοράζω για να μην πάρει κάποιο βιβλίο που θα απορώ γιατί μου
το πήρε. Κι όταν πήγα στο περίπτερο να της δώσω το δικό μου σακουλάκι εκείνη μουδωσε το
δικό της, πριν αποχαιρετιστούμε και πιο συγκινητικά. Το βιβλίο που μου πήρε έχει τον τίτλο
«Τα έκτακτα στρατοδικεία της περιόδου 1946-1960» (Νίκου Μιχιώτη), διάνα και της
Ματούλας και του Κώστα. Και όσο παρόμοιες και σαν αμοιβαίος καθρέφτης ήταν οι
κινήσεις μας για να βρούμε δώρο ο ένας στον άλλο, άλλο τόσο παρόμοια είναι η αφιέρωσή
της παρόμοια με αυτό που νιώθω ότι οι τελευταίες εδώ σελίδες θέλουν,όσο μπορούν, να πουν
κάτω απ’τις λέξεις των σκηνών που διηγούνται απ’τό σχολείο.Να η αφιέρωση της Ματούλας:
«Να ξέρεις ότι είσαι ένα κομμάτι απ’εμάς και όπου και να είσαι θα σε σκεφτόμαστε. Με
πολλή αγάπη. Ματθίλδη, Γιάννης, Δημήτρης, Νίνα. Γλώσσα Σκοπέλου 18/7/08»
Όταν παιδιά με ρώταγαν πότε θα φύγω απ’την Γλώσσα έλεγα «όταν αποφοιτήσει ο
Λαγουδάκης» και ένα χρόνο μετά «όταν αποφοιτήσει κι αδελφός του Λαγουδάκη» (αδελφοί
Λαγουδάκη είναι ο Δημήτρης κι ο Γιάννης που λέγαμε και που λέμε) όταν αποφοίτησαν κι οι
δυο και με ρώταγαν παιδιά έλεγα «όταν αποφοιτήσουν και τα παιδιά των Λαγουδάκηδων,
ζωή νάχουμε», και αν με ρώταγαν συνάδελφοι πρόσθετα* «Μέχρι τον καιρό που αδέλφια ,
κουνιάδοι κλπ χρειαζόμαστε αλληλοϋποστήριξη σε ιατρικές επισκευές δεν βιαζόμαστε».
(Βεβαίως τα ζόρια δεν σε ρωτάνε για πότε τα προγραμμάτιζες, ούτε έρχονται με καμιά
στάνταρ σειρά, πρώτος την έπαθε ο μικρός μας αδελφός. Καρκίνο του πνεύμονος. Πιθανόν
από το τσιγάρο (το ξανάκοψε στο Λύκειο πουκανε 8-ωρες προπονήσεις κι έγινε ρίπτης,
αργότερα το ξανάρχισε σαν φοιτητής και συνδικαλιστης και τελικά καθηγητής (βιολόγος).
Την ίδια χρονιά την έπαθε κι ο αδελφός του Γιώργου, του πατέρα του Δημήτρη και του
Γιάννη. Κι άλλοι. Θα επανέλθουμε αργότερα. Πριν προχωρήσουμε πιο συστηματικά
παρακάτω ας συμπληρώσουμε όσα μας διέφυγαν στην πορεία:)
Το περιστατικό με τον αντιστασιακό του ΙΡΑ που αναφέρθηκε στη σελ.40 είναι από ένα βιβλίο του
Χάρη Μπότσαρη (για διασυνδέσεις ΠΑΣΟΚ και τρομοκρατίας; Ή κάτι σχετικό. Δεν θυμάμαι τον
τίτλο.Ήταν για άλλες εικασίες,πολλά χρόνια πριν την σύλληψη Ξηρού, Κουφοντίνα, Γιωτόπουλου κ.α)
Ο Γρηγόρης της σελ.36 επίσης μου δάνεισε και το «Ο χορός των επτά πέπλων» του Τομ Ρόμπινς.
