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ΞΕΝΟΦΩΝΣΟ 
ΚΤΡΟΤ ΚΑΣΑΒΑΙ 

 
Ελεγεία 

Για Εναν Αδικοχαμζνο 
Μφςταια 

 
 

Τριχών επιυανών κοπή, 

μυστάκων παναρχαίων, 
αποκακιλωςισ εςτί 
του κφρουσ Ρατςουλαίων1! 
 
Ο ξάδερφόσ μου ο Ξενοφϊν, 
ςαν μπικε ςτα εξιντα, 
εξφριςε τον μφςτακα, 
για να φανεί ...πενιντα! 
 
Οφτωσ εγϊ υπζκεςα ... 
(τισ ςκζψεισ του ουκ οίδα) 
μα πλζον, φευ, αντί …γιαρμά  
κυμίηει ...ςκομαϊδα2! 
 
Θράςκθ ο ...“μείραξ”3 νεαρά 
που κάνει αναςτθλϊςεισ4 
και άρχιςε εκ μφςτακοσ 
τισ πρϊτεσ κακθλϊςεισ! 
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Δεν ξζρω αν ςτα ...χρϊματα 
κα προτιμιςει …“φρζςκο”5, 
αλλ’ ωσ “μνθμείο” αφορά 
ςαφϊσ και τθν ΟΤΝΕΚΟ6! 
 
Είχε τον Άκθ7 κατά νου 
κι (ευλόγωσ) τον Αντρζα8, 
μπροςτάρθδεσ εισ το «Εμπρόσ, 
Για Μια Γυναίκα ...Νζα»! 
 
Κι αν δεν λανκάνω, τραγικϊσ, 
ανικει  ςε φορζα, 
Μνθμείων του Μεςαίωνα 
ςα τθν ...Καπνικαρζα9! 
 
Ρλθν του Ομιρου, αν διάβαηε 
ο λιμαν και ...Κορνάρο10, 
τθσ ...Αρετοφςασ κά ’βριςκε 
τον βαςικό ...κουμπάρο! 
 
Σε όλα τα ...παλίμψθςτα11 
ιταν το πρϊτο ςτρϊμα, 
καίτοι, ωσ λζει, δεν ζβγαλε 
τον ...φρονιμίτθ ακόμα! 
 
Υπιρξε ςτο Βυηάντιο 
καςτρίτςιοσ12 τθσ Θοδϊρασ13 
κι εκράτει τθν ομπρζλα τθσ 
ςε περιπτϊςεισ μπόρασ. 
 
Απόγονοσ Εξοδιτϊν, 
παρά-λαμπαδθδρόμοσ14, 
μζλοσ του ΠΑΚ15 και του ΠΑΟΚ 
και του ...ΟΔΔΤ16 ςυντόμωσ! 
 
Εγϊ τον αςπαηόμουνα 
ωσ του ςογιοφ ...κειμιλιο 
κι αντί καφζ του ζλεγα 
να προτιμά το ...τίλιο17! 
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Επίςθσ τον ςυμβοφλευα 
ςτον ιλιο να μθν βγαίνει, 
γιατί θ αφυδάτωςθ 
τισ ηάρεσ αναςταίνει. 
 
Αν αναμίξει πατςουλί18 
με λάδι και φορμόλθ, 
μπορεί να μείνει αςκζβρωτοσ 
για τθ ηωι του όλθ! 
 
Ο μφςταξ ιταν ζμβλθμα 
των Μαρουλαίων όλων 
κι όταν τον κόβουν πζφτουνε 
ςτθν τάξθ των ...μπροκόλων! 
 
Κι εν χρω19 κουρά τθσ κεφαλισ 
υπάρχει εισ τθν ςκζψθ 
ι μιπωσ τάχα τθν κρατά 
για τθ Δευτζρα ...Στζψθ; 
 
Πντασ γουλί κι αμοφςτακοσ 
τι άλλο μζνει πλζον, 
που να τον κάνει τηόβενο20 
και εν ...ςυντάξει νζον; 
 
Δυό τατουάη ςτα μπράτςα του, 
εν ϊτοισ ςκουλαρίκια, 
κι ζνα Τι-ςζρτ με ςφνκθμα: 
«I LOVE ΧΑΜΟΥΙΛΙΚΙΑ». 
 
Στθ νεολαία του ΡΑΣΟΚ 
επανεγγράφθ ιδθ 
και τα ...ςτρουμφάκια τραγουδά 
αντί για ...Καηαντηίδθ! 
 
Τα ροφχα ςτο «ΠΙΝΟΚΙΟ» 
τα παραγγζλνει τϊρα 
και ...κουδουνίςτρεσ εφεξισ 
κα προτιμά για δϊρα! 
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Βεβαίωσ ζνα τζντωμα 
πολφπλευρο κα κάνει, 
γιατί το μπότοξ21 μόνο του 
με τίποτα δεν φτάνει! 
 
Κι όταν τελειϊςουν όλα αυτά 
(βοικα τον, Ηαρκάααδα!), 
κα ποφνε οι κακεντρεχείσ: 
«Ο Χζoψ22 ςτθν Ελλάδα!» 
 
Μετά κ’ αρχίςει εκδρομζσ, 
τριιμερα και τζτοια, 
Αράχoβα και αλλαχοφ, 
που διϊχνουν τα ςεκλζτια. 
 
Αργότερα ...εννιάμερα, 
για βόλτα ςτθν Ευρϊπθ, 
και ωσ το τζλοσ τθσ χρονιάσ 
Κ.Α.Π.Η.23 και ...Νευροκόπι! 
 
Ρροτίκεμαι, ωσ ξάδερφοσ, 
και ...Νζρωνασ να γίνω, 
να κάψω τα μθτρϊα του 
τον χρόνο να ξεπλφνω! 
 
Να τονε κάνω ...δζκα οχτϊ 
(να βγει και από ...πάνω), 
Γθ να κινιςω κι ουρανό 
και, φευ, τον ...Ρρεβεηάνο24! 
 
Να τ’ αγοράςω ...ναυτικά, 
να του ...αλλάξω πάνεσ, 
αλλά μθν κζλει ...ηεν πρεμιζ 
να πάει και ςτισ ...Κάννεσ! 
 
Χαλάλι θ κυςία του 
άμα γινόταν ...κοφροσ, 
“μα ςαν ...τςαπζλα25 ζγινε”, 
ωσ είπε κι ο Σαλοφροσ26! 
 



Ξενορώντος, Κύροσς Κατάβασις 

7 
 

 
Το κόψιμο του μφςτακα, 
το λίφτινγκ (όςον οφπω) 
ολίγον κα τον κάνουνε 
πιο νζο απ’ τον ...Ποφπο27! 
 
Μόλισ εκόπθ ο μφςτακασ, 
ο ...Χζοψ ανεςτικθ 
κι επί του χείλουσ μια “ελθά” 
κρυμμζνθ ...ανεδφκθ! 
 
Τ’ άνω τςαοφλι28 φάνθκε 
να μπαίνει λίγο μζςα 
κι αντί του Άδωνι29 ο “παισ”, 
ωχ,  φζρνει του ...Ροδζςα30! 
 
Ο μφςταξ, φφςει, αντθρίσ31 
των ...μαγουλογραμμϊν, 
δια τθσ κοπισ ανζδειξε 
μια πτϊςθ των...παρειϊν32. 
 
Θ μφτθ, πάντα ...ελλθνικι33, 
(κι από ...Μεγάλθ Ελλάδα) 
χωρίσ τον μφςτακα, καρρϊ, 
χρειάηεται ...Ηαρκάδα34! 
 
Ωσ προελζχκθ, φάνθκε 
και μια ελθά ...αρχαία, 
“ςθμιτικι”35 ςτο μζγεκοσ 
κι ουχί τόςο τυχαία! 
 
Ο ξάδερφοσ περιφανοσ 
για τθν καταγωγι μασ, 
λζει πωσ «τοφτθ θ ελθά 
είν’ θ ...απόδειξι μασ!» 
 
Ππερ ςθμαίνει θ ...ελθά 
εκ Βυηαντίου36 ζλκει... 
“ςιμα” των …Καντακουηθνϊν,37 
το γράφω κι ασ παρζλκει! 
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Οι Λαςκαραίοι πιο μπροςτά, 
Φωκάσ, Ραλαιολόγοι, 
μετά κι οι ...Κακομοιριανοί38 
που φτάςαν’ Μεςολόγγγι! 
 
Θ ελθά των Κατακουηθνϊν 
ιταν κοντά ςτα φρφδια... 
μα ζκτοτε κατζβαινε 
με ςτόχο τθσ τ’ αρ......! 
 
Στον ξάδερφο κατζβθκε 
ωσ το επάνω  χείλοσ 
και για το ςόϊ ο Ξενοφϊν 
είναι αρχαίοσ ...ςτφλοσ! 
 
Τι χρείαν ζχομεν τηακιϊν 
με μιαν ελθά ςαν...κροφμπα, 
παρόλο που ο ςτφλοσ μασ 
χρειάηεται μια ...λοφμπα; 
 
Θρινοσ μεγάλοσ ςτο ΡΑΣΟΚ 
μ’ αυτζσ τισ εξελίξεισ˙ 
«Ράλι μ’ ελθζσ κα μπλζξουμε;» 
θ του Ραγκάλου νφξισ. 
 
Εν πρϊτοισ τθλεφϊνθςε 
θ βουλευτισ Κερκφρασ, 
ενϊ ο Σόλθσ39 κάκονταν 
ςαν γάτοσ τθσ Αγκφρασ! 
 
«Αν τισ ελθζσ μασ δείχναμε 
που ζχουμε ςτο ςϊμα, 
κα ιμουνα ...πρωκυπουργόσ 
και αρχθγόσ ςτο κόμμα!» 
 
«Μία ςτον κόρφο χαμθλά 
και μιά ψθλά ςτο μποφτι, 
άμα τισ δείξω φίλε μου 
κα γίνει ... “τοφτι-φροφτι”40!» 
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«Ξενάκθ μείν’ αξφριςτοσ 
και άςε το μουςτάκι, 
εδϊ θ Ελλάδα καίγεται ...» 
ακοφςτθκε απ’ τον Άκθ! 
 
