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ΓΑΪΔΟΤΡΙΑΔΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
 

Πε τον Γάϊδαρο και τθν ομϊνυμθ (κατ’ είδοσ) φυλλάδα του, 
είχα τθν ατυχία να «ςυνεργαςκϊ» πριν από πολλά χρόνια και για 
αρκετό διάςτθμα. Πθ ηϊντασ ςτο Πεςολόγγι, και μθ γνωρίηοντασ το 
ςυγκεκριμζνο άτομο  ςε βάκοσ ( …χαίρε βάκοσ αμζτρθτον!), κατάλαβα 
εκ των υςτζρων το ετεροβαρζσ τθσ «ςυνεργαςίασ» μασ, αφοφ δεν 
επρόκειτο ακριβϊσ περί …ατόμου αλλά περί πολυ-τόμου αβελτθρίασ 
και εγωκεντριςμοφ! 

 Ζτςι διζκοψα το «δοφναι» και ο Γάϊδαροσ απϊλεςε το 
«λαβείν» των κειμζνων μου, αςχζτωσ εάν ςιμερα, κατά τασ αόκνουσ 
περιφοράσ του ανά τασ ρφμασ τθσ πόλεωσ και εν τθ ρφμθ τοφ 
(παρά)λόγου του, τα χαρακτθρίηει ωσ «χυδαιογραφιματα». Ωπάρχει, 
όπωσ καταλαβαίνετε, και εκείνοσ ο μφκοσ του Αιςϊπου περί τθσ 
«αλεποφσ και των κρεμαςταριϊν» που κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται 
κακθμερινά από τουσ Γαϊδάρουσ, τουσ δίποδουσ φυςικά! Ψουσ άλλουσ 
τουσ ςυμπακϊ και τουσ ςζβομαι ιδιαίτερα, ωσ ςφμβολα υπομονισ και 
εργατικότθτασ.  

Πετά τθν παρζλευςθ αρκετϊν ετϊν από τότε και ενϊ οι ςχζςεισ 
μασ διατθροφνταν ςε ζνα επίπεδο «φιλίασ των τφπων», ςε κάποιο από 
τα φφλλα τθσ φυλλάδασ του  (αρχζσ 2004) ζκανε αναφορά ςτο 
πρόςωπό μου επιδιϊκοντασ - ο «νουνεχισ» - να «νουκετιςει» εμζνα - 
το «μειράκιον» των πενιντα ζξθ ετϊν -  ςχετικά με τα πρόςωπα που δεν 
κα ζπρεπε να ςυναναςτρζφομαι!!! Αρφοντασ δικαίωμα από ποφ; Δεν το 
ζχω καταλάβει ακόμθ! Αποφεφγω οποιαδιποτε υβριςτικι φράςθ που 
ξεκινάει με τισ λζξεισ «από το μ…», επειδι τυχαίνει να ζχω ςτο ςόϊ του 
αρκετοφσ γνωςτοφσ που τιμοφν ό,τι ο ίδιοσ εκκζτει κακθμερινά με τθν 
«ομϊνυμθ» ςυμπεριφορά του.  

Απάντθςθ ςτθν εν λόγω πρόκλθςθ, ίςωσ αρκετά «ςκλθρι», 
πιρε με το ζμμετρο «Περί Όνου κιϊν» που δθμοςιεφτθκε λίγεσ μζρεσ 
αργότερα ςτθν εφθμερίδα «ΔΛΑΩΟΣΧ»! Είναι γεγονόσ πωσ δεν ιξερα 
πόςουσ «καυμαςτζσ» διατθρεί το ςυγκεκριμζνο «είδοσ» ςτθν γενζτειρά 
του. Εάν τα ευχαριςτιρια που ζλαβα μποροφςαν να εκφραςκοφν ςε 
…ψιφουσ, το Δθμαρχείο κα …κινδφνευε να γίνει …Φανάρι!  

Υαρ’ όλα αυτά, θ «ιςτορία» που άνοιξε δεν μου ιταν κακόλου 
ευχάριςτθ. Είχα και ζχω άλλεσ ζγνοιεσ και ςθμαντικότερα πράγματα για 
να αςχολοφμαι, ϊςτε να μθν ζχω τθν πολυτζλεια τθσ ηωοτεχνικισ 
εναςχόλθςθσ με τθν αφεντιά του και τισ γαϊδουριζσ τθσ! Σ ίδιοσ βζβαια, 
ζχοντασ περί πολλοφ τθν «γαϊδουριά» του, κζλθςε να δϊςει ςυνζχεια. 
Δθμοςίευςε δεφτερο κείμενο ςτο οποίο παρακζτοντασ διάφορα 
αβάςιμα ςτοιχεία και χρθςιμοποιϊντασ μία γλϊςςα που ποτζ δεν 
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ζμακε να χειρίηεται (τθν λζνε …ελλθνικι), προςπακοφςε να με μειϊςει 
ζτι περαιτζρω.  

Ξουβεντιάηοντασ με τον εαυτό μου κατζλθξα ςτο ςυμπζραςμα 
πωσ αυτό το «ον» είναι «επικινδφνωσ ανόθτο» και πωσ οποιαδιποτε 
εναςχόλθςθ μαηί του ιταν χάςιμο χρόνου. Θ ςπανιότθσ τοφ είδουσ του 
κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να ενδιζφερε τουσ  …φυςιοδίφεσ! Εμζνα, ωσ 
γεωπόνο, με αφινει αδιάφορο, παρόλο που ο ίδιοσ μου επεςιμανε 
πωσ τον “αντιμάχομαι” λόγω τθσ “ςπουδαιότθτάσ” του, αναφζροντάσ 
μου μάλιςτα τθν φράςθ «χτυπάνε  τισ πορτοκαλιζσ που κάνουν 
πορτοκάλια»! Επειδι ζλαχε να ζχω αςχολθκεί λίγο και με τα 
…εςπεριδοειδι, ομολογϊ πωσ δεν τον είχα ποτζ προςζξει ςαν 
…πορτοκαλιά.  Εγϊ πάντα τον κατζταςα ςτα λαχανικά, κάπου δθλαδι 
μεταξφ μάπασ και βλίτου ι (ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ) ςτα 
αγριόχορτα, όπωσ το γαϊδουράγκακο, ασ ποφμε. Βεβαίωσ, και με το 
δίκθο τουσ, τα κάκε λογισ ηωϊκά παράςιτα (τςιμποφρια, αμοιβάδεσ, 
βδζλλεσ, ταινίεσ, εχινόκοκκοι, κολοβακτθρίδια κ.α.) κα μποροφςαν να 
κεωριςουν τον εαυτό τουσ ιδιαίτερα αδικθμζνο αφοφ κα μποροφςαν 
να τον διεκδικιςουν ςαν βαςικό εκφραςτι τοφ δικοφ τουσ άχρθςτου 
βίου! Αν, βζβαια, ο ίδιοσ επιμζνει να αυτοχαρακτθρίηεται ωσ 
«καρποφόρο» δζνδρο, γιατί πιςτεφει ότι κάτι τζτοιο τον ανεβάηει 
κοινωνικά, δικαίωμά του. Χε αυτι τθν περίπτωςθ, του προτείνω κάτι 
μεταξφ ςυκζασ και ςυκομορζασ, για να διατθρεί και το ταπεραμζντο 
του! Εγϊ, φυςικϊσ και αυτοδικαίωσ, λόγω επαγγζλματοσ, μπορϊ να τον 
…κλαδεφω ελεφκερα! Ξαι μάλιςτα, εντελϊσ δωρεάν, χάριν τθσ παλιάσ 
μασ “ςυνεργαςίασ”. Αυτι θ ςκζψθ με απζτρεψε από το να δθμοςιεφςω 
και το δεφτερο κείμενό μου, με τον τίτλο «Ζςχατον Κατά Γαϊδάρου», 
που ζγραψα για …χαλάρωςθ, μετά το δεφτερο γαϊδουρο-δθμοςίευμα. 
Υροσ επίρρωςθ τθσ ςτάςθσ μου αυτισ του ζςτειλα και μια 
«ΧΑΟΨΧΛΡΛΑΔΑ», που μόλισ είχε εκδοκεί, μπασ και θ ανάγνωςι τθσ του 
δθμιουργοφςε κανζνα «φωτεινό» διάλειμμα ςτθν ςυγκεχυμζνθ ςκζψθ 
του, ϊςτε να πάψει να «ξφνεται ςαν γίδα» ςτθν γνωςτι «γκλίτςα του 
τςοπάνθ» ι κατά το μεςολογγιτικότερον, ςτθν «παρχάλα του αλιζωσ»! 

Ξαι ω! του καφματοσ! Αποςπϊντασ ςχεδόν αυτοφςιο (εν 
περιλιψει βεβαίωσ) τον πρόλογο τθσ «Χαλτςινιάδοσ» ςυνζκεςε το 
πρϊτο ιμιςυ του …«φμνου προσ τον εαυτόν του», δθλαδι το 
αποχαιρετιςτιριο1 άρκρο του προσ τουσ απανταχοφ λάτρεισ τθσ 
...“πζννασ” του!!! Βεβαίωσ δεν κατάλαβα, οφτε εγϊ και μάλλον κανζνασ 
άλλοσ, από ποφ αποχϊρθςε, που πιγε, από ποιο ταμείο πιρε ςφνταξθ, 

                                                 
1
 Το ωραίο είναι πωσ ζξθ χρόνια μετά τθ «κεαματικι αποχϊρθςι του» (και τςζπωμα τισ 

ςφνταξθσ) δεν /επαψε ποτζ να ρυπαίνει με τθ φυλλάδα του. 
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γιατί τθν πιρε, που δοφλεψε, πότε δοφλεψε, ποια δουλειά ζκανε … και 
άλλεσ απορίεσ το ίδιο αφελείσ. Εκείνο που κατάλαβα είναι πωσ ο 
…Γαλλικόσ Πάθσ, ο Ξόκκινοσ Σκτϊβρθσ, ο Παφροσ Χεπτζμβρθσ και τα 
Υράςινα Άλογα οφείλονται ςτθν αφεντομουτςουνάρα του, τον 
Γάϊδαρο! Υαρζλειψε το …γαϊδουρο-καλόκαιρο μια και καταλαβαίνει 
πωσ αυτό του ανικει δικαιωματικά! Πε τον …αρτρ ζπαιηε, προφανϊσ,  
τθν … «μακρυά γαϊδοφρα», αν και το μόνο ςίγουρο είναι πωσ μπορεί 
να δίδαξε ςτον μακαριςτό φιλόςοφο τθν …κολτςίνα, τζχνθ που 
«κεράπευε» ο ίδιοσ, με ηθλευτι – από ό,τι λζνε – ςυνζπεια, ςτο 
καφενείο του …άτρα! Πετά από ζνα ζνδοξο κφκλο παρζδωςε τθν 
«ζκδοςθ» εισ τον υιόν του, όςτισ και λόγω των αρίςτων επιδόςεϊν του  
ςτο ςτράτευμα (όπωσ ςθμείωνε ςτο βιογραφικό του), είχει όλα τα 
φόντα να ςτρατευτεί ςτουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ, κατά το παράδειγμα 
του ενδόξου γεννιτορά του, ζςτω και με τθλεκοντρόλ! Σ τελευταίοσ, 
αν-ζκδοτοσ πια (κυριολεκτικϊσ και τφποισ) κα απολαμβάνει τουσ 
καρποφσ των «κόπων» του αποςυρμζνοσ ςτθν φάρμα του, 
ςτεφανωμζνοσ με …γαϊδουράγκακα! Πιπωσ δεν το δικαιοφται; 

