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17 Νοεμβρίου 1973, Πολυτεχνείο Αθήνας
Προσπάθεια θεατρικής αναβίωσης
στο γυμνάσιο Γλώσσας Σκοπέλου
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Χούντες κι ελευθερωτές                                                                                                    
Αιώνιο ζεύγος;

Αλλοίμονο στο έθνος που με κάθε τύραννο Χάρηκα που η βόμβα μου αστόχησε. Αυτός είναι μαριονέττα
δεν γεννά κι έναν τυραννοκτόνο αντικαστάσιμη κι εγώ είμαι αγωνιστής, όχι δολοφόνος

Αλέξανδρος Παναγούλης Αλέξανδρος Παναγούλης

Τίτλοι επεισοδίων της πλοκής:
1. Ο κοριός
2. Οι παρόντες
3. Οι απόντες 
4. Οι φύλακες
5. Ο δρόμος
6. Το μήλο κάτω απ’τη μηλιά
7. Η μηλιά πάνω απ’το μήλο
8. Αν δεν ταιριάσουμε πώς θα συμπεθεριάσουμε;

Σελίδες  αντί προγράμματος θεάτρου:
1.Σελίδες  για πρόβα χορωδίας 

2. Συμπεράσματα για το νόημα της 17ης Νοέμβρη

«...Υπό μια έννοια χάρηκα που αστόχησε  η βόμβα μου κατά ένα μέτρο όταν περνούσε το 
αυτοκίνητό του. Είμαι αγωνιστής, όχι δολοφόνος. Και το να πολεμήσεις εναντίον μιας χούντας 
δεν σημαίνει να σκοτώσεις τον ηγέτη της που είναι απλώς ένας παλιάτσος-μαριονέτα που την 
παίζουν ξένα συμφέροντα, ούτε να σκοτώνεις τους τελείως αναλώσιμους  αστυφύλακες ή 
στρατιώτες της, εκ των οποίων αν κάποιους σκότωνα δεν θα μπορούσα να αντέξω τις τύψεις. Το
να πολεμήσεις μια χούντα σημαίνει να την αφοπλίσεις, και αυτό σημαίνει οτι ένας μεγάλος 
αριθμός στρατιωτών δεν θα υπακούσει τις εντολές της, και το να τους προτρέψει κάποιος σε κάτι 
τέτοιο σημαίνει οτι θα τους αποδείξει πως  είναι ανθρωπίνως δυνατόν να αντέξει τις συνέπειες 
αυτής της ανυπακοής, όπως απέδειξα γράφοντας στον ηγέτη σας οτι είναι παλιάτσος σε όλες τις 
αιτήσεις χάριτος που μου φέρατε να υπογράψω για να μη εκτεθεί το καθεστώς σας ενώπιον  των 
διεθνών οργανισμών που είχαν αντιρρήσεις για την εκτέλεσή μου, και για να μη φανείτε
ταυτόχρονα ανίσχυροι ενώπιον των ανθρώπων που θέλατε να τρομοκρατήσετε. Η αγόρευσή μου 
δεν είναι περιφρόνηση του στρατοδικείου, διότι εσείς ούτε δικαστήριο είστε αφού είστε απλώς 
προϊστάμενοι βασανιστών, και ούτε και στρατιωτικοί είστε διότι δεν είστε στρατιώτες αλλά 
λιποτάκτες. Εγώ λιποτάκτησα απο τον στρατό σας για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, όπως την 
υπηρετώ κάθε μέρα στον θάλαμο βασανιστηρίων, εσείς λιποτακτήσατε απο την χώρα σας με το 
να μη λιποτακτήσετε απο έναν στρατό που δέχεται διαταγές εναντίον της χώρας του και του λαού 
της. Αλλοίμονο στο έθνος που με κάθε τύραννο που γεννά δεν γεννά κι έναν τυραννοκτόνο.»

Αλέξανδρος Παναγούλης

Σημ: Το 3ο επεισόδιο είναι απο βιβλίο της Κωστούλας  Μητροπούλου, τα μη μυθιστορηματικά μέρη των
επεισοδίων 6,7 είναι απο βιβλία του Χρόνη Μίσσιου κι απ’το βιβλίο του Κώστα Μαρδά περί Παναγούλη.
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Μετά το καμπανάκι* που δείχνει οτι σε λίγο σηκώνεται η αυλαία:

Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, 
όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα ,        

παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα
κι εσύ μιλάς σαν πτώμα.

Ο λαός , ο λαός στα πεζοδρόμια 
κουλούρια πουλάει και λαχεία,                                            

κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια  στα υπουργεία, 
αιτήσεις για την Γερμανία. 

Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες,                                                                                               
εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες,  
η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί                                                                                  
την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί.

Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει,     
στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί,                                                                           

στέκεις στο περίπτερο διαβάζεις            
φυλλάδες με μιάμιση δραχμή.

Όχι, όχι αυτό δεν είναι τραγούδι,                                                                                            
είναι η τρύπια στέγη μιας παράγκας,                                                                                                 
είναι η γόπα που πέταξε ένας μάγκας                                                                                          

κι ο χαφιές που μας ακολουθεί.
Σαββόπουλος

*Πριν το καμπανάκι, κατά την προσέλευση του κοινού, παίζονταν φυσικά τα πασίγνωστα 
τραγούδια της αντίστασης .
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1. Ο κοριός

(Νεαρός αστυνομικός στο σπίτι του με ακουστικά. Του μιλάει η σύζυγος καθως γυρίζει απο μαγαζιά 
με σακκούλες με καινούργια ρούχα)

-Αααα! Δεν το πιστεύωω! Ακόμα εκεί είσαι; Μπορείς Χριστιανέ μου να μου πείς τι ακούς όλη 
μέρα; Αστυνομικό παντρεύτηκα ή ροκά; Όλη μέρα με τα ακουστικά είσαι. Να σου φέρω τη 
στολή; Να μη ξεχάσω και τι δουλειά κάνεις.

(Ο άντρας της κάνει νόημα οτι δεν ακούει)
-Χαίρω πολύ. Το ότι δεν ακούς το ξέρω και μόνη μου. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Κάτσε να 
κάνω μια δοκιμή. Το ξέρεις το αίνιγμα με τον μπάτσο που τραγούδαγε Θεοδωράκη; 

(Κάνει νόημα ότι δεν ακούει)
-Έτσι μπράβο! Αν τ’ακούσει ή θα γελάσει ή θα με βρίσει. Τι απ’τα δυό; Σάμπως ξέρει πια κανείς 
ακόμα κι ο άνθρωπός του τι είναι πολιτικά; Ποιός τολμάει να μιλήσει ανοιχτά;. Αν με ακούει 
πάντως αδύνατον να μη αντιδράσει. Λοιπόν; Γιατί ο μπάτσος τραγούδαγε Θεοδωράκη στο 
δρόμο;... Να το πάρει το ποτάμι; Για να πιάνει όποιον πέρναγε. Με τι κατηγορία; Ότι άκουγε 
Θεοδωράκη που απαγορεύεται. Χά(Παυση) Ξαναχά. Πώ-πώ, μοναξιά! Μόνη μου τα λέω μόνη 
μου τ’ακούω, μόνη μου γελάω. Αν και από μια άποψη έχει κι αυτό τα καλά του. Πιο ελεύθερα 
εκφράζομαι. Ας όψεται ο πατέρας μου που ήταν εθνικόφρων κι ήθελε να με παντρέψει με 
αστυνομικό γιό φίλου του που ήταν εθνικόφρων κι αυτός, μη χαθεί το κελεπούρι. Κι ας όψεται κι 
η στραβομάρα μου πούθελα νάχω το μεγαλόσταυρο της καλής κοπέλλας κι έκανα ότι μούλεγαν. 
Νάτα τα καλά τώρα. Να λέω τη γνώμη μου ανοιχτά μόνο όταν βουλώνει τ’αυτιά του. Να πώ και 
κάνα πιο χοντρό, αλλά μη μας ακούσουν οι γείτονες...

(Κλείνει εν τω μεταξύ τα παράθυρα)
...εμείς τους φοβόμαστε πιο πολύ κι απ’όσο μας φοβούνται αυτοί πούμαστε μπατσοοικογένεια, 
φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Να το χοντρύνω λοιπόν το παιχνίδι ή παίζω 
με τη φωτιά που λέει ο λόγος;

(Στο μιλητό)
Τρείς κι εξήντα παίρνετε , κόσμο για να δέρνετε. Καμμιά αντίδραση. Αν τόχε ακούσει θα μ’είχε 
δείρει και μένα. Και τζάμπα, χωρίς ούτε τρείς κι εξήντα. Κάτσε να το βγάλω το απωθημένο με 
κάνα ντεσιμπέλ παραπάνω. Να του ρίξω στ’αυτιά.

(Πιο φωναχτά και απο πιο μακριά και έτοιμη να φύγει τρέχοντας)
Τρείς κι εξήντα παίρνετε , κόσμο για να δέρνετε!
Ααχ το ευχαριστήθηκα.

(Ξαφνικά αυτός αντιδρά, βγάζει το ένα ακουστικό, αυτή τινάζεται)
-Καλά ρε γυναίκα , το ξέρω οτι τρείς κι εξήντα παίρνουμε, γι’αυτό κάνω υπερωρίες και παίρνω 
δουλειά στο σπίτι, κι ακούω κασετες απ’την υπηρεσία. Μαγνητοφωνούν όλη μέρα οι κοριοί μας 
αυτούς που παρακολουθούμε και τώρα ακούμε εμείς μη λένε τίποτε απαγορευμένο ή κάνα 
μυστικό, καμμιά συνωμοσία...
-Τον Τζέϊμς Μπόντ παντρεύτηκα;
-Όχι να το παινευτώ αλλά ...

(Ξαναβάζει το ακουστικό. Η γυναίκα του ξεφυσάει με ανακούφιση)
Ούφ , πήγε η ψυχή μου στη Κούλουρη, νόμισα ότι τ’άκουσε όλα όσα είπα. Κάτσε να δοκιμάσω 
άλλο ένα ανέκδοτο. Πέρναγε ο Παττακός μπροστά απ’το άγαλμα του Ρήγα Φερραίου και 
ξαφνικά ακούει το άγαλμα να του μιλάει:Παττακέ έχω ένα παράπονο απο εσάς. Στου 
Κολοκοτρώνη το άγαλμα βάλατε και άλογο. Θέλω κι εγώ άλογο» Κάγκελλο ο Παττακός, τα λέει 
στον Παπαδόπουλο, δεν τον πίστευε. «Πάμε μαζί να στο πεί κι εσένα» του λέει. Πάνε μαζί κι 
ακούνε τον Ρήγα Φερραίο να τους λέει «Παττακέ, άλογο σου ζήτησα και μούφερες μουλάρι;» 

(Ο άλλος χαμπάρι)
-Στου κουφού την πόρτα πάρ’την πόρτα και φύγε που λένε. Πάω να μαγειρέψω για βράδυ. Ααχ, 
τι καλό πράγμα αυτά τα ακουστικά, μ’ένα σμπάρο δυό τρυγόνια, και υπερωρίες πληρώνεται να
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πληρώσουμε τις δόσεις για το σαλονάκι με τα δανέζικα πούναι της μόδας και μπορώ και του 
μιλάω ελεύθερα αφού δεν μ’ακούει, αυτό θα πεί επικοινωνία σε ζευγάρι. Γειά σου βραδυνέ 
χαφιέ.

(Βγάζει το ένα ακουστικό πάλι)
-Πώς με είπες;
-Κάτι για βραδυνό καφέ είπα, κάνει κακό. Θα μαγειρέψω ελαφρά.

(Μόλις φεύγει, ο άλλος βγάζει τα ακουστικά)
Αμάν πιά, φαγούρα μ’έπιασε στ’αυτιά μ’αυτά τα καρούλια. Πώς κρατήθηκα και δεν γέλασα! Και 
γαμώ τα ανέκδοτα. Αν όμως τα λέει για να με ψαρέψει; Και να με ψαρέψει ως αριστερή κάτι πάει 
κι έρχεται. Αν την έχει βάλει η υπηρεσία όμως για να δεί αν κάνω νερά; Νάχω εμπιστοσύνη; Μας 
είπαν στη υπηρεσία να μην εμπιστευόμαστε αυτά που κάνουμε σε κανέναν, ούτε στη γυναίκα 
μας. Μήπως τρελλάθηκα; Αυτοί μας τόπανε μήπως η γυναίκα μας είναι αριστερή, εγώ την 
υποψιάζομαι μήπως είναι βαλτή της χούντας. Παντως κι εγώ ήθελα να της πώ ένα ανέκδοτο. Και 
θέλω τόσο πολύ να της το πώ που θα το πώ φωναχτά. Αλλά τώρα που δεν ακούει. Κοίτα χάλι, 
κυριολεκτικά μας έκανε και παραμιλάμε αυτό το κωλοεπάγγελμα. Και δεν είναι καν ανέκδοτο, 
αλήθεια είναι . Όταν είπε ο Παπαδόπουλος «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» ο γέρος ο 
Παπανδρέου είπε «Ελλάς  Ελλήνων Χριστιανών Καθολικώς Διαμαρτυρομένων» Από ατάκες 
πάντα έσχιζε ο γέρος.Αχ, πώς θα γέλαγε η κοριτσάρα μου αν τάκουγε! Να το ρισκάρω να της το 
πώ; Μήπως έχω γίνει παρανοϊκός απ’την πολλή καχυποψία; Όταν είμασταν νιόπαντροι την 
θεωρούσα κορίτσι αστέρι, κι εκείνη εμένα μ’είχε και για γαμώ τους τυπάδες, τώρα πώς 
καταντήσαμε έτσι; 

(Μπαίνει η σύζυγος με ποδίτσα κουζίνας)

-Αγάπη μου καταπληκτικό αυτό πούπε ο γέρος της Δημοκρατίας!
(Τινάζεται, ή μάλλον σηκώνει για μια στιγμή τα χέρια ψηλά))

-Ααχ! Με παραμόνευες! Δεν μαγείρευες;
-Όχι ερχόμουνα να σου πώ από κοντά οτι έτοιμο το φαϊ γιατί δεν θα μ’άκουγες με τα ακουστικά 
και κατα λάθος σ’ακουσα.
-Και πού ξέρεις ότι δεν τάπα επίτηδες τα ανέκδοτα για να σε ψαρέψω;
-Τώρα υποψιάζεσαι και τον εαυτό σου τον ίδιο; 
-Εσύ δεν με υποψιάζεσαι σάμπως;
-Αν παραμίλαγες κι έλεγες μόνο ανέκδοτα για πολιτικά θα σε υποψιαζόμουν. Αλλά είπες και για 
τότε που είμασταν νιόπαντροι, κι αν άκουγες με τί φωνή τάπες! Γι’αυτό σιγουρεύτηκα ότι κι εσύ 
δεν χωνεύεις την χούντα όπως κι εγώ.
-Σς, μπορεί να μας έχουν βάλει και μας κοριό.
-Απ’τους πολλούς κοριούς που βάλατε δεν εμπιστεύεστε ούτε ο ένας τον άλλο τώρα; 
-Πές ψέμματα!
-Θα μου πείς τι άκουγες στην κασέττα;
-Παρακολουθούσαμε κάποιον που άκουγε Θεοδωράκη. Φοβερά τραγούδια.
-Να τα ακούσουμε κι οι δυό μαζί
(Σε λίγο ακούνε με τη γροθιά σηκωμένη το «πάλης ξεκίνημα» στους στίχους «όχι άλλα δάκρυα 
κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί». Ο αστυνομικός το σταματάει ξαφνικά 
στο «Λουλούδι φωτιάς βγαίνει απ’τους τάφους..» και λέει:)

-Ρε, κι αν μας ακούει ο κοριός του κοριού; 
-Θα γίνει με τη γυναίκα του κι αυτόν ότι έγινε μεταξύ μας τώρα.
-Δηλαδή; 
-Θα σωθεί ο γάμος τους όπως κι δικός μας σώθηκε μόλις τώρα. Αν μας ακούσουν πώς τα 
βρήκαμε θα θυμηθούν τα δικά τους και θα τα βρούν κι αυτοί. Θα πάρουν το καλό παράδειγμαα 
Αηδία είχαμε καταντήσει. Οποιος και νάναι , όπου και να βρίσκεται, αυτός που 
παρακολουθούσατε μας έκανε ένα μεγάλο καλό, τι να κάνει άραγε αυτή τη στιγμή; 
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-Κάνα ποίημα θα γράφει, ποιητής είναι.
-Κι ύστερα λένε τους ποιητές λαπάδες Λές και δεν ρισκάρουν να βγάλουν το φίδι απ’την τρύπα 
μ’όλους εσάς να τους παρακολουθείτε. Το ξέρει ότι τον παρακολουθείτε;
-Το υποψιάζεται αλλά μάλλον το παίρνει όπως κι εσύ, τον άκουγα που μουρμούραγε κάτι 
στιχάκια που έλεγαν αυτό πούλεγες και συ, οτι όποιος τον ακούει καλό θα του κάνει γιατί θα 
πάρει το καλό παράδειγμα. Αυτο δεν είπες κι εσύ;
-Μα ποια είμαι! Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται που λένε!
-Ρέ; Τελικά λές νάχω παντρευτεί ποιήτρια και να μην το ξέρω;
-Αυτά να τ’ακούνε μερικοί-μερικοί εδώ μέσα που νομίζανε ότι τους παρακολουθούσε ο 
άνθρωπός τους. Θα μου κάνεις μια χάρη; Να πείς να σε βάλουνε αποκλειστικό κοριό του ποιητή 
έτσι ώστε αμα το βγάλει αυτό το ποίημα να μη το χάσουμε.
-Σε τρώει η περιέργεια τώρα ε;
-Ζήλειες; Ζήλειες; Ρε χαζούλη,εγώ τώρα τόσο που χάρηκα που ξαναγίναμε ζευγάρι αυτόν θα 
σκεφτόμουνα; Απλώς θέλω να θαυμάσω σαν ποίημα αυτά που θάγραφα εγώ αν είχα το λέγειν να 
τα κάνω στιχάκια. Πώς θάταν άραγε;
-Αφού είναι έτσι νάρχεσαι να τον παρακολουθούμε μαζί.
(Στην επόμενη σκηνή ο ποιητής (που είναι νεαρός,  στην ηλικία του ζευγαριού) πρώτα το διαβάζει 
το ποίημά του, ύστερα το τραγουδάει και το χορεύει, οι άλλοι το ακούνε στα ακουστικά (απο την 
κασέττα Βόλφ Μπίρμαν, Θάνου Μικρούτσικου) και το τραγουδούν και το χορεύουν κι αυτοί (σε 
ταγκό, ρόκ, χασάπικο, ή μπαλλετο (αυτό ή σύζυγος: περιστροφές όρθια «στα νύχια», ή άλματα.
Ίσως κι ο σύζυγος να τη σηκώνει όπως οι χορευτές την μπαλλαρίνα), τσιφτετέλι, ζεϊμπέκικο, 
ταυρομαχία (με το κοκκινο τραπεζομάντηλο. Πώς γίνεται νάχουν εθνικόφρονες κόκκινο 
τραπεζομάντηλο; Είναι κρυπτοαριστεροί και επίσης η ταυρομαχία δείχνει κι ότι τόχει το 
αριστεριλίκι και σαν κόκκινο πανί ένας αστυνομικός. Σαν ταυρομαχος η σύζυγος βαζει και βηματα 
φλαμενκο. Επίσης μια χορευτική φιγούρα νάναι ότι τρέχουν με φόρα να αγκαλιαστούν αλλά 
αστοχούν και αλληλοπροσπερνιούνται και κλείνουν τα χέρια τους στον αέρα αντι ο ένας γύρω 
απ’τον άλλο αλλά αμέσως γυρίζουν και αγκαλιάζονται (σαν σύμβολο του γάμου τους που κόντεψε 
να χαλάσει) επίσης μπλούζ κλπ.κλπ. . Τις φιγούρες που οι δυο κάνουν σαν ζευγάρι ο πολιορκημένος 
(και άρα μοναχικός) ποιητής τις κάνει παράλληλα και ταυτόχρονα με την καρέκλα του, όσες 
γίνονται, γιατί δεν εχει φιλενάδα αφού κρύβεται και δεν θελει να παρει και κανεναν στο λαιμό του, 
άρα με την καρέκλα κανει π.χ φιλιά μπλούζ, περάσματα του ποδιού επάνω απ’τον άλλο γονατιστό 
στα ζεϊμπεκικής πνοής ή στα ανασηκώματα ή χαμηλώματα της παρτεναιρ στα ταγκό, ή στα 
περάσματα κάτω απ’τα πόδια στο ρόκ (ή σε αεροπλανικά του ρόκ). Καταλήγουν στο  τέλος σε καν-
καν  παραλληλα όλοι , οι άντρες  τα ενοποιούν  με τσάμικο και χτυπήματα της μύτης του 
παπουτσιού (της «φούντας του τσαρουχιού»). Πάμε πρώτα στην ανάγνωση απο τον ποιητή που οι 
σύζυγοι ακούνε απο τα ακουστικά, ακόμα καθιστοί. Τα χορευτικά θα γίνουν όταν, αμέσως μετά,  θα 
ακουστεί η μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου) 
Ο ποιητής λοιπον αφήνει το στυλό αφού βάλει μια τελεία και σηκωνεται όρθιος με την σελίδα στο 
χέρι. Με το άλλο χέρι κανει κινήσεις ανάλογες με  τα αισθήματα κλπ που περιέχονται σε όποια  
φράση διαβάζει)

Για να δούμε πως μας βγήκε: Αισθήματα έχω αδελφικά
γιά της ασφάλειας τα φτωχά λαγωνικά

που με χιόνια και βροχές
να με φυλάνε έχουν διαταγές

που μικρόφωνα βάζουν γιά ν’ακούν
όσα από το στόμα μου περνούν
τραγούδια και βρισιές κι αστεία

στον καμπινέ και στην τραπεζαρία.
Αδέλφια μου ασφαλίτες εσείς μόνο

τον δικό μου ξέρετε τον πόνο
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αδέλφια μου εσείς ξέρετε πώς
η σκέψη μου είναι διαρκώς
τρυφερή και παθιασμένη
στον αγώνα αφιερωμένη.