Ζνα e-mail ςτάλκθκε 
ςκλθρό απ’ τον ...Γιωργάκθ:41 
«Ράλι πιςωγυρίςματα 
κα ζχουμε Ξενάκθ;» 
 
«Θ mother42 μου ζδιλωςε 
εψζσ πάνω ςτο μπρζκφαςτ: 
“Tell to the bastard to fuck off43 
αλλοιϊσ κα γίνει ...Μπζλφαςτ!”…» 
 
Φωνζσ κριάμβου ακοφςτθκαν 
απ’ τον ...Καρατηαφζρθ: 
«Μοιάηει με ...χίτθ ςτο προφίλ 
κι ανφάσ ςτον ...Ραϊτζρθ!» 
 
Εκ τθσ “θγίλθσ”44 μάκαμε 
(από ...παπαγαλάκια) 
«Θ κάκαρςι μασ προχωρά 
κι αφίχκθ ςτα ...μουςτάκια!» 
 
Θ Παπαριγα διλωςε 
πωσ δεν τθν αφορά 
«Μουςτάκια Μade in China45 
γζμις’ θ αγορά!» 
 
Συνιλκε κι ο υναςπιςμόσ, 
εν ςυνελεφςει πρϊτα, 
και ζβγαλε το ψιφιςμα: 
«’Ορςε μωρι ...λολότα!» 
 
Ράλι το βάροσ βζβαια 
θ Διμθτρα το ιρε46 
ιτισ κατάπιν διςταγμϊν 
ςτο κινθτό τον πιρε: 
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Ο Ξενοφϊν διζκρινε 
τον μυςτικό αρικμό τθσ 
και ςκζφκθκε πωσ ζδεςε  
αυτι τον ...γάϊδαρό τθσ! 
 
«Ελα Μιμι, τι γίνεςαι; 
Τι κάνει ο ...Νουράϊ;» 
«Άκουγε ...Χατηατουριάν47 
και τϊρα ...κατουράει!» 
 
«Τι κάνεισ βρε Ξενάκθ μου; 
Τι κάνουν οι ...ομπρζλεσ48; 
Τι γίνεται ο Χυδαιϊν49... 
μθν κάνει κουτςουκζλεσ;» 
 
«Ο Χυδαιϊν, Μιμίκα μου, 
ανικει ςτο Φανάρι˙ 
τ’ άφθςε όλα ...πίςω του 
με του Κεοφ τθ χάρθ!» 
 
«Αχ! Τι τραβάω θ φτωχι 
απάνω ποφ’χω ...“ανοίξει”,50 
δεν ζχω τον πνευματικό 
ςιμά, να με ςτθρίξει!» 
 
«Για ςζνα βρε παλιόπαιδο, 
ακοφω καλά νζα˙ 
μου είπαν πωσ καμάκωςεσ, 
μωρζ, τθν ...Δουλτςινζα51!» 
 
«Λζνε πωσ είναι και μικρι, 
ςαν κρουαςάν αφράτθ, 
και πωσ για δαφτθν ζκανεσ 
τθν φάτςα ςου ...μελάτθ!» 
 
«Μιμι μου, μθν το παινευτϊ, 
μα πάντα ςτο μυαλό μου 
είχα τ’ Αντρζα τισ γραμμζσ 
τιμι και οδθγό μου...» 
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«Αφοφ τον ςπόρο ςπείραμε 
του ...ς ο ς ι α λ ι ς μ ο φ ,  
μετά τισ ρίηεσ βάλαμε 
του ...η ε μ α ν φ ο υ τ ι ς μ ο φ !» 
 
«Είπα κι εγϊ κάποια ςτιγμι 
“ τ α  δ ι α γ ρ ά φ ω  ό λ α ” !  
Μια θ ηωι κι θ ... απκατνι52, 
Ξενάκθ, βουρ κι ...αμόλα!» 
 
«Τςίμπα μια τςοφπα πεταχτι 
για τα γεράματά ςου, 
να ζχεισ τισ ...βεντοφηεσ ςου 
κι ομοφ τα τυχερά ςου!» 
 
«Βρικα λοιπόν ζνα “παιδί” 
να γίνω ...παιδαρζλι, 
τράβθξα πίςω ζνα χι 
και βοφτθξα ςτο μζλι!» 
 
«Κι αυτι τι κά’χει από ςε, 
ζχεισ καμμιάν ιδζα;» 
«Μιμι μου, …ότι λάμβανεσ 
κι εςφ απ’ τον Ανδρζα!» 
 
«Τραγουδιςτισ, παράγοντασ, 
τθλεαςτιρ και βάλε … 
Αϊςυμιϊτθσ, μάγειρασ… 
Για βρεσ γαμπρό “κουάλε”53!» 
 
«Αχ! βρε κι εγϊ τι ικελα 
αυτόνα τον ...Νουράϊ; 
Tον πζραςα για προφχοντα 
και βγικε ...χαμουράϊ!» 
 
«Ζκανα λάκοσ ποφ ’κλειςα 
προϊρωσ ωσ γυναίκα! 
Μα βρε παιδί μου και εςφ 
μ’  ζβλεπεσ ςαν τθ ...Μζκκα!» 
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«Τ’ αναγνωρίηω, Ξενοφϊν, 
παντοφ είχεσ προςτρζξει˙ 
κθδείεσ και μνθμόςυνα, 
με όλα είχεσ μπλζξει...» 
 
«Ράντα με τθν ομπρζλα ςου, 
μθ βρζξει και μθ ςτάξει... 
ζπρεπε γω να το ςκεφτϊ 
να κάναμε τθν “πράξθ”!» 
 
«Εμείσ αν “κάναμε χωριό” 
κι είχαμε γίνει “ ζνα” 
τϊρα ο Σθμίτθσ κά’τανε 
παπάσ ςτθν ...Ραςαντζνα54!» 
 
«Ολίγον εάν ... “άνοιγα”, 
μία φορά τθ ...μζρα, 
κα ς’ ζκανα ...πρωκυπουργό 
κι ακόμα πάρα πζρα! 
 
«Μα ωσ γυναίκα, φαίνεται, 
ποτζσ ςου δεν με είδεσ... 
Ιμουν θ χιρα τ’ Αρχθγοφ 
και φροφδεσ οι ελπίδεσ!» 
 
«Εγϊ, το ξζρεισ Διμθτρα, 
ίςταμαι υπεράνω 
και με τθ χιρα τ’ Αρχθγοφ 
ουδζποτε το κάνω!» 
 
«Και να ςου πω βρε Ξενοφϊν, 
μια πονθρι μου ςκζψθ; 
Μου πζραςε απ’ το μυαλό 
μπασ κι είχεσ πια  πουςτζψει!» 
 
«Με “αδερφι”  πνευματικό, 
ποφςτικεσ ςκζψεισ κάνεισ˙ 
του Ξενοφϊντα τον φαλλό 
ςτο ςτόμα μθν τον πιάνεισ!» 
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«Ομολογϊ πωσ μ’ άρεςεσ, 
κι ιδίωσ  τα βυηιά ςου, 
γι’ αυτό κι ωσ ...επιςτικιοσ 
ζπεφτα ςτθν ποδιά ςου!» 
 
«Ρζραν αυτοφ, ναι, κα το πω, 
μου ζπεφτεσ ...μεγάλθ, 
κάτι ςαν ...λεμονόκουπα, 
καλι για το ...μαγκάλι!» 
 
«Πχι και λεμονόκουπα! 
Ρου είςαι ςαν ...μπουργζτο55! 
Πταν κα κλείςω τθ γραμμι, 
κ’ ακοφςω ...ιγκολζτο56!» 
 
«Ακολουκϊ τα βιματα, 
Μιμι, του Αρχθγοφ μου 
κι άκου τον βαςικό κορμό 
του καταςτατικοφ μου:» 
 
«Αν περπατιςει θ κοραςίσ 
για ςπίτι πια δεν κάνει, 
καλοφ κακοφ καν ...βάπτιςμα 
δεν πρζπει να προκάνει!» 
 
«Το παίηεισ, φίλε, ηωθρόσ, 
με πλζρια ευρωςτία, 
μα ολιςκαίνεισ ςοφμπιτοσ57 
προσ τθν  ...παιδεραςτία!» 
 
«Κι ο Μπουσ αν φφγει απ’ το Λράκ 
κι ο κόςμοσ αν μπατάρει, 
δεν κα αφιςω το μωρό 
για κανενόσ τθ χάρθ!» 
 
«Αν το κατάλαβεσ, Μιμι, 
και αν το πιρεσ πρζφα, 
αν δεν ςτεριϊςει το μωρό 
κα πζςω προσ τθν ...Βζφα58!» 
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«Δεν είπα ...ςυνομιλικθ, 
Ξενάκθ μου, να πάρεισ! 
Στο κάτω κάτω τθσ γραφισ 
κάνε ότι γουςτάρεισ!» 
 
«Μονάχα κείνθ τθν ελθά 
να βγάλεισ ι να κρφψεισ, 
μθν ξαναβγεί θ ...Δεξιά 
κι ζχουμε όλοι τφψεισ!» 
 
Τα λόγια τοφτα τθσ Μιμισ 
τον βφκιςαν ςε ςκζψθ 
και άρχιςε να ςκζφτεται 
το πωσ κα τθν βολζψει. 
 
Ο Καπετάνιοσ59 τι κα πει, 
όταν τον δει μπροςτά του; 
«Σε πιρα ωρζ για αρματωλό 
κι ζγινεσ ...Νοςφεράτου60!» 
 
Ρωσ να τον βάλει δίπλα του, 
με ποφδρεσ κι after shave 
κι αυτόσ να κράηει «Ο Θεόσ 
τον Καπετάνιο  …save!” 
 
Στθν μπαντονάδα61 πωσ κα βγει, 
μπροςτά απ’ τον Πεπόνια,62 
που κα φωνάηει «Ξάδερφε, 
γοφλιςμα63 κζλεισ χρόνια!» 
 