Δυςτυχϊσ όμωσ και από το νζο του …μετερίηι (βράςε ρφηι), 
εκείνο δθλ. του ςυνταξιοφχου εκδότου, δεν κατζςτθ δυνατό να 
καταςτείλει το χοφι του. Ιγουν, να κόψει τισ γαϊδουριζσ του. 
Υαρουςιάηοντασ, δικεν, τθ «αλτςινιάδα» ςε κάποιο    φφλλο τθσ υπό 
τον νζον εκδότθ φυλλάδασ του, δεν παρζλειψε να ςυνεχίςει τθν 
μειωτικι κατά του «ΦΑΡΣΩ» εκςτρατεία του παρακζτοντασ κάποιουσ 
«ςκωπτικοφσ» ςτίχουσ από το πλεόναςμα τθσ αταλαντοςφνθσ του. 
Υαραςυρμζνοσ, ίςωσ, από το γεγονόσ ότι τόςο ο «ΔΛΑΩΟΣΧ» όςο και 
εγϊ είχαμε αποφαςίςει να μθν αςχολθκοφμε περαιτζρω με το εν λόγω 
«ανκρωποειδζσ», ςυνζχιηε και ςυνεχίηει να προκαλεί με τον πλζον 
ανοίκειο τρόπο. Φαίνεται πωσ οφτε το «δισ εξαμαρτείν» γνωρίηει, οφτε 
με ποιον τα ζβαλε αντιλαμβάνεται!  

Πετά από τον τελευταίο ογκανιςμό του ζπαψα να διατθρϊ τον 
οποιονδιποτε ενδοιαςμό για τθ δθμοςίευςθ και του δευτζρου «Κατά 
Γαϊδάρου» πονιματοσ, το «Περί Όνου κιϊν». Πετά από 
τθνπροςπάκειά του να κινθκεί διακςτικϊσ εναντίον μου, αυτόσ ο 
υπζρμαχοσ τισ ελευκερίασ τοφ λόγου (τθσ δικισ του, προγανϊσ), 
ζγραψα το «Σου Ενάγοντοσ Όνου» ςτο οποίο ενςωμζτωςα και 
κάποιουσ ςτίχουσ που είχα γράψει εν τω μεταξφ και ενϊ πίςτευα που 
είχα τελειϊςει με αυτό το ηωντανό. Ψα τρία αυτά κομμάτια αποτελοφν 
τθν «ΓΑΝΔΣΩΦΛΑΔΑ». 
 Ψα προλεγόμενα αυτά ςχόλια τα ζγραψα για δφο λόγουσ. Σ 
πρϊτοσ ζχει να κάνει με εκείνουσ που, δικαίωσ ίςωσ, μου ζλεγαν «Ρε 
Μάκθ, τι κάκεςαι και αςχολείςαι με τον μ ...» και ο δεφτεροσ για τουσ 
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λίγουσ, περιςςότερο ι λιγότερο «κοινοφσ» γνωςτοφσ ι φίλουσ, που 
ίςωσ αναρωτικθκαν «γιατί ο ΦΑΝΟ τα ζβαλε με τον Γάϊδαρο» και οι 
οποίοι ενδεχομζνωσ δεν αναρωτικθκαν «γιατί ο Γάϊδαροσ τα ζβαλε με 
τον ΦΑΝΟ». Ψο τελευταίο δεν το ζχω καταλάβει ακόμα. Υικανόν να 
ανάγεται ςτα ίδια ψυχοπακθτικά αίτια για τα οποία τα ζχει βάλει με 
όλο ςχεδόν το Πεςολόγγι. Υοια είναι αυτά; Εγϊ, δεν ξζρω. 
Απευκυνκείτε ςτον ψυχο-κτθνίατρό του! 
   
 

Μεςολόγγι  
Μάρτιοσ 2005 
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ΣΟΝ (ΓΚ)Α(ΓΚ)ΣΕΡΙΜΟ 

 ΣΟΤ ΟΝΟΤ1 
 

Άμα «τα κζλει» θ πυγι2, 
λόγω …πθγαίασ ζξθσ, 
κζλει ςαφϊσ το «κάτι τι» 
και πϊσ να μθ τθν … ςτζρξεισ! 
 
Τταν ο άλλοσ είν’ μωρόσ 
και πάνω από εξιντα, 
δεν προςδοκά ανάκαμψθ 
οφτε ςτα …ενενιντα! 
 
Υάει να πει κα ςζρνεται 
χωμζνοσ ςτθν μωρία, 
που κα τθν ζχει λάβαρο 
ςε κάκε ευκαιρία! 
 
Τταν καλό δεν κάνει τισ 
οφτε ςτον …εαυτό του, 
από τον «τρίτο» δεν ηθτά 
ποτζ τον ςεβαςμό του… 
 
Τταν «τιμι» το ζχει τισ 
ν’ αποκαλείται «όνοσ», 
χρειάηεται …ενςταυλιςμό 
για να μθ νοιϊκει μόνοσ! 
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Τταν καρρεί ο …Γάϊδαροσ 
με …Πιγαςο πωσ μοιάηει, 
μάλλον ςτα πρόκυρα …Δαφνιοφ 
«πετϊντασ» πλθςιάηει… 
 
ϋΕπαιηε, λζει, με τον …αρτρ 
τθν … «μακρυά γαϊδοφρα», 
φευ, πόςο τον κακόριςε 
θ γαλλικι …κουλτοφρα! 
 
Εικάηω με τθν …Μποβουάρ 
κα ζπαιηε …αμάδεσ 
και τισ …μολότοφ κα ’ριχνε 
με καφςιμο …λαπάδεσ! 
 
Τταν ο τάλασ τάλαντο 
δεν ζχει οφτε …ψιγμα, 
του μζνει θ …ταλάντευςθ 
για ν’ αποκτιςει ςτίγμα! 
 
Σι ρίμεσ τον παιδεφουνε, 
οι ζννοιεσ κι θ γλϊςςα, 
ςαν γράφει τουσ «ογκανιςμοφσ» 
θ πζννα του θ …γκιόςα! 
 
Συν, ςε καλϊ α-ςτόχαςτε 
να κάτςεισ ςε κρανίο, 
μα αν τα βρίςκεισ δφςκολα 
βολζψου με …θνίο! 
 
Βγικεσ ςτθ «ςφνταξθ», ωσ λεσ, 
και …ζχριςεσ «εκδότθ» 
τον γυιό ςου, επιςτιμονα 
κι επάξιο …ςτρατιϊτθ!!! 
 
Ξαι ςυ κα ταμπουρϊνεςαι 
απ’ τον «εκδότθ» πίςω, 
ςτθ «ςυμφωνία τθσ ςουπιάσ» 
για να κρατάσ το …ίςο! 
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Δεν ξζρω αν κατάλαβεσ 
τον μαφρο κα τον «κάψεισ» 
αφοφ τισ …λαςπουργίεσ ςου 
αδυνατείσ να πάψεισ! 
 
Χε καίει, βλζπω, άμοιρε 
θ … μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α  
«τηακιοφ» να γίνει …ιδρυτισ 
και μοφ ’ρχεται ναυτία! 
 
Εν ενεργεία υβριςτι 
και εν ςυντάξει …εκδότθ, 
κλαιγόςουν μα τθ βόλεψεσ 
τθσ λαςπουριάσ ιππότθ! 
 
Ψάχα ποιό «μζςον» ζβαλεσ 
και ποιό «Ψαμείο» βρικεσ;  
Λππεφοντασ …ποδιλατο 
ςε ςφνταξθ πωσ βγικεσ; 
 
Τλο τον κόςμο ζκιγεσ 
για «ίντριγκεσ» και «μζςα» 
για δεξιοφσ και χουντικοφσ… 
Μθν ς’ όλα είςαι μζςα;  
 
Άλλοι ιδρϊτα ζριξαν 
γκιγοφμια και ςατίλια 
και άλλοι μεροκάματα  
δεν κάναν’ οφτε …χίλια! 
 
Αν βρεισ ςταγόνα ίδρωτα 
από …δουλετά βγαλμζνθ 
κι είναι δικι ςου Γάϊδαρε … 
ςτο …Γκίνεσ καν’ γραμμζνθ!!! 
 
Αυτά τα λίγα Γάϊδαρε 
ωσ … π ρ ο κ α τ α β ο λ ι !  
Ψου Αθ-Χυμιοφ, ςθμείωςε 
πωσ ζχω τθ γιορτι. 
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Ψουλάχιςτον το όνομα 
να τό ’ξερεσ κα ζδει… 
ι μιπωσ για τθ ρίμα ςου 
κα ιταν τροχοπζδθ; 
 
Υάνω ςε λάκοσ όνομα 
τισ λάκοσ ρίμεσ κάνεισ, 
μα πάνω απ’ όλα αβζλτερε 
μυαλό ποτζ δεν βάνεισ! 
 
Χε άφθςα αςφδοτο 
να γράφεισ με τθν πζννα 
που τθ βουτάσ μες’ το ορκό 
μνθςικακίασ γζννα! 
 
Οζνε, με πεντοχίλιαρο 
τθν ζβαηεσ και πάλι 
εκεί που τθν εμβάπτιηεσ 
και ζψαχνεσ για άλλθ ! 
 
Είπα, «ΦΑΝΕ, άφεσ αυτόν 
ουκ οίδε τι ποιεί, 
αβζλτεροσ γεννικθκε 
και μαλακόσ εςτί!» 
 
Πα ςυ εκεί, φυρί-φυρί, 
το γιατρικό ςου κζλεισ, 
τθν «αδερφι» που κουβαλάσ 
ουδζποτε υποςτζλλεισ! 
 
Πα ςυ εκεί, φυρί-φυρί, 
το γιατρικό ςου κζλεισ, 
τθν «αδερφι» που κουβαλάσ 
ουδζποτε υποςτζλλεισ! 
 
Θ γάνα ςου, ξεγάνωτο, 
μπουρί του Γανυμιδθ 
εικόνα τθσ μωρίασ ςου, 
τθσ πόλθσ ςκωραμίδθ! 
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ΠΕΡΙ ΟΝΟΤ ΚΙΩΝ 
 

(Ζμμετρθ απάντθςθ  
ςε άμετρο ογκανιςμό) 

 
Αν δεισ γαϊδάρουσ κακ’ οδόν 
τι κουβαλάνε κοίτα, 
αν κουβαλάνε βόρβορο, 
το γζνοσ είν’ … «Νικιτα3»! 
 
Αν δεισ γαϊδάρουσ με μπερζ 
που κάνουν τθν …Εβίτα4, 
«Γκεβάρεσ5» με το Ψςε διπλό6… 
το είδοσ είν’ … «Νικιτα»! 
 
Αν δεισ γαϊδάρουσ ςείοντεσ 
διλιμματα ςε …ςιτα, 
εάν κλωτςοφν τουσ φίλουσ τουσ 
το είδοσ είν’ … «Νικιτα»! 
 