Λόγια που αλλιώς θάχαν χαθεί
στα μαγνητόφωνά σας έχουνε γραφτεί

και γιά ύπνο όταν πάτε
τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε.

Ευχαριστώ γι’αυτό πολύ,
συνεργάτες μου πιστοί.

(Όταν το χορεύουν,  το παράλληλα σηκωμένο πόδι με  επιθεωρησιακό καν-καν και α-λα τσάμικο 
όπως είπαμε,  είναι στο φίνις στο  το συνεργάά-συνεργάά (-συνεργάτες μου πιστοί)

Ξαφνικά στο σπίτι του ζευγαριού χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει ο σύζυγος:
-Ναι;...Τί; .Έρχομαι. 

(Το κλείνει)
-Απ’την υπηρεσία ήταν; Τι συμβαίνει;

-Άνοιξε το ραδιόφωνο και θα καταλάβεις. Φεύγω...Α! Τη στολή
Φεύγει τρέχοντας να αλλάξει ρούχα

Χτυπάει το τηλέφωνο και στο σπίτι του ποιητή:
-Ναι;...Δεν σούπα ρε να μην παίρνεις εδώ; Είμαι σίγουρος οτι έχω κοριό. Α, απο θάλαμο 

παίρνεις;  Καλά τότε...Τι; Και δεν μου το λες τόση ώρα; Να βάλω ραδιόφωνο; Χεσ’το 
ραδιόφωνο. Μου τέλειωσαν οι μπαταρίες. Έρχομαι εκεί.

Παίρνει ένα μπουφάν και φεύγει τρέχοντας φορώντας το εν κινήσει 

Η σύζυγος του αστυνομικού ανοίγει το ραδιόφωνο, δοκιμάζει μερικούς σταθμούς , ξαφνικά
ακούγονται τα εξής:

«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλάει ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων 
αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων»....

Ακούγονται στο ραδιόφωνο και κραυγές διαδηλωτών.  
Κάτω η χούντα 
Κάτω η χούντα

Συμπαράσταση λαέ 
Συμπαράσταση λαέ

Ψωμί-παιδεία-ελευθερία. 
Ψωμί-παιδεία-ελευθερία

ΠΕΦΤΕΙ Η ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΊΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΉ ΑΥΛΑΙΑ
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2. Οι παρόντες

(Το ΝτιΒιΝτΙ παιζει τη σκηνή που το παιδι ακουγοντας το ραδιοφωνο τελειωνει τον καφε του, 
φιλαει την μαμα του και φευγει για το Πολυτεχνειο και κεινη ακουει ραδιοφωνο. Η σκηνή
ακινητοποείται εκει που η μαμά ακούει ραδιοφωνο. Οι ηθοποιείναι ακόμα πίσω απ’την κλειστή
αυλαία, μπορούμε μόνο να τους ακούμε όπως,όταν συνέβαιναν τα γεγονότα οι ακροατές του
σταθμού μόνο να ακούσουν μπορούσαν τους φοιτητές στο πολυτεχνείο ή τους διαδηλωτές στο
δρόμο)

Εκφωνήτρια:
«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλάει ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων 

αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων»....

Οι άλλοι φωνάζουν:
Κάτω η χούντα 
Κάτω η χούντα

Συμπαράσταση λαέ 
Συμπαράσταση λαέ

Ψωμί-παιδεία-ελευθερία. 
Ψωμί-παιδεία-ελευθερία

Απόψε πεθαίνει ο φασισμός
Απόψε πεθαίνει ο φασισμός

Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι 
Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι 

Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ
Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ

Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα
Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα

Λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς; 
Λαέ πεινάς,  γιατί δεν τους κρεμάς;
Λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς;
Λαέ πεινάς,  γιατί δεν τους κρεμάς;

ΕΣΑ, Ες-Ες βασανιστές ΕΣΑ, Ες-Ες βασανιστές
Φόλα στο σκύλο της ΕΣΑ Φόλα στο σκύλο της ΕΣΑ

Εκφωνήτρια:
Χρειαζόμαστε ενέσεις , ορρούς, φενεργκάν, βαλλιουμ των 2 μιλλιγκραμ και των 5 ενέσιμα 

(Καθιστός δίπλα στην εκφωνήτρια με κοινό μικρόφωνο, είναι ένας εκφωνητής. Φοράει στολή, 
δηλαδή λιποτάκτησε και ήρθε να βοηθήσει, τόσο βιαστικά που ούτε την στολή δεν έβγαλε.

Είναι ακόμη αόρατοι πίσω απο την αυλαία που ακόμα δεν έχει ανοίξει).
Εκφωνητής:

Και άφθονα λεμόνια και χαρτομαντηλα και ελαστικά γαντια και γιατρούς και όσα χρειαζεται ο 
οργανισμός όταν του λείπει ο  αέρας. Άρχισαν να πεφτουν δακρυγόνα. 

Πίσω τους είναι παιδιά που φωνάζουν συνθήματα αλλά ακόμη δεν έχουν φανεί αφού η αυλαία
είναι κλειστή. Μόνο ακούγονται:

ΕΣΑ, Ες-Ες βασανιστές ΕΣΑ, Ες-Ες βασανιστές
Φόλα στο σκύλο της ΕΣΑ Φόλα στο σκύλο της ΕΣΑ

Απόψε πεθαίνει ο φασισμός
Απόψε πεθαίνει ο φασισμός
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(Το βιντεο τώρα έχει, ακίνητη ακόμα , την σκηνη εισοδου του τανκς)

Εκφωνητής:
Οι φανταροι δεν θα χτυπήσουν τα αδελφια τους. Ζήτω το αλύγιστο ηθικό των ελλήνων 

στρατιωτών. Ας τους φωνάξουμε να κατέβουν απ’τα τανκς

Όλοι φωνάζουν:
«Κατεβείτε κάτω, κατεβείτε κάτω 
Κατεβείτε κάτω, κατεβείτε κάτω»

Ακούγονται μακριά ερπύστριες και ξαφνικά  πυροβολισμοί.

Εκφωνήτρια:
Είναι απιστευτο, Έλληνες αξιωματικοί πυροβολούν Ελληνες στρατιώτες γιατί  δεν δεχτηκαν να 

πυροβολήσουν τα αδέλφια τους

Ξαφνικά ενεργοποιείται το βιντεο,  το τανκς μπαινει,ακουγονται δυνατά ερπύστριες
και πυροβολισμοί που πλησιάζουν, πρώτα αραιοί κι ύστερα  συνεχόμενοι πυροβολισμοί  αυτομάτων

η αυλαια ανοιγει, τώρα τους πρωτοβλέπουμε στη σκηνή τους ηθοποιούς, το συνθημα που 
φωναζουν ειναι πια μονο το:

Απόψε σκοτωνουν τα παιδια σας
Απόψε σκοτωνουν τα παιδια σας 

αρχίζουν τον εθνικο  ύμνο στο «....σε γνωριζω απο την κόψη που με βιά ...» εισβαλλουν  με
γκλομπ και πυροβολισμους στον αέρα απο τις πόρτες της θεατρικής αίθουσας στρατιωτες, όχι 
ανεβαινοντας αλλά σαλτάροντας πάνω στην σκηνή. Ορμανε σε αυτούς που ήταν αυτοί που έβγαζαν 
και φώναζαν τα συνθήματα και που τα επανελάμβαναν  τα μεγάφωνα για να τα ακούνε και να τα 
επαλαμβάνουν οι διαδηλωτές και να τα ακούνε και οι ακροατές στο ραδιόφωνο. Στον εκφωνητή 
που ειναι με στολή και τον βλεπουν σε μικροφωνο ορμανε δυο. Δύο επίσης ορμάνε και στον ποιητή 
που ήταν σεσημασμενος και που ήταν ανάμεσα  σε αυτούς που έβγαζαν συνθήματα και τα 
φώναζαν πίσω απ’το μικρόφωνο. Χτυπάνε, τους ρίχνουν όλους στο πατωμα μπρούμυτα και τους 
φοράνε χειροπέδες με τα χέρια πίσω , υπάρχουν και δυό-τρείς κοπέλλες ανάμεσά τους, και μερικοί 
μένουν να τους φυλάνε ενω άλλοι πανε να ψάξουν και άλλα δωμάτια. Μερικούς απο τους 
συλληφθέντες και μια απο τις  συλληφθείσες θα τους δούμε και αργότερα στη φυλακή. Ένας θα 
είναι παρέα με τον ποιητή, προφανώς είναι ο  φίλος του που τον είχε πάρει τηλεφωνο για να τον 
ενημερώσει εκεί που κρύβονταν).

ΑΥΛΑΙΑ
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3. Οι απόντες 

(Στη σκηνή βρίσκονται φοιτητές σε θρανία μπροστά σε μιά έδρα, απο τις πόρτες της θεατρικής 
αίθουσας στα πλάγια βλέπουμε και μερικούς  απο αυτούς που εκαναν συλληψεις στο προηγουμενο 
επεισόδιο. Τώρα όμως φοράνε  πολιτικά ρούχα , όχι στρατιωτικά)

Αφηγήτρια:
(παραπερα απ΄τους άλλους, οχι κεντρο , για να φαινεται οτι ειναι αφηγητρια εκτος πλοκης:

Ανοίγει λοιπόν η Σχολή. Η ανακοίνωση είναι σαφής.Τα μαθήματα αιωρούνται σαν κάτι άκαιρο 
και αόριστο.Κανένας δεν θυμάται τι ακριβώς σημαίνουν μαθήματα.Γιατί αυτή η τάξη είναι 
σχεδόν άδεια; Πρώτη σειρά κενή. Ο Αντρέας, ο Μάνθος, η Αγγελική, ο Περικλής, η Καίτη, η 
Ντόρα.Γιατί δεν κάθεται κανένας στην πρώτη σειρά;

Καθηγητής:
(αμήχανος ψάχνει τα χαρτιά του. Μιλά δυνατά)

Αντρέας Ζενάκος(παύση), ΑλέκοςΓαβριήλ(παύση),Βαγγέλης, δηλαδή Ευάγγελος 
Ανακρέοντας(παύση).

Απουσιάζουν;

Φοιτήτρια:
Είναι νεκροί

Καθηγητής: (θυμωμένα)
Πώς λέγεσαι;

Φοιτήτρια:
Εσείς πώς λέγεστε; Ποιός είστε; Δεν σας ξέρουμε. Οι δικοί μας καθηγητές είναι στη φυλακή.

Καθηγητής: (με φωνή σταθερή)
Από σήμερα θα έχετε μαζί μου οχτώ ώρες τη βδομάδα

(σκύβει στα χαρτιά του)

Αφηγήτρια:
Οι νεκροί είναι κάτι πολύ παραπάνω από απόντες. Είναι παρόντες και τρέμουν μη τους ξεχάσουν.

Καθηγητής: (ψύχραιμα)
Ποιός θέλει να κάνει μάθημα σήμερα;

Φοιτητής:
Κανένας 

(οι μαθητές φεύγουν σιγά-σιγά ο ένας μετά τον άλλο)

Καθηγητής: Γιάννης:
Πού πάτε ; Γυρίστε στο μάθημά σας

Άλλη φοιτήτρια:
Αλλού είναι το μάθημα. Ελάτε κι εσείς εκεί.Αυτή η τάξη είναι γεμάτη νεκρούς.
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Άλλη φοιτήτρια:
Σ’αυτούς αν θέλετε διδάξτε υπομονή και σωφροσύνη. Σίγουρα θα σας ακούσουν με προσοχή.

Καθηγητής: (σαστισμένα)
Γυρίστε πίσω. Θα έχετε συνέπειες.

Όλοι οι φοιτητές φεύγοντας λένε απο μια σαν τις παρακάτω φράσεις:
Καλά-καλά, Το ξέρουμε, Μας τα είπανε, Κάτι μας είπατε 

Αφηγήτρια (μπαίνοντας τώρα, που όλοι είναι απόντες , στο κέντρο της σκηνής):
Οι νεκροί υπερβαίνουν τους διακόσιους, οι ακρωτηριασμένοι είναι πολλοί, οι νεκροί πάρα 
πολλοί. Δεν υπάρχουν πιά φοιτητές γιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματαν των ανωτάτων 

σχολών που άνοιξαν τις πύλες τους τελετουργικά στην πρώτη επίσημα ανακοίνωση των αρχών.
3 Δεκεμβρίου 1973

Η αφηγήτρια μένει στην σκηνή καθώς  η χορωδία λέει  το τραγούδι
«Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινοπώρου»                                                                                     

(Όταν πρωτοπαιχτηκε αυτό, τα «Μαρία απ’τη Σπάρτη, Ορέστη απ’το Βόλο...»  τα φώναξε απ’το 
μικρόφωνο ο Μάντος*. Αν θυμάμαι καλά η ιδέα να μπεί το τραγούδι  (εκτός  κι αν  ήταν ήδη στην 

προσαρμογή πούχε κάνει ο συνάδελφος Γιώργος)  ήταν της Ναυσικάς, κόρης του Μάντου,  που                    
έπαιζε πιάνο καθώς τραγουδούσαν οι συμμαθήτριές της.   

ΑΥΛΑΙΑ

*Μάντος (εκ του Διαμαντής) ήταν (και είναι) ο γυμνασιάρχης μας, που εκτός απο γυμνασιάρχης είναι και  
μαθηματικός και χορευτής και χορογράφος και, γενικά,  η ψυχή, ή μάλλον  ψυχάρα , του σχολείου μας και 
στον οποίο αφιερώνουμε όλα τα παρόντα και με ευγνωμοσύνη και με τις ευχές μας και με την ελπίδα μας 
να του σταθούν βοηθοί στο αγώνα που με τόσο λεβέντικο τρόπο δίνει αυτή την στιγμή με τον καρκίνο 
χωρίς ούτε στιγμή να χάνει απ’τα μάτια του το σχολείο (και τα μαθήματα και τα μερεμέτια) και τα
χορευτικά και, γενικά, τα πολιτιστικά.  
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4. Οι φύλακες

Τοίχος με κάγκελα, τρείς κρατούμενοι (τον ένα τον είχαμε δεί και στην αίθουσα με το μάθημα που 
δεν έγινε), έχουν χειροπέδες ή αλυσσίδες στα χέρια είναι καθιστοί σε τρείς καρέκλες δίπλα-διπλα, 

κι ένας φύλακας είναι  όρθιος μπροστά τους

(Ο πρώτος αυτός φύλακας  είναι ενας απ’αυτούς που στο μαθημα στο προηγουμενο επεισόδιο 
παρακολουθουσαν με πολιτικα τους φοιτητες που εγκατελειπαν την αιθουσα. Τώρα φοράει στολή):

Πρώτος φύλακας:
Λοιπόν, όποιος θέλει με το καλό να μας πεί ποιοί φτιάξανε τον σταθμό να το σκεφτεί και σε μιά 
ώρα που θα ξανάρθω να μου το πεί. Εγώ γιά το καλό σας σας το λέω γιατί μετά από μένα θάρθει 
άλλος που δεν θα σας τα λέει έτσι. Εγώ ούτε εσάς θέλω να δώ σακατεμένους ούτε τις μανάδες 
σας θέλω να δώ να κλαίνε. Είναι εδώ μέσα κάτι συνάδελφοί που είναι όποιον πάρει ο Χάρος. 
Άμα θέλετε να μου τα πείτε να ξαλαφρώσετε ελάτε να πιούμε και καφέ. Μέχρι τότε κάντε 
τσιγάρο. Νά. Πάρτε και πακέτο. 

Πρώτος κρατούμενος (στην μια ακριανή καρέκλα):
Δεν είναι η μάρκα μου 

Ο κρατούμενος της μεσαίας καρέκλας:
Καλά εσύ το παίζεις καλός Δευτέρα-Τετάρτη–Παρασκευή και κακός Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο και 

την Κυριακή οικογένεια κι εκκλησία. Τόχω ξαναδεί το έργο.

Πρώτος φύλακας:
Μη τον ακούτε. Με μπερδεύει με άλλον ή θέλει να σας παραστήσει τον παλιό.

Μπαίνουν δεύτερος και τρίτος φύλακας 

Δεύτερος φύλακας:
(Εκ των εισβολεων της νυχτας του πολυτεχνειου του προπροηγούμενου επεισοδίου. Αυτος δεν 

παρακολουθουσε στην αιθουσα στο δευτερο επεισόδιο, αλλά μπαινει τωρα ως ο κακος της 
υποθεσης)

Εέέέπ! Τι χάνεις τα λόγια σου ρε μ’αυτά τα κωλοπαίδια; Θα τα παρακαλάμε κιόλας τα 
κουμούνια; Ακούστε εδώ: Τελειώσαν τα ψέμματα. 

Τρίτος φύλακας:
(Αυτος ηταν επισης και στην νυχτα του πολυτεχνειου (με στολη)  και στην αιθουσα (με πολιτικα) 

Τωρα ομως ειναι παλι με στολη):
Εμείς εδώ δεν χαϊδεύουμε. Θα φτύσετε αίμα.Εδώ τα είπαν όλα τα σκληρά καρύδια και οι μάγκες 

της πιάτσας και δεν θα τα πούνε οι σπασίκλες, οι λαπάδες και οι βουτυρομπεμπέδες;Ξέρεις ρε 
ποιός είμαι εγώ; (το λέει στον πρώτο κρατούμενο)

Πρώτος κρατούμενος:
Όχι

Τρίτος φύλακας:
Όόόχι; Χλάάτς!(=Χαστουκι) 
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Δεύτερος φύλακας:
(το λέει στον δεύτερο κρατούμενο που είναι στη άλλη ακριανή καρέκλα)

Εσύ ρε ξέρεις ποιός είμαι εγώ;

Δεύτερος κρατούμενος:
Ξέρω

Δεύτερος φύλακας:
(Ουρλιαζοντας)

Πού με ξέρεις ρέέ;Χλάάτς! (χαστουκι και εδω)
Ξέρεις τι δουλειά κάνω;

Δεύτερος κρατούμενος:
Δεν ξέρω

Δεύτερος φύλακας:
(Ουρλιαζοντας)

Σοβαρά ρέ δεν ξέρεις; Βλάκας είσαι; Δεν βλέπεις οτι βασανιστής είμαι; Χλάάτς!

Τρίτος φύλακας:
(προς τον δεύτερο κρατούμενο)

Ααα!, Εσύ είσαι εσύ πούχεις το ίδιο επίθετο με τον διπλανό! Του μοιάζεις κιόλας Αδελφάκια, ε; 
Σε πρόδωσε ο αδελφός σου κορόϊδο. Τι σόγια είστε εσείς;

Δεύτερος κρατούμενος:
Δεν σε πιστεύω

Τρίτος φύλακας:
(Ουρλιαζοντας)

Θα με πείς και ψεύτη ρέ; Χλάάτς!

Δεύτερος κρατούμενος:
Μπροστά στον αδελφό μου μισή μερίδα είσαι. Και δεμένος σε πλακώνει.

Τρίτος φύλακας:
Πάρτε τον κάτω να του κάνετε τα ίδια που έκανα στον αδελφό του να με πιστέψει

(Ο πρώτος κι ο δεύτερος φύλακας φέρνουν έναν που είχαν πιάσει εκεί στον ραδιοφωνικό σταθμό,  
με τα χέρια  δεμένα  μπροστά και τον πετάνε κάτω και παίρνουν τον  δεύτερο κρατούμενο.
Ο καινούργιος αυτός κρατούμενος, ακόμα πεσμένος φωνάζει προς την πόρτα απ’όπου πήραν το 
μικρό του αδελφό και έφεραν αυτόν αλλά μετά, μόλις  βλέπει τον τρίτο φύλακα σηκώνεται  απο το 
έδαφος:
Αφήστε κάτω το αδελφάκι μου ρε κλανιάρηδες, δεν έχει ακόμα τελειώσει ούτε το γυμνάσιο που 
εσείς ούτε το αρχίσατε...Αααα, πουλάκι μου εδώ εισαι σύ;!Δεν στόπα οτι αν σε πετύχω μονάχο 
θα σε πλακώσω κι ας ειμαι και δεμένος; Λυτός σας δέρνω και τους τρείς μαζί. Κι εσάς τους δυό
ψευτόμαγκες και την ποντικομαμή με τα τσιγάρα που το παιζει καλός. Κακαντράκια κομπλεξικά 
(Ο τρίτος φύλακας τρέχει πανικόβλητος γύρω-γυρω απ’τους άλλους δυο κρατούμενους που ειναι 
στις καρεκλες καθώς  ο καινούργιος  κρατούμενος τον κυνηγαει. Ο μεσαίος κρατούμενος που δεν 
είχε φάει καμιά τεντώνει το πόδι του να σκοντάψει ο τρίτος φύλακας. Πέφτει και πάνω του πέφτει 
κι ο κανούργιος κρατούμενος και τον χτυπάει με τα δεμένα χέρια του ενωμένα λέγοντας του:
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Κοίτα τον πώς τις τρώει σαν γυναικούλα! Ούτε τον εαυτό του δεν υπερασπίζεται. Πες τους ρε 
μουνόπανο να σταματήσουν με το αδελφάκι μου αλλιώς θα σε σκοτώσω εδώ-να. Α! Το βρήκα, 
θα σε βαράω μεχρι να βγάλεις σφυρίχτρα να τους φωνάξεις νάρθουν να σε βοηθήσουν να 
αφήσουν το αδελφάκι μου να πάρει μια ανάσα. Όλοι εσείς οι σκατάδες έχετε σφυρίχτρα στο 
λαιμό, δεν έχετε; Θα σε κάνω να σφυρίζεις απ’το ξύλο. Αν δεν ήταν το αδελφάκι μου,  πρώτα θα 
σε σκότωνα και  μετά θα σ’έκανα να σφυράς και πεθαμένος. Ξέρεις απο πού. Σφύρα ρε! 