Μες’ το χρυςό κουςτζκι του, 
ζτεινε προσ τον ...Πλοφμα64 
και τϊρα, φευ, αμοφςτακοσ 
φορά τςαροφχια ...PUMA! 
 
Και το “κοινό” του ςαν τον δει, 
εισ το κανάλι ξοφρα, 
κα πει πωσ ...προβοκάτςια 
εγζνετο εκ ...Φοφρα65! 
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Υπάρχουν κι άλλεσ εκδοχζσ, 
κακεντρεχείσ νομίηω, 
που κζτουν πρόβλθμα βαφισ, 
το γράφω και ...αςπρίηω! 
 
Κατά τινασ ο μφςτακασ 
ταχφτατα λευκαίνει 
κι ο χρωματίηων τα μαλλιά, 
ςτο τςακ τον προλαβαίνει. 
 
Τουτζςτιν, πρόβλθμα εςτί 
ςυντονιςμοφ τθσ χρϊςθσ.... 
μια τρίχα αμαςκάρευτθ 
γίνεται κζμα ...πτϊςθσ. 
 
Αντί λοιπόν να κάκεται 
εφ’ όπλου με τςιμπίδα, 
τραβά ςτον μφςτακα ξυρό 
και βγάηει ...χωματίδα66! 
 
Εκ τθσ “ΤΙΚΟΥΡΘ”67 μάκαμε 
πωσ θ κοπι ςθμαίνει 
αντίςταςθ ςτθ Δεξιά, 
που «τρίχεσ» μασ χορταίνει! 
 
Ρζραν αυτοφ, το Φ.Π.Α. 
ςτο “δζκα εννιά” ανιλκε 
κι εξίςωςθ των χρωςτικϊν 
και ουιςκιϊν επιλκε! 
 
Μιασ κι οι βαφζσ ακρίβθναν, 
και φτάςαν’ το ...ουίςκυ, 
το βάψιμο του μφςτακοσ 
αςφμφορο το βρίςκει! 
 
Από τθν άλλθ τθ μεριά, 
υπάρχει και θ ... ιβθ˙ 
ότι κι αν βάψεισ άνωκεν 
τα ...κάτωκι δεν κρφβει! 
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Τοφτο εςτί και πρόβλθμα 
των βαφομζνων όλων: 
μθν μείνει τρίχα άβαφθ, 
ςαφϊσ, οφτε ςτον κϊλον! 
 
Χζρια, ποδάρια φςτερα 
και, φυςικά, τα ςτζρνα! 
Ορκότερον το βάψιμο  
να γίνεται ςε ςτζρνα! 
 
Αν ιμουν ςε κυβζρνθςθ 
ς ο ς ι α λ ι ς τ ι κ ι ,  
χρωμο-πιςίνεσ κά’φτιαχνα  
για ... “λαϊκι βαφι”! 
 
Να βάφεται πατόκορφα 
θ  μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α  
και να μθν βάηει θ ...Δεξιά 
ςτο χρϊμα ...υπεραξία! 
 
Είτε ξουρά είτε βαφι 
ι και τα δυό αντάμα, 
κα ζδει να επεκτακοφν, 
αλλιϊσ δεν κάνει “πράμα”! 
 
Το δράμα όμωσ ζγκειται 
ςτο πωσ κα προχωριςει 
και τίνι τρόπω το “μωρό” 
εκ ντάντυ κα ηθτιςει! 
 
Απ’ τα εξιντα και μετά, 
ο “κφκλοσ” μασ ςτενεφει, 
θ βάρκα μασ μπάηει νερά 
και άδειαςμα γυρεφει. 
 
Κάποιων φευγάτοι οι γονείσ 
και κάποιων τα μπαρμπάδια, 
για νά’βρεισ φίλο “ςυνοδό” 
ςου βγάηουνε τα λάδια! 
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Είναι γνωςτόν, λόγω ...ματιϊν 
και λόγω θλικίασ, 
πωσ ο ΦΑΝΟΣ αδυνατεί 
να κάνει ...μαλακίασ! 
 
Μθν ζχων ουν ο Ξενοφϊν 
ςοκάκι να περάςει, 
πλθςίον τθσ Κατροφπαινασ68 
θ μπόρα κα ξεςπάςει! 
 
Δειλά -,δειλά προςζγγιςε 
του Φίλιππα τθ κφρα, 
με φφοσ  και με ςυςτολι 
παιδίςκθσ χωρίσ μοίρα! 
 
«Κάπου ςασ ξζρω, κφριε, 
μα δεν κυμάμαι που, 
και φζρνεισ ςτθσ γυναίκασ μου 
τον εκ πατρόσ παπποφ!» 
 
«Ρλάκα μου κάνεισ, Φίλιππα, 
ι δεν μ’ αναγνωρίηεισ; 
Εγϊ είμαι το αίμα ςου, 
Αχ! τθ καρδιά μου ςκίηεισ!» 
 
«Σαφρακιαςμζνο ςυγγενι 
δεν είχα από χρόνια!» 
ιρκε κοφτι απάντθςθ 
ευκφσ απ’ τον Ρεπόνια! 
 
«Ρεπόνια, είμ’ ο ξάδερφοσ, 
ο Ξενοφϊν Μαροφλθσ, 
του Ευςτακίου τρίτοσ γυιοσ 
και εκ τθσ  μθτρόσ μου …φοφλθσ!» 
 
«Των Ατρειδϊν λιγότερα 
ετράβθξε ο οίκοσ... 
με τζτοια διαςταφρωςθ 
οι ςυμφορζσ ςασ …γίκοσ!» 
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«Πςο κοιτϊ τθ μάπα ςου, 
καρρϊ πωσ κάπου χάνει... 
και πιότερ’ από Ράτςουλα 
κυμίηεισ τον ...Μπαμπάνθ69!» 
 
«Ωιμζ!  Ο π ο ί α  ςυμφορά! 
Ξοφριςεσ το μουςτάκι 
και άφθςεσ το γόθτρο 
βορά ςε ξυραφάκι; 
 
«ε Χρϊματα70, τι ζπακεσ  
και ζδυ ςου το κάλλοσ; 
Ξουρίςτικεσ με ντενεκζ 
ι ανεςτικθ ο ...Κάλοσ71;»  
 
«Ρεπόνια μου ζχω νταλκά 
και μάλλον ωσ τα μποφνια˙ 
βαδίηω ςα να ζπινα 
ολθμερίσ ςτον …Κοφνια72!» 
 
«Κοτηάμ μαντράχαλοσ, μωρζ, 
δεν ντράπθκεσ να κόψεισ 
το ςιμα το κατατεκζν 
και κζλεισ να προκόψεισ;» 
 
«Εμζνα μ’ ζχεισ ξάδερφο 
και δθ εξ αγχιςτείασ, 
μα τι κα πεισ ςτον αδερφό 
ςτον Ρφργο τθσ Θλείασ;» 
 
«Στον Ράνο, πεσ μου, τι κα πεισ 
εκεί ςτα ... καγκουρϊ˙ 
πωσ μοιάηεισ με τθ …Μόγαινα73 
κι ασ μθν φοράσ φουρϊ;» 
 
«Σε ζβαλε θ γκόμενα 
και το ’κοψεσ μαγκοφφ’ 
ι ικελεσ να φαίνεςαι 
ςαν τον …Αλογοςκοφφ’;» 
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«Ζχεισ κι εκείνθ τθν ελθά, 
ςα νά’ςαι θ ...Ναργκίσ74, 
και κάνεισ ςα να τράκαρεσ 
μωρζ μϋ...οτομοτρίσ!» 
 
«Εγϊ ποτζ δεν λειτουργϊ 
από πιζςεισ κάτω, 
εκτόσ κι αν …ζχω ςτο μυαλό  
κάνα “μικρό” …αφράτο!» 
 
«Εκεί που ξυριηόμουνα 
αφρόσ μπικε ςτο όμμα, 
μου ξζφυγε θ μθχανι 
και κόπθκα ςτο ςτόμα! 
 
«Και κατά λάκοσ ζκοψα, 
Ρεπόνια, το μουςτάκι!» 
«Άςε τα ςάπια, Χρϊματα,  
μθν τα πουλάσ ςτον Ράκθ!» 
 
«Απλά, θ τςοφπα ς’ ζβαλε  
παλκάνα75 ςτο βρακί τθσ 
και ςυ βολεφτθκεσ εκεί 
ςαν αγακόσ …τυφλίτθσ!» 
 
«Ρεπόνια, βρίςε όςο κεσ, 
αγρίωσ κι αςυςτόλωσ, 
μα πεσ μου πωσ “ξανάνιωςα” 
κι ασ ζγινα ςαν ... κϊλοσ!» 
 
«Αν μ’ ζνα ξφριςμα τριχϊν 
φαινόμαςταν πιο νζοι, 
τότε κα ιταν οι κουρείσ 
οι πρϊτοι ...νοματαίοι!» 
 
«Μα, πεσ μου τι ςε ζφερε 
ςτθ Γθ του Ευαγγελάτου76; 
Ζλλειψθ ζχεισ αλατιοφ 
ι κανενόσ ...πριντςπάτου;» 
 



Ξενορώντος, Κύροσς Κατάβασις 

20 
 

 
«Αλάτι ζχω ξάδερφε 
να ..παςτωκϊ για χρόνια, 
πριντςπάτα ςτθν κατάψυξθ 
κι ουίςκυ ...οκτϊ καςόνια!» 
 
«Γυρεφω ζνα ςυγγενι, 
ωσ κθδεμόνα τάχα, 
που να με πάει ςτο ςπίτι τθσ 
για μια βραδιά μονάχα! 
 
«Κζλεισ, Ρεπόνια, να με πασ 
ςτο ςπίτι του πατρόσ τθσ, 
για να ηθτιςω τθ μικρι 
γονατιςτόσ εμπρόσ τθσ;» 
 
«Απ’ ότι ξζρω ζμπειροσ 
“τελειωμάτων” είςαι˙ 
ςε ικετεφω ταπεινά, 
τον “γόρδιόν” μου λφςε!» 
 