Ο Γιώργος της σελ.2 ήταν καθ’έξιν και κατ’έξακολούθησιν και , ως απεδείχθη, εκ πεποιθήσεως,
μετεξεταστέος (κι όχι από χαζομάρα: μια φορά που έμαθε φυσική από κάποια καλοκαιρινά ιδιαίτερα
ήρθε το Σεπτέμβρη κι έγραψε 18), δηλαδή: Μια φορά του παίρνω ένα σκονάκι, του το παίρνω δεύτερη
(το ίδιο)….τελικά του το πήρα επτά φορές και σηκώνεται να φύγει (τέρμα τα εφεδρικά). «Εφτά φορές
τάγραψες, δεν ταμαθες; Τελικά εσύ πρέπει να ξενύχτησες πιο πολύ απ’τους άλλους» Μου λέει
ύστερα έξω (για να μου πει ότι είτε περάσει είτε μείνει κερδίζει;) «Αν πέρναγα κύριε θα μ’έβαζε ο
πατέρας μου να δουλέψω» «Ενώ τώρα θα σου βάλει ιδιαίτερο φυσική;» (σε αυτά που δεν έκανε
ιδιαίτερο για Σεπτέμβρη οι απαντήσεις του έμεναν κλασσικές «Τι νιώθει ο Μεσολογγίτης που λέει στο
ντουφέκι του «τι σ’έχω εγώ στο χέρι οπου εσύ μου’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει»;» «Δεν ξέρω
κύριε, μήπως λιγούρα;») Τον έβγαζα έξω απ’την τάξη για να μη λέει καλαμπούρια στους διπλανούς
και σε λίγο γελάγανε και οι μη διπλανοί (ή ίσως και παιδιά κι άλλων τάξεων) από μηνύματα στα
κινητά («σε είδα στο ποδήλατο να μου γελάς με τρέλα και τότε εκατάλαβα πως τουλειπε η σέλλα»).
Μια φορά που είδα στην Αθήνα τον Λούκυ Λούκ πουχει εξώφυλλο τον Λούκυ Λούκ να τις βρέχει
στον κώλο στον Μπίλλυ δε κιντ του τον πήρα για δώρο. Όταν έμαθα ότι μερικές γυναίκες βγάζουν
αιμορροϊδες στη γέννα από το ζόρισμα, μουρθε ο συσχετισμός (στα σοβαρά, όχι ως ευφυολόγημα) ότι
*Στην αρχή πρόσθετα και ότι ο λόγος που θα καθόμουνα μέχρι να αποφοιτήσει ο Δημήτρης ήταν «επειδή ήθελα
να δω μια γενιά παιδιών από την α΄ γυμνασίου μέχρι την Γ λυκείου για νάχω ολοκληρωμένη άποψη για το πώς
απορροφούν την φυσική σε όλες τις διάφορες ηλικίες και πως σχετίζεται η απόδοσή τους στην αρχή της εξαετίας
με την απόδοσή τους στο τέλος, διότι ποτέ μέχρι τότε δεν είχα δει πορεία ολόκληρη παιδιών σε όλες τις αλλαγές
της εφηβείας κλπ κλπ» Κούνια που με κούναγε! Σιγά το ευρύ κι ενδιαφέρον ζητούμενο και σιγά το αντικείμενο
και τις συνέπειες του όποιου πορίσματος!! Και σιγά την δυσκολία του να τα καταλάβεις όλα αυτά! Άμα μπαίνεις
κάθε μέρα στην τάξη και αμα συζητάς και με συναδέλφους για τα παιδιά όλα αυτά μαθαίνονται από μόνα τους .