(Ο τρίτος φύλακας, πεσμένος βγαζει απο το στηθος του μια σφυρίχτρα κρεμασμένγ σαν 
σταυρουδάκι και  σφυράει ναρθουν οι άλλοι)

Ωραία  σφυράς, τώρα ρούφα κιόλας,σφύρα-ρούφα, σφύρα-ρούφα

Έρχεται τρέχοντας ο δεύτερος φύλακας:
Δεύτερος φύλακας:

Σε πλάκωσε ρέ δεμένος; Μήπως σούκανε και τίποτ’άλλο; Καλά στόπε ο αδελφός του οτι είσαι 
μισή μερίδα. Μόνο ένας άντρας υπάρχει εδώ μέσα!

Καινούργιος κρατούμενος:
Δηλαδή εγώ, όχι εσύ. Βγάλτε μου τις αλυσσίδες να σας πλακώσω και τους δύο ρε κλανιέρες, 

φέρτε μου και τρίτον, φέρτε εκείνη την ποντικομαμή.  Δεν μιλάτε ε; Βρωμοκλανιέρες, χέστηδες,
κουραδόμαγκες. Για δέ ρε κάτι κλασομπανιέρες που το παίζουν άντρες.

ΑΥΛΑΙΑ
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5. Ο δρόμος

(Βραδυνός δρόμος, «μπογιατζής» ένας απο τους φοιτητές που εγκατέλειψαν τον χουντικό 
ψευτοκαθηγητή τους,  τσιλιαδόρος ένας μικροκαμωμένος (μαθητής γυμνασίου αντι λυκείου). 
Αστυνομικός περιπολίας θα είναι ο δεύτερος φύλακας (πρώτο μπόϊ) που στο προηγούμενο 
επεισόδιο ήταν ο ζόρικος βασανιστής που δεν την πάθαινε και καμαρωνε οτι ειναι ο μοναδικος 
αντρας. Πρώτα μιλάει ο φοιτητής-μπογιατζής)

-Είσαι με τα καλά σου ρέ; Με τον κουβά ήρθες;
-Μα γιά βάψιμο δεν πάμε;
-Καρφωνόμαστε.Για τσιλιαδορο σε φώναξα ή για τελάλη;
-Θα πούμε πως είμαστε μπογιατζήδες.
-Ποιός θα μας πιστέψει ; Έχεις δεί πολλούς μπογιατζήδες να βάφουν στις τρείς τα ξημερώματα;
-Κι εσύ με τι θα βάψεις;
-Με βούρτσα τελευταίας τεχνολογίας. Σπρέϋ το λένε.
-Δηλαδή εσύ είσαι ο μπογιατζής του μέλλοντος;
-Δεν ήρθαμε για κουβέντα. Κράτα τσίλιες να γράψω ψωμί-παιδεία-ελευθερία.
-Πώς το είπες αυτό; Μ’άρεσε.
-Ψωμί-παιδεία-ελευθερία.
-Τι σημαίνει; Μόνος σου το σκέφτηκες;
-Τώρα θα τα πούμε αυτά ρέ; Θα ξυπνήσουμε τρείς πολυκατοικίες μέχρι να καταλάβεις. Κοίτε ρέ 
ποιόν μούδωσαν για τσιλιαδόρο! Πώς σε πήραν ρέ στην οργάνωση; Με τι προσόντα; Σταμάτα 
την κουβέντα.
-Αν δεν μου εξηγήσεις δεν σταματάω.
-Ρέ πού μπλέξαμε! Αν έχεις ψωμί και δεν σκέφτεσαι μόνο την πείνα τότε ζητάς και παιδεία. Κι 
όποιος έχει παιδεία δεν ξεγελιέται και ξέρει να υπερασπίζεται την ελευθερία του.
-Αα! Τι ωραίο! Πείνασα.
-Απ’την πολλή σκέψη;
-Όχι , απ’το ψωμί που είπες.
-Τι κάθομαι και σ’ακούω; Πήγαινε στη γωνιά να δείς αν έρχεται κανένας.
-Σε ποιά γωνία; Την μπροστά ή την πίσω;
-Ξέρω’γω; Την μπροστά.
-Απ’τη δικιά σου μεριά το μπροστά ή απ’τη δικιά μου;

(Ετσι που είναι οι δυό τους αντικρυστά τα μπροστά και τα πίσω τους διαφέρουν)

-Ρέ πάρ’τον κουβά σου και φύγε.

Ο τσιλιαδόρος μονολογεί «Μα ποιός είμαι;! Παίζω την ζωή μου κορώνα γράμματα», βγάζει ένα 
νομισμα, το πετάει και διαλέγει σε ποιά γωνία θα πάει να φυλάει τσίλιες

.
(Ενω κοιτάει απ’τη μια γωνία, έρχεται χαφιές απο την άλλη. Περπατάει σιγά-σιγά και στήνεται 

πίσω απ’αυτόν που βάφει αλλά με την πλάτη στον άλλο κι έτσι εκείνον δεν τον βλέπει. Το βάψιμε 
με το σπρέϋ έχει φτάσει στο ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔ...Εκεί ο φοιτητής  παγώνει και το σπρέϋ του πέφτει)

-Είχαμε αϋπνίες κι ήρθαμε να βάψουμε βραδυάτικα; Ααα! Τι βλέπω; Ψωμί-παιδεία; Κι απο  την 
πολλή παιδεία θάχουμε ύστερα κι ελευθερία; Το μάθατε το ποιηματάκι σας βλέπω. Τόμαθα κι 
εγώ. Μισό λεφτό να σφυρίξω στους συναδέλφους να σε πάνε στο κρατητήριο να κάνεις έναν 
ύπνο σπέσιαλ.
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(Βγάζει την σφυρίχτρα. Έχει όμως εν τω μεταξύ έρθει πίσω το αθόρυβα ο τσιλιαδόρος. Του φοράει 
ξαφνικά τον κουβά καπέλλο και καθώς του πέφτει η σφυρίχτρα του την παίρνει. Τρέχουν να 
ξεφύγουνε πρίν φωνάξει τους συναδέλφους του. Πιο θεαματικό γίνεται αν ο αστυνομικός είναι πολύ 
ψηλότερος από τον τσιλιαδόρο κι έτσι ο τσιλιαδόρος κάνει για το μπουγέλωμα εκτίναξη 
μπασκετμπολλίστα για καλάθι καρφωτό. Αν θέλει μπορεί την τελευταία στιγμή να κάνει κι απ’τις 
γνωστές φιγούρες των μπασκετμπολλιστών όπως εκανε ένας ενσαρκωτής του ρόλου. Ο αλλος 
προσπαθεί να ξεμπουγελωθέι αλλά έχει φρακάρει και πάει δεξιά κι αριστερά παραπατώντας, και 
πέφτει και κατω με τον κουβά ακόμα φρακαρισμενο στο κεφάλι του .

Αυλαία στιγμιαία κι όταν αμέσως μετά ξανανοίγει οι δύο σταματάνε λαχανιασμένοι)

-Καλά που σούπεσε το σπρέϋ. Απ’το νταν πουκανε κατάλαβα οτι κάτι τρέχει εκεί πούχα στρίψει 
στη γωνία
-Καλά πούχες τον κουβά μαζι. Τώρα κατάλαβα τι σου βρήκε η οργάνωση. Το λέει η καρδιά σου. 
Δεν μούχε ξανατύχει τέτοιο πράμα. Εσένα;
-Ναι. Τρείς σφυρίχτρες έχω κι αυτή εδώ τέσσερις.
-Έχεις μπουγελώσει κι άλλους τρείς ρε θηρίο;
-Όχι, όλο ο ίδιος μου τυχαίνει.
-Ααχ, ευχαριστήθηκα! Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται.
-Κι ο κουβάς τώρα δικαιώνεται.
-Μούσαι και καλαμπουρτζής μπαγασάκο. Να σε φιλήσω.

(Φεύγουν αγκαλιασμένοι)

ΑΥΛΑΙΑ
(υπο τους ήχους της χορωδίας στην πρώτη στροφή του «Ο δρόμος»)

Χορωδία: 
Ο δρόμος είχε την δική του ιστορία 

κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά  
ήταν μια λέξη μοναχά  «Ελευθερία»

κι ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. 
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6. Το μήλο κάτω απ’τη μηλιά

(Ο νεαρός ποιητής  κι ο φίλος  που τον είχε ειδοποιήσει να πάνε στον σταθμό του Πολυτεχνείου 
είναι στην φυλακή καθισμένοι σ’ένα κρεββάτι. Ξαφνικά ο φίλος σηκώνεται κι αρχίζει να βηματίζει 
πάνω κάτω.) Στην παρακάτω  κουβέντα  πρώτος μιλάει ο ποιητής:
-Έχεις άγχος; 
-Εμ, τι θέλεις νάχω; Βαρυστομαχιά; Νηστικοί δεν είμαστε;
-Καλά μούλεγε ο μπάρμπας μου οτι καλυτερα να σε δέρνουν εσένα παρά ν’ακούς να δέρνουν 
άλλους, σου σπάνε τα νεύρα. Επίτηδες μας βάλαν εδώ να ακούμε τόσες ώρες.Κάτσε να 
συγκεντρωθούμε να δούμε πώς να αντιδράσουμε. Ο Παναγούλης λέει οτι το καλύτερο διάλειμμα 
στον πόνο είναι η λιποθυμία γι’αυτό οι μεθοδικοί Εσατζήδες βαράνε με ρέγουλα για να μη 
λιποθυμάς και γι’αυτό το καλύτερο είναι να τους τσαντίζεις να μη μπορούνε να είναι μεθοδικοί.
-Που το συγκράτησες όλο αυτό; Αα! Μα εσύ είσαι κουλτουριάρης. Μπράάβο! Θα πήρες απ’το 
μπάρμπα σου φαίνεται γιατί απο βιβλία δεν σε ξέρω να διαβάζεις, μια ζωή μπάλλα στις αλάνες 
που παίζω κι εγώ παίζεις. Άρα αμα τους τσαντίσουμε το λύσαμε το πρόβλημα ή τότε είναι που θα 
μας σακατέψουν για τα καλά;
-Δεν το λύσαμε γιατί δεν ξέρω πώς να τους τσαντίσω.
-Τι λές ρε; Εσύ που έλυσες τα δύσκολα κολλάς στα εύκολα; Να τους τσαντίσεις θέλεις; Το πιο 
εύκολο. Πές τους κάτι για τη μάνα τους ή την αδελφή τους και γίνανε τούρμπο.
-Αα! Τέτοια δεν λέω. Να ρίξω το επίπεδο;
-Άκου τώρα λογική! Και με τι θα τους τσαντίσουμε; Τέλος πάντων,σε δικαιολογώ γιατί τάχεις 
παίξει απ’το άγχος όπως κι εγώ. Άλλη συμβουλή έχει ο Παναγούλης;
-Έχει ένα ποίημα που λέει «άσε ελεύθερους του πόνου σου τους περήφανους λυγμούς αλλά 
κράτα το στόμα σου κλειστό στις ερωτήσεις τους. Ολοκλήρωσε την προσφορά σου, συνέχισε να 
πονάς»
-Κατάλαβα, πάρτον στον γάμο σου να σου πεί και του χρόνου. Βαλτός είσαι; Και δεν μου λές ρε 
μεγάλε , πώς το λές αυτό στον άλλο εκείνη την ώρα. Πάς σαν ούφο και του κάνεις απαγγελία, 
νάχει τον πόνο του νάχει να ακούει και σένα από πάνω; Μπάς κι έχει δίκιο εκείνος πούλεγε οτι οι 
ποιητές είναι λαπάδες; Για να σε δώ πώς θα μου τόλεγες.

(Ξαφνικά.. Πάνω απο κεφάλι του ουρλιαζοντας  και μαλιστα πολύ άγρια)
-Μη τους πείς τίποτε. Κάτσε κάτω απ’τη μπάραααα

-Αμάν  μεγάλε μ’επεισες, κι εσύ κι ο μπάρμπας σου κι ο Παναγούλης. Έτσι να μου λές, ή μάλλον 
μαζί θάμαστε ή  ένας -ένας; Έτσι θα σε σκέφτομαι να μου φωνάζεις. Κι εσύ να σκέφτεσαι ή 
εμένα ή τον μπάρμπά σου ή τον Παναγούλη.
-Και να θυμάσαι σαν αγώνας είναι δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, σαν προσωπική πάλη με τον 
καραγκιόζη που ιδρωκοπάει να σε λυγίσει. Λές «λίγο ακόμα κα άντε θα κουραστεί και θα κάνει 
διάλειμα αυτός ή θα με κάνει και λιποθυμήσω και θα κάνω διάλειμα εγώ . Λίγο ακόμα και θα του 
αποδείξω οτι αυτός είναι αδύνατος κι όχι εγώ, λίγο ακόμα και θα με πάει στο κελλί μου και θα 
φανταστώ καμμιά λιακάδα ή καμμιά ακρογιαλιά ή καμμιά άνοιξη στο χωριό μου, λίγο ακόμα και 
θα σκεφτώ τα κορίτσια που πειράζαμε και κάναν οτι δεν άκουγαν και όλα τάχαν ακούσει, λίγο 
ακόμα και θα σκεφτώ τις αλάνες που παίζαμε πιτσιρικάδες, λίγο τόνα λίγο τ’άλλο θα περάσει η 
ώρα, μπόρα είναι θα περάσει που λένε..
-Ναι ξέρω, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγεί η ψυχή του
-..λίγο ακόμα να αντέχουμε όλοι μας και θα ξεβρακωθούν κι αυτοί που θέλουν τις υπογραφές μας 
οτι όλα πάνε καλά στις φυλακές και θα γίνουν ρεζίλι στον Ερυθρό Σταυρό και στη Διεθνή 
Αμνηστία και θέλουν δεν θέλουν θα μας βγάλουν και θα ξαναπάμε και στην παραλια και στα 
βουνά και στις αλάνες και στα κορίτσια και θα μας λένε κι ήρωες, έ; Φαντάσου σουξέ, άμα είναι 
να κάνεις φιγούρα να κάνεις! Και με τίποτα ζόρικο όχι με την Πόρσε , εδώ σε θέλω κάβουρα, να 
περπατάς στα κάρβουνα που λέει κι η παροιμία. 
-Νεράκι τόπες το ποιηματάκι αλλα στην πράξη να δούμε να δούμε τι θα κάνουμε.

(Ακούγονται οι σιδεριές να ανοίγουν και να κλείνουν με ήχους βαριούς σαν πυροβολισμούς)
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-Κατά φωνή, να τους πούμε οτι θα υπογράψουμε τη δήλωση αν μας φέρουν την Πόρσε. Ή 
καλύτερα και μια γκόμενα που να θέλει γκόμενο με Πόρσε;
-Α! Μου βρήκες και τι να πώ στον Εσατζή για να τσαντιστεί.
-Ούτε αυτό θα το καταλάβει, ρώτα τον αν η γκόμενα τον γουστάρει κι ας έχει τζήπ αντι για 
Πόρσε κι άμα ξέρει οτι την δουλειά την κάνει δωρεάν κι οτι άμα πάρει προαγωγή θα πάρει τρείς 
κι εξήντα.
Β:-Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Λές και θα μας ανοίξουνε συζήτηση.

(Μπαίνουν ένας νεαρός κι ένας μεσήλικας δεσμοφύλακας με γκρίζα μαλλιά και  μουστάκι . Οι 
κρατούμενοι φωνάζουν κι οι δυό μαζί σαν συννενοημένοι)

-Τρείς κι εξήντα παίρνετε κόσμο για να δέρνετε.
Τους βγάζουνε αμίλητοι και με σπρωξιές. 

Αυλαία, χωρίς αλλαγή σκηνικών (θα επιστρέψουν. Το ξύλο πέφτει σε άλλο χώρο και με κλειστή 
αυλαία)

Χορωδία:
(σαν καραόκε. Τα πυρετωδη τύμπανα των παρακάτω τραγουδιών να υπάρχουν σαν μπαγκραουντ

...νύχτα σιωπή κι ακολουθεί
το ίδιο τροπάρι το γνωστό.
Βαράνε δυό,βαράνε τρείς,
βαράνε χίλιες δεκατρείς,

πονάς 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.

...Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι
και το κελλί μας κόκκινο ουρανό

είμαι θρεφτάρι μ’έχουν κλείσει στο σφαγείο
σήμερα εσύ αύριο εγώ.

...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

...Λίγο ακόμα να ιδούμε, λίγο ακόμα να ιδούμε
τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν, τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν,

τις αμυγδαλιές ν’ανθίζουν.
...Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι
και το κελλί μας κόκκινο ουρανό

(κατάληξη στο οργανικό φίνις του τραγουδιού αυτού που λέει τους στίχους αυτύς και στο τέλος)
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Σε λίγο ακούγονται πάλι οι βαρειοί σχεδόν σαν πυροβολισμοί μεταλλικοι ήχοι (απο μπάρες που 
ανοίγουν και ξανακλείνουν) όπως κάθε φορά που εμφανιζονται οι εσατζήδες. 

Ξαναφέρνουν οι ίδιοι στο κελλί τους δύο, νεαρούς , ματωμένους και με ξεσκισμένα ρούχα και τους 
πετάνε μέσα, με τις κλωτσιές, (στο πάτωμα) Στα παρακάτω  πρώτος μιλάει ο νεαρός εσατζής:

-Αει στο διάλο γαϊδούρια.
-Πιο πολυ πονέσαν τα χέρια μας παρά τα τομάρια σας.

Οι εσατζήδες, πριν φύγουν, αρχίζουν συζήτηση μεταξύ τους, όρθιοι και σαν να μην τρέχει τίποτε,
σαν όλα αυτά ναναι ρουτίνα στην οποία ειναι εθισμενοι:

Οι άλλοι δυό, πεταμένοι στο πάτωμα γυρνάνε στο πλευρό σιγά-σιγά και τους ακούνε όλο και πιο 
έκπληκτοι Τώρα πρώτος μιλάει ο μεσήλικας εσατζής:

-Πραγματικά τρείς κι εξήντα παίρνουμε κόσμο για να δέρνουμε
-Έχεις και παράπονο; Εγώ τι να πώ που ούτε τρείς κι εξήντα παίρνω; Θητεία κάνω. Μακάρι 
νάπαιρνα. Θα μ’ειχε και σε υπόληψη η δικιά μου που φτωχομπινέ μ’ανεβάζει μπατίρη με 
κατεβάζει, λές κι έχει καμμιά προίκα κι αυτή. 
-Εγώ θέτω και ένα άλλο ζήτημα, Την ψυχική φθορά. Ποιός μας την πληρώνει την ψυχική φθορά; 
Ένα μπόνους να μη μούχουν δώσει τόσα χρόνια λές κι έχω εγώ καμμιά όρεξη να πλακώνω τον 
κάθε αλήτη κι αντι για ευχαριστώ απ’την υπηρεσία να με λένε και χαφιέ οι γείτονες και 
ν’αλλαζουν δρόμο για να μη μου πούν καλημέρα. Πόσο να την χρεώσω την κοινωνική 
απομόνωση; Τσαντίζομαι αλλά και πάλι στους αλήτες ξεσπάω. Ποιόν να δείρω; Τον 
προϊστάμενο; Ρέ μπάς και γι’αυτό δεν με πληρώνουν; Για νάμαι τσαντίλας και να κάνω τη 
δουλειά μου καλύτερα, μ’ενα σμπάρο δυο τρυγόνια σου λέει, και οικονομία κάνει η υπηρεσία και 
πιο πολύ βαράω, άκου δουλειά κι αυτή! Όσο πιο κακά σε πληρώνουν τόσο καλύτερα την κάνεις. 
Εσύ τι λές;
-Αυτά για μένα είναι ψιλά γράμματα, κάτσε να απολυθώ απ’την θητεία και να διοριστώ εκεί 
πούσαι εσύ και ν’ανοίξω σπίτι και μετά ανησυχώ για τα παραπάνω. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει 
και τα λίγα.

Φεύγουν αλλά χωρίς να ακουστούνε μπάρες.Οι άλλοι παραμένουν πεταμένοι στο πάτωμα καθώς 
συζητάνε. Πρ’ωτος μιλάει ο φίλος του ποιητή:

-Ρε; Ακούσαμε καλά; Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο ηλίθιοι άνθρωποι; Στην αρχή νόμισα πώς 
δεν ακούω καλά γιατί βούϊζαν τ’αυτιά μουαπ’τις σφαλιάρες, αλλά ύστερα είδα κι εσένα πούχες 
καρφωθεί και τους άκουγες και σκέφτηκα οτι καλά ακούω.
-Το μόνο που δεν είπαν είναι οτι πρέπει ινα αγωνιστούμε και για τα δικαιώματα του κλάδου τους.
-Κι είδες ; Κι ο καθένας τους μόνο τα δικά του άκουγε. Ο ένας κολλημένος με την δικιά του μη 
τον φτύσει ως μπατίρη κι ο άλλος κολλημένος με την ψυχική φθορά.
-Όλα τάχει η Μαριορή, η ψυχική φθορά την μάρανε, θάμαθε την λέξη και του άρεσε. 
Ανισόρροπος τελείως. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.
-Απ’την πολλή τους την ξεφτίλα τους μου πέρασε κι πόνος. Περδίκι αισθάνομαι.
-Κι εγώ. Τι κάθόμαστε σαν τις λεχώνες; Όρθιοι.
-Ώωχ! Μας παίρνει;
-Ωωχ! Δεν μας παίρνει.
-Κατάλαβα το σόϊ περδίκι είσαι.
-Απ’το σόϊ πούσαι και σύ.
-Έχεις να μου πείς κάνα ρητό του Παναγούλη για την περίσταση. Όχι άσε θάναι κάνα «η 
εγχείρηση πέτυχε , ο ασθενής απέθανε» «πάρτον στο γάμο σου να σου πεί και του χρόνου» και 
θα πονάμε παραπάνω.
-Καλά, θα σου πώ ένα Θεοδωράκη που μας ταιριάζει.
-Ρίχτο
-Πονάω εγώ, πονάς εσύ μα ποιός πονάει πιο πολύ, θάρθει ο καιρός να μας το πεί.
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-Τέτοια ξέρω και μόνος μου, «εγώ Χριστός και συ Αλλάχ όμως οι δυό μας αχ και βαχ»
-Χαχα. Έχεις πλάκα ρε μπαγάσα. 

Χορωδία:
...πίσω απ’τον τοίχο 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.