Αν δεισ όνουσ λακτίηοντεσ 
τα πάντα πλθν …μαρμίτασ, 
ρϊτα με τακτ «γαϊδουρινό»: 
«Μπασ κι είςαι ο …Νικιτασ;» 
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Αν δεισ όνουσ λακτίηοντεσ 
εδϊκεν και εκείκεν 
φυλάνε τθν …ονοφορβι7 
και όχι ντάπιεσ δικεν! 

 
Αν δεισ γαϊδάρουσ με ουρά 
ανεμοδείκτου δίκθν 
χρειάηονται … «γαϊδουρινι» 
και μάλιςτα …επιμικθν! 
 
Αν δεισ γαϊδάρουσ …Υιγαςουσ 
καβάλα ςε καλάμι, 
απόλαυςε το κζαμα 
με ανοιχτι …παλάμθ! 
 
Αν δεισ γαϊδάρουσ με ςβουνιζσ8 
και λάςπεσ καλυμμζνουσ 
ςτον Γκοφτεμπεργκ9 αμάρτθςαν 
για το…καλό του γζνουσ! 
 
Αν δεισ όνουσ ξεςάλωτουσ 
τθν πόλθ ν’ αλωνίηουν, 
προςπζρνα τουσ γιατί κλωτςοφν 
οςάκισ δεν γκαρίηουν. 
 
Αν ογκανίηει ο Γάϊδαροσ 
και πζρδεται κακ’ ζξθ, 
χρειάηεται το …νζφτι του 
για να μπορεί να τρζξει! 
 
Φφςει εγϊ ηωόφιλοσ, 
αιςκάνκθκα μουλάρι 
ςαν ζγραψε ο Γάϊδαροσ  
ποιουσ φίλουσ δεν γουςτάρει10! 
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Δεν ιξερα πωσ εφεξισ 
κα ζδει να ρωτάω 
Γαϊδάρουσ και θμίονουσ 
μαηί με ποιουσ κα πάω! 
 
Ξοτηάμ γαϊδοφρι και εγϊ, 
Παγιϊν πενιντα πζντε 
απόκτθςα ωσ ..πάτρωνα 
τουσ ...όρχεισ του Αλλιζντε! 
 
Φίλτατε Τνε τό ’ξερεσ, 
(το ξζρει κι ο …Φελζκθσ11) 
με τον ΦΑΡΣ ειν’ άκομψο 
κι ου ςυνετό να μπλζκεισ… 
 
Ψι ικελεσ ωσ Ξάραλθσ12 
τισ των ερίδων ϊςεισ; 
Ζδει τθν πζννα ςτο μυαλό 
κι ουχί αλλοφ να χϊςεισ! 
 
Δεν είμαι, φευ, ιδανικόσ 
να δίνω νουκεςίεσ 
μα δεν γουςτάρω ουδαμϊσ 
τουσ παντοειδείσ …μεςςίεσ. 
 
Δεν είχα μζντορα ποτζ, 
(και …Γάϊδαρο προ πάντων), 
κι ου χρείαν είχα ωσ ΦΑΡΣΧ 
πυξίδων και εξάντων. 
 
Ψο τι πρεςβεφει θ ...“Βουλγαρίσ”13 
ποςϊσ μ’ ενδιαφζρει, 
το κόμμα τθσ κι θ «Χάπια» ςου 
πολφ καλά το ξζρει. 
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Αυτι με τθν …αξία τθσ 
ι του πατρόσ τισ πλάτεσ 
ειςχϊρθςε αγόγγυςτα 
ςτθσ Δεξιάσ τισ ςτράτεσ. 
 
Ξαι ςτρατευμζνοσ, φευ, εςφ 
ςτθσ τςζπθσ το κακικον 
επρόβαλεσ το κόμμα τθσ, 
με όφελοσ14 προςικον. 
 
Γάτοσ «πθδά», ωσ είκιςται, 
και γάτοσ πάλι ςκοφηει, 
ςου ςυνιςτϊ εκτόνωςθ, 
ςε πρϊϊμο …καρποφηι15! 
 
Ωσ φαίνεται, τα …όβολα 
φρονιματα δεν ζχουν 
κακϊσ και τα ηωντόβολα 
που να τ’ αρπάξουν τρζχουν. 
 
Αν όντωσ τθν «επάρατον» 
κακόλου δεν τθν «πασ» 
να ςε βαραίνει κα ’πρεπε 
ο «δεξιόσ» …παράσ! 
 
Πιςι ςελίδα …Οιβανό 
κι άλλθ μιςι Ρου Δοφλα… 
δε βρίςκω που ςε μάρανε 
θ «χουντικι» …παιδοφλα! 
 
Βεβαίωσ τον πατζρα τθσ 
κανείσ δε τον «πθγαίνει» 
κι οφτε γνωρίηω αν αυτι 
ςτα βιματά του βαίνει. 
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Για πεσ μου ποιοσ αριςτερόσ, 
με υγιι τθ ςκζψθ, 
τισ ανομίεσ των γονιϊν 
προσ τα παιδιά κα ςτρζψει; 
 
Ξαι πάλι, γιατί ξζκαψεσ 
εκείνεσ τισ «δθλϊςεισ», 
για τα «φρονιματα» μιλϊ 
και των νοϊν αλϊςεισ. 
 
Ξι αν δεν δθλϊςει θ «φζρελπισ» 
τθ νομιμοφροςφνθ 
πνίξ’ τθν ςτο ςκατο-ίβαρο 
ςα τθν …κυρά-Φροςφνθ! 
 
Για να ’μαι όμωσ ςφννομοσ 
δθλϊνω υπευκφνωσ 
πωσ είμαι δθμοκρατικόσ 
και πωσ μϋαρζςει ο οίνοσ! 
 
Ξι εςφ ο Ων κι εκ γενετισ 
ταγόσ των ιδεϊν μασ 
κα φζγγεισ με το ικοσ ςου 
ςτα βάκθ των τςεπϊν μασ… 
 
Διλωςε όμωσ Γάϊδαρε 
πωσ πλζον εισ τθν «ΧΑΥΛΑ» 
κα ξεχαςτεί το ειδεχκζσ 
«τουσ φίλουσ μου κατάπια»! 
 
Ψζλοσ προτείνω, Γάϊδαρε, 
το νου ςου νοικοκφρευε, 
«κάλλιο Γαϊδουρόδενε 
παρά Γαϊδουρογφρευε»! 
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ΣΟΤ ΕΝΑΓΟΝΣΟ ΟΝΟΤ16 
(Ο Ενάγων τοισ Μετρθτοίσ) 

 
Σ Γάϊδαροσ εκίχτθκε 
που απεκλικθ όνοσ 
κι εν τω γαςτρί τον ςοφβλιςε 
τθσ Κζμιδοσ ο πόνοσ. 
 
Χτο μονοπϊλιο τθσ φκοράσ  
και τθσ αςυδοςίασ 
του ιρκε κατακζφαλα 
ιόσ τθσ παρρθςίασ. 
 
Σίςτροσ17 τον τςίμπθςε λοιπόν 
κι εςκζφκθ να μθνφςει 
τον …“ΔΙΑΤΛΟ” μετά Φανϊν, 
ουσ είχε υποδαυλίςει! 
 
Ιταν θ μζρα γιορτινι 
κι θ αίκουςα γεμάτθ, 
να δοφνε τον ενάγοντα 
με “ςυμπακείασ” μάτι! 
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Σ δικαςτισ εκάλεςε  
τον Τνο να προςζλκει  
και ζκρουςε τον κϊδωνα, 
ίνα ςιγι επζλκει. 
 
«Ανάβθκι18 ενάγοντα 
κι ειπζ μασ τ’ όνομά ςασ…» 
«Γάϊδαροσ κυρ-πρόεδρε, 
με τθ …ςυμπάκειά ςασ!» 
 
«ΓΑΑΑΪΔΑΡΟ; Σ’ άκουςα καλά 
ι βοφλωςε τ’ αυτί μου;» 
«… και δι …γαϊδουρότατοσ, 
θ πιο ςωςτι εκδοχι μου!» 
 
«Υπάρχει τισ …κτθνίατροσ 
ςτθν αίκουςα εδϊ; 
Ψυχοπακζσ μου φαίνεται 
αυτό το ηωντανό!» 
 
«Κυρ-πρόεδρε, ουκ ζχομεν 
εκ κτθνιάτρου χρείαν˙ 
δθλϊνω, ωσ ςυνιγοροσ, 
τθν ταυτοπροςωπίαν !» 
 
«Λδοφ το Ευαγγζλιο 
και κζςε τθν… οπλι ςου, 
να πεισ ότι ορκίηεςαι 
να βγάλεισ τθ …χολι ςου!» 
 
«Κυρ-δικαςτά, από χολι 
τθν ζχω βγάλει όλθ˙ 
μπορϊ να βγάλω … ίκτερο 
και φουλ …χολθςτερόλθ!» 
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«Επίςθσ ’γϊ ορκίηομαι 
ςε …κατςαρόλα μόνο 
και μάλιςτα “ταχφτθτοσ” 
για να μθν χάνω χρόνο!» 
 
«Χφτρα εδϊ δεν ζχουμε, 
βάλτε ςανό δεμάτι 
κι ορκίςου πριν εκνευριςτϊ, 
Γάϊδαρε ...ακαμάτθ!» 
 
«Ορκίηομαι κυρ Πρόεδρε 
να βγάλω τ’ άντερά μου, 
τον ίκτερο, το πάγκρεασ 
και πζτρα απ’ τα νεφρά μου!» 
 
 «Δεν ιρκεσ για εγχείρθςθ 
ι για ςκωλθκοειδίτθ 
και βγάλε κείνο τον μπερζ 
να δοφμε τον …φεγγίτθ!» 
 
«Αν ξζρατε, κυρ-πρόεδρε, 
τι είναι ο μπερζσ … 
κι ο ιγασ κα τον ικελε, 
αυτόσ απ’ τισ …Φερρζσ!» 
 
«Μ’ αυτόν εγϊ …καπζλωςα, 
εκτόσ απ’ τθν φαλάκρα, 
τον Μάθ19, τον …Νοζμβριο20 
και τα παντοία …άκρα!» 
 
«Άςε τον Μάθ ιςυχο… 
μαγιόξυλο μθν πάρω 
και να μθν πω το κλαςςικό 
για τον “κακό ςου φλάρο21”!» 
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«Είδα και το κουρίκιουλουμ, 
μζς’ τθν δικογραφία, 
που γράφεισ ότι άλλαξεσ  
τον ρουν ςτθν ιςτορία!» 
 
«Λίγοι το ξζρουν, δικαςτά, 
κι ο αρτρ22 δεν ηει ακόμα, 
να πει πωσ επθρζαςα 
το Γαλλικό το …κόμμα!» 
 
«Βρε Γάϊδαρε δεν παίηατε 
μ’ αυτόν …μακρυά γαϊδοφρα 
και όταν ςε φαςκζλωνε 
ςε ζλεγε …χαμοφρα;» 
 
«Ζπρεπε τότε να δεχκείσ 
τθν ζδρα ςτθ…Σορβόννθ 
και μθν αφιςεισ μόνο του 
τον Σαρτρ να …ξεςαλϊνει!» 
 