«Δε φτεισ τ’ αρχίδια ς’ Χρϊματα, 
που κα με ξεφτελίςεισ! 
Και τί ’μαι γω ...πατζρα ςου 
ι πωσ κα με ςυςτιςεισ;» 
 
«Κα πω πωσ είςαι ...μπάρμπασ μου 
και γυιοσ του Ευαγγελάτου, 
διευκυντισ των αλυκϊν 
και ψιςτθσ του ...πριντςπάτου!» 
 
«Μόνο ςαν ψιςτθσ ζρχομαι 
τθ χάρθ να ςου κάνω, 
μετά μθν κζλεισ κουμπαριζσ 
και άλλα από πάνω!» 
 
«Ρεπόνια, ςτα τελειϊματα 
ςε κζλω ςτο πλευρό μου, 
για τα υπόλοιπα κα βρω 
κανζνα ...ανθψό μου.» 
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«Τον Μαλαβζτα77 ςκζφτομαι 
που ζχει και κανάλι, 
να ζχουμε και κάλυψθ 
και προβολι μεγάλθ!» 
 
«Δεν αποκλείω τθ Μιμι78 
ι και κανζνα ...Μπζθ79 
και ιερζα “παρδαλό”... 
αυτοφσ που λζνε γκζϊ!» 
 
«Ραπά από τον τόπο μασ 
και νά’ναι “μπαλωμζνοσ”, 
κα τ’ αναλάβει ο Ψθλόσ, 
ειν’ ιδθ χρεωμζνοσ!» 
 
«Δε το κατάλαβα αυτό, 
να κζλεισ ...παπα-κοφνια! 
Ξζρω παπά αρςενικό 
και άντρα ωσ τα μποφνια!» 
 
«Τζτοιο παπά ζχω κι εγϊ! 
Τον Ρίτςο, λόγου χάρθ... 
Κζλω παπά με γκλαμουριά, 
που τθ χλιδι γουςτάρει!» 
 
«Να κάνει δφο τςαχπινιζσ, 
κοντά ςτον Θςαϊα 
κι ζνα ςπαγκάτο προτοφ βγω 
από τθν εκκλθςία!» 
 
«Τουλάχιςτον, ζχεισ αρχζσ 
και κζλεισ εκκλθςία.... 
Γιατί ςαν ςοςιαλιςτισ 
δεν πασ ςε δθμαρχία;» 
 
«Πλοι οι μεγάλοι του ΡΑΣΟΚ 
χορζψαν Θςαϊα.... 
Κα τρίξουνε τα όςτεα 
αν πάω δθμαρχία!» 
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«Και που να πάω Φίλιππα, 
ςτον Γιϊργο80 ι ςτθν Ντόρα81; 
Δεν δίνω γω ςτθ Δεξιά 
τθν πιο μεγάλθ ϊρα!» 
 
«Ρολυτεχνεία κι …ΑΛΕΞ-ΡΑΚ, 
πορείεσ και ντουντοφκα, 
μία ηωι αγωνιςτισ … 
κα ς’ ζχουνε ςτθ μποφκα!» 
 
«Ξζχαςεσ …PRISUNING και LIDL, 
ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΥΣ και …ΧΟΝΤΟ 
και …εξορία εκοφςια 
δυό χρόνια ςτο Τορόντο!» 
 
«Ν’ αφιςω ...Γοργοπόταμο 
ι να τον βγάλω ζξω;» 
«Βγάλ’τον και βάλε …Εφθνο 
κι …Αβζρωφ82 (από ζξω!)» 
 
«Μετά …ιδρφω το ΡΑΣΟΚ 
(μαηί με τον Μεγάλο) 
και λίγουσ χρόνουσ πιο μετά, 
θ Δεξιά ...εάλω!» 
 
«Στο …χρονοντοφλαπο, μωρζ, 
εςφ μασ είχεσ ϋβάλει 
κι είκοςι χρόνια ιμαςταν 
με μζςα το κεφάλι;» 
 
«Οκζυ, μωρζ Φίλιππα, 
κι αν λίγο υπερβάλλω, 
να ξζρεισ είχα πάντοτε 
αριςτερό …καβάλο!» 
 
«Ναι, ο καβάλοσ είν’ το παν, 
το είπε κι ο Ηαφείρθσ˙ 
βλζπω πωσ είςαι ςτθ ηωι 
εκ βιωμάτων ...πλιρθσ!» 
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«Εμείσ εδϊ κακεφδαμε, 
μα ςφ χάραηεσ …δρόμουσ 
και τόςα βάρθ ςικωνεσ 
εισ τουσ ιςχνοφσ ςου ϊμουσ!» 
 
«Στιγμζσ, ςτιγμζσ το ςκζφτομαι 
να κάνω λίγο χϊρο, 
κι αφοφ ςου ςτιςω προτομι, 
να ς’ αποτίω .. φόρο!» 
 
«Ρεπόνια μου, με ςυγκινοφν 
οι αγακζσ προκζςεισ, 
μα ... ανδριάντα προτιμϊ 
για ςτόχο ςου να κζςεισ!» 
 
«Να δοφμε όμωσ τι κα πει 
θ ...α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α !  
Αν μπεισ ςτο βάκρο …ηωντανόσ 
κα ζχουμ’ ιςτορία!» 
 
«Στιςε το βάκρο μου εςφ 
ςτον Βαγγελάτο πλάϊ 
και γϊ κα κάκομαι ςτθτόσ 
να πάρω το ...κολάϊ!» 
 
«Συνταξιοφχοσ τϊρα πια, 
μπορϊ πζντ’ ζξθ ϊρεσ 
να κάκομαι ςτο βάκρο μου, 
με ιλιο και με μπόρεσ!» 
 
«Να ζρχονται οι μουςικζσ 
ξθμζρωμα Βαγιϊνε  
κι οι μάνεσ να με δείχνουνε 
“τον ξζρετε εκειόνε;”...» 
 
«Μάμι, δεν είν’ ο ...Χρϊματασ, 
ο ξάδερφοσ του Μάκθ 
και παραδίπλα ο  κφριοσι 
που βάφτιςε τον Ράκθ;» 
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«Ανζβα ςυ με το καλό 
και γω αναλαμβάνω, 
ςτεφάνι ςτα γενζκλια 
και των Βαγιϊν να βάνω!» 
 
«Σπάραξε απ’ τον τόπο ςου, 
μωρζ παλιο-Ρεπόνια, 
εγϊ δεν φεφγω απ’ τθ γθ 
άμα δεν δω αγγόνια!» 
 
«Κζλεισ κι αγγόνια, Χρϊματα, 
κζλεισ και τθ μικροφλα 
κζλεισ να φαίνεςαι τεκνό, 
κζλεισ και ςυνταξοφλα!» 
 
«Μια ηωι τθν ζχουμε 
κι αν δεν τθ γλεντιςουμε... 
πεσ μου Ρεπόνια ξάδερφε 
τι κα καηαντίςουμε83;.» 
 
«Με καροτςάκι παιδικό 
κα ζρκει θ νυφοφλα 
κι εγϊ κα βάλω ντουλαμά 
“Ριζρ Καρντζν” με βοφλα!”» 
 
«Για ςτολιςμό ποιον ςκζφτεςαι, 
μιπωσ τον Κιρκινζηο;» 
«Ζχω ζνα ςφντροφο απ’ το ΡΑΚ, 
μ’ αυτά εγϊ δεν παίηω!» 
 
«Ραρανυμφάκι θ ...Γωγϊ84 
ι κάποια ...Ρατραμάνθ85;» 
«Α! Ρα πα πά, θ δεφτερθ 
ρεηίλι κα με κάνει!» 
 
«Μα ζτςι ...γαμοπίλαφο  
δεν πρόκειται να φάμε!» 
«Μάλλον ςτα γαμοςοφτηουκα,  
Ρεπόνια μου, κα πάμε!» 
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«Γαμοκεφτζδεσ κά ’χουμε 
και ...γαμοφαςολάδα!» 
«Εγϊ κα βάλω τουσ χοβιοφσ 
και μια ...γαμοαλιάδα!» 
 
«Στισ μπομπονιζρεσ βάηουμε 
Γκαβόγιαννο και Κλάρα86;» 
«Κεσ να “τθν βάψεισ” Χρϊματα; 
Κα χρειαςτοφν ...τελάρα!» 
 
«Στο ρφηι κά’ χω ςπόνςορα 
νομίηω τθν Agrino 
και ςτισ ςαμπάνιεσ τθν CAIR... 
υπόςχεςθ δεν δίνω!» 
 
«Με ρφηι αγρινιϊτικο 
δεν ζρχομαι ςτο γάμο, 
κζλω ...φαςόλια Καςτοριάσ 
να γίνουμε ...Αλάμο!» 
 
«Καλά, καλά ...Ρεπόνια μου! 
εςφ ότι προςτάξεισ ... 
Κζλω μονάχα γριγορα 
το “τζλειωμα” να ςάξεισ!» 
 
«Πλα καλά ρε ξάδερφε, 
μα κζλω και μια χάρθ...» 
«Θα ς’ φζρω μπάλλεσ του ΟΡΑΡ 
και δυό ςτολζσ του ...Άρθ!» 
 
«Με τον Γκαβόγιαννο μωρζ 
καρρείσ πωσ κουβεντιάηεισ; 
Θζλω ςτο ςπίτι ςου τθ μπλε 
ςθμαία ν’ ...ανεβάηεισ!» 
 
«Μα πάντα γαλανόλευκθ  
ανζβαηα ςθμαία ...» 
«Καλι, αν γράψεισ πάνω τθσ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΕΑ ...» 
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«Μα κεσ να ποφνε ςτο ΡΑΣΟΚ, 
πωσ κάβω τισ αρχζσ μου; 
Αυτζσ μ’ ανζβαςαν ψθλά˙ 
δεν τισ πατϊ ποτζσ μου!» 
 
«Τά’πανε κι άλλοι, Χρϊματα, 
κι όλοι “ΑΧΕΣ” κλωτςάνε! 
Ράρε λοιπόν ...δφο αρχ...ζσ 
ςτο ντάντυ να ςε πάνε!» 
 
«Εντάξει, μωρζ ξάδερφε 
ευάλωτο με βρίςκεισ! 
Ασ πάει και το παλιάμπελο, 
κόμματα ...χίλια βρίςκεισ!» 
 