(κατα τη διάρκεια του τραγουδιού οι φυλακισμένοι παραμένουν στο πάτωμα,

Ποιητής:-Λές να τα λέμε κάποτε στα ανήψια μας και να γελάμε;
Ο φίλος του:-Εγώ θα τα λέω στα εγγόνια μου. Εσύ μαγκούφης σαν το μπάρμπα σου θα γίνεις;*
Γιατί; Επειδή  ο νουνός σου σούδωσε τ’όνομα του; Εγώ γουστάριζα πιο πολύ τον φίλο του τον 
δικό μου τον συνονόματο που μας έλεγε για τον Γράδο με τους σκατοκουβάδες. Θυμάσαι; 

Αυλαία
(για αλλαγή σκηνικού)

(Δυο πιτσιρίκια με σωματική διάπλαση παράλληλη με την σωματική διάπλαση του ποιητή και του 
φίλου του σαν νεαρών  μιλάνε, κρατώντας μια μπάλλα, με δυο άντρες που  κι αυτοί έχουν 
παράλληλες με τον ποιητή και τον φίλο του σωματικές διαπλάσεις . Είναι ο θείος ο Κώστας του 
ποιητή κι ο φίλος του Μιχάλης , του περιστατικού για το οποίο ο φίλος του ποιητή (Μιχάλης   κι 
αυτός) τον ρώτησε στην φυλακή «Θυμάσαι;»)

-Θείε, πές εκείνη την ιστορία με κείνο το φίλο σου.
-Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δέκα φορές στην έχω πεί.
-Ο Μιχάλης δεν την έχει ακούσει απο σένα.
-Ρε μπελά που βρήκα! Να του την πείς εσύ.
-Μου την είπε αλλά εγώ τη θέλω από πρώτο χέρι.
-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 Μιχάλης:-Ρέ, για το Γράδο βαριέσαι να πείς στα παιδιά;
-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 Μιχάλης:-Καλά θα τους την πώ εγώ την ιστορία που μούδωσε ο θεός παιδιά αλλα δεν 
μούδωσε ανήψια.
Ανηψιός:-Τον ήξερες και σύ τον Γράδο;

*Έχουμε πεί βέβαια στις πρόβες οτι μερικοί αριστεροί συνειδητά δεν παντρεύονταν για να μη αναγκάζουν, 
λόγω εξοριών κλπ, τα παιδιά τους να ψωμοζητάνε, αφού κι η γυναίκα τους αριστερή θάταν και θα 
συλλαμβάνονταν κλπ και επίσης για να μη μπορούν οι άλλοι να τους ασκήσουν ψυχολογικό εκβιασμό 
βάσει του τι τράβαγαν οι οικογενειές τους, , αλλά βεβαια και πολλοί θεωρούσαν αφύσικη την τέτοια στάση 
των συναγωνιστών τους.Πολλές φορές συγγενείς τους βάφτιζαν τα παιδια τους με το όνομα των εργενηδων 
αυτών για να μείνει αυτο το όνομα αντι του παπού,  εις ενδειξιν   εκτίμησης στην στάση ζωής τους. .
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-Μαζί με τον μπάρμπα σου είμασταν όλα εκείνα τα χρόνια που κουβαλάγαμε κοτρώνες. Στην 
ίδια σκηνή κοιμόμασταν. Και το πρωϊ βράχο-βράχο τον καϋμό μου, που λέει και το τραγούδι.
Θείος:-Κόφτο.
-Έτσι στραβόξυλο ήταν από τότε;
-Έχεις φάει σφαλιάρα απ’τον μπάρμπα σου;
-Όχι.
-Μη φάς. Εμένα ακόμα τη θυμάται ο σβέρκος μου 20 χρόνια τώρα και θα τη θυμάται κι άλλα 20 
αν υπάρχουμε.
Θείος: -Να ζήσεις να τη θυμάσαι τη σφαλιάρα, θα πείς τώρα στα παιδιά για το Γράδο ή τα δικά 
μας θα λές;
Ανηψιός:-Εμείς θέλουμε να ακούσουμε για τη σφαλιάρα. Κι ο Μιχάλης για τη σφαλιάρα θέλει να
ακούσει. Έτσι δεν είναι Μιχάλη;
-Ναι.
-Κόλλα το συνονόματε.
Θείος:--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.
-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 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.
Μιχάλης μικρός: -Αυτόγραφο πήρατε;
Μιχάλης μεγάλος: -Του ζητήσαμε αλλά μας ειπε ότι του τέλειωσε το στυλό και μόνο 
σκατόγραφα δίνει.
-Εσύ θείε δεν μούχες πεί τόσα πολλά, καλά που ήτανε εδώ ο φίλος σου και μας τάπε όλα. Μιχάλη
θα τα πούμε σε όλη την παρέα στο διάλειμα αύριο.
-Όχι τώρα θα τα πούμε, στο ημίχρονο στο οικόπεδο, πάμε γιατί θα βάλουν άλλους στη θέση μας 
και δεν θα παίξουμε μπάλλα.

(Η μετάβαση στο επόμενο επεισόδιο είναι σχεδόν απαρατήρητη. Μόνο αλλαγή του ποιοί θυμούνται
υπάρχει, όχι αλλαγή σκηνικού ή καν πλάνου, ούτε καν ανοιγοκλείσιμο αυλαίας ούτε άλλη διακοπή )
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7. Η μηλιά πάνω απ’το μήλο

Θείος: -Που τα θυμήθηκες με τόση λεπτομέρεια ρε;
-Μα μούχε μείνει απορία. Πώς τούρθε η ιδέα;
-Και γώ τόχα απορία. Μα το σκέφτηκα μετά απο χρόνια.
-Για λέγε.
-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.
-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.. 
-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»
-Σ’άρεσε ; Και γω νόμισα πως θα μούριχνες κι άλλη σφαλιάρα. Θυμάσαι;

Αυλαία
(για αλλαγή ρούχων και σκηνικού)

(Έχουν φορέσει σακάκι γραβάτα. Έχουν βγεί απο δικαστήριο. Είναι μαζί τους κι ένας φίλος τους, ,
ο Φίλιππας , αλλά δεν μιλάει)

Μιχάλης: -Ρε, κατάλαβατε τι ποινή πήραμε; Από πέντε φορές ισόβια ο καθένας κι από τρείς εις 
θάνατον Τρελλοί είναι; Τι λέτε κύριε πρόεδρε; Αν μας εκτελέσετε έστω και μια φορά, άσε πια 
τρείς φορές, πώς θα ζήσουμε να υπηρετήσουμε τα ισόβια; Αν ζήσουμε να υπηρετήσουμε τα 
ισόβια έστω και μια φορά -Μαθουσάλες θα γίνουμε να τα υπηρετήσουμε πέντε φορές;- αν 
ζήσουμε, λέγω, για τα ισόβια τότε σας ερωτώ: πώς θα μας εκτελέσετε; Μήπως είχατε πιεί κάνα 
ποτηράκι πρωϊ-πρωϊ; Εμεις για να σας ακούσουμε στο δικαστήριο φορέσαμε και τα καλά μας, 
δανεικό σακάκι απο τον αδελφό μου φόρεσα για να τιμήσω τον χώρο του δικαστηρίου και σεις 
κοπανάτε τσίπουρα πρίν έρθετε; Και μετά «πάρε νάχεις»

(Μπαίνει ένας αστυνομικός, είναι ο μεσήλικας δεσμοφύλακας που είχαμε δεί αλλά στα νιάτα του, 
μαύρα μαλλιά-μουστάκι αντί  γκρίζα)

-Μπρός, στην κλούβα γρήγορα μην αγριέψω.
Κώστας: -Να αγριέψεις; Δεν άκουσες ρε καραγκιόζη τι ποινή πήραμε; Απο δώ και πέρα το μόνο 
που μπορείς να μας κάνεις είναι να μας τα...Άντε τώρα και δεν τα συνηθίζω τέτοια λόγια.
Μιχάλης: -Ρε καραγκιόζη έκανες τον κουλτουριάρη να μιλάει σαν εμάς τους λιμενεργάτες; Θα σε 
καταγγείλω στο σωματείο οτι θέλεις να μας αφήσεις άνεργους.
(Ακούγεται η φωνή της μάννας του Μιχάλη
-Κύριε αστυφύλακα, κύριε αστυφύλακα.
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Ο αστυφύλακας  λέει στον  Μιχάλη :
-Θα σούδειχνα αλλά με φωνάζουν
Βγαίνει και γυρνάει με την μάννα του Μιχάλη
-Θέ μου πώς κρατιέμαι; Υπάρχει Θεός, θα το βρούνε οι ξεδιάντροποι...
-Έλα ρε μάνα ψυχραμία, πήγαινε σπίτι να ηρεμήσεις, μη μας σαλτάρεις κι εμάς. Έλα αύριο να 
πάρεις το σακκάκι μη το χαλάσω στην εκτέλεση.
-Αααααα (σπαρακτικο λόγω της ξαφνικής εικόνας που της δημιούργησε. Και λιποθυμάει)
Χλάάάτς , σφαλιάρα του Κώστα στον Μιχάλη. Του λέει πάρα πολυ άγρια:
Κώστας: -Τέτοιες μαλακίες λένε στη μάννα τους ρέέ;

(Αυλαία για αλλαγή σκηνικου και βγάλσιμο σακκακιών/γραβατών. Κελλί. Ξημερώματα. Ημίφως.
Ακούγεται ήχος από μπάρες να ανογουν και ξανά να κλείνουν (τρία βαρεια μεταλλικά χτυπήματα 

και άλλα τρία)

Φίλιππας:-Ώωχ, καλώς τα δεχτήκαμε 
Μιχάλης: -Σώπα όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες που λέει και το τραγούδι.
Κώστας:-Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. (Κώστας)
Μιχάλης: -Καλά, εσύ αν δεν μπείς το κουλτουριάρικό σου θα σκάσεις Αυτό είναι που λένε 
κουλτούρα μέχρι θανάτου..
Φίλιππας:-Όχι , είναι που λένε «κουλτούρα να φύγουμε» 

Μπαίνει ο αστυφύλακας, τους κοιτάει πρώτα και τους τρείς, έναν-έναν και μετά λέει: «Φίλιππος 
Ιωάννου. Η σειρά σου»

(Ο Φίλιππας μετά απο πολυ σύντομη σιωπή σηκώνεται αποφασιστικά) 
(Προς τον αστυφύλακα, σαν να τραβάει αυτος τον αστυφύλακα κι οχι ο αστυφύλακα αυτόν και με 

αγκαζέ και γρήγορο περπάτημα, κοινώς «σαν έτοιμος από καιρό»).
Φίλιππας:-Πάμε ρέ 
(Και αμέσως μετά πρός τους άλλους:) 
-Εμείς εχουμε χαιρετιστεί, μην τα ξαναλέμε

Ξαφνικά, μόλις δεν φαίνεται κι ακουστεί το άνοιγμα της  μπάρας, κι οι δύο μαζί τρέχουν στο άκρο 
της σκηνής πρός την μεριά που έφυγαν και λένε σαν με ουρλιαχτό:
Μιχάλης:-Γειά σου αδέλφι Φίλιππααα! (τονισμένο το αααα αφου είναι για να πνίξει λυγμό)
Κώστας:-Θα σε θυμόμαστε πάνταααααα! (τονισμένο το αααα αφου είναι για να πνίξει λυγμό) 
(Μιχάλης (μουρμουριστά):-Τι πάντα δηλαδή, μέχρι τη σειρά μας θα σε θυμόμαστε, δηλαδή μεχρι 
αύριο μεθαύριο.
Ακούγεται η μπάρα που κλείνει.

Ακούγεται παράγγελμα σαν γαύγισμα
Επί σκοπόν! Πύύύρ.

Πυροβολισμός,
Αμέσως μετά, καπάκι, (από κασέττα, όχι απο χορωδία) ο στίχος

...και τούτοι μες στα σίδερα κι εκείνοι μές στο χώμα»
(εμείς βλέπουμε μόνο τους άλλους καθιστούς πάλι, με το κεφάλι σκυφτό βαρειά στο χέρι τους (ή 
οτιδήποτε σχετικό, όπως τους έρθει) και σε ημίφως που σβήνει γ ια να πέσει αυλαία και να αλλαξει 
το σκηνικό. Εν τω μεταξύ το τραγούδι συνεχίζει:) 

Και τούτοι μες στα σίδερα κι εκείνοι μες στο χώμα
και τούτοι μες στα σίδερα κι εκείνοι μες στο χώμα

Σώπα όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες
σώπα όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες.
Αυτό το χωμα είναι δικό τους και δικό μας.
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Αυτό το χωμα είναι δικό τους και δικό μας.
Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται,
όταν σκοτώνονται όταν σκοτώνονται,

η ζωή τραβάει την ανηφόρα,
η ζωή τραβάει την ανηφόρα,

με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες
και με ταμπούρλα,

η ζωή τραβάει την ανηφόρα,
η ζωή τραβάει την ανηφόρα,

με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες
και με ταμπούρλα.

όταν σκοτώνονται όταν σκοτώνονται.
Και καταλήγει με το φινάλε του «όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες που είναι έντονο ((σημ: 

Το κομμάτι με το «όταν σκοτώνονονται είναι απ’το «όταν σφίγγουν το χέρι»

(Σε λίγο ξαναεμφανίζονται ο Κώστας κι ο Μιχάλης 40 χρόνια μετά
με κάτι που να θυμίζει ηλικία, π.χ. τραγιάσκα, πίπα, περούκα άσπρη κλπ).

Κώστας: -Πώς τα θυμηθήκαμε τώρα αυτά;
Μιχάλης:--Νάναι καλά κι ο ψηλός ο Θεοδωράκης που θα κάνει τη συναυλία, να πάμε όσοι ζούμε 
ακόμα να δείξουμε στα εγγόνια μας να καμαρώσουμε ότι βοηθήσαμε κι εμείς ν’αλλάξει λίγο ο 
κόσμος
Κώστας: -Εκεί που γίνονταν αυτά που ξέρουμε τώρα γίνεται συναυλία. 
Μιχάλης:-Ρεβάνς της ιστορίας που λέει κι ψηλός. Ψέμματα; Όταν τα τάνκς σας θάχουν  
σκουριάσει τα τραγούδια μου θα τραγουδιούνται ακόμη, έλεγε. Με κόλλησες κουλτούρα, κι εσύ 
ψηλός δεν είσαι; Τόχετε στο μπόϊ σας φαίνεται να μας κολλάτε. Θα πάμε στη συναυλία έ; Εγώ θα 
πάω με παιδιά και μ’εγγόνια. Θαρθείς μαζί μας;
Κώστας: -΄Εγινε, θάρθει κι ανηψιός μου ο Κωσταντάκης με το φίλο του τον Μιχαλάκη.
Μιχάλης:-Ποιοί; Εκείνοι οι πιτσιρικάδες που μας ρώταγαν για τον Γράδο όταν παίζαν ακόμα 
μπάλλα στις αλάνες; Τι γίνονται; Τώρα θάναι μέχρι εκεί πάνω. Φοιτητές; Μα τι λέω; 
Οικογενειάρχες θάναι με παιδιά της παντρειάς. Καλά τα λέω; Χαθήκαμε τόσα χρόνια και δεν σε 
ρώτησα. Θα μας ξαναρωτάνε λές για τα νιάτα μας;
Κώστας: -Εμείς θα τους ρωτάμε. Έχουν κι αυτοί τα δικά τους να μας πούν. Γενιά του 
Πολυτεχνείου ήταν.
Μιχάλης:-Ρέ πώς περνάν’ τα χρόνια!
Κώστας: -Αλλά... Αστο, πονάει , άστο!
Μιχάλης:-Κατάλαβα, κι εγώ αυτό σκεφτόμουνα αλλά δεν λέω τίποτε γιατί αγριεύεις. Α ρε 
Φίλιππα νάβλεπες τη ρεβάνς της ιστορίας, αλλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, εσένα σούπεσε το λαχείο 
εκείνο το βράδυ κι εμάς ο λήγοντας, εσύ στο χώμα κι εμείς στη φυλακή. Την άλλη μέρα 
αλλάξανε τις ποινές σε ισόβια μόνο..τέλος πάντων , κι εγώ αγριεύτηκα. Πές μου για τον 
Κωσταντάκη και τον συνονόματό μου τότε στο Πολυτεχνείο. Γενιά κι αυτή! Το μήλο κάτω απ’τη 
μηλιά που λένε. Τι λεβέντες είδαμε και τότε! Θυμάσαι τι καταπέλτης ήταν ο Παναγούλης στη 
δίκη του. Πότε τον παρακαλάγανε και πότε τον σταυρώνανε για να ζητήσει χάρη να μην τον 
εκτελέσουνε για να μη φανεί στους ξένους οτι γίνονται εκτελέσεις και να μη φανεί στην Ελλάδα 
οτι υποχωρούν οι δικτάτορες και οτι δεν τολμούν. Κι αυτός στο χαρτί αντί για αίτηση χάρης στον 
Παπαδόπουλο τούγραφε «Γειάσου Παπαδόπουλε αρχιπαλιάτσο» και του κάνανε εικονικές 
εκτελέσεις μπάς και τρομάξει και τους πήγαινε από ρεζιλίκι σε ρεζιλίκι, κι ας τούχανε κάνει του 
Χριστού τα πάθη που λέει ο λόγος, ποιός λόγος δηλαδή, στη πράξη του τα κάνανε.
Κώστας: -Είναι σαν την παροιμία που λέει «Να μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς ν’αντέξεις» 
και να φανταστείς ότι έλεγε ότι πρώτα ήταν από αυτούς που λιποθυμάνε στον οδοντίατρο μόλις 
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δούν αίμα. Ποιητής βλέπεις κι αυτός! Αλλά μόλις τούπανε να πεί ποιοί άλλοι ήταν στην 
οργάνωση έγινε βράχος, κουβέντα δε του πήρανε.
Μιχάλης:-Αμ κι ο Ρίτσος ο ποιητής πούχαμε τότε στο νησί και άντεχε όσα κι ο Γράδος και του 
λέγαμε πώς γίνεται ποιητής άνθρωπος και νάναι τόσο ζόρικος, δεν έλεγε ότι για να συνηθίσει στο 
αίμα νέος πήγαινε στα σφαγεία; Και είχα ακούσει οτι ο Παναγούλης τα ποιήματα επειδή δεν είχε 
στυλό στο κελλί τάγραφε με αίμα αντι για μελάνι. Και οι δεσμοφύλακές του βλέποντάς τον τι 
θηρίο ήταν νιώθανε ανθρωπάκια, κομπλάρανε και με κίνδυνό τους τα βγάζανε και τα δίνανε να 
τυπωθούν και να γυρίσουν χέρι με χέρι, αυτός έδινε απ’τη φυλακή κουράγιο στους άλλους όχι οι 
άλλοι σ’αυτόν , τον βλέπανε τι θέληση είχε και ξύπναγε κι η δική τους θέληση.
Κώστας: -Μούλεγε ο ανηψιός μου τότε τον καιρό του πολυτεχνείου ήτανε το ίνδαλμα όλων των 
νέων και τον ένιωθαν να τους συμπαραστέκεται απ’την φυλακή, ότι κι αυτοί που ήταν έξω κι 
αυτοί που τους πιάνανε  κι ήταν μέσα ένιωθαν ότι έχουν έναν γίγαντα να τους παραστέκεται και 
να τους σπρώχνει να πάνε μπροστά χωρίς να λογαριάζουν τίποτε. Ένας Κινέζος σοφός είχε πεί 
μια φορά ότι άμα φυλακίσεις την αλήθεια για να μην ακούγεται τότε οι τοίχοι της φυλακής 
γίνονται μεγάφωνα και τη φωνάζουν πιο δυνατά. Αυτό δεν έγινε κι εδώ; Οι ίδιοι οι 
δεσμοφύλακες του κυκλοφορούσανε τα ποιήματα!
Μιχάλης:-Πάρτα Κούβελα πούλεγες τους ποιητές λαπάδες! Σου κάνουν πλάκα και οι Κινέζοι. 
Κάτι τέτοια κουλτουριάρικα μου λές και τους πάω τους κουλτουριάρηδες. Άκου τον τώρα που με 
κατάφερε ν’ακούω Κινέζικες παροιμίες! Ρε σύ , θυμάσαι τότε που δικάζανε τους βασανιστές κι  
εκείνος ο ανισόρροπος ο Θεοφιλογιαννάκος  φώναζε «Κύριε πρόεδρε, διαμαρτύρομαι που ο 
Παναγούλης με λέει Θεοφιλογιαννάκο κι όχι κύριο Θεοφιλογιαννάκο» Πώ-πώ τρέλλα ο 
άνθρωπος , έλεγε κι οτι ο Παναγούλης ήταν πολύ σκληρός πρός τους βασανιστές του γιατί τους 
περιφρονούσε και τους έβριζε διαρκώς. Επεισόδιο ο άνθρωπος.
Κώστας:-Το πιό τρελλό ήταν που ύστερα πήγε να δώσει και συγχαρητήρια στον Παναγούλη για 
την αγόρευσή του.
Κώστας:-Μέχρι εκεί ξέρεις;
Μιχάλης:-Έχει και συνέχεια;
Μιχάλης:-Αα! Το καλύτερο! Τούπιασε με το ζόρι το χέρι για χειραψία να τον συγχαρεί κι ο 
Παναγούλης τούπε «Πάλι νιώθω σαν να πιάνω σκατά» Κι αυτός είπε «Μου τόχεις πεί τόσες 
φορές Αλέκο μου που τόχω συνηθίσει». Νόμπελ ανισόρροπου. Αλλά δεν μπορείς να πείς!
Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Γράδος. Αυτόν θυμήθηκα με τα σκατά. Η ιστορία 
επαναλαμβάνεται, αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς που λέει και το τραγούδι. Πάλι με 
κουλτούριασες , μόνο όταν είμαι με σένα μούρχονται στιχάκια.
Κώστας:-Και μένα μόνο όταν είμαι με σένα ακούω για σκατά και μου φαίνεται οτι ακούω 
ποιήματα.
Μιχάλης:-Αποδίδει το δίδυμο. Λοιπόν, το τραγούδι «αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς» 
τελικά δεν εννοούσε μόνο οτι κάποτε θα μας ξανάβλεπαν οι οικογένειές μας να βγαίνουμε απ’τη 
φυλακή κι ας είχαμε ισόβια με παράνομες δίκες, αλλά κι ότι η νέα γενιά θάπαιρνε το παράδειγμα 
και θάφτιαχνε τους δικούς της ιδεολόγους.
Κώστας:-Πολύ σωστά.
Μιχάλης:-Πάμε να φάμε τίποτε, πείνασα απ’την πολλή σκέψη. Τέρμα η κουλτούρα για σήμερα, 
αύριο πάλι, ή καλύτερα από Δευτέρας.
Κώστας:-Να σε κουφάνω κι εγώ με μια πλάκα που δεν την ξέρεις;
Μιχάλης:-Ρίχτη
Κώστας:-Ο Παναγούλης απ’το κελλί του που ήταν σαν τάφος, ούτε χώραγε όρθιος, κάθε 
απόγευμα έκανε σώου με καραγκιόζη σε νέο επεισόδιο να συναντάει τον διευθυντή της φυλακής 
σαν Χατζαντζάρη και να τον δέρνει κι όχι μόνο να τον δέρνει αλλά και να τον πηδάει, κι ο 
διευθυντής που γινότανε ρεζίλι γιατί οι φαντάροι δεν φεύγανε για την έξοδο πρίν ακούσουν το 
σώου,δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, με τι να τον απειλήσει, όπως και στον Γράδο όλα τάχε 
δοκιμάσει, μόνο αν τον απέλυε θα γλίτωνε. Όταν ήρθε μια φορά αμνηστία για όλους τους 
πολιτικούς κρατούμενους λόγω πιέσεων απ’την Διεθνή Αμνηστία, έπρεπε ν’αφήσουν και τον 
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Παναγούλη αλλά εκείνος για να τους θυμίσει ότι δεν του κάνουν χάρη αλλά αυτός τους κάνει 
χάρη τους είπε οτι δεν τη δέχεται την αμνηστεία και δεν φεύγει αν δεν του φέρουνε γαλλική 
κολώνια και δεν του φέρουν άγημα να του κάνει «παρουσιάστε» την ώρα που θα βγαίνει , κι ο 
διευθυντής τι να κάνει για να τον ξεφορτωθεί που τον είχε μουρλάνει και τον έκανε και ρεζίλι 
κάθε απόγευμα έστειλε και του πήραν κα γαλλική κολώνια και τούκαναν και παρουσιάστε. Έτσι 
βγήκε. Σε ξανακούφανε ο Παναγούλης ή όχι;
Μιχάλης:-Μ’έφτιαξεεε! Η υπόθεση σηκωνει κέρασμα. Όχι σε σουβλατζίδικο, σε μπουζούκια. 
Κερνάω και ένα πανέρι γαρδένιες. Εγώ τις δίνω σε σένα και σύ δώστες όπου θέλεις. Α, ρε 
Φίλιππα , κάτι τέτοια στενοχωριέμαι πούχασες....Α, ρε Γράδο. Στην υγειά σας θα τα πιούμε, 
ποιάν υγειά σας δηλαδή, εκεί που είστε χίλια χρόνια θα ζήσετε και άλλα τόσα έτσι κι αλλιώς.