 «Πταν μου πρότεινε ο …Ηαν 
να εργαςκϊ ωσ ...λζκτωρ, 
ςτο μάκθμα “ΑΤΝΑΝΙΜΟ”, 
ζκραξα ωσ ….αλζκτωρ!» 
 
«Το Κόμμα είπε ςφςςωμο: 
“μθν το …παρατραβάτε” 
και με ςυμβοφλευςε ο Ηαν 
“πιο νότια να πάτε”…» 
 
«Το ντοκτορά ςου, Γάϊδαρε, 
με κζμα “ΟΚΝΗΡΙΑ”, 
γιατί δεν το τελείωςεσ; 
Λδοφ μια απορία …» 
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«Στο πρϊτο εργαςτιριο, 
“Η πλφςθ των πελμάτων”, 
χρειάςτθκα τριιμερο 
άνευ διαλειμμάτων!» 
 
«Θ ςφγκλθτοσ μου ζδωςε 
το ντοκτορά εν τάχει23 
με αριςτείο τεμπελιάσ 
που άλλο δεν κα λάχει!» 
 
Σ Γάϊδαροσ ςτοχαςτικά 
τθν μπερεδιά αποκζτει 
κι ο πρόεδροσ γαλινιοσ 
τισ ερωτιςεισ κζτει: 
 
«Είςτε, λοιπόν, ο Γάϊδαροσ! 
Για κάντε ζνα κόπο 
να πείτε ποφ ςταβλίηεςκε 
ς’ αυτόν εδϊ τον τόπο.» 
 
«Μζνω λιγάκι …εξοχικά, 
γιατί μζς’ απ’ τθν Ρφλθ 
όποιοσ με δει κάποια βριςιά 
και μοφτηα κα μου ςτείλει!» 
 
 «Είςτε …αξιαγάπθτοσ, 
απ’ ότι …αφθγείςκε! 
Ρζςτε γιατί νομίηετε 
αεί πωσ κυνθγείςκε!» 
 
«Με κυνθγά θ …Δεξιά, 
τ’ Απόκεντρο, το Κζντρο, 
υναςπιςμόσ Αριςτερϊν 
κι θ …απιδιά, ωσ δζντρο!» 
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«Θ ΑΡΛΔΛΑ;;; Ενάγοντα, 
με ηϊνουνε τα φίδια …» 
«Κυρ-δικαςτά όλοι μου λζν’ 
“μασ ζπρθξεσ τ’ απίδια” …» 
 
«Για πεσ μου τι επάγγελμα 
αςκείσ εισ τθν ηωι ςου 
και τίνι τρόπω,. Γάϊδαρε, 
κερδίηεισ τθν φορβι ςου;» 
 
Ξάτω ςτ’ ακροατιριο 
επιλκε κυμθδία˙ 
ο Γάϊδαροσ ογκάνιςε 
κι ιδοφ θ … ονωδία24! 
 
«Ιςτορικόσ, φιλόςοφοσ, 
εκδότθσ, ποιθτισ, 
ςουλατςαδόροσ δίκυκλοσ 
και …παλαιόσ –ιςτισ!» 
 
«Λιανά λιγάκι κάντε μασ, 
ςυνιγορε, το … -ιςτισ!» 
«…Ρεβιηο-ανεπρόκοποσ 
ξαπλο-κομμουνιςτισ!» 
 
«Τζτοια προςόντα, Γάϊδαρε, 
δεν είδα ζωσ τϊρα!» 
«Που να με δείσ, κυρ-πρόεδρε 
και ξάπλα ςτθν αιϊρα!» 
 
 «Κάνεισ αιϊρα, Γάϊδαρε, 
κι αςκείσ τοιοφτον …ςπορ;» 
«Πρωτακλθτισ, κυρ-πρόεδρε, 
και μάλιςτα με …ςκορ!» 
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«Μθν με ταράηεισ Γάϊδαρε! 
Για πεσ τισ επιδόςεισ …» 
«Οχτάωρο, το ςφνθκεσ 
και ζξθ ςτισ …εκπτϊςεισ!»  
 
«Ζχεισ παιδί μου κάποιονε 
για να ςου δίνει ϊςεισ; 
Θ κοφνια είναι δφςκολθ, 
μα ...ϊςπου να τθ ςτρϊςεισ!» 
 
«Και τι νομίηεισ ςποφδαςα 
ςτασ δυτικάσ τασ χϊρασ; 
Τθν κίνθςθ άνευ φοράσ 
τθσ κλαςςικισ …αιϊρασ!» 
 
«Εφθφρεσ το …αζναον25 
κι ου χρείαν ζχεισ ϊςεων 
ι ψεφδεςαι αςφςτολα 
για χάρθ εντυπϊςεων;» 
 
«Ζχω μοτζρ κυρ-πρόεδρε 
που δίνει τισ ωκιςεισ˙ 
δεν βρίςκεισ πια εκελοντι 
ςτο τςάμπα ν’ ακουμπιςεισ!» 
 
«Εκπλιςςομαι απ’ το ςφρίγοσ ςου 
κι απ’ τον δυναμιςμό ςου, 
μα πότε είςαι εφκαιροσ 
για το ποδιλατό ςου;» 
 
«Πλα και όλα, πρόεδρε, 
αυτά είν’ …κεκτθμζνα! 
Κι εδϊ κάνω οχτάωρο 
με τα ρεπό …κομμζνα!» 
 



Τοσ Ενάγονηος Όνοσ 

 26 

 
 
«Ϊρεσ οχτϊ ποδιλατο, 
κι άλλεσ οχτϊ αιϊρα! 
Ροτζ δεν …ξεκουράηεςαι; 
Κοιμάςαι καμμιάν ϊρα;» 
 
«Σαν …εργαηόμενοσ κι εγϊ 
και λόγω θλικίασ, 
κοιμάμαι εν οχτάωρο 
για λόγουσ …αςφαλείασ!» 
 
«Αιϊρα και ποδιλατο 
μασ κάνουνε δεκάξθ … 
κι ϊρεσ οχτϊ ο φπνοσ ςου … 
θ μζρα ζχει πετάξει!» 
 
«Αυτό ςθμαίνει, Γάϊδαρε, 
πωσ γράφεισ ςαν κακεφδεισ… 
Αςπάηεςαι το πόριςμα 
ι, φευ, το διαψεφδεισ;» 
 
«Κυρ-δικαςτά, το πόριςμα 
είναι ςωςτό εν μζρει, 
ουδζποτε τα κείμενα 
τα ζγραφα με …χζρι!» 
 
«Δεν μπαίνω ςε προςωπικά 
και …άλλα δεδομζνα, 
μα πεσ ςε ποια “κακικοντα”  
τα χζρια ζχεισ …ταγμζνα;» 
 
«Κυρ-πρόεδρε, τα κείμενα 
τα γράφω με το … πόδι, 
γι’ αυτό και είν’ εξ οριςμοφ 
με …κάλουσ και “ευϊδθ”!» 
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«Τθν “ποίθςθ” υπθρετϊ 
ςαν ζχω …ονειρϊξεισ26, 
διό και δεν ενδείκνυται 
ςε χρόνιεσ …λοιμϊξεισ!» 
 
 «Ραιδί μου πωσ απζκτθςεσ 
του γράφειν το “κουςοφρι”; 
Μιπωσ αρρϊςτθςεσ βαριά, 
μικρό όντασ γαϊδοφρι;» 
 
«Νομίηω πωσ μου ζμεινε 
μετά από …κοκκφτθ  
ι κάποιο πλιγμα εκ “πλακιάσ” 
ςτον αςκεπι …φεγγίτθ!» 
 
«Δεν βρζκθκε ζνασ γνωςτικόσ, 
φίλοσ ι ςυγγενισ ςου, 
που να ςου πει “ρε Γάϊδαρε 
για κόψε το βιολί ςου”;» 
 
«Τι κι αν βρεκεί, κυρ – πρόεδρε, 
μια είναι θ ουςία: 
κόβει θ πόρνθ άραγε 
ποτζ τθ …ςυνουςία;» 
 
«Σκλθρι δουλειά κι απάνκρωπθ 
και …α ν κ υ γ ι ε ι ν ι !  
Αχ! τι τραβάτε και εςείσ 
του …μόχκου οι ταγοί!» 
 
«Α! ευτυχϊσ, κυρ-πρόεδρε, 
ςτθ ςφνταξθ που βγικα! 
Χιλιάδεσ αιωρόςθμα 
μου κόλλθςαν ςτο Λ.Κ.Α. …» 
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«Ελπίηω μθν τα ςάλιωνεσ 
μονάχοσ ςου παιδί μου!» 
«Στο λείχειν είμαι ο πρϊτιςτοσ 
ςτα όρια του Διμου!» 
 
«Μποροφςεσ όμωσ, Γάϊδαρε, 
να πασ ςτον Ο.Α.Ε.Δ., 
να πάρεισ ζνα άνεργο 
ι …ςάλιο απ’ τθν ΟΝΕ-Δ!» 
 
 «Σον ςίελο κυρ-πρόεδρε 
τον ζχω εξαςφαλίςει … 
δεν βρίςκεισ πλάςμα ςτο ντουνιά 
που να μθν μ’ ζχει φτφςει!» 
 
«Φτου ςου, βρε βιοπαλαιςτι, 
να μθν ςε αβαςκάνω 
 κι αν πάρω “αποχρεμπτικό”27 
κα ζχεισ …παραπάνω!» 
 
«Φλζμα το φλζμα, δικαςτά 
κατζςτθν …φλεγματϊδθσ, 
κι αν με κερνοφςαν κατιτίσ 
κά ’μουν και πνευματϊδθσ!» 
 
«Λίγο κομμζνοσ φαίνεςαι, 
μθν είν’ απ’ τουσ αγϊνεσ;» 
«Οι μφγεσ μεταλλάχτθκαν, 
μου πιάνονται οι αγκϊνεσ!» 
 
«Τα κωλομζρια ρόηιαςαν 
ςτθ ςζλα του διτρόχου, 
μα γϊ εκεί αγζρωχοσ 
ςε κζςθ …θνιόχου!» 
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«Και όμωσ αναγνϊριςθ, 
κυρ-πρόεδρε, καμμία! 
Τι να τθν κάνω, ςαν διαβϊ, 
τθν …υςτεροφθμία;» 
 
«Καταλαβαίνω, Γάϊδαρε, 
ς’ αυτζσ τισ κοινωνίεσ, 
οι άνκρωποι του πνεφματοσ 
πετιοφνται ςτισ γωνίεσ…» 
 
«Να μθν κομπάςω, πρόεδρε, 
και μθν μεγαλαυχιςω28, 
αλλά με πνεφμα δφναμαι… 
μπαγράτςια να γεμίςω!» 
 
 «Μιπωσ το πνεφμα μπζρδεψεσ, 
παιδί μου με το …ςπζρμα; 
ε ζξεισ μακροχρόνιεσ 
κου, Γάϊδαρζ μου …τζρμα!» 
 
«Είναι μες’ τθν κουλτοφρα μου 
και δθ …μετ’ ευτελείασ, 
ωσ “κάλοσ” γαρ φιλο-καλϊ  
μετά …επιμελείασ!» 
 
«Αλλά, ωσ είπεσ, πρόεδρε, 
ποιοσ με αναγνωρίηει ; 
Γι’ αυτό και θ μανία μου 
τισ δυό οπλζσ οπλίηει!» 
 