«Εξ οιωνϊν εισ άριςτοσ, 
αυτόσ ο “περί πάτου” 
αμφνεςκαι κι αγωνιάν 
και δθ ζωσ κανάτου!» 
 
«Το τςάκωςεσ το νόθμα 
πωσ όλα είναι ...ιδζα˙ 
μαηί κα πάμε αγκαηζ 
να υψϊςεισ τθ ςθμαία!» 
 
«Στο κάτω κάτω, Φίλιππα, 
τι είδα απ’ το ΡΑΣΟΚ; 
Ασ είν’ καλά τα μπράτςα μου, 
αλλιϊσ μαρμίτα γιοκ!» 
 
«Άμα αγαπάει ο άνκρωποσ 
και τθν ...πυγι87 του ςτινει!» 
«Αν ςυνεχίςεισ, Χρϊματα, 
ςε βλζπω ...Γοργορίνθ!» 
 
«Για πεσ μου τϊρα, ξάδερφε, 
τι πρζπει να φορζςω; 
Κζλω ςτο ντάντι, ςτθ μαμά 
και ςτθ γιαγιά ν’ αρζςω!» 
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«Εςφ κα βάλεισ ...ναυτικά, 
ζτςι “μικρόσ” που είςαι, 
και ζνα βιμα πίςω μου 
με ςζβασ κα κινείςαι!» 
 
«Ρατοφμενα τι κά’λεγεσ, 
να βάλω ...ΕΛΒΙΕΛΑ;» 
«Πχι! Δεν κζλω υπερβολζσ ... 
Βάλε ... ADIDAS κι ζλα!» 
 
«Μπεσ ςτθ μπανιζρα αποβραδφσ 
και βγεσ αφοφ μουλιάςεισ, 
κάνε εντριβι με πατςουλί 
και τράβα να πλαγιάςεισ!» 
 
«Ρρωί-πρωί ςα ςθκωκείσ, 
κάνε δυό κόντρα ξοφρεσ, 
κι φςτερα τράβθγμα φρυδιϊν, 
να φφγουνε οι ςοφρεσ!» 
 
«Μετά, κα βάλεισ μζίκ απ, 
τουλάχιςτον ...τρεισ ςτρϊςεισ, 
κι φςτερα φάγε μπεμπελάκ, 
ςτομαχικά να ςτρϊςεισ!» 
 
«Βάλε μετά ...λινζλαιο, 
να γίνεισ ...νιτςιράδα 
κι ζνα κορςζ ολόςωμο, 
να είςαι ςαν ..λαμπάδα!» 
 
«Ρεσ το ρε ξάδερφε κοφτά 
πωσ κεσ να πάω ςτον ...Ντάνο88!» 
«Ράτςουλα κάτςε φρόνιμα... 
μθν βγαίνεισ κι από πάνω!» 
 
«Και πάνω απ’ όλα, Χρϊματα, 
εκεί ςε κζλω ...μοφτα, 
κά’χεισ κλειςτά τα κινθτά 
κι οφτε ματιά ςτθ ...λοφτα89!» 
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«Ρεπόνια, ςε παρακαλϊ, 
λοφτα μθν λεσ το ...πλάςμα!» 
«Με το ςυμπάκιο, ξάδερφε, 
μα κάπου ζχει  …χάςμα!» 
 
«Για ςκζψου μωρζ Χρϊματα, 
αν είχεσ μια κοροφλα 
κι αντί γαμπρό ςοφ ζφερνε 
τον άλφα ...Καλιγοφλα!» 
 
«Ρεπόνια, ςε παρακαλϊ! 
Νομίηω με προςβάλλεισ!» 
«Γιατί μωρζ κζλεισ να πω 
πωσ είςαι και ο ...Γκάλθσ;» 
 
«Του Γκάλθ πζρας’ θ μπογιά... 
Εγϊ κρατιζμαι ακόμα!» 
«Για ...τηίβα κα ςε χρειαςτϊ 
όταν κ’ αλλάξω ...ςτρϊμα!» 
 
«Μωρζ, δεν το κατάλαβεσ 
πωσ ζγινεσ  ...μανιά90 
ι κόλλθςεσ που δοφλευεσ 
ςα νιοσ ςτθ Νζα Γενιά91;» 
 
«Μάλλον ηθλεφεισ, Φίλιππα, 
όπωσ και άλλοι φίλοι, 
εγϊ κοιμάμαι με ανκό 
και ςεισ με …χαμομιλι!» 
 
«Κι ο Μποφμςτοσ92 ζχει πιο πολφ 
νιονιό από το νου ςου˙ 
ζχεισ για μζτρο αξιϊν 
το μικοσ του φαλλοφ ςου!» 
 
«Εςφ κοιμάςαι με “ανκό” 
κι μεισ με …αγγινάρα, 
κα ζχει άδικο ο ΦΑΝΟΣ 
άμα ςε πει …χωνάρα;» 
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«Αν τφχει το λουλοφδι ςου 
κι αποδειχτεί …χωνάκι93, 
μετά τθν αναρρίχθςθ 
“γειά ςου, κα πει, Ξενάκθ!”» 
 
«Ξάδερφε, με δυςκόλεψεσ 
και δεν με παίρνει ο χρόνοσ!» 
«Καλά ’τοιμάςου κι ζρχομαι 
μθν πασ μαγκοφφθ μόνοσ!» 
 
Ο Φίλιππασ ςαν τον Ελ Σιντ 
ςτο τηιπ τον ζχει ςτιςει 
και κάνοντασ τον μπάρμπα του 
τθ νφφθ κα ηθτιςει. 
 
«Ρωσ είμαι ξαδερφοφλθ μου; 
Σα ναφτθσ του Τςαροφχθ;» 
«Σαν όςιοσ βυηαντινόσ 
που βγικε από ςεντοφκι!» 
 
«Μπορϊ να ζχω Ράκια μου 
και ζνα γλυφιτηοφρι; 
Ριρα και χάντρα φυλαχτό 
για να μου πάει γοφρι.» 
 
‘Το γλυφιτηοφρι ξζχνα το, 
χαλάει το μζϊκ απ, 
μόλισ τελειϊςει θ επίςκεψθ 
κα φασ ζνα …κεμπάπ». 
 
«Το γλυφιτηοφρι νόμιηα 
πωσ κα με μικροδείχνει!» 
«Γεροκλαςίμι, πιεσ αυτό 
τθν ...πίεςθ που ρίχνει!» 
 
«Για εξθγιςου, Χρϊματα, 
με ποιά ομάδα είναι;» 
«Βαηζλα, μα τα χζρια ςου 
αφοφ τθν πιάςεισ, πλφνε!» 
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«Βαηζλα μες’ το ςόϊ μασ 
δεν βάλαμε καμμία˙ 
φαντάηομαι τι κ’ άκουγεσ 
αν τό ’λεγεσ ςτον Λία!» 
 
«Νομίηεισ από τον ΦΑΝΟ 
λιγότερα ζχ’ ακοφςει; 
Άμα μ’ αρζςει θ γκόμενα 
ακοφω και Κοινοφςθ!» 
 
«Είπεσ Μαρία λζγεται 
και τριφυλλοκρατεί, 
ςασ βλζπω να ςκαρϊνετε 
μωρό τθσ …οημαρί!» 
 
«Εγω παιδί δεν ςκζφτομαι, 
μ’ αν ...κζλει το μωρό μου, 
κάτι κα γίνει και μ’ αυτό... 
το λοφκι είν’ δικό μου!» 
 
«Αντε λοιπόν και φτάςαμε  
αιςίωσ ςτο …Δαφνί, 
κι όπωσ ςου είπα Χρϊματα 
κα κάνεισ τουμπεκί! 
 
Θ νφφθ ςτα ολόλευκα 
με Μπάρμπι και Τηων Τηων 
και δίπλα ο πατζρασ τθσ 
πενιντα κάτι ετϊν. 
 
Το ορφανό εκάκιςε 
ς’ ζνα ςκαμνί παρζκει 
και θ μαμά τισ πεκεράσ 
ςτθν πολυκρόνα πλζκει. 
 
Θ πεκερά με ντεκολτζ 
βακφ ςαν τθν Κλειςοφρα, 
αγωνιοφςε κι ζπαιρνε 
από μια πίπα τηοφρα! 
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«Τθσ είπα, πρϊτα οι ςπουδζσ 
και φςτερα τα ςτόρι, 
κατόπιν βρεσ μία δουλειά 
κι ζνα καλό αγόρι!» 
 
«Γυναίκα, άςε τα πολλά 
και φζρε περγαμότα 
και ςυ φίλε ςυμπζκερε 
πάρε το λόγο πρϊτα!» 
 
«Εμείσ δεν ιρκαμε εδϊ 
για να ςασ ποφμε λόγια... 
είμαςτε άνκρωποι καλοί 
κι από αρχαία ςόγια!» 
 
«Αυτό το βλζπω απ’ τον γαμπρό» 
πζταξε πόντο ο ντάντυ˙ 
«μου φαίνεται πωσ ιτανε 
ςτθν ...Κόλαςθ του Δάντθ!» 
 
«Τα χρόνια του ο Ξενοφϊν, 
καλζ μπαμπά δεν κρφβει, 
νοιϊκω ντροπι μα κα το πω, 
δεν μπικε καν ςτθν ...ιβθ!» 
 
«Εγϊ τον κάνω, κόρθ μου, 
υπερ ...πεντθκοντοφτθ!» 
«Με το μπαρδόν ςυμπζκερε 
μθν μου τον πεισ ...ξεκοφτθ!» 
 
«Στο κάτω κάτω τθσ γραφισ 
εκείνο που μετράει... 
είναι το κζλθμα καρδιάσ 
κι αν το “πουλί”…λαλάει!» 
 
Κι θ κόρθ ανεφϊνθςεν: 
«Ναί, μπάρμπα μου …λαλάει 
κι αν πιάςει το κελάθδιςμα 
μετά δεν ξεκολλάει!» 
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«Νομίηεισ κα τον ζφερνα 
αν ιτανε ...πιπίκω94; 
Να τον μαηζψω δεν μπορϊ... 
κάνει τον κοκορίκο!» 
 