ΑΥΛΑΙΑ
(υπό τους ήχους των στίχων (απο Μπιθικώτση,  όχι απο χορωδία):

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.

Συνηθιζόταν στην αρχαία Ελλάδα, ή μάλλον  επιβαλλόταν και η παράλειψη επέφερε πρόστιμο,  να 
συνοδεύεται η παρουσίαση  τραγικών τριλογιών, μετά την κάθαρσή τους , με κωμωδίες συναφούς θέματος 
για να μη φεύγουν οι θεατές λιώμα κάτω είτε απο τις προηγηθείσες τραγικές εντάσεις είτε απο τα μέτρα 
και το βάρος που έχουν ακόμα και οι καθάρσεις στις τραγωδίες.  Όπως το χάππυ έντ δεν σημαίνει 
κατ’ανάγκη κωμωδία , όπως είδαμε, έτσι και, αντίστροφα, η κωμωδία δεν σημαίνει  κατ’ανάγκη χάππυ έντ, 
μπορεί  απλώς να σημαίνει το να συμπεριλαβάνονται και οι κωμικές λεπτομέρειες που πλαισιώνουν 
τραγικές εικόνες,  όπως συχνά τραγικές λεπτομέρειες πλαισιώνουν κωμικές εικόνες, αφού ο χωρισμός σε 
κωμωδίες και τραγωδίες γίνεται απο ανθρώπινες δραστηριότητες,όπως η ταξινόμηση, και όχι απο την ίδια 
τη ζωή. Π.χ. η κωμωδία που συνόδευε την τραγική τριλογία «Προμηθεύς πυροφόρος»,  «Προμηθεύς 
δεσμώτης», «Προμηθεύς λυόμενος» ήταν  «Προμηθεύς κατά λάθος εμπρηστής». Υπάρχει κανένα είδος  
κωμωδίας που να μπορεί να συνοδεύσει την κάθαρση των ιστοριών που είδαμε για χούντες κι ελευθερωτές  
και που να είναι και ιστορικά ακριβές όσο κι αυτές οι ιστορίες; Βεβαιότατα υπάρχει και για να το 
τεκμηριώσει κάποιος αυτό δεν χρειάζεται την βιβλιογραφία, αφού  μια απλή ματιά στα αρχεία μνήμης 
όλων μας για τους τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τους συγγενείς μας αρκεί για να δούμε πιο 
πολλούς παράλληλισμούς με τους χαρακτήρες της κωμωδίας που θα δούμε απ’ότι είδαμε με τους 
χαρακτήρες που ήδη συναντήσαμε.  
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8. Αν δεν ταιριάσουμε πώς θα συμπεθεριάσουμε;

Σκηνή Α
Σπίτι

(Τα ονόματα Αγησίλαος και Ιάσων στο ένα σόϊ και Αριστείδης και Έφη στο άλλο δείχνουν και 
κάποια ταξική διαφορά)

Μπαμπάς:
Αυτό ήταν! Θα πάω να της τα ψάλλω κι ας είναι και στη φυλακή. Όλοι το μάθανε. Μας έκανε η 
μοναχοκόρη μας ρεζίλι η στην γειτονιά.. Και καλά η γειτονιά. Αλλά και στη δουλειά ως  κι ο 
προϊστάμενος τόμαθε. Που εγώ δικαίωμα δεν είχα δώσει ποτέ.! Και τώρα, κοτζάμ τμηματάρχης 
να ρίχνω τα μούτρα μου να ψάξω μέσον στην αστυνομία. Μεχρι κι εκείνον τον αχώνευτο τον 
ξάδελφό σου παρακάλεσα  που τούχαμε κόψει την καλημέρα τότε που μας έριξε στα 
κληρονομικά. Άσε  να μη  θυμάμαι καλύτερα τι μούπε.

Μαμά:
Τι σούπε; Συμπέθερο στην αστυνομία έχει. Θα μπορεί να βοηθήσει.

Μπαμπάς::
Οόόχι! Μούπε ότι η προκομμένη  μας με τους αληταράδες που έμπλεξε δεν έχει δικαίωμα να τον 
κάνει ρεζίλι. Τι θέλαμε και τη σπουδάζαμε μούπε. Αυτός την κόρη του την κράτησε σπίτι και την 
πάντρεψε. Εκεί είναι η θέση της λέει  κι όχι με φοιτητές που ποιος ξέρει τι λένε και τι κάνουν 
μαζί.

Μαμά:
Απ’τη  ζήλεια του τα λέει  ο παλιοτενεκές. Καλό για άνθρωπο δεν έχει πεί. Και σιγά τον γαμπρό 
που βρήκε στην κόρη του. Βοηθός φαρμακοποιού.

Μπαμπάς:
Ζήλεια-ξεζήλεια , εγώ θα τις φιλήσω τις κατουρημένες ποδιές με την ανατροφή που έδωσες στην 
κόρη σου.

Μαμά:
Αριστείδη αυτά με τις ανατροφές να τ’αφήσεις. Κουμάσια σαν τον ξάδελφό σου τον Μίλτο το
σόϊ  μου εμένα δεν είχε. Κι εσύ, μη χάσει η κόρη σου και δεν γνωρίσει τον σπουδαίο θείο, της 
τον γνώρισες επειδή ήταν ανύπαντρος  κι αντί για παιδιά ήθελε να βλέπει τ’ανήψια. Τι γύρευε ο 
ξάδελφός σου στις εξορίες Αριστείδη;  Και γιατί τον πιάσανε πρώτο-πρώτο τώρα; Και γιατί του 
πήγαινε τσιγάρα η κόρη σου στη φυλακή; Δεν θα τη φακελλώσανε λές; Κι εσένα κακομοίρη μου 
φάκελλο θα σούχουνε. Και λές για το δικό μου το σόϊ; Και το πώς την ανέθρεψα εγώ;

Μπαμπάς:
Καλά-καλά, άλλο προέχει τώρα

Μαμά:
Αμ’βέβαια , τώρα που λέω για το δικό σου το σόϊ αρχίσαμε τα καλά-καλά 

Μπαμπάς:
Γυναίκα ηρέμησε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.

Μαμά:
Έχεις δίκιο . κι εγώ απ’τη  στενοχώρια μου εκνευρίζομαι με το παραμικρό. Αμ’ το άλλο ; Η 
συμπεθέρα τι θα λέει;



28

Μπαμπάς:
Σούχω πεί να μη τη λές συμπεθέρα. Δεν έγινε ακόμα ο γάμος.

Μαμά:
Δάγκωσε την γλώσσα σου γρουσούζη.

(Τάκ-τάκ στην πόρτα)

Μαμά:
Βρέ, καλώς την συμπεθέρα Χίλια χρόνια θα ζήσεις, Για σένα λέγαμε.

Συμπεθέρα:
Τέτοιο κακό  σας βρήκε και σείς για μένα λέγατε; Ααα, άμυαλα που είναι τα παιδιά σήμερα! 
Απ’το πρωϊ τρέχω.  Σας το λέω όμως γιατί εγώ ψέμματα  δεν λέω. Διαφωνώ κάθετα  με την κόρη 
σας και με την ανατροφή  που της δώσατε. Θέ μου συγχώρα με αλλά για το γιό μου τρέχω 
πούχασε τον ύπνο του κι όχι για την κόρη σας που τάθελε και τάπαθε. Μέχρι με τον άντρα μου 
κόντεψα να χωρίσω. Δυο μέρες δεν του μιλάει του παιδιού ο Αγησίλαος. Τον άρχισε με το 
μαλακό «ρε Ιασονάκο μου , εσύ παιδί με υποτροφία να έχεις τέτοιες παρέες;» και φτάσανε να 
τσακώνονται με φωνές  κι έτρεχα να κλείσω τα παράθυρα, δεν είναι μέρες ν’ακούνε οι γειτόνοι 
τα πολιτικά του κάθε σπιτιού . Σας το λέω όμως: Απ’το να χωρίσω εγώ με τον Αγησίλαο 
καλύτερα να χώριζε το παιδί μου απ’την κόρη σας να γλίτωνε.

Μαμά:
Σε καταλαβαίνω ρε συμπεθέρα αλλά όχι κι έτσι. Παρασύρθηκε κι  η δικιά μας. Κι ο Ιάσονας θα 

μπορούσε νάχει παρασυρθεί.

Συμπεθέρα:
Ναι αλλά από κοντά ο Αγησίλαος. Κέρβερος συνεχώς για να μην παρασυρθεί.

Μαμά:
Τ’ακούς Αριστείδη; Κι αν ήταν Κέρβερος για τον γιό, φαντάσου πώς θάκανε αν είχε κόρη!

Μπαμπάς:
Επί της ουσίας, επί της ουσίας. Βρέθηκε καμμιά άκρη;

Συμπεθέρα:
Ευτυχώς . Ο νονός του Ιάσονα είναι φρούραρχος. Τηλεφώνησε στον  διευθυντή των  φυλακών 
και είπε  ότι θα την βγάλουν την Έφη. Στο χέρι του είναι αλλά πρέπει να βάλουμε κι εμείς το 
χεράκι μας . 

Μπαμπάς:
Εμείς;

Μαμά:
Πώς να το βάλουμε;

Συμπεθέρα:
Θα πάνε κάτι ξένοι δημοσιογράφοι στη φυλακή. Να πείτε στην Έφη να τους μιλήσει  ως 
εκπρόσωπος των κρατουμένων,  έτσι που ξέρει και καλά Αγγλικά , και να πεί ότι οι συνθήκες 
στη φυλακή είναι καλές. Και να δείχνει χαμογελαστή. Κι όχι ταλαιπωρημένη. Πάρτε της και κι 
ένα τάπερ με το αγαπημένο τη φαϊ να στρώσει το κέφι της.
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Μπαμπάς:
Είναι αγύριστο κεφάλι , μα πού ξέρεις; Κάτι έχω στο μυαλό μου να την πείσω.

Μαμά:
Δεν λές και στον Ιάσονα να έρθει μαζί μας; Κι εγώ κάτι έχω στο μυαλό μου αλλά άμα τον δεί θα 
πειστεί πιο εύκολα. Θα της πώ να ονειρευτεί μαζί του το σπιτικό τους . Θα της πώ και για τα 
έπιπλα που παραγγείλαμε  μαζί εσυ κι εγω. Θα της πώ οτι θα μας δώσουν και μας μια χαρά που 
εγγονάκια περιμένουμε.

Συμπεθέρα:
Μη το παρακάνεις όμως γιατί είναι έξυπνη κοπέλλα και θα σε αποπάρει. Θα πώ στον φρούραρχο 
να μάθει πότε είναι το επισκεπτήριο, εσύ μαγείρεψε το φαϊ της Έφης

Αυλαία για αλλαγή σκηνικών
με το τραγούδι «Ντροπή τέτοιο παιδί» απο τη χορωδία:

Χορωδία:
Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.
ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.

Γιατί είμαστε νομοταγείς
κοιτάμε τη δουλειά μας,
μπλεξίματα δεν θέλαμε
στην οικογένειά μας.

Τα πράγματα όπως να’ρχονται
για τα συμφέροντά μας 
εμείς ποτέ δεν χάναμε
στην οικογένειά μας.

Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.
ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.

Έτσι πούρθαν τα πράγματα
κακά κι ανάποδά μας

έναν αντάρτη βγάλαμε
στην οικογένειά μας.

Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.
ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί.



30

Σκηνή Β
(Φυλακή, ομιλία με συρμάτινο πλέγμα να χωρίζεισαν γκισέ  την κρατούμενη, καθιστή, απο τους  

επίσης καθιστούς επισκέπτες της)

Μαμά:
Μα βρε κοριτσάκι μου εσένα σ’άρεσαν οι ντολμάδες. Τώρα τι έπαθες; Γιά συμπαράσταση στους 
άλλους δεν τρώς;Αχ το καϋμένο μου! Πάντα έτσι γιά τους άλλους θυσία να γίνεται. Καλά, σε 
καταλαβαίνω.Κόρη μου είσαι . Από μένα πήρες. Και γώ έτσι ψυχοπονιάρα είμαι. Πάρ’τους να 
τους μοιραστείτε με τους άλλους.Γι’αυτό έφερα όλη την κατσαρόλα.

΄Εφη:
Μαμά είσαι με τα καλά σου; Μου λές να τους πάω να φάνε τα φαγιά σου κι ύστερα να κάνουμε 
τους ευχαριστημένους στους ξένους δημοσιογράφους που έρχονται να δούν τις συνθήκες της 
φυλακής;

Μαμά:
Ε, καλά, το κράτος μας είναι φτωχό. Δεν έχει να θρέψει όλους τους φυλακισμένους καλά φαγητά. 
Μα από καλωσύνη λέει στους συγγενείς να φέρνουν δικά τους. Αυτό δεν το αναγνωρίζεις;

΄Εφη:
Μαμάά! Ξέρεις τι γίνεται εδώ μέσα; Μη κοιτάς που δεν στα λέω για να μην έχεις αγωνία

Μαμά:
Στη μάννα σου μιλάς έτσι; Αριστείδη πές της κι εσύ! Όλα εγώ θα τα λέω;

Μπαμπάς:
Εσείς οι νέοι ξεχνάτε ένα πράγμα. Δεν θ’αλλάξετε εσείς τον κόσμο. Αν ήταν ο κόσμος ν’αλλάξει 
απο τους νέους θάχε κιόλας αλλάξει γιατί κι εμείς είμασταν κάποτε νέοι.Κι ο θείος σου ο Μίλτος 
τι κατάφερε; Έφθειρε την υγεία του κι αποτέλεσμα μηδέν. Αλλαγή καμία.

΄Εφη:
Άστο αυτό το θέμα γιατί θα μαλλώσουμε και δεν θέλω. Έχετε πούχετε την στενοχώρια σας, μην 
κόψουμε και την καλημέρα.

Μαμά:
Άκου πώς μιλάει στους γονείς της! Αριστείδη τον Μίλτο τι τον ήθελες τέτοιαν ώρα; Κοριτσάκι 
μου να βγείς με το καλό, να παντρευτείτε, ο Ιάσονας στα μάτια σε κοιτάει. Να εδώ έξω 
περιμένει. Να σας αφήσουμε τα δυό ας να τα πείτε.Δεν σε χαιρετάμε. Πείτε τα και θα 
ξανάρθουμε.

Μπαμπάς:
Και βρέ αδελφέ, δείτε το και ρεαλιστικά. Είσαι ιδεολόγος;Θέλεις ν’αλλάξεις την κοινωνία; Μαζί 
σου κι εγώ. Σε συγχαίρω. Σε θαυμάζω. Μα βρές πρώτα μια καλή θέση με κύρος να σε ακούνε για 
τις αλλαγές που προτείνεις. Γίνε κάποιος. Ξυπόλυτος στ’αγκάθια θα πάς;

Μαμά:
Εντάξει Αριστείδη, αρκετά. Πάμε μείς να τα πούνε τα δυό τους
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Σκηνή Γ

Ιάσονας:
Έφη είσαι καλά; Δεν έχω κλείσει μάτι . Μα τι βλακείες λέω! Το δικό μου το ξενύχτι μετράει ή το 
δικό σου σ’αυτή την κόλαση; Ευτυχώς ο νουνός μου είναι φρούραρχος και μ’αφησαν να σε δώ.

΄Εφη:
Ιάσονα δεν αρκεί να μη κλείνεις μάτι για μένα ή να κάνεις σ’εμένα συμπαράσταση. Την νύχτα 
του Πολυτεχνείου έπρεπε να ξενύχταγες. Να έκανες συμπαράσταση στον αγώνα όπως όλοι μας.

Ιάσονας:
Έφη δεν είναι καιρός για ηρωϊσμούς. Τα πράγματα θ’αλλάξουν σιγά-σιγά. Θα βοηθήσουν κι οι 
ξένοι. Θα βοηθήσουμε κι εμείς παίρνοντας τα πτυχία μας πρώτα και βρίσκοντας γερές θέσεις με 
κύρος.

΄Εφη:
Πώς θα μάθουν την αλήθεια οι ξένοι αν τους ρίχνουμε στάχτη στα μάτια; Γιατί να βοηθήσουν αν 
βρίσκουν μέχρι και τους φυλακισμένους καλοταϊσμένους με ξένους ντολμάδες;

Ιάσονας:
Έφη, σε παραδέχομαι που ποτέ δεν χάνεις το χιούμορ σου

΄Εφη:
Δεν το χάνω γιατί λυπάμαι τους γονείς μου που στενοχωριούνται για μένα. Αν τους πώ τι γίνεται 
εδώ μέσα δεν θα ξανακοιμηθούν. Σε σένα όμως τα λέω.

Ιάσονας:
Μη μου τα πείς. Τάμαθα. Σε χτύπησαν και σένα;

΄Εφη:
Ε, αφού μόνο αυτό σε νιάζει δεν σου απαντώ. Το αν χτυπούν άλλους δεν το ρωτάς; Πρέπει 
πρώτα νάρθει και η δική μου σειρά;

Ιάσονας:
Αχ νάχα μιά ψηλή θέση με κύρος να παραιτιόμουνα και να τους ρεζίλευα στους ξένους 
δημοσιογράφους.

΄Εφη:
Μα εσύ συνόδευσες τους γονείς μου μέχρι και στο σχέδιο να δείξουμε ντολμαδάκια στους 
ξένους. Τόσο πολύ σ’επηρεάζουνε; Αυτά που κοροϊδεύαμε θα εφαρμόσουμε; Ξέρεις τι έλεγε η 
μάννα μου στο θείο μου το Μίλτο που ήταν αριστερός; Ψήφισε πρώτα δεξιά να 
αποκατασταθούμε κι άμα φτιάξουν τα πράγματα ψηφίζουμε κι αριστερά.

Ιάσονας:
Αχ, Έφη ακόμα και στη φυλακή αστειεύεσαι.Στό ξανάπα . Γι’αυτο σε θαυμάζω.

Έφη:
Όχι, δεν αστειεύομαι και να βρείς τίποτα ζόρικο να θαυμάσεις. Εμένα εδώ στη φυλακή άνοιξαν 
τα μάτια μου. Στη σχολή σου δεν πιάστηκαν όλοι, η οργάνωση υπάρχει ακόμα. Τα παιδιά εκεί 
είναι και σε περιμένουν.
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Ιάσονας:
Τι προτείνεις δηλαδή;

΄Εφη:
Πάρε την απόφασή σου. Μην απασχολείσαι με το δικό μου επισκεπτήριο. Κάνε κάτι εναντίον της 
χούντας κι αν πιαστείς θα με νιώθεις δίπλα σου είτε σ’αυτή τη φυλακή είτε σε άλλη. Μα κοίτα να 
μη πιαστείς , γιά να προλάβεις να έχεις πολλή δράση. Αν ονειρεύεσαι μόνο το σπιτικό μας και τα 
έπιπλα των μαμάδων μας και τα εγγονάκια τους και τις θέσεις με κύρος τότε βρές άλλη νύφη. 
Και με προίκα.