«Στα μαγαηιά ιςχυρίηονται 
ζνα καφζ δεν πίνεισ, 
οφτε νερό, οφτε ποτό, 
δεκάρα δεν αφινεισ!» 
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«Κζλουν να πουν, κυρ – πρόεδρε, 
πωσ είμαι και τςιφοφτθσ; 
Τον Μαρξ και το “Κεφάλαιο” 
ασ διάβαηαν εν τοφτοισ!» 
 
«Εγϊ εισ τθν ςυςςϊρευςθ 
αρνοφμαι να …ςυμβάλω 
κι αδυνατϊ το χζρι μου 
ςτθν τςζπθ μου να βάλω!» 
 
«Μα αν βρεκεί τισ χριςτιανόσ 
καφζ να ςασ κεράςει;» 
«Σότε το “τςάμπα” δφναται 
τον Μαρξ να …υπερκεράςει!» 
 
«Καυμάηω τθ ςυνζπεια 
που ζχεισ ςτα “πιςτεφω” …» 
«Είναι μια άςκθςθ ηωισ 
που ακόμα τθ …δουλεφω!» 
 
«Γιατί εκίγθσ, Γάϊδαρε, 
που …Γάϊδαρο ςε γράψαν’; 
Όλοι ςε λζνε Γάϊδαρο  
κι ουδζποτε είχεσ κάψαν’!» 
 
«Ήμουνα πάντα ΓΑΪΔΑΡΟ 
και δθ με κεφαλαία, 
μα τϊρα πια μου φόρεςαν 
και …ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ!» 
 
«Δεν χαίρεςαι που ζγινεσ 
πιο …αρχαιοπρεπισ; 
Καλφτερα ασφρόντιηεσ  
να είςαι ευπρεπισ!» 
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«Εγϊ νομίηω, Γάϊδαρε, 
πωσ τίτλοι … “ευγενείασ”, 
ωςάν αυτόν που δόμθςεσ 
τραβοφν τασ …βαςκανίασ!» 
 
«Και ζχεισ δυο επιλογζσ: 
το φτφςιμο θ μία, 
κι θ άλλθ το …ξεμάτιαςμα, 
για …υςτεροφθμία!» 
 
«Πνειρο είχα από μικρόσ 
να γίνω …“οδόσ” μια μζρα˙ 
“ΟΔΟ ΓΑΪΔΑΡΟΤ”, προσ τιμιν 
του πιο λαμπροφ αςτζρα!» 
 
«Δεν βλζπω “οδόσ” να γίνεςαι 
μα οφτε και …ςοκάκι! 
Ο «ΔΙΑΤΛΟ» ςε πρότεινε 
ενκζρμωσ για …χαντάκι!» 
 
«Πταν ακοφω “ΔΛΑΥΛΟΣ” 
ο διάολοσ …μου μπαίνει 
και του μυαλοφ μου θ φλφκταινα29 
ςτα κείμενά μου βγαίνει!» 
 
«Εγϊ μπορϊ, κυρ-πρόεδρε, 
γ α ϊ δ ο υ ρ ι ν ι   α δ ε ί α , 
αόκνωσ να μετζρχομαι  
τθν κάκε …κτθνωδία!» 
 
«Να βρίηω και ν’ αποπατϊ, 
να κίγω, να λακτίηω, 
κι ελζω τθσ φυλλάδασ μου 
εντζχνωσ να …λακίηω!» 
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«Ωσ “δθμοκράτθσ” …ακραιφνισ 
ζχω μια μόνο ςκζψθ: 
αν …μουλαρϊςουν γφρω μου 
θ γαϊδουριά κα ρζψει …» 
 
«Γι’ αυτό και δεν ανζχομαι 
ε τ ε ρ ο γ α ϊ δ ο υ ρ ί α ν , 
τουτζςτιν ανταπόδοςιν  
κλωτςιϊν κατά ..ςωρείαν!» 
 
«Οίδασ κατθγοροφμενε, 
αυτό το ...ηωντοανό;» 
ρωτά κοφτά ο Υρόεδροσ, 
ςτραφείσ προσ τον Φανό. 
 
«Βεβαίωσ, κφριε Ρρόεδρε, 
το ξζρω, δυςτυχϊσ, 
γαϊδοφρι απ’ τθ γζννα του... 
κλωτςάει ςυνεχϊσ!» 
 
«Ειπζ μοι, ςε παρακαλϊ, 
και δθ εν ςυντομία, 
ζχεισ γι’ αυτό το ηωντανό 
καμμιά ψυχογραφία;» 
 
«Γάϊδαροσ, γαϊδουρότατοσ 
και γαϊδουρο-χαμζνοσ, 
ονότατοσ, ξεςάλωτοσ 
και γάϊδαροσ …λυμζνοσ! 
 
«Γάϊδαροσ αυτοκόλακασ 
και αυτοκαυμαςμζνοσ, 
όνοσ αλαπογζννθτοσ 
και ςκωρανακρεμμζνοσ!» 
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«Γάϊδαροσ τιποτόφρονασ 
κι αχυρομυαλωμζνοσ, 
με ςκζψθ βακυςτόχαςτθ… 
ωσ πζρδεται ,ο καθμζνοσ!» 
 
«Γάϊδαροσ χαμαιλζοντασ 
και πτυελογραφζασ, 
αγλάϊςμα ςυκοφαντϊν… 
ςπίλο-διανομζασ!» 

 
«Ποιόν όνο είχε πρότυπο 
και ποιοφ γαϊδάρου φφτρα, 
που γαϊδουριά κι υπόλθψθ 
τα βάηει ςε μια χφτρα;» 
 
«Δεν ιξερα πωσ ζγινε 
των ιδεϊν ο …Τάλωσ30 
και ηοφςα με τθν άποψθ 
πωσ ιταν μόνο …κάλοσ!» 
 
«Ζδει του είπα, Ρρόεδρε, 
να χϊνει τον ςτυλόν του, 
πρϊτα (αν ζχει) ςτο μυαλό 
και όχι ςτο …ορκόν του!» 
 
«Κυρ – Ρρόεδρε, ενίςταμαι, 
μασ είπε πωσ ςτον κϊλον, 
πρζπει να χϊςομεν ςτυλόν... 
μιπωσ μιςόν ι ...όλον;» 
 
«Συνιγορε, κακίςατε! 
Μα είναι προφανζσ, 
πωσ ...όλον κα τον βάλετε, 
ουκ είναι ειδεχκζσ!» 
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«Και ςυ κατθγοροφμενε, 
να είςαι πιο ...ςαφισ, 
μεγζκθ πλείςτα ζχομεν 
ςτα είδθ γραφικισ!» 
 
«Κυρ-Ρρόεδρε,εκίςτθκε 
και …«χοφϊ» του κατζςτθ, 
όνο ασ βρει ...κυπριακό, 
θ ϊρα του επζςτθ!» 
 
«Ωσ φαίνεται κι εκ των γραπτϊν, 
από μυαλό …πατϊνει, 
γι’ αυτό και με τθν κόπρο του 
τα κείμενά του …ςτρϊνει!» 
 
«Ρολυγραφότατοσ, ωϊμζ, 
εξεπατϊκθ ιδθ˙ 
φευ, θ ακράτεια του νου 
χολι ςτάηει και ξίδι!» 
 
«Με εκκενϊςεισ του ορκοφ 
εμπάηωςε τθν κάρα… 
(μιπωσ γιϋαυτό θ «Σάπια» του 
μοςχοβολάει, άρα;)» 
 
«Αντί κρανίου κά ’πρεπε 
να ζχει …ςκωραμίδα31… 
ςκατόφρονα ιδανικό 
καλφτερον δεν είδα!» 
 
«Κυρ Πρόεδρε, μασ φβριςεν 
μασ είπε “ςκωραμίδα”...» 
«Συνιγορε, ςτο πόςτο ςασ 
μθν πάτε ςτθν ...Τουρλίδα!» 
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«Για πεσ, κατθγοροφμενε, 
κακφβριςεσ τον Πνον;» 
«Σον “ςτόλιςα”, κυρ Πρόεδρε, 
για να μθν κάνω ...φόνον!» 
 
«Νομίηω ζπραξεσ ςοφά, 
γιατι θ ...ηωοκτονία 
χείρον εςτί κακοφργθμα 
κι απ’ τθν ...δολοφονία!» 
 
«Μ’ είπε και μάπα, δικαςτζσ, 
ςυκομοριά και βλίτο, 
μ’ είπε και γαϊδουράγκακο! 
Ζνα ςωρό, μθν ..πλιττω!» 
 
«Μάπα και βλιτο; Ζξοχα! 
δεν  φαίνονται ακραία, 
ωσ φβρεισ ι ...λαχανικά˙ 
τι λζσ Ειςαγγελζα;» 
 
«Αμφότερα, κυρ-Ρρόεδρε, 
κατά τον Λςοκράτθν, 
τιμι περιποιοφςανε 
δια τουσ ...αλόγωσ πράττειν!» 
 
«Ειςί δε, κατά Ρλάτωνα, 
“αςπίσ για το ςκορβοφτον, 
ωσ φβρεισ δε ευγενικαί” 
και ςυμφωνϊ προσ τοφτον!» 
 
«Ρροβάλλω όμωσ ζνςταςθ 
για τθν ςυκομορζα˙ 
τιμϊ το είδοσ του φυτοφ 
μα δεν θχεί ωραία!» 
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«Τισ οίδε τι εβοφλετο 
ο ποιθτισ να είπει 
κι εκ των ραπτϊν κα ιρεςκε 
 νομίηω εισ τον Ρίπθ!» 
 
«Μασ λάκτιςεν, κυρ Ρρόεδρε, 
και όντεσ εν αμφνθ, 
τον λοφςαμε πατόκορφα 
κι οσ βοφλεται, ασ κρίνει!» 
 
Θ του Χοβιοφ παρζμβαςθ, 
κοφτι και τςεκουράτ,θ 
εκτφπθςε ωςάν γροκιά 
τθσ Αγωγισ το μάτι! 
 
«Λακτίςαμεν, κυρ-Ρρόεδρε! 
Τα ηα δεν ζχουν κρίςθ, 
μα κι ο Φανόσ πορεφεται 
χωρίσ να μασ ...ρωτιςει!» 
 
«Ρεσ μασ γιατί ςε λάκτιςε, 
μθν πιρεσ τθν τροφι του;» 
«¨Οχι, φιλίεσ ζκανα 
χωρίσ τθν ...ζγκριςι του!» 
 
«Και ποιοσ του κατοχφρωςε 
το κοπυράϊτ τοφτο;;;» 
«Λίγο νερό ςτον Ρρόεδρο, 
τον ζπιαςε ςκορβοφτο!» 
 
Σ Υρόεδροσ εροφφθξε 
νερό μία μπουκάλα 
και κουδουνίηων ηιτθςε 
ςιγι μζςα ςτθ ςάλα. 
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Χτο εδϊλιο προςινεγκον 
ουίςκυ ςε ...φλυτηάνι 
μια κι ο κατθγοροφμενοσ 
πωσ ςτράγγιςε εφάνθ! 
 
«Να μθν ...πνιγϊ ςτον «ΔΙΑΤΛΟ», 
τον ζπιαςε ο “πόνοσ” 
και ςτθ λαςπο-φυλλάδα του 
με “λάκτιςε” ςαν …Πνοσ!» 
 