Ένα απ’τα τα πράγματα για τα οποία ευχαριστώ τη Γλώσσα είναι που μουδειξε κι ότι όλα αυτά «δεν είναι
ζητούμενα αλλά δεδομένα», που λένε

88

κι εγώ τις έβγαλα από το ζόρι που έβαζα για να πατάω τις φωνές στον Γιώργο (φωνές που ακουγόταν
ως έξω στη Ματούλα χωρίς καν ναμαι σε αίθουσα προς τον δρόμο αλλά σε εσωτερική, άρα ενοχλούσα
και τις ενδιάμεσες αίθουσες. Μια φορά ρώτησα τον Γιάννη τι να κάνω για ναχουν αποτέλεσμα οι
φωνές μου. Είπε «Εσύ φωνάζεις όσο κανείς και κατ’ευθείαν μετά γυρνάς στην κανονική φωνή και
κάνεις μάθημα, οπότε τα παιδιά το παίρνουν και σαν παιχνίδι, σαν να ακούν τον Κωνσταντάρα και να
τον ρυθμίζουν και με τηλεκοντρόλ. Τέτοια ένταση φωνής πρέπει αφ’ενός να μη γίνεται συχνά,
αφ’ετέρου να συνοδεύεται από κάτι που να δείχνει ότι συνέβη κάτι ιδιαίτερα κακό και που θαχει
ιδιαίτερες συνέπειες. Αν φωνάξεις θα μείνεις μετά για λίγο αμίλητος, π.χ. κοιτώντας έξω απ’το
παράθυρο, ενώ θαχει πέσει παγωμάρα. Και είτε μετά αλλά ήρεμα, είτε πριν αλλά άγρια, θα πεις
«Θέλετε ν’αλλάξω φύλλο;» άσε τη λέξη «φύλλο» μην τη λες , μπορούν να την ακούσουν σαν
«φύλο» με ένα λ και να ξαναρχίσει σούσουρο» «Μουδωσες ιδέα: Θα περιμένω να’ρθουν αποκριες να
φέρει η Τασούλα από κείνα τα δόντια δράκουλα, θα φωνάξω , θα κοιτάξω έξω απ’το παράθυρο να
πέσει παγωμάρα, θα φορέσω χωρίς να με δουν τα δόντια και ξαφνικά θα γυρίσω και θα πω
δρακουλιάρικα «Θέλετε ν’αλλάξω;» «Χαχαχα! Ε, ποτέ δεν θα σου φύγουν οι αιμοροϊδες») Πήγε
νωρίς-νωρίς φαντάρος ο Γιώργος και όταν μου τόπε ο πατέρας του πρόσθεσε «Λέτε να του βάλουν
εκεί μυαλό ή αυτοί θα βάλουν μυαλό απ’αυτά που θα τους κάνει;».Τον Λούκυ Λουκ με την
Καλάμιτυ Τζέιν ήθελα να τον πάρω στην Βαγγελιά που της έμοιαζε σε πολλά (κι όχι μόνο για το ταε
κβο ντο που έκανε) αλλά εκεί που δεν τον έβρισκα στην Αθήνα τον είδα ξαφνικά στη Ματούλα και
μάλιστα ως πάνω-πάνω τεύχος, δεν χρειάστηκε καν να ψάξω τα αποκάτω. Το «μεγάλο ρεμάλι» του
Ράϊζερ δεν λέω σε ποιόν το πήρα, πάντως όχι στον Γιάννη, αρκετές ιδέες τέτοιου τύπου κατέβαζε κι
από μόνος του, δεν του χρειάζονταν κι άλλες. Στον Βύρωνα και στον Αλέκο που κάποτε πήγαν να
μιμηθούν Σεφερλή εξήγησα γιατί το χιούμορ το δικό τους και του Αντώνη και του Κώστα
και…και…και… (π.χ. στην φάρσα που μας κάνανε με την «Δίκη του κλεφτοκοτά» και με τις
παρωδίες καθηγητών σε στίχους για μελωδίες ραπ που έγραφε ο Βύρωνας (σε ώρα μαθήματος
κάνοντας πώς δήθεν κρατάει σημειώσεις) , με τον Αλέκο να κάνει με το στόμα τα ηχητικά εφφε και
τον Κώστα τα χορωδιακά τύπου τσηρλήντερ) δεν έχει καμιά σύγκριση με του Σεφερλή (Α! Μην
συμπεράνουμε απ’αυτό που είπα πριν ότι άρα ο Σεφερλής έχει το χιούμορ του Ράϊζερ! Κι ακούς εκεί!:
Ήρθε στην Γλώσσα καλοκαίρι κι έβαλε τσουβάλια στα κάγκελα στην αυλή του σχολείου μην έρθουν
να τον δουν απ’έξω τζαμπατζήδες!! Ε, και δεν πηγαίνανε δυο διαζώματα παραπάνω στην ανηφοριά
όσες γιαγιάδες και θέλαν να τον δουν και δεν θέλαν να πληρώσουν; Και δεν έφτανε που τάβαλε τα
τσουβάλια, δεν τάβγαλε καν πριν φύγει! Σε χωριό χιλίων κατοίκων θάβγαζε λεφτά; Τι είναι ο
κάβουρας τι είναι το ζουμί του; Όχι μόνο δεν πήγα αλλά ξεσπιτώθηκα και για να μην τον ακούω καν