Ιάσονας:
Έφη, δεν σ’αναγνωρίζω.

΄Εφη:
Εγω αναρωτιέμαι αν σε γνώρισα ποτέ.

Ιάσονας:
Έφη, δεν το λέω με την κακή έννοια. Εννοω οτι σε θαυμάζω κι ότι θα τα σκεφτώ πολύ σοβαρά 
όσα μου είπες.

(Ξαφνικά μπαίνει μέσα η μαμά κι από πίσω της ο μπαμπάς, προφανώς ήταν έξω και κρυφάκουγαν)

Μαμά:
Του πήρες τα μυαλά μωρή ξεμυαλισμένη κι αυτουνού και κάθεται και σ’ακούει αντί να σου ρίξει 
δυό μπάτσες; Εμείς είπαμε πώς να σε βγάλει έξω εσένα κι αυτός κοντεύει να μπεί μέσα μόνος 
του. Τόξερα πως δεν θάχαμε καλά ξεμπερδέματα με κείνα τα σούρτα-φέρτα με τα τσιγάρα του 
Μίλτου στη φυλακή

΄Εφη:
Ιάσονα , πάρτους σε παρακαλώ και φύγετε μην πώ καμμιά κουβέντα που δεν θέλω

Μπαμπάς:
Μα δεν τελείωσε το επισκεπτήριο . Είσαι ακόμη ελεύθερη.

΄Εφη:
Το τελειώνω εγώ μόνη μου το επισκεπτήριο. Κι όσο γιά το ελεύθερη άστο. Φυλακισμένοι είστε 
εσείς εκεί έξω, όχι εμείς εδώ. Γειά σας και καλή λευτεριά.

ΑΥΛΑΙΑ
(υπο τους ήχους της χορωδίας στους εξής στίχους:)

Χορωδία:
Οι ελεύθεροι κι ωραίοι
ζούνε μες στις φυλακές

μες στα τείχη πούχει κτίσει
ο καθένας για να ζήσει
τις μεγάλες του στιγμές
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Χορωδία και κοινό (συν ηθοποιοί που ανεβαίνουν, υπο τους ήχους της μουσικής εισαγωγής του, 
στη σκηνή με ανοιχτή αυλαία,ώστε αντι υπόκλισης να συνοδεύσουν στο τραγούδι:)

Τής δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
καί μυρσίνη εσύ δοξαστική

μή παρακαλώ σας μή
μή παρακαλώ σας μή

μή παρακαλώ σας μή λησμονάτε τη χώρα μου!

Αετόμορφα τα έχει τά ψηλά βουνά
στά ηφαίστεια κλήματα σειρά

καί τά σπίτια πιό λευκά
καί τά σπίτια πιό λευκά

καί τά σπίτια πιό λευκά στού γλαυκού τό γειτόνεμα!

Τά πικρά μου χέρια μέ τόν Κεραυνό
τά γυρίζω πίσω απ’τόν Καιρό
τούς παλιούς μου φίλους καλώ
τούς παλιούς μου φίλους καλώ

τούς παλιούς μου φίλους καλώ μέ φοβέρες καί μ’αίματα!

Τής δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
καί μυρσίνη εσύ δοξαστική

μή παρακαλώ σας μή
μή παρακαλώ σας μή

μή παρακαλώ σας μή λησμονάτε τη χώρα μου!

Ενός λεπτού σιγή

Εθνικός ΄Υμνος
(Όλοι μαζί πάλι)

Αποχώρηση
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Είδαμε λοιπόν τα δρώμενα σαν κείμενα, οι «σελίδες  αντί προγράμματος θεάτρου» περιέχουν 
όπως είχαμε δεί, 1ον, σελίδες  για πρόβα χορωδίας και, 2ον, συμπεράσματα για το νόημα της 17ης

Νοέμβρη. Το 1ον περιέχει κάποιο  υλικό που λίγες μέρες πριν τις πρόβες (ή παράλληλα με τις 
πρόβες)  θα βοηθούσε τα κορίτσια της χορωδίας  (μέσω ποιημάτων και τραγουδιών που δεν είναι 
κατ’ανάγκην εκείνα που θα τραγουδήσουν) να νιώσουν καλύτερα το περιεχόμενο των στίχων 
που θα τραγουδάνε και επίσης την συνεχιζόμενη στο παρόν σημασία των στίχων. Επίσης κάποιες 
απ’τις σελίδες αυτές θα βοηθούσαν τα αγόρια που υποδύονται Μακρονησιώτες.   
Αλλά ας αφήσουμε την πρόβα χορωδίας  για ένα άλλο φάκελλο με τον ίδιο τίτλο, και εδώ, στην 
επόμενη σελίδα, ας συνεχίσουμε στο 2ον , δηλαδή στα συμπεράσματα για το νόημα της 17ης

Νοέμβρη:
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Συμπεράσματα για 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 
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 
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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 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. 
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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 
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καταστάσεις και στον οποίο το «άξιον εστί» λέγεται για την θυσία της ζωής όπως πριν λέγονταν 
γιά την ζωή. Ή ελευθερία ή θάνατος. 

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:
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ                        ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Σβησμένη φλόγα που πάντα καίει.                Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι.
Σκέπασμα τάφου χωρίς νεκρούς.                  Οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί.
Μάτια κλαμένα που σε κοιτάνε.                   Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες
Σκέψεις κρυμένες σε προσκαλούν.               γιά νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.

Πίστη κι ελπίδα χαροπαλεύουν.                    Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους
Πνέμα κι αλήθεια στις φυλακές.                   λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί.
Άγιες προσπάθειες ναυαγισμένες.                Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνες
Φωνές ανθρώπων σε προσκαλούν.               γιά νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.

Σπόρος οργής πέφτει στο χώμα.
Μήνυμα πάλης τρέφει φτερά.
Σπίθα φεγγίζει μές στο σκοτάδι.
Νέοι αγώνες σε προσκαλούν.

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.
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Σύντομη ανακεφαλαίωση της βάσης των συμπερασμάτων:

«...Υπό μια έννοια χάρηκα που αστόχησε  η βόμβα μου κατά ένα μέτρο όταν περνούσε το 
αυτοκίνητό του. Είμαι αγωνιστής, όχι δολοφόνος. Και το να πολεμήσεις εναντίον μιας χούντας 
δεν σημαίνει να σκοτώσεις τον ηγέτη της που είναι απλώς ένας παλιάτσος-μαριονέτα που την 
παίζουν ξένα συμφέροντα, ούτε να σκοτώνεις τους τελείως αναλώσιμους  αστυφύλακες ή 
στρατιώτες της, εκ των οποίων αν κάποιους σκότωνα δεν θα μπορούσα να αντέξω τις τύψεις. Το
να πολεμήσεις μια χούντα σημαίνει να την αφοπλίσεις, και αυτό σημαίνει οτι ένας μεγάλος 
αριθμός στρατιωτών δεν θα υπακούσει τις εντολές της, και το να τους προτρέψει κάποιος σε κάτι 
τέτοιο σημαίνει οτι θα τους αποδείξει πως  είναι ανθρωπίνως δυνατόν να αντέξει τις συνέπειες 
αυτής της ανυπακοής, όπως απέδειξα γράφοντας στον ηγέτη σας οτι είναι παλιάτσος σε όλες τις 
αιτήσεις χάριτος που μου φέρατε να υπογράψω για να μη εκτεθεί το καθεστώς σας ενώπιον  των 
διεθνών οργανισμών που είχαν αντιρρήσεις για την εκτέλεσή μου,  και για να μη  φανείτε 
ταυτόχρονα ανίσχυροι ενώπιον των ανθρώπων που θέλατε να τρομοκρατήσετε. Η αγόρευσή μου 
δεν είναι περιφρόνηση του στρατοδικείου, διότι εσείς ούτε δικαστήριο είστε αφού είστε  απλώς 
προϊστάμενοι βασανιστών, μερικοί μάλιστα απο τους οποίους διαθέτουν  νοσηρή σεξουαλική 
φαντασία με απωθημένο να γίνουν  χειρούργοι, και ούτε και στρατιωτικοί είστε διότι δεν είστε 
στρατιώτες αλλά λιποτάκτες. Εγώ λιποτάκτησα απο τον στρατό σας για να υπηρετήσω την 
πατρίδα μου, όπως την υπηρετώ κάθε μέρα  στον θάλαμο βασανιστηρίων, εσείς λιποτακτήσατε 
απο την χώρα σας με το να μη λιποτακτήσετε απο έναν στρατό που δέχεται διαταγές εναντίον της 
χώρας του και του λαού της. Αλλοίμονο στο έθνος που με κάθε τύραννο που γεννά δεν γεννά κι 
έναν τυραννοκτόνο.»

Αλέξανδρος Παναγούλης
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Βιβλιογραφία και ευχαριστίες:
Για το 3ο επεισόδιο και την διασκευή του απο βιβλίο της Κωστούλας  Μητροπούλου 
ευχαριστούμε τον συνάδελφο καθηγητή Γιώργο Δάγκλα. Tα μη μυθιστορηματικά μέρη του 6ου και 7ου

επεισοδίου είναι, όπως είπαμε, απο βιβλία του Χρόνη Μίσσιου, τα «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» και 
«Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε;» (το δεύτερο φυσικά παίζει ρόλο και στο 8ο επεισόδιο όπως δείχνει ήδη ο 
τίτλος του) κι απ’το βιβλίο του Κώστα Μαρδά «Πρόβες θανάτου» για τον Παναγούλη. Το περιστατικό με 
τον αντιστασιακό του ΙΡΑ που αναφέρθηκε στα συμπεράσματα μετά τα επεισόδια είναι απο 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 κλπ). Για τον ρόλο της στους  
διαλόγους του 8ου επεισοδίου ευχαριστούμε την συνάδελφο καθηγήτρια Δώρα Κουμπούρη. Όλοι οι 
συνεργασθέντες  συνάδελφοι γενικά ευχαριστούμε τους συνεργασθέντες μαθητές για τις διαρκείς και 
πάμπολλες απρόβλεπτες και πολύτιμες εμπνεύσεις και παρεμβάσεις τους. Άλλωστε ήδη η έμπνευση για 
δρώμενα (με το «Οι παρόντες» αρχικά) ήταν της Τάσας που ήταν η πρώτη που έπαιξε και τον ρόλο της 
εκφωνήτριας και της Έφης του 8ου επεισοδίου. Αργότερα τον ρόλο αυτό έπαιξαν η Μιχαλίτσα, η Βάσω, η 
Κική, η Εμμανουέλλα. Καταλυτικές για τους ρόλους ήταν οι προσθέσεις μαθητών σε ατάκες,  και σε  
χειρονομίες  ή γενικότερα «γλώσσα του σώματος», π.χ. στον Αριστείδη  προσθέσεις που έβαλαν σιγά-σιγά 
όσα  παιδιά τον έπαιξαν διαφορετικές χρονιές (Χρήστος, Κώστας , Βαγγέλης, Δημήτρης, Γιάννης) ήταν οι 
εξής: κατά το μονότερμα κριτικής που τους έκανε η συμπεθέρα ο Αριστειδης   είχε κάνει από πίσω της 
ειρωνικές χειρονομίες του στύλ «ε, ρε μπούρδες»,  στο δε «να χώριζε ο γιος μου την κόρη σας να γλίτωνε» 
έκανε την χειρονομία του στυλ «να σου κόψω καμμια σφαλιάρα» (που μετατρέπεται σε ξύσιμο του 
κεφαλιού του δήθεν) μόλις γύρισε απότομα η συμπεθέρα. Επίσης  έκανε και χειρονομία κι εκφραση 
χειλιών τύπου «άα, σίίγουρα, βέέβαια, τωώρα μαάλιστα» όταν ειπε η συμπεθερα  «εγώ ψέμματα δεν λέω» 
και έδωσε μια μούτζα απο πίσω όταν ειπε  «..εσύ τέτοιες παρέες!»,  κι όταν γυρισε προς τον Αριστειδη η 
συμπεθέρα και δεν την έβλεπε,  η  γυναίκα του  Αριστειδη (Ηρώ, Αλεξανδρα, Ρόζα, Μαρία, Όλγα) του 
έκανε χειρονομία γινατιού δαγκώνοντας  το δάχτυλό της  στο στυλ «κακομοίρη μου, τι έχω να σου σούρω 
μετά»). Επίσης η συμπεθέρα (Σούλα, Αλεξάνδρα, Κέλλυ, Ρόζα, Άννα) για να σνομπάρει καλύτερα, πριν 
κάτσει ξεσκόνισε με τα ανα χείρας γάντια της το κάθισμα που της πρόσφεραν, και έρριξε επιδεικτικά 
«κλεφτή» ματιά σε αυτά να δεί αν σκονίστηκαν.   Στο «Ο κοριός» που παίχτηκε  μια , ανεπανάληπτη, 
φορά,  πέραν των παρεμβάσεων  μπόντυ λάνγκουατζ κλπ στην πλοκή (π.χ. η στάση σχεδόν δρομέα προς 
αφέτη όταν η σύζυγος ρισκάρησε  να πεί «τρείς κι εξήντα παίρνετε...») οι Σταμάτης, Ηρώ, Μιχάλης 
πρόσθεσαν όλες τις ιδέες  που είδαμε για την διεξαγωγή  των χορευτικών ενω  αρχικά είχε θεωρηθεί οτι 
κάποιες ροκιές/γυροβολιές  ήταν αρκετές (απλώς ως κλίμα εποχής). Στον τσιλιαδόρο στο «Ο δρόμος» 
προστέθηκε (Γιάννης) η μεταμεσονύκτια λιγούρα, προστέθηκαν (άλλος Γιάννης) τα περάσματα τύπου 
Τζόρνταν του μπουγέλου κάτω απ’το μπούτι του τσιλιαδόρου καθώς έτρεχε να μπουγελώσει με εκτίναξη 
τον πολύ ψηλότερό του αστυνομικό, και το «Μα ποιός είμαι; Παίζω την ζωή μου κορώνα γράμματα», 
νόμισμα  κλπ για το σε ποιά γωνία θα πάει να φυλάξει τσίλιες (τρίτος Γιάννης). Ίσως δεν είναι τυχαίο που  
όλοι όσοι τον έπαιξαν λέγονταν Γιάννηδες , αφού τα μικρότερα παιδιά που έβλεπαν σε κάποιο έργο κάποιο 
ρόλο και ήθελαν όταν μεγαλώσουν  να τον παίξουν, πάντοτε τον ζητούσαν με το όνομα του παιδιού που 
τον είχε προ ετών παίξει, όχι με το περιεχόμενό του ή με το όνομα του χαρακτήρα εντός πλοκής.
(Σημείωση: τους «Μιχάληδες» του έργου πάλι Γιάννηδες τους έπαιξαν, ο μόνος λόγος που τους είπαμε 
Μιχάληδες ήτα;ν για να γίνεται πιο παρατηρήσιμη η σχέση της επανεμφάνισής τους με τον στίχο «άλλον 
θα λένε Κωνσταντή  κι άλλον Μιχάλη). Εξ ίσου χαρακτηριστικό με το πώς διάλεγαν ρόλους οι μαθητές 
είναι οτι ο λόγος που όλοι ήθελαν τον ψηλό αστνομικό που μπουγελώνεται να τον παίζει ο βασανιστής 
αστυνομικός που τόπαιζε άντρακλας ήταν ώστε «τα μικρά τους αδελφάκια του δημοτικού αφ’ενός να 
βλέπουν οτι δεν νικάνε οι κακοί κι άρα να μη τρομάζουν, αφ’ετέρου να μη διανούνται να τους μιμηθούν 
ρίχνοντας χαστούκια στα ακόμα μικρότερα αδελφάκια  ή γειτονόπουλα». Για τις χειροπέδες και τις 
αλυσσίδες ευχαριστούμερ τον Νίκο, για; τα  κάγκελα των σκηνικών με φυλακές κάθε τόσο, ευχαριστούμε 
τον κ. Χρήστο Γιολδάση  που πάντα είχε κάποια σιδερένια αυλόπορτα να μας δανείσει όταν μας πρότεινε 
την ρεαλιστική αυτή βελτίωση στα  κάγκελλα που μεχρι τότε και πάλι ένας Γιολδάσης,  ο γιός του, μας  
πρόσφερεε ζωγραφιστά με σπρέϋ σε ύφασμα. Για εφφέ (ερπύστριες, πυροβολισμούς, αυτόματα) και 
πολλές δύσκολες ερμηνείες (π.χ. τους συνονόματού του «κουλτουριάρη») ευχαριστούμε τον Κώστα, και 
για τεχνική υποστήριξη κατά τις εκδηλώσεις ευχαριστούμε τον Θανάση και τους συναδέλφους Έφη και 
Αστέρη του οποίου οι υπερπαραγωγές ήταν έμπνευση και παράδειγμα. Για το φωτογραφικό υλικο του 
φακέλλου «Πρόβα χορωδίας» πολύτιμο ρολο, έπαιξαν τα επετειακά αφιερώματα για τον Che Guevara πριν 
λίγα χρόνια.    

Ο υπεύθυνος διοργάνωσης κλπ: Γιάννης Αλεβίζος/Γλώσσα, Οκτώβριος 2007
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Πρόβα χορωδίας
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…ως Σάς έκραζα, συντρόφοι!

Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους...

H πρωτη λεζαντα ειναι ο τελευταιος στιχος απο το «Πνευματικό Εμβατήριο» του 
Σικελιανού και η δευτερη ειναι απο το ποίημα του Παναγούλη «Πάλης Ξεκινημα» (ή «οι 

πρωτοι νεκροί»)
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Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι*,
άλλον θα λένε Κωσταντή κι άλλον θα Μιχάλη.

Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι
σ’αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιό μεγάλη.

*Εναν απο όλους, στη δευτερη φωτογραφία, τυχαινει όλοι  να τον γνωρισαμε και ειναι Γρηγόρης (ο 
Μπιθικωτσης**). Στην  πρώτη φωτογραφια, που θα μπορουσε κι αυτη ναχει υποτιτλο το στιχο της Βεμπο  
«Με το χαμόγελο στα χειλη παν’οι φαντάροι μας μπροστά» όπως οι φωτογραφιες για την Πινδο, οι 
φανταροι επιβιβαζονται, για την Μακρόνησο για να δωσουν μια διαφορετικη μαχη, με διαφορετικά όπλα, 
οχι πυροβόλα. (Τους σωθηκαν τα βόλια και το μπαρούτι. Τώρα γεμίζουν τα κανόνια μόνο με τις καρδιές 
του» όπως θαγραφε ο Ρίτσος) Απ’τους 80.000 που περασαν απ’τη Μακρόνησιο οι 30.000 ήταν αντιρρησιες 
συνειδησης που δεν θελησαν στον Εμφύλιο να πανε να χτυπησουν στον Γραμμο τους συμπολεμιστες τους 
εναντιον των Γερμανων πριν λιγα χρονια  Σ εενα εθνος επτα εκατομμυριων βρεθηκαν 30.000 άτομα να 
αναλαβιυη τις συνεπειες τετοιας άρνησης. Αν σε ενα εθνος 250 εκατομμυριων όπως η Αμερικη υπηρχε το 
ιδιο ποσοστο αντιρρησιών συνειδησης θα υπηρχε πόλεμος στο Ιρακ;  Πάντως στο Βιετναμ υπηρξαν τελικα  
Αμερικανοί αντιρρησίες. Και μαλιστα αρνηθηκαν να πολεμησουν  εναντιον ξενων κι οχι απλως εναντιον 
συμπατριωτων τους.
**Στη επομενη φωτογραφία θα γνωρίσουμε άλλον έναν, τον Θεοδωράκη. Οι ιδιοι δεν καμαρωσανε για το 
οτι εγιναν αργότερα  επώνυμοι καλλιτεχνες αλλα για το οτι μπορεσαν να ειναι και «απ’αυτο που ειναι  η 
πρωτη ύλη για την τέχνη». Δηλαδη να ειναι απο κεινους τους ανωνυμους για τους οποίους βγηκε η 
εκφραση «διαβαζουν (και γραφουν) την ιστορία του κοσμου με μικρά ονόματα»



45

ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΔΕΙΣ
(σε στρατιωτικο νοσοκομειο πριν ξαναγυρισουν στην Μακρονησο)

Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι
έναν μονάχα δεν θα δείς

τον πιό μικρό, τον πιό πικρό, τον πιό αγαπημένο,
τον μοναχό, τον δυνατό, και τον αντρειωμένο.
Αυτόν δεν θα τον ξαναδείς να τόνε βασανίσεις

και την μεγάλη του καρδιά να τήνε σκίσεις.
Αυτόν δεν θα τον ξαναδείς ’τι τον φυλάνε τ’άστρα,

τόνε φυλάει ο ήλιος του, τόνε φυλάει το φεγγάρι
αυτόν που σούχουν πάρει,

τον μοναχό, τον δυνατό και τον αγαπημένο,
αυτόν μονάχα εγώ

μονάχα εγώ,εγώ προσμένω

Ποιος περιμενει αυτον που δεν θα τον περιμενει κανείς γιατι οι συγγενεις του πήραν αγγελτηριο 
θανατου; Ποιος λέει «Αυτον μονάχα εγω τον προσμενω»; Η ποίηση βέβαια .
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Η EΠIΣTOΛH
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.
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Πέτρα την πέτρα, δέντρο το δέντρο πέρασαν τον κόσμο
Μ’αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον ύπνο.