«Με ρϊτθςε, αν δοφλευα 
επί …Καραμανλι, 
του είπα “ναι”και μ’ ζβγαλε 
“μαφρο” και “μπλζ” μαηί!» 
 
«Ϊςτε, λοιπόν, ςε βόλεψε 
θ Δεξιά, μπαγάςα! 
Εμείσ πεινοφςαμε κι εςείσ 
το ρίχνατε ςτθ μάςα!» 
 
«Πνε, του είπα, πρόςεξε 
και μθν …μινάρεισ32, πάλι˙  
μ’ επετθρίδα33 μπικαμε 
εγϊ και μφριοι άλλοι!» 
 
«Σαράντα χρόνια μπαίναμε 
ςτο Υπουργείο ζτςι, 
κόψε λοιπόν τον βιχα ςου 
μθν γίνει ...καρκαλζτςι34!» 
 
«Κι αυτόσ, κφριε Ρρόεδρε, 
με μζνοσ να κοχλάηει, 
τθν χολθδόχο άφθςε 
εκ του ςτυλοφ  να ςτάηει!» 
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«Ουν, ο αχρείοσ μ’ ζχριςε 
τθσ Δεξιάσ ρουςφζτι˙ 
ο άνουσ που εκιτευςε 
ςτου Γκαίμπελσ το κουρμπζτι!» 
 
«Αυτό ςθκϊνει μινυςθ 
επί ςυκοφαντία» 
ψικφριςε ο Υρόεδροσ 
και ηιτθςε θςυχία. 
 
«Κυρ Ρρόεδρε, το ξζραμε» 
ςυνζχιςε ο Φανόσ, 
«μα άλλοι κα τθν πλιρωναν, 
για τοφτον, δυςτυχϊσ!» 
 
«Τον ντφνουν, τον ταϊηουνε 
αν τον “πλθρϊναν” κιόλασ, 
κα ζπρεπε ομαδικϊσ 
να καταπιοφνε ...φόλασ!» 
 
«Πταν δεν ζχει τι, λοιπόν, 
ςτουσ άλλουσ να προςάψει, 
βουτά μζςα ςτον βόκρο του 
τα “άρκρα” του να γράψει!» 
 
«Τςίνιςε με το ζμμετρο 
“περί ςκιϊν του Όνου” 
κι αντζδραςε δι’ ογκανιςμϊν 
Γαϊδάρου …παραφϊνου!» 
 
«Με ζβγαλε παράςιτο 
του Κράτουσ, ωϊμζ, 
αυτόσ που δθμιοφργθςε 
«ςχολι» του …καναπζ!» 
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«Κρατικοδίαιτοσ ...εγϊ 
κι αυτόσ του κράτουσ κφμα, 
αυτόσ που το «εργάηεςκαι» 
το αγνοεί ωσ …λιμμα!» 
 
«Κάλλιο …κρατικοδίαιτοσ, 
παρά … “τεμπζλθσ όνοσ”, 
αεί …ςυηυγο-δίαιτοσ 
και φφςει μυγοκτόνοσ.» 
 
«Να φχαριςτεί το «ςφςτθμα» 
και τθν …υπεραξία, 
που τρζφει ζνα ηωντανό 
εν ξάπλαισ κι …απραξία!» 
 
«Κϊλο δεν ζςτρωςε ποτζ, 
πλθν ςτο …ποδιλατό του, 
κι θ ςζλα του ο μάρτυρασ 
ςτο …αργο-κάματό του!» 
 
«Επάγγελμα; “Αεριτηισ” 
και δθ …επαναςτάτθσ! 
Ριρουνιςτισ ςελζμικοσ, 
με “βοφλα” …ακαμάτθσ!» 
 
«Και φςτερα του φάνθκαν 
οι ςτίχοι μου … “χυδαίοι”, 
πάνω που νόμιηα κι εγϊ 
πωσ ιτανε …ςπουδαίοι!!!» 
 
«Εγϊ, κφριε Ρρόεδρε, 
ποτζ δεν διετάκθν 
πωσ είμαι (ο ζρμοσ) ποιθτισ˙ 
αλλοί, δεν …εμωράκθν!» 
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«Τθν παρα-ποίθςθ αεί 
υπθρετϊ με κιδοσ35, 
κι ωσ γεωπόνοσ -λόγιοσ 
είμαι καρπόσ ... τςουκνίδοσ!» 
 
«Αυτόσ περνά τον εαυτόν 
Ελφτθ ι …Συρταίο, 
μ’ από Τουρλίδα ς’ Άϊ-Συμιό 
τον κράηουν …Σεταρταίο!» 
 
«Αν μοφ ’λεγαν πωσ είμαςτε 
“ομοειδείσ” εν γζνει, 
το γράφειν κι «άλλα» κά ’κοβα 
ωςάν τον …Ωριγζνθ36!»  
 
«Αριςτερά και δεξιά 
διζδιδεν αχρείωσ, 
πωσ ζκιξα το ςόϊ του 
κι ουχί αυτόν, κυρίωσ! 
 
«Στο κείμενό μου ζγδαρα 
μονάχα τθ δορά του 
και ουδαμϊσ προςζβαλα 
τα …γυναικόπαιδά του.» 
 
«Για τζτοιεσ αχρειότθτεσ 
“ςχολι” ζχει …ιδρφςει 
και δίκθν τυφλοπόντικα 
τθ «Σάπια» ζχει χτίςει.» 
 
«Οι αμαρτίεσ των γονιϊν 
δεν πζφτουν επί τζκνων 
ακόμα κι όταν ο πατιρ 
τομάρι είναι …ηζχνον!» 
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«Πταν για «γζνοσ» ζγραψα 
που’χει γαϊδάρου βοφλα, 
μιλοφςα για τουσ όμοιουσ του 
και τα “γαϊδοφρια” …οφλα!» 
 
«Μιλoφςα  για τθν κάρα του, 
νιονιό που ζχει …ρόϊδο, 
και που βλογά τον Φψιςτο 
αν βρει κάνα …κορόϊδο!» 
 
«Το ιξερε, μα τ’ άρεςε, 
να ξφνεται ςτθ γκλίτςα… 
λφκοσ ντυμζνοσ κόκκινα 
ςαν …Κοκκινοςκουφίτςα!» 
 
«Σο ξζρω κι ζχω άποψθ 
πλζον γι’ αυτόν ςαφιν, 
εάν δεν ιταν Γάϊδαροσ 
κα ιτανε …κθφιν!» 
 
«Δεν κα τον βγάλω “άκριτο” 
μθδζ και μαψυλάκα37 … 
κα τοφ ’πεφτε κι …ευρφχωρο 
το να τον κράξω “βλάκα”!» 
 
«Αν ιξεραν οι πρόγονοι 
για ποιόν επολεμοφςαν, 
ομαδικϊσ προ …των Βαγιϊν 
μπορεί ν’ αυτοκτονοφςαν!» 
 
«Δεν πάει τ’ “αυνανίηεςκαι” 
ποτζ εισ τα βουνά … 
Θου χαλινό …θμίονε 
που ηεισ ςτα πεδινά!» 
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«Μασ είπε και ...θμίονουσ 
ενϊ είμαςτε ...Πνοι, 
ενίςταμαι κυρ-Ρρόεδρε 
θ προςβολι ...φουντϊνει!» 
 
«Ανακαλοφμεν, Ρρόεδρε, 
τα περί θμιόνων...» 
είπε θ υπεράςπιςι... 
«Λςτάμεκα ςτόν ...Πνον!» 
 
«Εντάξει», είπε ο Υρόεδροσ, 
«δεκτόν το αίτθμά ςασ 
και ςεισ, κατθγοροφμενε, 
εκφράςτε τα δικά ςασ.» 
 
«Αφοφ καλά με λάςπωςε, 
μου διλωςε κι … “αγάπθ”! 
Τον φχαριςτϊ που να διαβϊ 
τθν «Ρφλθ» μου …επετράπθ!» 
 
«Γαϊδουριάδοσ ζνεκεν 
απζκτθςα τθ γνϊςθ 
πωσ θ «αγάπθ» του, ςκαιϊσ, 
πολλοφσ ζχει …ςπιλϊςει!» 
 
«Αν μάηευαν υπογραφζσ 
για το …πετάλωμά του, 
ακόμα κι ο …Χριςτόδουλοσ 
κα κζρωνε μπροςτά του! 
 
«Τον “κολλθτό” του …Ρίνδαρου, 
των Μάγιερ κι …Θροδότου, 
πωσ τον καυμάηω, Ρρόεδρε, 
ςε όρουσ …ανεκδότου!» 
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«Σθσ πλάκασ οι “αναρχικοί” 
“τεμπζλθδεσ” καλοφνται 
και τθν βολι τουσ άμα βρουν 
τισ “πάπιεσ” προςποιοφνται!» 
 
«“Κεφάλαια” κα ζγραφε 
κι ο …Μάρξ για το “ποι-όν”του 
και κά ’λεγε …γερμανιςτί: 
“Γαμϊ το κερατόν του”!» 
 
«Τθν Λοφξεμπουργκ κα ρϊταγε 
“Ποφ βρικεσ τον, μωρι;” 
κι θ Ρόηα κα τ’ απάνταγε 
“Νομίηω ...α Παρί!”» 
 
«Τον ζδιωξε κακιν κακϊσ 
κι ο …Άρθσ Βελουχιϊτθσ, 
που είπε πωσ ο Γάϊδαροσ 
είναι …τςελβόλ ποιότθσ» 
 
 «Από μπροςτά μου πάρτε τον 
ι ςτείλτε τον ςτον …Γκαίμπελσ, 
να μθν τον δει ςτα μάτια του 
δεν κζλει καν ο Ζνγκελσ!» 
 
«Τον βλζπω, όηα, ικανό 
για κάκε προβοκάτςια, 
μ’ αν κζλει μεροκάματο 
ασ κουβαλά …μπαγράτςια!» 
 
«Κζλει, μου είπε, Κάρολε, 
να βγάλει …εφθμερίδα…» 
«Ξαπόςτειλζ τον, όηα μου, 
πριν ςκοφξω, ςτθν …Τιφλίδα» 
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«Μα δεν φοβάςαι, Κάρολε, 
μθν  χολωκεί ο …τάλιν 
κι εκκακαρίςεισ εν κερμϊ 
επιχειριςει πάλιν;» 
 
«ίξ’ του μια …κακοδιγθςθ 
να μθν κοπροςκυλιάηει 
και μάκε τον καμμιά ξερι 
τθ μζρα του να βγάηει !» 
 
«Σι να το κάνω τοφτο δω» 
εβρόντθξε ο Στάλιν 
«πιο ψ’λοκοπάνα “αριςτερό” 
δεν ματαείδα πάλιν!» 
 
«Ρου να τον ςτείλω, ςφντροφε;», 
διερωτικθ ο …Λζνιν, 
«Ζχει ςε όλο το ντουνιά 
τθν φωλεά …χεςμζνθν!» 
 
«Να τόνε ςτείλω ςκζφτομαι 
πεςκζςι ςτον …Μπακοφνιν 
και να του πω πϊσ τοφ ’ςτειλαν 
καλάκι απ’ τθ …Γαςτοφνθν!» 
 