(απ’το μπαλκόνι μου τον έβλεπα και τζάμπα) ενώ στον παλαιστή Τρομάρα πήγα και είπα και στα
παιδιά. Μόνο του ελαφρυντικό είναι το αν (ΑΝ) κάποιοι Γλωσσιώτες τον «παρέσυραν». Σίγουρα όχι
του πολιτιστικού συλλόγου (θα δούμε τι εκδηλωσάρες κάναν εκείνοι) Μα είμαι με τα καλά μου;
Τελειώνω με γκρίνια; Ενώ είχα πει ότι ούτε καν γκρίνια περί μεταρρυθμιστών της παιδείας δεν θα
κάνω; Μα δεν τελειώνω, τώρα αρχίζω. Και αν τώρα αρχίζω τότε όλα όσα λέγαμε ως εδώ τι ήταν;
Ήταν το πώς η Γλώσσα σου μεταρρυθμίζει την ιδιοσυγκρασία και σε βοηθάει να ξεχάσεις αυτά που
ήξερες (Εννοώ αυτό που η Λένα έλεγε «στην Γλώσσα θα σου φύγουν οι νευρώσεις των πόλεων»
Δεν είπα «και αυτά που ήξερες», αλλά σκέτο «αυτά που ήξερες». Μη το πάμε αλλού! Από πλευράς
παιδείας εννοώ αυτό που λένε «μόρφωση είναι ότι σου μένει όταν ξεχάσεις όσα έμαθες» και αυτό που
λένε «την καλύτερη διδασκαλία ο δάσκαλος την κάνει την στιγμή που μαθαίνει ο ίδιος κάτι
καινούργιο». Μέχρι εδώ όλοι μας, κι η Λένα κι ο Γιάννης, κι η Μαρία κι εγώ κι όλοι μας μαθαίναμε
απ’την Γλώσσα κάτι καινούργιο (Για τη Γλώσσα κάτι παλιό και δεδομένο, για μας καινούργιο και
ζητούμενο. Μα όχι ζητούμενο και για την μεταρρύθμιση απ’το υπουργείο!( Όχι ότι δεν θα βοήθαγε κι
εκεί, αλλά το να μάθουν κάτι τέτοιο και εκεί, ή στο αντίπαλο στρατόπεδο (του εκπαιδευτικού
συνδικαλισμού ή αντιεξουσιαστικού χώρου) είναι τόσο απίθανο όσο πάντα ήταν το γνωστό «να γίνουν
οι σκεπτόμενοι κυβερνώντες (ή αντιπολίτευση ή αντιεξουσιαστές) ή να γίνουν οι κυβερνώντες (ή η
αντιπολίτευση ή οι αντιεξουσιαστές) σκεπτόμενοι». Πριν προχωρήσουμε ας ανακεφαλαιώσουμε όλα
τα μέχρι τούδε και σε στυλ «μαθήματος», π.χ. με τρόπο που να μην είναι συνεχής ροή λόγου χωρίς
σπάσιμο σε παραγράφους, αλλά ναναι π.χ σπάσιμο σε φράσεις θεατρικών διαλόγων (Τα είδαμε τη
στιγμή που τα μαθαίναμε εμείς μα ας τα δούμε και τη στιγμή που τα μαθαίνουμε σε άλλους (το
«μαθαίνω» είναι ρήμα και αμετάβατο και μεταβατικό) Είναι πολύ εύκολη η συνταγή: Αν έχεις μια
μπάνκα στίχων (υπάρχουν κι έτοιμες, π.χ. στιχάκια.τζιαρ ή κάπως έτσι) και αν ακούς τα νέα, και τα
γύρω και τα μακρινά, του καιρού στον οποίο θα γίνει το μάθημα, τότε τα μεν συναισθήματα τα
αποδίδουν επιλογές απ’την μπάνκα ως «σάουντρακ» , τις δε σκέψεις που σου δημιουργούν τα μακρινά
νέα και τα γύρω σου ως «στόρυ» τις λες εφαμόζοντας τις μακρινές σε πρόσωπα γύρω σου για να μη
φαίνονται «άσχετες-ως-πολύ- μακρινές» και εφαρμόζοντας τις κοντινές σε πρόσωπα μακρινά αλλά που
ακούγονται στα νέα των 8 μ.μ. για να μη φαίνονται «άσχετες-ως-πολύ-τοπικές»)))). Βγαίνοντας απ’το
στρίμωγμα στη γωνία πολλαπλής παρένθεσης λέμε κι ότι οι σελ. 90-140 είναι ένα ΥΓ με απλώς μια…
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…ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
(γραμμένη όμως πέντε χρόνια μετά τα όσα ανακεφαλαιώνει
και πέντε (ΥΓ.5+;) χρόνια πριν την τωρινή ανάγνωσή της)
(Η ανακεφαλαίωση είναι απλώς το «Λυσιστράτη εν Γλώσση», το αντιπολεμικό μιούζικαλ
που ανέφερε ο πίνακας περιεχομένων στη σελίδα εισόδου στο σάιτ ΜπαλκόνιΑιγαίουΝιούς.