«Λοιπόν, ασ …ξεκολλιςουμε, 
να μθν ξθμερωκοφμε˙ 
ςυνζχιςε κυρ-Φίλιππα 
και μεισ κα ςε ακοφμε.» 
 
«Φτωχό και τίμιο παιδί, 
μεςτό και μυαλωμζνο, 
αγάπθςε τθν κόρθ ςασ 
και ζγινε ...ντεςμζνο95!» 
 
«Ιτανε μζλοσ του ...ΡΑΣΟΚ, 
μα τϊρα είναι ...δικόσ μασ 
και πάνω απ’ όλα, κφριε, 
είναι ο άνκρωπόσ μασ.» 
 
«Σασ δίνουμε λεβεντονιό, 
κάπου εκεί ςτα …ιντα, 
καλλίφωνο και παρτεναίρ 
του Στζλιου και τθσ Λίντα!» 
 
«Και τι να τον κάνουμε, 
γκζοοο … βαγκζοοο!» 
«Εςείσ μασ εκαλζςατε! 
Τον φζρνω από τα …ΚΤΕΟ!» 
 
«Συμπζκερε, μασ φαίνεται 
λιγάκι ..γουρμαςμζνοσ96! 
Τι ζχει για αντάλλαγμα 
να δϊςει, επομζνωσ;» 
 
«Ροτζ δεν ςασ το κρφψαμε 
πωσ δίνουμε …βακζτα,97 
ςκαρί όμωσ ακάνατο, 
ίδιοσ θ κειά του θ Λζτα98!» 
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«Κι ζχει μια ςφνταξθ γερι, 
ςυν το εφάπαξ όλο, 
χολθςτερίνθ ςτο μθδζν… 
αυτά, δεν παίηουν ρόλο;» 
 
«Πλα καλά ςυμπζκερε! 
Μπασ κι ζχει και ςπιτάκι;» 
«Αλλίμονο! Και μάλιςτα 
ανφασ ς’ ζνα παρκάκι!» 
 
«Επίςθσ, μθν ξεχάςουμε 
πωσ ζχει και τηιπάκι, 
πελάδα για εξοχικό 
και ξάδερφο τον …Μάκθ!» 
 
«Τον Μάκθ99 τον τραγουδιςτι 
που λζει το “ντι μπι ντάϊ”;» 
«Πχι, αυτόν! Τόν άλλονε 
που δζρνει ...χαμουράϊ100!» 
 
«Καλά, αυτόν ξεχάςτε τον 
δεν μασ ενδιαφζρει! 
Λίγα να ποφμε για το τηιπ, 
αν υποκικεσ φζρει!» 
 
«Εντάξει, βγάηω τον Φανό, 
μπορεί και νά’ταν φφρα... 
μονάχα ςτο μολφβι του 
να μθν ςασ πιάςει τιρα!» 
 
«Να ποφμε λίγα για το τηιπ˙ 
άλογα πόςα βγάηει;» 
«Δεν ξζρω, μα ...παράλογα 
ο οδθγόσ ...τυρβάηει101!» 
 
«Αν ζχει ςφνταξθ καλι 
και κάτι τισ ακόμα, 
ςπιτάκι, τηιπ κι εξοχικό, 
τθν δίνω και ςε ...πτϊμα!» 
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«Συμπζκερε, τελειϊςαμε 
να δϊςουμε τα χζρια, 
κα ’ρχόμαςτε ςτο εξοχικό 
και μεισ τα καλοκαίρια!» 
 
«Για βάςτα κφριε πεκερζ... 
δεν τονε δίνω αλόκιο102! 
Γαμπρό ςασ δίνουμ’ άξιο 
και όχι τον ...Ρινόκιο!» 
 
Ο Ξενοφϊν εςκοφντθςε 
τον Φίλιππα εντρόμωσ: 
«Τθν παίρνω και ξεβράκωτθ 
μθ τον κυμϊνεισ όμωσ!» 
 
«Εςφ παλκάνα το ςκαςμό, 
όταν μιλάει ο Ράκιασ, 
ακόμα κι ο Ξεράςματασ103 
δεν ιταν τόςο ...μνάκιασ104!» 
 
«Μθν με μαλϊνεισ ξάδερφε 
και πλζον το ... βουλϊνω˙ 
πεσ για τα νοφμερα τθσ ΕΤ 
που μόνοσ τα ςθκϊνω!» 
 
«Κοντομθνάδεσ, Κυριακοφ 
ςφάηονται ςτθν ποδιά του, 
μες’ τισ κλθρϊςεισ του ΟΡΑΡ 
ςαν βλζπουν τθ κωριά του!» 
 
«Τα μθχανάκια Ζϊ Τηι Μπι105 
πιάνουνε λίμιτ απ 
ςαν βγει το ξαδερφάκι μου 
ςτο ςόου του ΟΡΑΡ!» 
 
«Συγγνϊμθν, δεν το ξζραμε 
πωσ παίρνουμε αςτζρι, 
όμωσ κι εμείσ ςασ δίνουμε 
νεανικό ...χαμπζρι106!» 
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«Εμείσ δεν χαμπαριάηουμε 
ςαν ςόϊ από χαμπζρια, 
είμαςτ’ ωραίοι εκ γενετισ, 
μπουμποφκια και αςτζρια!» 
 
«Ετοφτο το ...κειμιλιο 
το ζχεισ για μπουμποφκι;» 
«Το ξζρεισ πωσ τον ικελε  
παλιά θ Τουρλομποφκθ107;» 
 
«Τον βλζπω λίγο ...κοφςαλο 
και δθ ςυντθρθμζνο˙ 
ίςωσ να τ’ αναςτφλωςε 
ετοφτο το καθμζνο!» 
 
«Άνοιξε ρε το ςτόμα ςου 
να δοφνε τα δοντάκια... 
Ορίςτε, ςαν τισ ..αλυκζσ, 
λευκά περιςτεράκια!» 
 
«Ραλιότερα εδοφλευε 
ςτθν KOLYNOS μοντζλο, 
κοιτάξτε βρε χαμόγελο, 
κα κλάψω και δεν κζλω! 
 
«Ρολφ καλά, ςυμπζκερε, 
μα βλζπω και ...χρυςάφι, 
ςφραγίςματα και γζφυρεσ... 
Μπασ κι ιτανε ςτο ράφι;» 
 
«ε, δεν βλογάτε το Κεό 
που πζςατε ςε φλζβα! 
Τον Ξενοφϊντα παίρνετε 
κι όχι τον ...Κατςανζβα!» 
 
«Κλείςε το ςτόμα ανθψζ 
και ξεβρακϊςου απίκο, 
να δείξουμε ςτον πεκερό 
τι ζχουμε εν ...οίκω!» 
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«Κατάλαβα ςυμπζκερε 
πωσ κζλετε και προίκα! 
Να πάτε ςτθν Ακρόπολθ... 
ςασ δίνουμε τθν ...Ρνφκα!» 
 
«Καλά τα ςυμφωνιςαμε... 
μασ δίνετε τθν Ρνφκα 
και μεισ αυτό το λάβαρο 
απ’ το “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ”!» 
 
«Αλικεια λζει, Ρεπόνια μου,  
κά’ναι δικιά μου θ Ρνυξ;» 
«Χρϊματα, πάω ςπίτι μου 
και ςυ πιγαινε πνιξ’!» 
 
Υ.Γ. 
Τθν άποψι μου κα τθν πω 
κι ασ μου κοπεί το βιχειν: 
ο μφςταξ κυςιάςτθκε 
εισ τον βωμό του ...λείχειν! 

6 
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Ραραπομπζσ 

                                                 
1
  Ράτςουλασ: οικογενειακό παρατςοφκλι (με …copyright) των Μαρουλαίων, 

ςυγγενϊν του γράφοντοσ από τθν πλευρά τθσ μθτζρασ του.  
2
  ςκομαϊδα: ξερό ςφκο κατά το κακϋθμάσ γλωςςικό ιδίωμα 

3
  μείραξ, ο (-ακοσ): νζοσ άντρασ 

4
  αναςτθλϊςεισ: κατά τα λεγόμενα του Ξενοφϊντοσ  θ νεαρά είναι ςπουδάςτρια ςε 

ΙΕΚ με αντικείμενο ςπουδϊν τθ ςυντιρθςθ μνθμείων. Ππερ ςθμαίνει ότι από τθν 
πλευρά τθσ το ενδιαφζρον τθσ, για τον ειρθμζνο (αρκοφντωσ ϊριμο) κφριο κα 
μποροφςε να εκλθφκεί και ωσ επαγγελματικό τοιοφτο! 

5
  φρζςκο: νωπογραφία 

6
 UNESCO: οργανιςμόσ του ΟΘΕ για τθν προαγωγι τθσ παιδείασ, τθσ επιςτιμθσ και 

του πολιτιςμοφ των εκνϊν, 
7
  Άκθσ: Ο γνωςτόσ Άκθσ (ι Ντομ Ρερινιόν, εκ τθσ κεκτθμζνθσ ςυνικειάσ του, κατά τα 

δφςκολα αντιςταςιακά χρόνια, να καταναλϊνει τθν ομϊνυμθ μάρκα ςαμπάνιασ. 
Καταραμζνθ φτϊχια! 

8
  Αντρζασ: ζνασ είναι ο …Αντρζασ (μετά τον …Αντρζα Ντάγλα) 

9
  Καπνικαρζα: μικρόσ ναόσ του 11

ου
 αιϊνα ςτθν οδο Ερμοφ (Ειςόδια τθσ Κεοτόκου) 

10
 Κορνάροσ, ο: ο Βιτςζντηοσ Κορνάροσ, κρθτικόσ ποιθτισ του 16

ου
  αιϊνα που ζγραψε 

το επικό ποίθμα «Ερωτόκριτοσ». 
11

 παλίμψθςτο: πάπυροσ ι περγαμθνι όπου το αρχικό κείμενο ζχει αποςβεςτεί για να 
γραφτεί άλλο (πάλιν + ψάω = ξφνω) 

12
 καςτρίτςιοσ: τίτλοσ αξιωματοφχου τθσ αυλισ των βυηαντινϊν αυτοκρατόρων που 
είχε ωσ κακικον τισ προμικεισ των τροφίμων, τθν προετοιμαςία των γευμάτων και 
τθν παρουςίαςι τουσ.  