 «Αφιςτε τον λίγο καιρό 
 ν’ ακοφςει …μπαλαλάϊκα˙ 
μου είπαν κζλουν …γάϊδαρο 
παρζα για τθ …Λάϊκα38» 
 
«Ππωσ ςασ είπα, Ρρόεδρε, 
αι …Διεκνείσ αι πάςαι, 
εν πλιρθ ςουρεαλιςμϊ 
του ανακράηουν …“ςπάςε”»! 
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«Το ξζρω πωσ “λειτοφργθμα” 
πιςτεφει ότι κάνει 
κι ενδεχομζνωσ (και καλϊσ) 
τον “κόπο” του να βγάνει!» 
 
«Κεάρεςτο και κεμιτό 
(αν κεμιτά τα μζςα), 
μα το γαϊδουρο-καφχθμα 
ςταλιά δεν ζχει μπζςα!» 
 
«Κυρ-Ρρόεδρε, επιτρζψτε μου 
ν’ απευκυνκϊ ςτον Πνο 
κι εδϊ δθλϊνω, κφριοι, 
εγϊ ολοκλθρϊνω.» 
 
Χτρζφεται τότε ο Φανόσ 
κατάφατςα ςτον Τνο, 
ςαν Δίασ ςτο απϊγειο 
τθσ μάχθσ με τον Ξρόνο! 
 
«Άςε μασ “αλειτοφργθτουσ” 
και φάε τθ λειτουργιά ςου, 
μ’ αν λειτουργείσ ωσ Γάϊδαροσ, 
θ γαϊδουριά …δικιά ςου!» 
 
«Και εφεξισ απάντθςθ 
δεν κ’ απολαφςεισ άλλθ… 
Μπορείσ να κακρεφτίηεςαι 
ςε άδειο ςερβιτςάλι!» 
 
«Άςε λοιπόν το γράψιμο 
και …αναςκολοπίςου39, 
μπορεί και νά ’βρεισ γιατρειά, 
αλλοιϊσ,  άντε …ςταβλίςου!» 
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Σ Υρόεδροσ εςτράφθκε  
ςτον Γάϊδαρο κατόπι 
που εφοροφςε εξ αρχισ 
του κφματοσ τθν λϊπθ40. 
 
«Για πεσ μου πωσ δεν ς’ ζρεψαν 
με καμτςικιζσ ςτθν πόλθ;» 
«Ποντάρω εισ τοφτο, πρόεδρε: 
η ω ό φ ι λ ο ι  είν’  όλοι!» 
 
«Εςτί για τουσ ηωόφιλουσ 
εν όριον …φιλίασ, 
κρατιςου ουν, ω! Γάϊδαρε, 
ς’ απόςταςθ …αςφαλείασ!» 
 
«Αν των ορίων γίνεςαι 
κακ’ ζξιν παραβάτθσ, 
δφναται τισ “ηωόφιλοσ” 
να γίνει …κτθνοβάτθσ!» 
 
«Και τότε πια θ Κζμιδα, 
αν είναι να μιλιςει, 
τθ ςυνδρομι …κτθνίατρου 
ευλόγωσ κα ηθτιςει …» 
 
 «Άρον λοιπόν τθ ςζλα ςου, 
μάηεψε τθ φορβι ςου, 
βγάλε ευκφσ τα πζταλα 
και άντε …ενςταβλίςου!» 
 
Θ ακϊωςθ ακοφςτθκε 
ςα να’ταν βαρελότο 
κι ο ογκανιςμόσ του ΓάΛδαρου 
ακοφςτθκε ςτο ...Ξυότο! 
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Παραπομπζσ 

                                                 
1
 Ρροσ αποφυγι τυχον παρεξθγιςεων δθλϊνουμε ευκαρςϊσ πωσ το εν λόγω 

κείμενο δεν αναφζρεται ςτον γνωςτό Γάϊδαρο που κυκλοφορεί ςτο Μεςολόγγι 
κακότι οφτοσ είναι ζνασ εξόχωσ δθμοκρατικόσ κι αγωνιςτισ τοιοφτοσ, 
ταυτόχρονα δε και λάτρθσ τθσ ελευκεροτυπίασ. Εμείσ αναφερόμαςτε ςε ζνα 
ειδικό Γάϊδαρο, από τθν Ονογυγία, που όταν τα εφρει δφςκολα κοτςάρει 
μθνφςεισ και αγωγζσ, χάριν τθσ ελευκεροτυπίασ περί τθσ οποίασ κόπτεται!  
2
 πυγι, θ : ο κϊλοσ 

3
 Νικιτασ: Ρρόκειται για το μικρό όνοματοφ «αριςτεροφ» παραδθμοςιογράφου 

Σουλατςαδόρωφ, από τθν Ονογυγία, εκδότθ τθσ ικτερικισ ςεχταρικισ και ... 
ςιχτιρικισ φυλλάδασ «καραΝΤΑΡΛΑ».  
4
 Εβίτα: υποκοριςτικό (Evita) τθσ Εφασ Ρερόν (1919-1953) ςυηφγου του 

προζδρου τθσ Αργεντινισ Χουάν Ρερόν. Ιταν εξαιρετικά δθμοφιλισ και είχε 
αγωνιςτεί για τα δικαιϊματα των γυναικϊν. Ο προωροσ κάνατόσ τθσ (33 ετϊν) 
από καρκίνο, ςε ςυνδυαςμό με τθν δθμοφιλία τθσ  και τθν ακτινοβολία τθσ, 
ζδωςαν μυκικζσ διαςτάςεισ ςτο πρόςωπό τθσ. 
5
 «Γκεβάρεσ»: πλθκυντικόσ (παρα-ποιιτικι αδεία) του Γκεβάρα (Ernest Che 

Guevara, 1928-1967), ςφμβολο τθσ αντι-καπιταλιςτικισ επανάςταςθσ ςτθ 
Λατινικι Αμερικι. Εκτελζςτθκε ςτθ Βολιβία το 1967 από αντιεπαναςτατικζσ 
δυνάμεισ υποςτθριηόμενεσ από τισ ΘΡΑ. Οι ικανότθτεσ μαρξιςτικισ ανάλυςθσ 
τοφ Σουλατςαδόρωφ τον οδιγθςαν ςτθ διάςπαςθ τοφ επικζτου ςε ...ΓΚΕ και 
...ΒΑΑ! Το πρϊτο κομμάτι ζγινε ευκόλωσ ..ΓΚΑ (εκ του ...γκαρίηειν) και το 
δεφτερο ΒΑΑΩ (ότι βοφλεται και ιδίωσ τθν απκατνι). Συγνϊμθν Ερνζςτο! 
6
 τςε διπλό: δθλ. τςε–τςε (tset-se ι tse tse ι tze tse) = θ μφγα (Glossina 

morsitans) που αφκονεί ςτισ υπο-Σαχάριεσ περιοχζσ τθσ Αφρικισ και τθσ 
οποίασ τα τςιμπιματα, λόγω των παραςίτων που μεταφζρει με το αίμα που 
απομυηά, είναι κανατθφόρα, τόςο για τα ηϊα (άλογα, βοοειδι κλπ) όςο και για 
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τουσ ανκρϊπουσ (“αςκζνεια του φπνου” ι trypanosomiasis). Τα «τςιμπιματα» 
τθσ γαϊδουροτςετςζ προκαλοφν, κυρίωσ, τάςεισ προσ εμετό και ευκοιλιότθτα. 
7
 ονοφορβι: φορβι= ηωοτροφι (κτθνϊν), ιδίωσ θ ξερι, όπωσ ο ςανόσ 

8
 ςβουνιζσ: θ ςβουνιά (βουνιά <βουσ) = κόπροσ βοόσ. Χρθςιμοποιείται, εν 

προκειμζνω, με ...ποιθτικι άδεια. 
9
  Γκοφτεμπεργκ:  ο ...γνωςτόσ μασ Γουτεμβζργιοσ, ο εφευρζτθσ τθσ 

τυπογραφίασ (Johannes Gutenberg, 1400-1468). 
10

 ποιουσ φίλουσ δεν γουςτάρει: Ο Σουλατςαδόρωφ (κατά κόςμον Γάϊδαροσ) 
ςε ζνα νουκετικό παραλιρθμα, ζψεξε τον ΦΑΝΟ, μζςω τθσ «ΣΑΡΛΑΣ», για τισ 
ανοίκειεσ παρζεσ του, δθλαδι τον πυρινα του αντιπάλου ...εκδοτικοφ δζουσ! Θ 
απρόκλθτθ εκ μζρουσ του επίκεςθ «ενζπνευςε» ςτον κιγζντα τθ ςυγγραφι του 
«Ρερί Πνου Σκιϊν» ονοποιιματοσ. Ο Σουλατςαδόρωφ απτόθτοσ ςυνζχιςε τουσ 
ογκανιςμοφσ και τισ κοπρολογίεσ του και, κατά τα φαινόμενα, δεν προτίκεται 
να ςταματιςει γιατί χωρίσ αυτά κα ζςκαγε, αυκωρεί και παραχριμα!  
11

 Φελζκθσ, ο: Φοφλθσ δθμοςιογράφοσ που γράφοντασ κάποιο άρκρο για τον 
Ραναιτωλικό χαρακτιριςε τουσ Μεςολογγίτεσ ωσ «κουτομεςολογγίτεσ, γεγονόσ 
που προκάλεςε ζνα άρκρο-απάντθςθ του Φανοφ με τίτλο «Ρρϊτθ και 
Τελευταία Ρροσ Φοφλθ Επιςτολι». Ζκτοτε ο Φελλζ-κθσ το φυςά και δεν 
κρυϊνει και τθν Ρφλθ δεν ...ηυγϊνει! 
12

 Κάραλθσ, ο: παλιόσ Μεςολογίτθσ που επιηθτοφςε τα πειράγματα των 
ςυμπολιτϊν του, δθλ. «πιγαινε γυρεφοντασ» ι αλλοιϊσ, «τα ικελε ο κϊλοσ 
του». Αυτοφ του είδουσ ο μαηοχιςμόσ είναι ςυνικθσ ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ και ς’ 
όλεσ τισ εποχζσ. Ο Σουλατςαδόρωφ ζχει αυτι τθν ιδιαιτερότθτα και μάλιςτα 
κατά κόρον! Απλά τθν ανακατεφει και με άλλα ςτοιχεία (αρνθτικά), γεγονόσ 
που του αφαιρεί το τεκμιριο τθσ ακωότθτασ, κάτι που είχε ο αείμνθςτοσ 
Κάραλθσ. 
13