Φέρναν την ζωή στα δυό στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι

Απο την επόμενη σελίδα αποφύγαμε να δείξουμε την πρώτη φωτογραφία. Το δε δεύτερο 
ποίημα το αφήσαμε σαν ποίημα χωρίς αναφορά στις κυριολεξιες του, παρα-ήταν σκληρο 

(τουλαχιστον για παιδια (και μαλιστα κοριτσια ) στην εφηβεία*. Πριν πάμε στην 
μεθεπόμενη σελίδα να δούμε  ακόμα μια ενδιαφέρουσα σύνθεση Τσέ και  Χριστού που 

είχε ένα αφιέρωμα της Ελευθεροτυπίας πέρισυ ας παρατηρήσουμε οτι η επίμαχη 
φωτογραφία της επόμενης μπορεί να αντικατασταθεί με την ακόλουθη:

Βράχο-βράχο τον καϋμό μου

*Επαναλαμβάνουμε οτι σελιδες απο αυτές θα βοηθούσαν οχι μονο την χορωδία αλλά και 
τους ηθοποιούς στους ρόλους τους(κι επίσης όλη την τάξη σαν μάθημα ιστορίας).
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Ποίημα του ΧΙΚΜΕΤ σε μετάφραση Ρίτσου
Aυτό που έχω τώρα να σας πώ

μες στις Ινδίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας
αλυσσοδέσαν έναν άνθρωπο

φράξαν τον δρόμο σ’έναν άνθρωπο κεί που εβάδιζε.
Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι

να ανυψώσω το κεφάλι στ’αστροφώτιστα διαστήματα.
Θα πήτε: τ’άστρα είναι μακριά κι η γή μας τόσο δα μικρή.

Ε το λοιπόν οτι και να είναι τ’άστρα
εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω.

Γιά μένα το πιό εκπληκτικό, πιό επιβλητικό, πιό μυστηριακό και πιό μεγάλο
είν’ένας άνθρωπος που τον ’μποδίζουν να βαδίσει

είν’ένας άνθρωπος που τώρα αλυσσοδένουνε.
Είν’ένας άνθρωπος που τον ’μποδίζουν να βαδίσει

είν’ένας άνθρωπος που τώρα αλυσσοδένουνε.
ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ 

Ένα δειλινό, ένα δειλινό, ένα δειλινό
σε δέσαν στο σταυρό,

σου κάρφωσαν τα χέρια σου, μου κάρφωσαν τα σπλάγχνα,
σου δέσανε τα μάτια σου, μου δέσαν την ψυχή μου.

Ένα δειλινό, ένα δειλινό, ένα δειλινό
με τσάκισαν στα δυό,

μου κλέψανε την όραση, μου πήραν την αφή μου,
μόν’ μούμεινε η ακοή να σ’αγρικώ παιδί μου.

Ένα δειλινό, ένα δειλινό, ένα δειλινό
σαν τον σταυραϊτό,

χύμηξε πά’ στις θάλασσες, χύμηξε πά’ στους κάμπους
κάνε ν’ανθίσουν τα βουνά και να χαρούν οι ανθρώποι.

(Γνωστο ζεϊμπέκικο.  Σιγουρα θα τοχε στο μυαλό του αυτος πούγραψε  του Μητροπάνου το «το 
ροκ το ελληνικο ειναι ζεϊμπεκικο που το χορευεις σταυρωμενος στο κενό
το ροκ το ελληνικο ειναι ζεϊμπέκικο δική μας σκαλα στο δικο μας ουρανο»)
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How many roads must a man walk down, before you call him a man?
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ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ 2002, ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ο δαίμων των συμπτώσεων εκανε τον προβολέα να μοιασει με πυρσό στο χερι του 

ψηλου και τον ψηλο να μοιασει με άγαλμα της Ελευθερίας  (που όντως είναι)
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Δειξε μου τον φίλο σου να σου πώ ποιος είσαι,
κόψε μάπα να βγάλεις συμπέρασμα, με τέτοια μάπα θα κανεις Χριστούγεννα; κλπ 

Παναγιά μου δυο παιδιά! Παρ’τον ένα χτύπα τον άλλο!

-Κοίτα με καλά να μου μοιάσεις  για να γινει
κι η Ευρώπη εύρωστη σαν την Αμερική

-Την Βόρεια ή την Νότια;

-Κοιτάτε τον καλά μη του μοιάσετε γιατι είδατε, ε;
-Καλά, και να μοιάσουμε στους πάνω τότε; Πιο ζωντανός φαίνεται ο κάτω. Νεκροψία στους 
πάνω κάνανε;.
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Πριν γινει άγαλμα της Ελευθερίας  ήταν πίνακας στην Ευρώπη.
Τότε και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι , όλοι πολεμαγανε για τέτοια 

γυναικα. Ας δουμε και την δικη μας , που όλοι έχουμε δει (απ’το δημοτικο 
την βλεπουμε κάδρο στους τοιχους σχολείων)
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Ο Γλέζος που μπέρδεψαν στον «εκατομμυριουχο»  με τον Γκλέτσο ειναι εκεινος στα 
αριστερά. Καλά , αυτοί ειναι αγωνιστές. Σε τι στυλ όμως π.χ.περπατανε οι ποιητές. 

Μοιαζουν με ονειροπαρμενους κλπ; Ας δουμε τον Σικελιανό και τον Παλαμά πριν και 
κατά την κηδεία του δευτερου λιγο πριν ο πρωτος  πει σαν επικήδειο το

«Σ’αυτο το φέρετρο ακουμπά η Ελλαδα»:
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Όπως ειδαμε οι ποιητές δεν εχουν ύφος  ονειροπαρμενου ούφο. Κάθε άλλο. 
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EPITΑΦΙΟΣ .
ΒΗΜΑ 1

Μέρες του ’36 (Θεσσαλονίκη)

Μέρες του ’68 (Κεντ)
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Μαλλιά σγουρά που πάνω τους τα δάχτυλα περνούσα

Την άχνα απ’την ανάσα σου νιώθω στο μάγουλό μου
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Ν α βρεθεί  φωτογραφία  ο Ριτσος να φιλαει τον Παναγουλη στο φερετρό 
του με τον υποτιτλο που ειχαν βαλει τοτε «σημαιες τωρα σε ντύσανε» (ισως 
υπαρχει στο βιβλίο του Μαρδά για τον Παναγούλη με τιτλο «Πρόβες 
θανατου» 
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Τα ακούμε τώρα και απο κασέττα κι ας μην εχουν σχέση με όσα θα τραγουδηθούν

Μαλλιά σγουρά που πάνω τους τα δάχτυλα περνούσα
Τις νύχτες που κοιμώσουνα και πλάϊ σου ξαγρυπνούσα.

Φρύδι μου γαϊτανόφρυδο και κοντυλογραμμένο
καμάρα που το βλέμμα μου κούρνιαζε αναπαμένο.

Μάτια γλαρά που μέσα τους αντιφεγγάν τα μάκρη
πρωϊνού ουρανού και πάσχιζα μη τα καρφώσει δάκρυ.

Χείλι μου μοσκομύριστο που λάλαγες κι ανθίζαν
λιθάρια και ξερόδεντρα κι αηδόνια φτερουγίζαν.

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.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΒΗΜΑΤΑ 1-2

Αυτούς που βλέπεις θα τους ξαναδείς

αυτόν μονάχα εγώ
μονάχα εγώ,εγώ προσμένω.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΒΗΜΑΤΑ 3-4-5

...μπορεί στεριά μπορεί νησί, ας γίνει θέλημα Θεού.

Κάθε τους λέξη...
...ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα 

Μ’αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον ύπνο...

...Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια λωριά ουρανό για να τον δώσουν
Φέρναν την ζωή στα δυό στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι
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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 
ΒΗΜΑΤΑ 2-3
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ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙ ΣΤΕΚΟΣΟΥΝ

...ένα παράθυρο ανοιχτό στη λιακάδα

Στο παραθύρι στέκοσουν κι οι δυνατές σου οι πλάτες
φράζαν ακέρια τη μπασιά τη θάλασσα τις τράτες.

Κι ο ίσκιος σου σαν αρχάγγελος πλημμύριζε τo σπίτι
κι εκεί στ’αυτί σου σπίθιζε η γαζία τ’Αποσπερίτη.

Κι ήταν το παραθύρι μας η θύρα όλου του κόσμου
κι έβγαζε στον Παράδεισο που τ’άστρα ανθίζαν φώς μου.

Κι ως στέκοσουν και κοίταζες το λιόγερμα ν’ανάβει
σαν τιμονιέρης φάνταζες κι η θάλασσα καράβι.

Και μες στο χλιό και γαλανό τ’απόβραδο έγια λέσα
μ’αρμένιζες στη σιγαλιά του Γαλαξία μέσα.

Και το καράβι βούλιαξε κι έσπασε το τιμόνι
και στου πελάγου το βυθό πλανιέμαι τώρα μόνη.
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Αντι να τοχουν γυρισμενο προς τα εξω να φωτιζει τους άλλους θα πρεπει για πολυ καιρό 
να το γυρισουν προς τα μεσα μπας και φωτισει τους ιδιους  ή να το κοιτανε απο πισω 
καθως κοιταει εξω και να αναρωτιουνται τι βλεπει να τους τα πει κι αυτωνων, και αν 

καταλαβουν τι τους λεει να του τραγουδανε «στο παραθυρι στεκοσουν »,
«κι ο ισκιος σου σαν αρχαγγελος πλημμυριζε το σπιτι» κλπ..Τωρα πανω απ’όλα να του 

τραγουδανε την τελευταια μελοποιημενη στροφη μαζι με τις δυο επομενες  που δεν 
ειχανε μελοποιηθει:

Και το καράβι βούλιαξε κι έσπασε το τιμόνι
και στου πελάγου το βυθό πλανιέμαι τώρα μόνη.

Κι ακόμα μήτε να πνιγώ μήτε ν’ανέβω πάνω
κάνω από κάπου να πιαστώ και φύκι μόνο πιάνω.

Το φύκι σπάει κι ο ωκεανός με σέρνει στα νερά του
και δεν γνωρίζω πιά το ποιό το πάνω ποιό το κάτω.
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Αγάλματα της ελευθερίας που στέκονται στο παραθύρι, εμείς έχουμε δικά μας. Και 
ολοζώντανα, με σάρκα και οστά, όχι νεκρά φύση:

BLOWIN’ WIND’S* ANSWER
LAST STEP

WIND’S FINAL WORD:

DON’T SPIT AGAINST THE WIND
OR YOU KNOW WHAT WILL HAPPEN

*Ο Μπόμπ Ντύλαν ρώταγε:
How many roads must a man walk down, before you call him a man?

Και απάνταγε:
The answer is blowin' in the wind.

Για τον καιρό των Αμερικανών αντιρρησιών συνείδησης στον πόλεμο του Βιετνάμ  αυτο το 
τραγούδι όντως έπαιξε ρόλο συμβόλου. Τώρα;  

Ασε μας ρε Μπόμπυ με τα φλού λόγω ποιητικής αδείας, ναι μεν ποιητικός ο άνεμος αλλά ακόμη 
κι αν δεν ειναι κάποιος Δρυϊδης  ανεμοσκόπος ο άνεμος είναι άνεμος κι οχι αέρας και δίνει πολύ 
πιο συγκεκριμένη απάντηση απ’τα αερολογικά τρεχαγύρευε τύπου «The answer is blowin' in the
wind» αν θέλεις να ακουσεις προσεκτικά. Και αν ακολουθήσεις αυτο που σου λέει τοτε θα ισχυει 

και για σενα αυτο που ισχύει για τον ψηλό , κοινώς το εξής:

«..για την αιωνιότη εχάλκευε τους λογισμούς του και τους κρεμνούσε ως άρματα 
στης Έφεσος τον ναό» έλεγε ο Σικελιανός για τον Ηράκλειτο. Αν αντι για  λογισμούς 

έλεγε παρτιτούρες, στίχους κλπ  και αντι «στης  Έφεσος τον ναό» έλεγε «στης 
Μακρόνησος τον ναό» τότε θα περιέγραφε τον Θεοδωράκη, τον Ρίτσο κλπ (Α! Αντι 
«για την αιωνιότη» θε έπρεπε να τότε λέει «για όλη την ανθρωπότη», αφ’ενός υπο 
την έννοια του σε ποιούς θα απευθύνονταν , αφ’ετέρου υπο την έννοια των τόσων  

συντρόφων που  αποθανάτιζαν με την τέχνη τους) 
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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
(Ρίτσος-Θεοδωράκης)

Γιέ μου ποιά μοίρα στόγραψε και ποιά μου τόχε γράψει
τέτιο καϋμό τέτια φωτιά στα στήθια μου ν’ανάψει.

Γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες μέσα στις φλέβες μου είσαι
γιέ μου στις φλέβες ολουνών έμπα βαθειά και ζήσε.

Ήσουν καλός κι ήσουν γλυκός κι είχες τις χάρες όλες
όλα τα χάδια του αγεριού του κήπου όλες τις βιόλες.

Το πόδι ελαφροπάτητο σαν τρυφερούλι ελάφι
πάταγε στο κατώφλι μας κι έλαμπε σαν χρυσάφι.

Νιότη απ’τη νιότη σου έπαιρνα κι ακόμη αχνογελούσα
τα γερατειά δεν τρόμαζα το θάνατο αψηφούσα.

Και τώρα πού θα κρατηθώ πού θα σταθώ πού θάμπω
που απόμεινα ξερό δεντρί σε χιονισμένο κάμπο.

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες μέρα Μαγιού σε χάνω
Άνοιξη γιέ που αγάπαγες κι αν’εβαινες επάνω

στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις
άρμεγες με τα μάτια σου το φώς της οικουμένης.

Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκειά ζεστή κι αντρίκεια
τόσα όσα μήτε του γιαλού δεν φτάνουν τα χαλίκια.

και μούλεγες πως όλα αυτά μια μέρα θάναι δικά μας
και τώρα εσβήστης κι έσβησε τι φέγγος κι η φωτιά μας.

Νάχα τ’αθάνατο νερό ψυχή καινούργια νάχα
να σούδινα να ξύπναγες για μια στιγμή μονάχα.

Ναρθείς να δείς να το χαρείς ακέριο τ’όνειρό σου
να στέκεται ολοζώντανο κοντά σου στο πλευρό σου.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 
(Απο το «Άξιον Εστί»(=Αξίζει τον κόπο) του Οδυσσέα Ελύτη)

Χαράζω τίς φλέβες μου καί κοκκινίζουν τά όνειρα
καί τσέρκουλα γίνονται στίς γειτονιές τών παιδιών

καί σεντόνια στίς κοπέλες πού αγρυπνούνε
κρυφά γιά ν’ακούν τών ερώτων τά θαύματα

ΑΝΟΙΓΩ τό στόμα μου κι αναγαλλιάζει τό πέλαγος
καί παίρνει τά λόγια μου στίς σκοτεινές του τίς σπηλιές

καί στίς φώκιες τίς μικρές τά ψιθυρίζει
τίς νύχτες πού κλαίν τών ανθρώπων τά βάσανα

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ αίματα μέ πορφύρωσαν
καί χαρές ανείδωτες μέ σκιάσανε

Οξειδώθηκα μές στή νοτιά τών ανθρώπων
Μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο

Στ’ανοιχτά τού πέλαγου μέ καρτέρεσαν
μέ μπομπάρδες τρικάταρτες καί μού ρίξανε

Αμαρτία μου νάχα κι εγώ μιά αγάπη
Μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο.

Τόν Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε
τά μεγάλα μάτια της μές στά σπλάγχνα μου
τήν παρθένα ζωή μιά στιγμή νά φωτίσουν

Μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο.

Τής πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα
Μές στίς πέτρες άνθισα καί μεγάλωσα

Τών φονιάδων τό αίμα μέ φώς ξεπληρώνω
Μακρινή μητέρα ρόδο μου αμάραντο

Θέ μου Πρωτομάστορα μ’έχτισες μέσα στά βουνά
Θέ μου Πρωτομάστορα μ’έκλεισες μές στή θάλασσα!

Θέ μου Πρωτομάστορα μέσα στίς πασχαλιές καί Σύ
Θέ μου Πρωτομάστορα μύρισες την Ανάσταση!
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Στ’ανοιχτά τού πέλαγου μέ καρτέρεσαν μέ μπομπάρδες τρικάταρτες καί μού ρίξανε..
..Θέ μου Πρωτομάστορα μέσα στίς πασχαλιές καί Σύ

Θέ μου Πρωτομάστορα μύρισες την Ανάσταση!
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ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ τού άστρου στούς ουρανούς εβγήκα
Στό αγιάζι τών λειμώνων στήν μόνη ακτή τού κόσμου

Πού νά βρώ τήν ψυχή μου τό τετράφυλλο δάκρυ!

Τά κορίτσια μου πένθος γιά τούς αιώνες έχουν
Τ’αγόρια μου τουφέκια κρατούν καί δέν κατέχουν
Πού νά βρώ τήν ψυχή μου τό τετράφυλλο δάκρυ!

Εκατόγχειρες νύχτες μές στό στερέωμα όλο
Τά σπλάγχνα μου αναδεύουν    Αυτός ο πόνος καίει
Πού νά βρώ τήν ψυχή μου τό τετράφυλλο δάκρυ!

Mέ τό λύχνο τού άστρου στούς ουρανούς γυρίζω
Στό αγιάζι τών λειμώνων στήν μόνη ακτή τού κόσμου

Πού νά βρώ τήν ψυχή μου τό τετράφυλλο δάκρυ!

ΣΕ ΧΩΡΑ μακρινή καί αρυτίδωτη τώρα πορεύομαι.
Τώρα μ’ακολουθούν κορίτσια κυανά

κι αλογάκια πέτρινα
με τόν τροχίσκο τού ήλιου στό πλατύ μέτωπο.

Γενεές μυρτιάς μέ αναγνωρίζουν
από τότε πού έτρεμα στό τέμπλο τού νερού,

άγιος, άγιος, φωνάζοντας.
Ο νικήσαντας τόν Άδη καί τόν Έρωτα σώσαντας,

αυτός ο Πρίγκηπας τών Κρίνων είναι.
Κι από κείνες πάλι τίς πνοές της Κρήτης,

μιά στιγμή ζωγραφιζόμουν.
Γιά νά λάβει ο κρόκος από τους αιθέρες δίκαιο.
Στόν ασβέστη τώρα τούς αληθινούς μου Νόμους

κλείνω κι εμπιστεύομαι.
Μακάριοι, λέγω, οι δυνατοί πού αποκρυπτογραφούνε τό Άσπιλο.

Γι’αυτών τά δόντια η ρόγα πού μεθά,
στών ηφαιστείων τό στήθος καί στό κλήμα τών παρθένων.

Ιδού άς ακολουθήσουνε τά βήματά μου!
Σέ χώρα μακρινή καί αρυτίδωτη τώρα πορεύομαι.

Τώρα τό χέρι τού Θανάτου
αυτό χαρίζει τή Ζωή

καί ο ύπνος δέν υπάρχει.
Χτυπά η καμπάνα τού μεσημεριού

κι αργά στίς πέτρες τίς πυρρές χαράζονται τά γράμματα:
ΝΥΝ καί ΑΙΕΝ καί ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.

Αιέν αιέν καί νύν καί νύν τά πουλιά κελαηδούν
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό τίμημα.



73

Γιά νά γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή
Θέλει νεκροί χιλιάδες νά’ναι στούς Τροχούς
Θέλει κι οι ζωντανοί νά δίνουν τό αίμα τους.

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό χέρι πού επιστρέφει
από φόνο φριχτόν καί τώρα ξέρει

ποιός αλήθεια ο κόσμος πού υπερέχει
ποιό τό “νύν” καί ποιό τό “αιέν” του κόσμου:

ΝΥΝ τό αγρίμι τής μυρτιάς    Νύν η κραυγή τού Μάη
ΑΙΕΝ η άκρα συνείδηση  Αιέν η πλησιφάη

Νύν νύν η παραίσθηση καί τού ύπνου η μιμική
Αιέν αιέν ο λόγος καί η Τρόπις η αστρική

Νύν τών λεπιδοπτέρων τό νέφος τό κινούμενο
Αιέν τών μυστηρίων τό φώς τό περιιπτάμενο

Νύν τό περίβλημα τής Γής καί η Εξουσία
Αιέν η βρώση τής ψυχής καί η πεμπτουσία

Νύν τής Σελήνης τό μελάγχρωμα τό ανίατο
Αιέν τό χρυσοκύανο τού Γαλαξία σελάγισμα

Νύν τών λαών τό αμάλγαμα τώ λαών και ο μαύρος Αριθμός
Αιέν τής Δίκης τό άγαλμα καί ο μέγας Οφθαλμός

Νύν η ταπείνωση τών Θεών καί η σποδός του Ανθρώπου
Νύν Νύν το μηδέν

καί Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας

Ας ακούσουμε τώρα και απο κασεττα όλο το «Δοξαστικό» απ’την αρχή:
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ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό ξύλινο τραπέζι
το κρασί τό ξανθό με τήν κηλίδα τού ήλιου

τού νερού τά παιχνίδια στο ταβάνι
στή γωνιά το φυλλόδεντρο πού εφημερεύει

Οι λιθιές καί τά κύματα χέρι μέ χέρι
μιά πατούσα πού σύναξε σοφία στήν άμμο
ένας τζίτζικας πού έπεισε χιλιάδες άλλους

ή συνείδηση πάμφωτη σάν καλοκαίρι

ΤΑ ΝΗΣΙΑ μέ τό μίνιο καί μέ τό φούμο
τά νησιά μέ τό σπόνδυλο κάποιανου Δία
τά νησιά μέ τούς έρημους ταρσανάδες

τά νησιά μέ τά πόσιμα γαλάζια ηφαίστεια

Στό μελτέμι τά ορτσάροντας μέ κόντρα-φλόκο
Στο γαρμπή τ’άρμενίζοντας πόντζα-λαμπάντα

έως όλο τό μάκρος τους τ’αφρισμένα
μέ λιτρίδια μαβιά καί μέ ηλιοτρόπια

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό φώς καί η πρώτη
χαραγμένη στή πέτρα ευχή τού ανθρώπου
η αλκή μές στό ζώο πού οδηγεί τόν ήλιο

τό φυτό πού κελάηδησε καί βγήκε η μέρα

Η στεριά πού βουτά καί υψώνει αυχένα
ένα λίθινο άλογο που ιππεύει ο πόντος

οι μικρές κυανές φωνές μυριάδες
η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ πού ιερουργούνε
πού σηκώνουν τό πέλαγος σά Θεοτόκο

πού φυσούν καί ανάβουνε τά πορτοκάλια
πού σφυρίζουν στά όρη κι έρχονται

Οι αγένειοι δόκιμοι τής τρικυμίας
οι δρομείς πού διάνυσαν τά ουράνια μίλια

οι Ερμήδες μέ τό μυτερό σκιάδι
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καί τού μαύρου καπνού τό κηρύκειο