13
 Θεοδϊρα, θ: ςφηυγοσ του Ιουςτινιανοφ (527-548 μ.Χ.) που πριν παντρευτεί τον 
αυτοκράτορα (που προσ χάριν τθσ χϊριςε τθν Λουπικία) είχε εξυπθρετιςει 
ερωτικϊσ τθ μιςι ….αυτοκρατορία. 

14
 παρα-λαμπαδθδρόμοσ: Ο Ξενοφϊν λόγω τθσ ...αγάπθσ του προσ τον εξάδελφόν του 
ΦΑΝΟΝ (...τειρεςιακό άτομο), αλλά και τθσ ακεράπευτθσ λαμπαδθδρομολαγνείασ 
του, εκεϊρθςε υποχρζωςι του να ςυμμετάςχει ςτουσ Ειδικοφσ Ολυμπιακοφσ 
Αγϊνεσ τθσ Ακινασ, ωσ λαμπαδθδρόμοσ. 

15
 Ρ.Α.Κ.: Ρανελλινιο Απελευκερωτικό Κίνθμα. 

16
 Ο.Δ.Δ.Υ.: .Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ.  

17
 τίλιο, το: αφζψθμα από φφλλα και άνκθ φλαμουριάσ (πτελζα, φτελιά) 

18
 πατςουλί: (<γαλλ. patchouli)  αικζριο ζλαιο που χρθςιμοποιείται ςτθν 
αρωματοποιία. Εκφράηονται αμφιβολίεσ, από μερίδα ιςτορικϊν,  για το εάν και 
κατά πόςον το παρατςοφκλι Ράτςουλασ ςυνδζεται με το ςχετικό άρωμα! 

19
 εν χρω: δοτικι του ουςιαςτικοφ. χρωσ (χροόσ) = επιφάνεια ςϊματοσ, δζρμα, 
επιδερμίδα | Εν χρω= κοφρεμα με τθν “ψιλι” μθχανι ϊςπου να φανεί το δζρμα. 
Ρριν το 1970 ωσ τρόποσ κουρζματοσ είχε “πζραςθ” ςτα ςχολεία, ςτουσ 
νεοςφλλεκτουσ, ςτα ψυχιατρεία και ςτα αναμορφωτιρια. Σιμερα είναι μόδα! 

20
 τηόβενοσ, ο: (< ιταλ. giovane) νεαρόσ 

21
μπότοξ, το: ενζςιμο παραςκεφαςμα για τθν (προςωρινι) απαλοιφι των ρυτίδων 



Ξενορώντος, Κύροσς Κατάβασις 

38 
 

                                                                                                                        
22

 Χζοψ: ο φαραϊ με τισ πιο διάςθμεσ πυραμίδεσ (2600 π.Χ.) 
23

 Κ.Α.Ρ.Θ.: Κζντρα Ανοιχτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων 
24

  Ρρεβεηάνοσ Γιϊργοσ:  Διμαρχοσ Μεςολογίου, τζωσ και αεί ιπτάμενοσ! 
25

 τςαπζλα, θ: αρμακιά με ξερά ςφκα ( <γαλλ. chapelet) 
26

 Σαλοφροσ: πρόκειται περί του Αντωνίου Σαλοφρου, γνωςτοφ και ωσ Ρροεςτοφ 
27

 Ροφποσ:  αδερφόσ του Ρεπόνια 
28

 τςαοφλι, το:  h γνάκοσ 
29

 Άδωνισ, ο: (μυκ.) νζοσ με παροιμιϊδθ ομορφιά. Τινζσ ιςχυρίηονται ότι ωσ πρότυπό 
του ο Ξενοφϊν δεν είχε τον Άδωνι αλλά τον …Αντϊνθ (Σαλοφρο), κεράποντα του 
Ξενίου  Διόσ! 

30
 οδζςασ: υπάλλθλοσ ςτο ΚΤΕΛ Μεςολογγίου (+). Θ παρομοίωςθ δεν ςχετίηεται με 
το  (κατά Χριςτόδουλον) “κουςοφρι” του μακαρίτου. 

31
 αντθρίσ, θ: υποςτιριγμα, αντζρειςμα (αρχ. αντί + ερείδω = ςτθρίηω) 

32
 παρειά, θ: κακζνα από τα δφο μάγουλα 

33
 ελλθνικι μφτθ: θ λεγόμενθ “ελλθνικι μφτθ” ζχει περιςςότερθ ςχζςθ με τθ 
μυκολογία και τθν τζχνθ παρά με τθν πραγματικότθτα, ιδίωσ τθ νεοελλθνικι, 
κρίνοντασ τουλάχιςτον από τισ περιςςότερεσ μφτεσ που κυκλοφοροφν γφρω μασ.  
Για παράδειγμα θ μφτθ του αειμνιςτου Γεωργίου Ραπαντρζου ξζφευγε κατά πολφ 
από τα ...όρια τθσ Ελλάδοσ.  

34
 Ηαρκάδασ Γιϊργοσ; μεςολογγίτθσ πλαςτικόσ χειρουργόσ, θ ελπίσ πάςθσ ρυτίδοσ και 
ρινόσ (και ιδίωσ του Καραμπόλα). Ο ιεραρχικά (και για λόγουσ ςκοπιμότθτασ) 
πρϊτοσ υποψιφιοσ κουμπάροσ για τθν γαμιλια τελετι, όταν με το καλό ωριμάςουν 
τα πράγματα και πάντωσ πριν παραγουρμάςει ο νυμφίοσ! 

35
  ςθμιτικι ελθά: εκ του τζωσ Ρρωκυπουργοφ που ιταν  γνωςτόσ 

…΅ελαιοπαραγωγόσ!΅ 
36

 εκ Βυηαντίου: κατά τθν Ξενάκειον εκδοχι οι Μαρουλαίοι προζρχονται από το 
...Βυηάντιο και ανικαν ςτουσ Ρράςινουσ! Ρροςωπικά ανικω ςτουσ ...κόκκινουσ και 
από το Βυηάντιο κρατϊ μόνο τθν κεματικι ρίηα που παραπζμπει ςτο ςχετικό μζροσ 
του γυναικείου ςϊματοσ. Ξεκίνθςαν από τον Βόςπορο τθν αποφράδα νφχτα τθσ 
Άλωςθσ και ζφταςαν ςτο Μεςολόγγι το 1764! Τα τριακόςια χρόνια δεν είναι τόςα 
πολλά όςα φαίνονται αλλά δικαιολογοφνται από το γεγονόσ ότι ο πρόγονόσ μασ 
ξεκίνθςε ςαν ...ςκινωμα και δεν βιαηόνταν ιδιαίτερα! Από τθν άλλθ μεριά ο 
καπετάνιοσ του καραβιοφ (απ’ ότι γνωρίηω, κορβζτα) ικελε να μιμθκεί τον 
Οδυςςζα, αλλά ζκανε λάκοσ και είπε να του δζςουν τα μάτια, αντί να του 
βουλϊςουν τα αυτιά! 

37
Καντακουηθνοί, οι: επίκετο γόνων μεγάλθσ αριςτοκρατικισ οικογζνειασ του 
Βυηαντίου  που ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο (κετικό ι αρνθτικό) κατά τθν περίοδο που θ 
αυτοκρατορία είχε ιδθ πάρει τθν κάτω βόλτα (μετά τθν Δϋ Σταυροφορία, 13

οσ
 αιϊν 

μ.Χ.). Στθν διαμάχθ του με τουσ Ραλαιολόγουσ για το κρόνο ςυμμάχθςε με τουσ 
Τοφρκουσ (μάλιςτα ςυμπεκζριαςε μαηί τουσ δίνοντασ τθν 13χρονθ κόρθ του ςτον 
70χρονο Σουλτάνο). Από τότε οι Τοφρκοι εγκαταςτάκθκαν ςτθ Θράκθ και 
παρζμειναν! Δεν ζχει εξακριβωκεί εάν το γαμψόν τισ ρινόσ του εξαδζλφου μου 
ςυνδζεται γενετικϊσ με γπνίδια τισ Ανατολίασ. 
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 Κακομοιριανοί: επικετικόσ ..προςδιοριςμόσ τθσ πλειοψθφίασ των βυηαντινϊν που θ 
οποία ηοφςε μζςα ςτθν εξακλίωςθ προσ ικανοποίθςθ τθσ αδθφαγίασ των 
αυτοκρατόρων και του ςυνοδοιπόρου κλιρου. Ωσ ΦΑΝΟΣ ξζρω από πρϊτο χζρι τθ 
λίγδα του Φαναρίου. 

39
Τόλθσ, ο γνωςτόσ ...βάρδοσ, από τουσ κορυφαίουσ του κακοφ ελλθνικοφ 

τραγουδιοφ. 
40

 tutti frutti: (ιταλ.) “όλα τα φροφτα”, τίτλοσ τθλεοπτικοφ παιγνιδιοφτθσ γερμανικισ 
τθλεόραςθσ (1993) ςκανδαλιςτικοφ περιεχομζνου. Στθ ηαχαροπλαςτικι ςθμαίνει 
“παγωτό με μίγμα διαφόρων φροφτων” και ςτθν αργκό το “αδερφάτο.” 

41
 Γιωργάκθσ, ο: τθσ γνωςτισ οικογενείασ των ...Ρρωκυπουργϊν, όταν αυτοί δεν 

λζγονται ... «Καραμανλισ»! 
42

 mother (μάδερ) = μθτζρα 
43

 τell to the bastard to fuck off  (τελ του δε μπάςταρδ του φακ οφ) = πεσ ςτον 
μπάςταρδο να πάει να πθδθχτεί. 

44
 Οδόσ θγίλλθσ:  θ οδόσ όπου ςτεγάηονται τα γραφεία τθσ ...τεχνικισ εταιρείασ που 
ζχει αναλάβει εργολαβικά το γκρζμιςμα τθσ Ελλάδοσ με ςκοπό να τθν ξαναχτίςει 
(φαντάηομαι με τα ίδια υλικά). Επι του παρόντοσ παρακολουκοφμε το γκρζμιςμα! 