 “Βουλγαρίσ”, θ: κόρθ του πρϊτου χουντικοφ δθμάρχου τθσ πόλθσ μασ και 
υποψιφια τθσ Ν.Δ. ςτισ εκλογζσ του 2004. Το γεγονόσ ότι ο «ΔΛΑΥΛΟΣ» 
φιλοξζνθςε τισ απαντιςεισ τθσ, πάνω ςε ζνα ερωτθματολόγιο τθσ εφθμερίδασ, 
όπωσ ζκανε και με όλουσ τουσ πρωτοεμφανιηόμενουσ βουλευτζσ τθσ 
Αιτωλοακαρνανίασ (ανεξαρτιτωσ κόμματοσ), ζδωςε ςτον Σουλατςϊφ τθν 
φαεινι ιδζα να κατθγοριςει τθν εκδοτικι ομάδα του «ΔΛΑΥΛΟΥ» ωσ χουντικι, 
ενδοτικι, αντιδραςτικι και πάει λζγοντασ. Σφμφωνα με το (ξυλο-) πνεφμα τοφ 
γαϊδουροκειμζνου, τα πολιτικά πιςτεφω των γονζων κλθρονομοφνται και ςτα 
τζκνα, λεσ και οι ιδεολογίεσ ακολουκοφν τουσ νόμουσ του ...Μζντελ. Αυτόσ ο 
ακραιφνισ «Μαρξιςτισ» δεν ςεβάςτθκε οφτε τθν καταγωγι του Μάρξ! Ρροσ 
επίρρωςιν των «πρωτοποριακϊν» του απόψεων, δθμοςίευςε και μια 
φωτογραφία τθσ ειρθμζνθσ υποψιφιασ βουλευτίνασ, από τθν εποχι που ιταν 
μακιτρια του δθμοτικοφ, όπου εμφανιηόταν να υποδζχεται με λουλοφδια τον 
Ρατακό, καταλιγοντασ ζτςι ςτο ...αςφαλζσ ςυμπζραςμα ότι πρόκειται περί 
ακροδεξιοφ ατόμου! Βεβαίωσ δεν απολείεται κάτι τζτοιο, όπωσ δεν αποκλείεται 
και το αντίκετο. Το ίδιο φφλλο τθσ «ΣΑΡΛΑΣ» είχε δίςτθλεσ (πλθρωμζνεσ 
φυςικά!) καταχωριςεισ τθσ ΝΕΑΣ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑΣ, του κόμματοσ δθλαδι που 
περιζκαλπε ςτουσ κόλπουσ του (κατά τον Γάϊδαρο) τθν «χουντικϊν» 
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φρονθμάτων  υποψιφια βουλευτίνα!. Τα καλά και ςυμφζροντα τοισ κυλακίοισ 
θμϊν! Ρροςωπικά δεν είχα κανζνα λόγο να βλζπω με ςυμπάκεια τθν εν λόγω 
υποψιφια, κυρίωσ λόγω τθσ κεκτθμζνθσ αντιπάκειασ προσ τθν πολιτεία του 
πατρόσ τθσ που, πλθν τθσ επάρατθσ επταετίασ, ςυνζδεςε το όνομά του και με 
τθν ανεπανόρκωτθ καταςτροφι τθσ λιμνοάλαςασ, όπερ και εξζφραςα, τω 
καιρϊ εκείνω, με τθν «ΒΟΥΛΓΑΟΚΤΟΝΛΑΔΑ» (1971). Άλλο όμωσ το ζνα κι άλλο 
το άλλο!. Οι αμαρτίεσ γονζων δεν πρζπει να παιδεφουν τα τζκνα, εκτόσ κι αν 
αυτά περιπζςουν ςτισ ίδιεσ ...αμαρτίεσ. Μζχρι τότε όλοι δικαιοφνται το 
τεκμιριο τθσ ακωότθτοσ. Ζτςι τουλάχιςτον επιτάςςει θ κοινι λογικι και θ 
ςτοιχειϊδθσ θκικι, ςτοιχεία εν πλιρει ....ανεπαρκεία ςτθ γαϊδουρόςφαιρα τθσ 
αβελτθρίασ. 
14

 Όφελοσ προςικον: αναφορά ςτθ «ςυνζπεια» λόγων και ζργων του 
Σουλατςαδόρωφ. Στο ίδιο φφλλο τθσ «ΣΑΡΛΑΣ», που κατθγοροφςε τθν αντίπαλθ 
εφθμερίδα για τθ δθμοςίευςθ τθσ ςυνζντευξθσ τθσ υποψιφιασ βουλευτίνασ 
τθσ Ν.Δ., αυτόσ δθμοςίευε δφο ευμεγζκεισ (με το ςυμπάκειο) καταχωριςεισ 
του ίδιου κόμματοσ. Φυςικά, όχι δωρεάν! Ρρζπει και οι «αγωνιςτζσ» να 
βγάηουν το κατιτίσ τουσ. Για το αγϊνα ρε γαμϊτο! 
15

 καρποφηι: παραπομπι ςε πίνακα «πρωτοποριακοφ» βζλγου ηωγράφου που 
παρουςίαηε τον εαυτό του να κάνει «ζρωτα» με ζνα...καρποφηι! (Ζκκεςθ 
«OUTLOOK» - Σφγχρονθ Ευρωπαϊκι Τζχνθ - που εγκαινιάςτθκε ςτθν Ακινα ςτισ 
αρχζσ Δεκεμβρίου του 2003, ςτα πλαίςια τθσ  Ρολιτιςτικισ Ολυμπιάδοσ,) 
16

 ΣΟΤ ΕΝΑΓΟΝΣΟ ΟΝΟΤ: Θ ζλλειψθ δθμοκρατικισ αγωγισ των περί τθν 
«ελευκεροτυπίαν» κοπτομζνων τουσ οδθγεί, λόγω των παρωπίδων που 
διακζτουν ωσ εηευγμζνα υποηφγια), ςε αγωγζσ και μθνφςεισ. Με αφορμι μιασ 
τζτοιασ φφςεωσ γαϊδουρινι πράξθ, εγράφθ το υπό τον τίτλον αυτόν ζμμετρον. 
Βεβαίωσ θ υπόκεςθ μπικε ςτο αρχείο γιατί δεν ευρζκθ γάϊδαροσ να 
διεκδικιςει τθν αποκλειςτικότθτα τθσ γαϊδουριάσ του και μάλιςτα επιςιμωσ. 
Κάτι τζτοιο κα τον ζκανε γάϊδαρο με ... «βοφλα»! Φαίνεται πωσ θ «βοφλα» 
είναι επαχκζςτερθ τθσ ...περικεφαλαίασ! Οίδαςιν οι όνοι! 
17

 οίςτροσ, ο: βοϊδόμυγα ι αλογόμυγα ( και ...γαϊδουρόμυγα, κατ’ επζκταςθ). 
Δευτερεφουςεσ ζννοιεσ: κζντριςμα, μανία, ζντονθ ερωτικι διάκεςθ, ζμπνευςθ. 
18

 ανάβθκι: ζλα ςτο βιμα 
19

 Μάθσ : εννοείται ο γαλλικόσ Μάθσ του 1968 που ιταν μια λαϊκι εξζγερςθ 
κατά του κατεςτθμζνου. Ξεκίνθςε υπό τθ μορφι απεργιακϊν κινθτοποιιςεων 
ςε μερικά Ρανεπιςτιμια και Λφκεια του Ραριςιφ τισ οποίεσ θ Γκωλικι 
κυβζρνθςθ προςπάκθςε να αντιμετωπίςει με διοικθτικισ και αςτυνομικισ 
φφςεωσ μζτρα. Αυτό οδιγθςε ςε γενικι απεργία των φοιτθτϊν ςε όλα τα 
Ρανεπιςτιμια τθσ Γαλλίασ και ςε γενικι εργατικι απεργία ςτθν οποία 
ςυμμετείχαν περίπου δζκα εκατομμφρια εργαηόμενοι. Οι ςυγκροφςεισ 
επεκτάκθςαν ενϊ χρθςιμοποιικθκαν ακόμθ και ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ για τθν 
καταςτολι τουσ. Ο Ντε Γκωλ κατζφυγε ςε αεροπορικι βάςθ ςτθ Γερμανάια ενϊ 
θ κυβζρνθςθ ιταν ζτοιμθ να καταρρεφςει.  Ο Ντε Γκωλ διζλυςε το Κοινοβοφλιο 
και κιρυξε γενικζσ εκλογζσ για τον επόμενο μινα. Θ εξζγερςθ άρχιςε να 
καλμάρει ,ςχεδόν το ίδιο γριγορα όπωσ είχε φουντϊςει. 



Τοσ Ενάγονηος Όνοσ 
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 Νοζμβριο: υπονοείται θ 17
θ
 Νοεμβρίου (εξζγερςθ Ρολυτεχνείου) 

21
 φλάροσ: ι φλάρθσ <μεςν. Φράρθσ <ενετ. frar = κακολικόσ ιερεφσ. Υβριςτικι 

φράςθ “τον κακό ςου τον φλάρο”. 
22

 αρτρ: Ηαν-Ρωλ Σαρτρ (Jean-Paul Sartre, 1905-1980). Γάλλοσ ςυγγραφζασ και 
φιλόςοφοσ.Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ διανοοφμενουσ του 20

ου
 αιϊνα. Το 

όνομά του είναιςχεδόν  ταυτόςθμο με τον «υπαρξιςμό». Αρνικθκε το νομπζλ 
λογοτεχνίασ (1964).  
23

 εν τάχει: γριγορα (δοτ. τθσ λζξθσ τάχοσ, -ουσ = ταχφτθτα, γρθγοράδα) 
24

 Ονωδία: ...Φανολογιςμόσ: Πνοσ+ ωδι= Ονωδία 
25

 αζναον, το: το αιϊνιο, το παντοτινό ( < αει + νάω=ρζω)  
26

 ονείρωξθ, θ: (< αρχ. ονείρωξισ) θ εκςπερμάτιςθ ςτον φπνο. «Του μαλάκα και 
του βλάκα δε του φτάνει θ μζρα» (παροιμία ιδιοκαταςκευαςκείςα) 
27 αποχρεμπτικό: φάρμακο που βοθκάει ςτθν απόπτυςθ φλεγμάτων κατά τον 
βιχα (αρχ. αποχρζμπτομαι) 
28

 μεγαλαυχιςω: μεγαλαυχϊ = υπερθφανεφομαι, καυχιζμαι 
29

 φλφκταινα, θ:φουςκάλα εξανκιματοσ ι εγαφματοσ που περιζχει υγρό ( < 
φλφω = ρζω άφκονα) 
30

 Σάλωσ, ο: μυκολ.  Χιδερζνιοσ γίγαντασ, καταςκευαςμζνοσ από τον Ιφαιςτο, 
που προςτάτευε τθν Ξριτθ. 
31

 ςκωραμίδα, θ: θ «πάπια» των νοςοκομείων 
32

 μινάρεισ : αυνανίηεςαι 
33

 επετηρίδα, η:  
34

 καρκαλζτςι, το: παιδικι αρρϊςτια που χαρακτθρίηεται από ζντονο βιχα 
35

 κιδοσ, το: θ φροντίδα 
36

 Ωριγζνθσ: Ρατζρασ τισ εκκλθςίασ. Φζρεται ότι είχε αυτοευνουχθκεί για να 
αποφεφγει τουσ πειραςμοφσ. 
37

 μαψυλάκασ, ο: ο ανοιτωσ φλυαρϊν (αρχ. μαψυλάκασ < μαψ*επίρρ.]= 
ανόθτα, άςκοπα + υλακι=γάβγιςμα, αλφχτθμα) 
38

 Λάϊκα, θ: το όνομα τθσ ςκυλίτςασ που πιγεςτο διάςτθμα με ρωςικό πφραυλο 
39

 αναςκολοπίςου: “παλουκϊςου” (αναςκολοπιςμόσ = παλοφκωμα < ανά + 
ςκόλοψ = παλοφκι) 
40

 λϊπθ, θ: επενδφτθσ ( < αρχ. λϊποσ) 