Το γιατί οι παρούσες 90 πρώτες σελίδες του ΓλώσσαΣκόπελοςμπλούζ αποτελούν όχι μόνο
πρόλογο του ομώνυμου σάιτ αλλά και επίλογο του παρόντος σάιτ το λέει το επόμενο pdf*)
Κανονικά, ο τρόπος που θα τερματίζαμε στις 90 σελίδες του «προλόγου» τις τελικά πολύ
πάνω από 400 σελίδες του όλου έπρεπε να είναι π.χ. φωτογραφίες από τα παραλειφθέντα.
Αλλά αφού αυτές δεν έχουν μόνο φύση αλλά και πρόσωπα, που χωρίς τις ιστορίες από τις
οποίες συστήνονται δεν νιώθει κανείς τι μεταφέρουν, γι’αυτό ας βάλουμε μόνο φωτογραφίες
από τους φίλους που, διαβάζοντας μέχρι εδώ, γνωρίσαμε πιο καλά απ’όλους…

*Μη την σπάμε τώρα με το αυτονόητο, αλλά τον αν το επόμενο pdf κάνει το βιβλίο να φαίνεται όσο
ελκυστικό όσο άλλα αυτό οφείλεται στην συντομία του pdf και στο ιδίωμά που θυμίζει πίσω εξώφυλλο
βιβλίου που προσπαθεί να πιάσει την προσοχή πελάτη, χωρίς όμως και να σημαίνει ότι σε αυτό
αποσκοπεί. Το βιβλίο αυτό ΔΕΝ πωλείται. Αναρτάται, διαβάζεται, και παράγραφοί του διαβάζονται ή
μεταβιβάζονται από μνήμης προφορικά ή εκτυπώνονται ή φωτυπούνται από αναγνώστες που κάτι
τους έκανε εντύπωση και θεωρούν ότι κάτι παρόμοιο θα νιώσουν και φίλοι τους αν τις δούν. Τότε
γιατί το γράψαμε το pdf; Απάντηση: Επειδή η συντομία έχει και διαύγεια, και φίλοι μας συχνά μας
λένε ότι για μεγάλο διάστημα στις διηγήσεις μας δεν καταλαβαίνουν πού οδεύει το όλον και ότι μόνο
οι επί μέρους παράγραφοι έχουν σαφή λόγο ύπαρξης…Το οτι το pdf θυμίζει και πιασάρικο στυλ
συνδυασμού κουλέρ λοκάλ με το στοιχείο «εξότικ», σαν αυτά που συνιστά ο Νίκος Παπανδρέου, ε
αυτό είναι δυστυχής παρενέργεια της συντομίας, και μετά βδελυγμίας διαχωρίζουμε θέση από αυτόν
και διευκρινίζουμε ότι τον θεωρούμε ικανό μέχρι και να είναι δημιουργός του, εξυβριστέου δημοσίως,
όρου «υπουργείο πολιτισμού και τουρισμού» (όρου ο οποίος θεωρούμε ότι σίγουρα προήλθε από τον
ιδιωματισμό “department of arts and farts”)
Γιάννης Αλεβίζος, 13 Απριλίου 2012
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Τι τυχερή που είμαι που έχω εσένα για μαμά μου, εσένα για μπαμπά μου
κι εμένα για εαυτό μου
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Σούζυ, Λένα, Γιάννης…
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