Ο Μαϊστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής
ο Πουνέντες, ο Γραίγος, ο Σιρόκος

η Τραμουντάνα , η Όστρια

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ στό πέτρινο πεζούλι
αντικρύ τού πελάγους η Μυρτώ νά στέκει

σάν ωραίο οκτώ ή σάν κανάτι
μέ τήν ψάθα τού ήλιου στό ένα χέρι

Το πορώδες καί άσπρο μεσημέρι
ένα πούπουλο ύπνου πού ανεβαίνει

τό σβησμένο χρυσάφι μές στούς πυλώνες
καί τό κόκκινο άλογο πού δραπετεύει

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ εορτάζοντας τή μνήμη
τών αγίων Κηρύκου καί Ιουλίτης

ένα θαύμα νά καίει στούς ουρανούς τ’αλώνια
ιερείς καί πουλιά νά τραγουδούν τό χαίρε:

ΧΑΙΡΕ η Καιομένη καί χαίρε η Χλωρή
Χαίρε η Αμεταμέλητη μέ τό πρωραίο σπαθί

ΧΑΙΡΕ η Καιομένη καί χαίρε η Χλωρή
Χαίρε η Αμεταμέλητη μέ τό πρωραίο σπαθί

Χαίρε η πού πατείς καί τά σημάδια σβήνονται
Χαίρε η πού ξυπνάς καί τά θαύματα γίνονται

Χαίρε τού παραδείσου τών βυθών η Αγρία
Χαίρε τής ερημίας τών νησιών η Αγία

Χαίρε η Όνειροτόκος χαίρε η Πελαγινή
Χαίρε η Αγκυροφόρος καί η Πενταστέρινη

Χαίρε μέ τά λυτά μαλλιά η χρυσίζοντας τόν άνεμο
Χαίρε μέ τήν ωραία λαλιά η δαμάζοντας τό δαίμονα

Χαίρε πού καταρτίζεις τά Μηναία τών Κήπων
Χαίρε πού αρμόζεις τή ζώνη τού Οφιούχου

Χαίρε η ακριβοσπάθιστη καί σεμνή
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Χαίρε η προφητικιά καί δαιδαλική

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό χώμα πού ανεβάζει
μιάν οσμή κεραυνού σάν από θειάφι

τού βουνού ο πυθμένας όπου θάλλουν
οι νεκροί άνθη τής αύριον

Μιάς νυχτός Ιουνίου η νηνεμία
γιασεμιά καί φουστάνια στό περιβόλι
τό ζωάκι τών άστρων πού ανεβαίνει
τής χαράς η στιγμή λίγο πρίν κλάψει

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ η πόα τής ουτοπίας
τά κορίτσια οι παραπλανημένες Πλειάδες

τά κορίτσια τ’Αγγεία τών Μυστηρίων
τά γεμάτα ως πάνω καί τ’απύθμενα

Τά στυφά στό σκοτάδι καί όμως θαύμα
τά γραμμένα στό φώς καί όμως μαυρίλα
τά στραμμένα επάνω τους όπως οι φάροι

τά ηλιοβόρα καί τά σεληνοβάμονα

Η Έρση, η Μυρτώ, η Μαρίνα
η Ελένη, η Ρωξάνη, η Φωτεινή

η Άννα, η Αλέξάνδρα, η Κύνθια

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό αναίτιο δάκρυ
ανατέλλοντας αργά στά ωραία μάτια

τών παιδιών πού κρατιούνται χέρι-χέρι
τών παιδιών πού κοιτάζονται καί δέ μιλιούνται

Τών ερώτων τό τραύλισμα πάνω στά βράχια
ένας φάρος πού εκτόνωσε αιώνων θλίψη

τό τριζόνι τό επίμονο καθώς η τύψη
καί τό μάλλινο έρημο μέσα στ’αγιάζι

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό χέρι πού επιστρέφει
από φόνο φριχτόν καί τώρα ξέρει

ποιός αλήθεια ο κόσμος πού υπερέχει
ποιό τό “νύν” καί ποιό τό “αιέν” του κόσμου,

ποιός αλήθεια ο κόσμος πού υπερέχει
ποιό τό “νύν” καί ποιό τό “αιέν” του κόσμου:

ΝΥΝ τό αγρίμι τής μυρτιάς Νύν η κραυγή τού Μάη
ΑΙΕΝ η άκρα συνείδηση  Αιέν η πλησιφάη
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Νύν νύν η παραίσθηση καί τού ύπνου η μιμική
Αιέν αιέν ο λόγος καί η Τρόπις η αστρική

Νύν τών λεπιδοπτέρων τό νέφος τό κινούμενο
Αιέν τών μυστηρίων τό φώς τό περιιπτάμενο

Νύν τό περίβλημα τής Γής καί η Εξουσία
Αιέν η βρώση τής ψυχής καί η πεμπτουσία

Νύν τής Σελήνης τό μελάγχρωμα τό ανίατο
Αιέν τό χρυσοκύανο τού Γαλαξία σελάγισμα

Νύν τών λαών τό αμάλγαμα τών λαών και ο μαύρος Αριθμός
Αιέν τής Δίκης τό άγαλμα καί ο μέγας Οφθαλμός

Νύν η ταπείνωση τών Θεών καί η σποδός του Ανθρώπου
Νύν Νύν το μηδέν
Νύν Νύν το μηδέν
Νύν Νύν το μηδέν

καί Αιέν ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας
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Δυο , συνεχόμενες, γιορτές 17Ν, στην Γλώσσα Σκοπέλου 
με τρόπο «ραδιοφωνικό» (δηλαδή μόνο με αναγνώσεις, χωρίς δρώμενα) 
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ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΟ  ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Αρχίζει ένας απο τους επιβλέποντες καθηγητές:
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. 

Βαγγέλης:
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.

Γιάννης:
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.

Λένα:
Τέτοια κινήματα ήταν   το κίνημα του  Μάη του ’68 στην Γαλλία και το αντιπολεμικό 
κίνημα με πρωταγωνιστές τους Αμερικανούς νέους και τους αντιρρησίες συνείδησης 
στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ας δούμε ενδεικτικά ένα αντιπολεμικό ποίημα της εποχής:

ΟΙ ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ
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
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Και η γυναίκα;
Η γυναίκα λούζει την καρδιά της
Είναι ξεκολλημένη
κι επειδή είναι καμένη
και σαν μια πράξη τελευταία
την ξεπλένει στο ποτάμι
Αυτό είναι το παζάρι του θανάτου.

Αμερική 
πού είναι τα δικαιολογητικά σου; 

Ειρήνη:
Ας ακούσουμε  επίσης, αφού πρώτα διαβάσουμε την μετάφρασή του, ένα τραγούδι των 
Μπήτλς γραμμένο την εποχή εκείνη  που διατύπωνε με τον τρόπο των νέων το αίτημα 
για μια ζωή όχι μηχανοποιημένη, μοναχική και αλλοτριωμένη.

ΕΛΗΝΟΡ ΡΙΓΚΜΠΥ

Αα! Κοιτάξτε όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους!
Αα! Κοιτάξτε όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους!

Η Έληνορ Ρίγκμπυ μαζεύει το ρύζι σε μιά εκκλησία όπου έγινε ένας γάμος
ζεί σ’ένα όνειρο,

περιμένει στο παράθυρο φορώντας ένα πρόσωπο που συντηρεί σ’ένα βάζο δίπλα στην 
πόρτα, γιά 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;
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Ο Γιάννης (ο μπουζουξής του Λυκείου) που εκτελει χρέη ντίσκ-τζόκεϋ βάζει το 
κασετόφωνο και ακούμε:

ELEANOR RIGBY
Aah, look at all these lonely people!
Aah, look at all these lonely people!

Eleanor Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been,
lives in a dream,

waits by the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door,
who is it for?

All the lonely people, where do they all come from?
All the lonely people where do they all belong?

Father McKenzie is writing the words of a sermon that no one will hear,
no one comes near,

look at him working darning some socks in the night when there’s nobody there,
why does he care?

All the lonely people, where do they all come from?
All the lonely people where do they all belong?

Eleanor Rigby died in the church she was buried along with her name,
nobody came,

Father McKenzie is wiping his hands from the dust as he walks from the grave,
no one was saved.

All the lonely people, where do they all come from?
All the lonely people where do they all belong?

Αντριάννα:
Άλλο τραγούδι που γίνεται σημαία του αντιπολεμικού κινήματος εκείνης της εποχής 
είναι το blowing in the wind του Μπόμπ Ντύλαν. Πρίν το ακούσουμε ας το διαβάσουμε 
μεταφρασμένο:

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ ΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ

Πόσους δρόμους πρέπει να περπατήσει ένας άνθρωπος
Πρίν τον πείς άνθρωπο;
(...ή  ίσως εννοεί ένας άνδρας πρίν τον πείς άνδρα; «Μan»  λέει…)
Ναι, και πόσες θάλασσες πρέπει ν’αρμενίσει ένα άσπρο περιστέρι
Πρίν κοιμηθεί στην άμμο;
Ναι, και πόσες φορές πρέπει να πετάξουν οι μπάλλες των κανονιών
Πρίν απαγορευτούν γιά πάντα;
Η απάντηση, φίλε μου, βρίσκεται μέσα στον άνεμο που φυσάει,
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Η απάντηση βρίσκεται μέσα στον άνεμο που φυσάει.

Πόσες φορές πρέπει ένας άνθρωπος να κοιτάξει πρός τα πάνω
Πρίν μπορέσει να δεί τον ουρανό;
Ναι, και πόσα αυτιά πρέπει να αποκτήσει ένας άνθρωπος
Πρίν να μπορεί να ακούει τους άλλους να κλαίνε;
Ναι, 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
Πρίν ξεπλυθεί στη θάλασσα;
Ναι, και πόσα χρόνια μπορούν μερικοί άνθρωποι να υπάρχουν
Πρίν τους επιτραπεί νάναι ελεύθεροι;
Ναι, 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 ντίσκ-τζόκεϋ (ο Γιάννης) το παίζει στο κασετόφωνο:

Blowin’ in the Wind
How many roads must a man walk down

Before you call him a man?
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly

Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?

Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?

Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?

Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?

Yes, 'n' how many times can a man turn his head,
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Pretending he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,

The answer is blowin' in the wind.

Πουλχερία:
Οι στιίοι εδώ ρωτάνε πολύ ζωτικά ερωτήματα. Το να υπάρχει η απάντηση σε τόσο 
ζωτικά ερωτήματα μόνο στο φύσημα του αέρα πιθανά να προέρχεται απο κάποια 
Κελτική παράδοση με ανεμοσκόπους, δηλαδή οιωνοσκόπους που για να προβλέψουν το 
μέλλον κοιτάνε τον άνεμο. Εμάς μπορεί μας θυμίζουν απλώς τον Δρυϊδη του Αστερίξ 
όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων οτι είναι ποιητική εικόνα είναι και, όπως και νάχει, όντως 
ισχύει οτι το τραγούδι αυτό και  τόπο έπιασε και σημαία στο αντιπολεμικό κίνημα έγινε. 
Θα μπορούσε πάντως να έχει εξ αρχής σχεδιαστεί, ή εκ των υστέρων εφαρμοστεί, στον 
Τσέ Γκουεβάρα σαν εκφραστή της απάντησης κι οχι απλώς της ερώτησης του 
τραγουδιού που ρωτάει «Πόσους δρόμους πρέπει να περπατήσει ένας άνδρας πρίν τον 
πείς άνδρα;» Είτε σύμπτωση είτε όχι κάπου τότε σκοτώθηκε κι ο Τσε Γκουεβάρα στην 
Βολιβία. Εδώ υπήρχε λογοκρισία κι ο Σαββόπουλος  έγραψε την ωδή στον Γεώργιο 
Καραϊσκάκη για να τους τιμήσει και τους δύο:  

Λιάνα:
Η οθόνη  βουλιάζει σαλεύει το πλήθος

εικόνες ξεχύνονται μεμιάς 
πού πάς παλληκάρι ωραίο σαν μύθος
κι  ολόϊσια στον θάνατο κολυμπάς;

Και όλες οι αντέννες μιας γής χτυπημένης
μεγάφωνα κι ασύρματοι απο 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.

Το ακούμε κι απ’τον ντίσκ-τζόκεϋ:
(Αλλά πάντα τα ακούμε πρώτα σε πεζό για να προσεχτούν τα λόγια)

Πουλχερία:
Ο Μάνος Λοϊζος που βέβαια δεν υπάρχει κανείς Γλωσσιώτης που δεν τον ξέρει αφού 
στην Γλώσσα περνούσε τα καλοκαίρια του κι όλοι ξέρουν πού έμενε και πού θα έκτιζε  
κοντά στην πλατεία όπου έπαιζε τάβλι, δίπλα στην κυρία Βαγγελιά και την μαμά της που 
κοντεύει τα εκατό, έγραψε κι αυτός για τον θάνατο του Τσέ Γκουεβάρα ένα τραγούδι 
που περιγράφει και τα αισθήματα  πολλών ανθρώπων για το παγκόσμιο ίνδαλμά  τους 
αλλά και το κλίμα της δικτατορίας: 

Ελένη:
Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα



84

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 

Το ακούμε κι απ’τον ντίσκ-τζόκεϋ:

Βαγγέλης:
Πιο καλά θα καταλάβουμε το κλίμα της δικτατορίας αν σκεφτούμε οτι 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 αναγνωρίζοντας η χούντα τον εαυτό της στον καθρέφτη το απαγόρευσε.

Γιώργος:
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 

Το ακούμε κι απ’τον ντίσκ-τζόκεϋ:
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Ο καθηγητής που είχε μιλήσει αρχή-αρχή επαναφέρει το αρχικό θέμα:
Κατατοπιστική αυτή η ανάπλαση του κλίματος της δικτατορίας μα ας γυρίσουμε στο τι 

έσπρωχνε τους νέους στο Πολυτεχνείο εκείνη τη μέρα.
Γιάννης:  

Άλλους τους κινούσαν συγκεκριμένες πολιτικές αναλύσεις και μια συνειδητή πολιτική 
αυτοτοποθέτηση , άλλους τους είχε αφυπνίσει το μαρτύριο που πέρναγε κάποιο 
αγαπημένο τους 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)

Ειρήνη:
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.

Γιώργος:
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 
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μπορούσε να δώσει ένας Έλληνας  νέος αντιστρέφοντας την ερώτηση και κάνοντάς την 
«Μπορεί η ξένη νεολαία να συμβαδίσει με την Ελληνική;»

Βαγγέλης:
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.

Γιάννης:
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 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. 
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Χρύσα:
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

Το ακούμε  κι απ’τον ντίσκ-τζόκεϋ
.

Αργύρης:
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. 

Βάρσα:
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 
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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. 

Γιώργος:
«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. 

Ειρήνη:
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.

Πουλχερία:
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». 

Βαγγέλης:
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».
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Δημήτρης:
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»

Γιώργος της Β΄ Λυκείου: 
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:

(Διαβάζουν, δίπλα-δίπλα, η Λένα και η Αντριάνα που, ως αδελφές, μοιάζουν κιόλας)

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Σβησμένη φλόγα που πάντα καίει.                Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι.
Σκέπασμα τάφου χωρίς νεκρούς. Οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί.
Μάτια κλαμένα πουσε κοιτάνε. Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες
Σκέψεις κρυμένες σε προσκαλούν. γιά νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.

Πίστη κι ελπίδα χαροπαλεύουν. Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους
Πνέμα κι αλήθεια στις φυλακές.                  λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί.
Άγιες προσπάθειες ναυαγισμένες. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνες
Φωνές ανθρώπων σε προσκαλούν. γιά νάβρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί.

Σπόρος οργής πέφτει στο χώμα.
Μήνυμα πάλης τρέφει φτερά.
Σπίθα φεγγίζει μές στο σκοτάδι.
Νέοι αγώνες σε προσκαλούν.

Συνεχίζει ο Γιώργος:
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 
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απ’την φυλακή του και μελοποιημένοι απ’τον Θεοδωράκη  πέρναγαν παράνομα από χέρι 
σε χέρι και από στόμα σε στόμα. 

Δημήτρης:
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». 

Λιάνα:
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»; 

Ελένη:
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.

Χρύσα:
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.

Ο ντίσκ-τζόκεϋ βάζει να το ακούσουμε κι απ’τον Μπιθικώτση:
Μετά ο Γιάννης, ο  μπουζουξής του Λυκείου όπως είπαμε , αντί να μείνει 

ντίσκ-τζόκεϋ, παίρνει το μπουζούκι του και  μαζί με τους Αλέκο και Αντώνη ,
τους μπουζουξήδες του Γυμνασίου,  συνοδεύουν, μαζί με την Ναυσικά που είναι στο 
πιάνο,  την χορωδία για να τραγουδήσει  δύο γνωστότατα τραγούδια που ταιριάζουν 
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ακριβώς στο σημείο αυτό. Τα τραγούδια: «Σαν τον αϊτό φτερούγαγε στη στράτα..» και 
«Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ»

Η μια εκ των δύο επιβλεπουσών καθηγητριών λέει να κάνουμε την καθιερωμένη ενός 
λεπτού σιγή. Η σιγή διακόπτεται , ή μάλλον συνοδεύεται απο την φυσαρμόνικα ενός 
καθηγητή που παίζει τη μελωδία του τραγουδιού «Θύματα πέσατε αδέλφια εσείς».

Μετά η ίδια καθηγήτρια λέει:  
«Αν νομίζουμε οτι οι στόχοι του Πολυτεχνείου έχουν επιτευχθεί τότε ας αναλογιστούμε 
τι  χρειάστηκε για να γίνει αυτό. Αν θεωρούμε οτι δεν έχουν επιτευχθεί ας τους φέρουμε 
στο μυαλό μας και αςπροσπαθήσουμε να μη ξεχάσουμε τα διδάγματα του Πολυτεχνείου 
για την επίτευξή τους». Και προσθέτει: «Όσοι θέλουν ας μείνουν για να επαναφέρουμε 
την αίθουσα στην αρχική της μορφή και για ότι ήθελε προκύψει». Η αποχώρηση έγινε 
υπο τους ήχους του «Imagine» του Λέννον που έβαλε  η Ειρήνη. Τα μεγάλα παιδιά 
έμειναν όλα για το «φασίνα πάρτυ», χορευτικό καθάρισμα υπο τους ήχους ροκ κασέτας 
που συνέθεσε η άλλη επιβλέπουσα την εκδήλωση καθηγήτρια και η οποία κασέτα, ως 
ήταν φυσικό εκ των συνειρμών που δημιουργούσε η μέρα, πριν φτάσει στους blues
brothers και στο Johnny B. Goode πέρασε απο τον Bobby McGee της Janice Joplin
(“Freedom was just another name for nothing left to lose”) και το Alabama song του 
Kurt Weil σε εκτέλεση Jim Morrison.

Τεχνική λεπτομέρεια: Επειδή οι σημειώσεις μας  απο αυτήν την εκδήλωση που έγινε προ 
οκταετίας  είχαν χαθεί αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια ομιλία  μας, μέρος  μιας άλλης 
πιο πρόσφατης εκδήλωσης (με τα ίδια όμως τραγούδια)  στην οποία το μέρος αυτό το 
αναγνώσαμε εμείς οι καθηγητές, και να διανείμουμε, υποθετικά,  την ανάγνωση στους 
προ οκταετίας  μαθητές μας σκεπτόμενοι τι θα ταίριαζε στον καθένα και φανταζόμενοι 
και ελπίζοντας  οτι θα συμφωνούσαν και εκείνοι. (Αλλά αφού δεν έγινε όντως,  δεν 
μπήκαν και οι τροποποιήσεις που θα πρότειναν οι ίδιοι μετά τις συζητήσεις μας σε 
πρόβες κλπ). Οι διανομές όμως στις επόμενες εκδηλώσεις  έγιναν όντως ως έχουν κι 
επίσης έγιναν όντως  ως έχουν τα αμέσως μετά την εκδήλωση που αναφέρθηκαν
(«Imagine» απο Ειρήνη, φασίνα πάρτυ,  Joplin κλπ)Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ε. Κωστούλα, 
Δ. Μίχου Ι. Αλεβίζος

Σημείωση:
Τόσο η γιορτή που είδαμε όσο και η επόμενη που, λίγο-πολύ, έχουν μόνο αναγνώσεις 
και όχι δρώμενα μπορούν να γίνουν και σε ραδιοφωνικό σταθμό, 
αν υπάρχει εκεί που βρίσκεται το σχολείο.
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ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
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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.
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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 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. 
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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. 
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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.
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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.
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Ένας μαθητής ή καθηγητής που εκτελεί χρέη ντισκ-τζόκεϋ πατάει τα δέοντα κουμπιά 
εκκίνησης-παύσης για  κασέττα που έχει προετοιμαστεί (να υπάρχει και ρεζέρβα της 
μήπως κατι συμβει στην αρχική)
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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)
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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 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) 
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Αλέκος:
(που είναι και ο μπουζουξής ο αμέσως μεγαλύτερος στην ηλικία  απ’τον 

προηγούμενο μπουζουξή που είχε εμφανιστεί, τον 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 
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.
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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.   
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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.

Ο ντισκ-τζόκεϋ τα παίζει στο κασετόφωνο κι αυτά που ειπώθηκαν
σαν νάταν διάλογος άντρα-γυναίκας
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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. Η 
απάντηση είναι στην επόμενη σελίδα.
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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 αποκακυφθούν 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.
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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.    

Ο ντισκ-τζόκεϋ τα παίζει και ολόκληρα:

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
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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 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 οτυ 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 

* Στις πρόβες αναφέρουμε και κάποιες  σχετικές σκέψεις  του Παναγούλη (απο συνέντευξή του) που βρίσκονται στην 
παρένθεση 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;»)
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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.
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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 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
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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.

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 Πολυτεχνείο-

κάνε 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 
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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...
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:
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«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
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Ξυλούρης:
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στον τοίχο μπορεί νάναι  κι απο αίμα

Ρίτσος:
Όλοι εδώ έχουμε τον ίδιο ουρανό και το ίδιο χαμόγελο

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
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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 Σολώμού, 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 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 
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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:
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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.