45
  Made in China  (μζϊντ ιν Τςάϊνα) = φτιαγμζνα ςτθν Κίνα. Υπαινιγμόσ για το 
“λεπτοφυζσ” του απωλεςκζντοσ μφςτακοσ. 

46
 ιρε: ςικωςε, (και τι δεν ζχει ςθκϊςει αυτό το κορίτςι!) 

47
 Χατηατουριάν, ο: Khachaturian, Aram (1903–1978), ςυκζτθσ αρμζνικθσ καταγωγισ. 
Ο ςυμπατριϊτθσ του Νουράϊ, κατά τθ ςτιγμι του τθλεφωνιματοσ άκουγε το 
«πζταγμα τθσ μζλιςςασ» ςε παραλλαγι για ...κθφινα! 

48
 ομπρζλεσ: οι ομπρζλεσ του Ξενοφϊντοσ είναι μεν χαμθλότερεσ από τισ ομπρζλεσ 
του Ηογκολόπουλου, ζχουν όμωσ μεγαλφτερθ επιφάνεια. Μία ομπρζλα καλφπτει 
τουλάχιςτον τθ ...μιςι Κεντρικι Επιτροπι! Αχρείαςτεσ νά’ναι γιατί ςυνικωσ τισ 
βγάηει ςε κθδείεσ και μνθμόςυνα! 

49
  Χυδαιϊν: πατθρ από τον τόπο μασ κι αγίωσ μπαλωμζνοσ. 

50
 Μιμι: θ τζωσ πρϊτθ κυρία του τόπου μασ, αμζςωσ μετά τθν απϊλεια του ςυηφγου 
τθσ, βαρυπενκοφςα εδιλωςε πωσ μετά τον Ανδρζα “ζκλειςε ωσ γυναίκα”, κάτι που 
τιρθςε πιςτά (με εξαίρεςθ τισ ...αργίεσ)!  

51
 Δουλτςινζα, θ: θ γνωςτι πριγκίπιςςα των φανταςιϊςεων του Δον Κιχϊτθ. Ο 

Ξενοφϊν  κράτθςε το –νζα. 
52

  απκατνι, θ: (από + κάτω > απ’κάτ’ > απκατνι) =  το ανδρικό μόριο κατά το 
μεςολογγίτικο γλωςςικό ιδίωμα. 

53
 κουάλε: ίςον (< ιταλ. uguale) 

54
 Pasadena: κοινό όνομα για δφο πόλεισ των Θ.Ρ.Α. Μία βρίςκεται ςτθν Καλιφόρνια, 
κοντά ςτο Λοσ Άντηελεσ και θ άλλθ ςτο Τζξασ, κοντά ςτο Χιοφςτον. Σε ποια από τισ 
δφο κα πιγαινε ο Κινζηοσ δεν γνωρίηω.  

55
 μπουργζτο, το: είδοσ ψαρόςουπασ (κακαβιά) 

56
 Rigoletto: όπερα του Γκιουηζππε Βζρντι (1850). Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ του 
δράματοσ ο ιγκολζτο δεν φθμιηόνταν για το παρουςιαςτικό του. 

57
 ςοφμπιτοσ: < (ιταλ. subito) = ολόκλθροσ 
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 Βζφα, θ: θ γνωςτι τθλεοπτικι μαγείριςςα. Σαν ιδζα δεν είναι άςχθμθ, αν 
ςκεφκοφμε το κοινό πάκοσ τουσ για τθ μαγειρικι! 

59
 Καπετάνιοσ, ο: πρόκειται περί του γνωςτοφ Καπετάνιου του γζνουσ Ραγοφρα. Ωσ εκ 
τθσ ιδιότθτόσ του αποτελεί τθν κεφαλι τθσ παρζασ. Ειριςκω εν παρόδω ότι θ 
παρζα (ηωι νά’χει) είναι εξόχωσ ...ευμεγζκθσ! 

60
 Νοςφεράτου: κινθματογραφικόσ ιρωασ του βελθνεκοφσ των Δράκουλα και 

Φραγκενςτάϊν/ 
61

 Μπαντονάδα:  βόλτα παρζασ αθςυμιωτϊν υπό τθ ςυνοδεία οργάνων (ηυγιά) 
62

 Ρεπόνιασ, ο: παρατςοφκλι του Φίλιππα ςυγγενοφσ του ΦΑΝΟΥ και του Ξενοφϊντοσ  
63

 γοφλιςμα, το: χτφπθμα του χταποδιοφ ςε ςκλθρι επιφάνεια προκειμζνου να 
μαλακϊςει 
64

 Τακθ-Ρλοφμασ, ο: ιρωασ του ομωνφμου ποιιματοσ (Ο Τάκθ - Ρλοφμασ) του Μίλτου 
Μαλακάςθ. 
65

 Φοφρασ,ο :  Γ.Γ. Ακλθτιςμοφ επί ΡΑΣΟΚ. 
66

 χωματίδα, θ:  είδοσ ψαριοφ, θ γλϊςςα 
67

 “ΤΙΚΟΥΡΘ”: εννοείται θ οδόσ Χαριλάου Τρικοφπθ επί τθσ οποίασ βρίςκεται το 
κτίριο όπου ςτεγάηονται τα γραφεία του ΡΑΣΟΚ. 

68
 Στενο τθσ Κατροφπαινασ:  το ςτενό που βρίςκεται πίςω από το ςπίτι του 

Ευαγγελάτου (κατοικία Ρεπόνια). 
69

 Μπαμπάνθσ, ο:  γείτων του Ρεπόνια ιδιαιτζρου  …κάλλουσ Βαηελογείτων). 
70

 Χρϊματασ, ο:  παρατςοφκλι του Ξενοφϊντοσ (κατά κόςμον Ξενάκθ) δοκζν υπό του 
Ρεπόνια λόγω τθσ διάχυτθσ εντφπωςθσ ότι ο πρϊτοσ προβαίνει ςε τακτικιν, 
αδιάλειπτον και άκρωσ επιμελθμζνθ χρϊςθ τθσ κόμθσ του. Το εν λόγω παρεγκϊμιον 
κακιερϊκθ εντόσ ςυντόμου χρονικοφ διαςτιματοσ παρά το γεγονόσ ότι ακόμα 
αναμζνονται, από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, οι αναλφςεισ του δείγματοσ 
τριχϊν.  Οι ανάλυςθ του δευτζρου δείγματοσ τριχϊν κα κακυςτεριςει ζτι 
περιςςότερον διότι προθγοφνται παλιότερα δείγματα όπωσ εκείνα των Μθτςοτάκθ, 
Καραμανλι, Λαφαηάνθ, Ραναγιωτόπουλου, Ζλτον Τηϊν, Σολάνα, Σκοταρά και 
άλλων.  

71
 Κάλοσ, ο: παρατςοφκλι κουρζα των παιδικϊν μασ χρόνων, φθμιςμζνου για τθν 

“καλλιτχνικι” ποιότθτα των δθμιουργθμάτων του. Σιμερα κα μποροφςε να είναι 
και ...μαιτρ! 

72
 Κοφνιασ, ο: .παρατςοφκλι ιδιοκτιτθ ταβζρνασ κοντά ςτον Άγιο Σπυρίδωνα. 

73
 Μόγαινα, θ:  περιςςότερο γνωςτι ωσ θνιϊ θ Ταταροφνα. 

74
 Ναργκίσ, θ:  πρωταγωνίςτρια ςε μελοδραματικά φιλμ του ιδικοφ ςινεμά ςτθ 

δεκαετία του 1960.  
75

 παλκάνασ, ο:  μεςολογγίτικθ (θπία) εκδοχι του …μαλάκα  
76

 Ευαγγελάτοσ Χριςτοσ: διμαρχοσ του Μεςολογγίου, περί τα μζςα του 20
ου

 αιϊνα. 
Στο ςπίτι του, που βρίςκεται πίςω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, διαμζνει ο Φίλιππασ 
Χαςιϊτθσ (Ρεπόνιασ) που είναι και βαφτιςιμιόσ του. Στθν αυλι του ςπιτιοφ είναι 
τοποκετθμζνθ θ προτομι του Ευαγγελάτου. 

77
 Μαλαβζτασ Δθμιτρθσ: ανθψιόσ του Ξενοφϊντοσ από πρϊτθ του εξαδζλφθ. 
Τθλεοπτικόσ αςτιρ του Lepanto. 
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 Μιμι, θ: κεκλειςμζνθ γυνι ςποραδικϊσ ανοιγόμενθ, χιρα μακαρίτου 
πρωκυπουργοφ. 
79

 Μπζθσ Δθμιτριοσ: τζωσ διμαρχοσ Ακθνϊν. Κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του ο 
Ξενοφϊν είχε διατελζςει δθμοτικόσ ςφμβουλοσ. 

80
 Γιϊργοσ, ο: ενν. ο Γιϊργοσ Ρρεβεηάνοσ, διμαρχοσ Μεςολογγίου του οποίου ο 

ςυνδυαςμόσ είχε υποςτθριχκεί από τθ Νζα Δθμοκρατία. 
81

 Ντόρα, θ: εννοείται θ Ντόρα Μπακογιάννθ διμαρχοσ Ακθναίων. 
82

 Αβζρωφ: εννοοφνται οι φυλακζσ Αβζρωφ που βρίςκονταν ςτθ κζςει του ςθμερινοφ 
Αρείου Ράγου. Υπιρξαν ζνα από τα «κολαςτιρια» τθσ «επταετίασ» 
83

 καηαντίηω: κερδίηω ( < τουρκ. kazandim αόρ. του ρ. kazanmak = αποκομίηω κζρδθ) 
84

 Γϊγϊ, θ:  το γνωςτό φωτομοντζλο εκ του Καποδιςτριακοφ μασ διμου 
85

 Ρατραμάνθ:.γειτόνιςςα του Ξενοφϊντοσ εν Ακιναισ, εκ Κριτθσ καταγομζνθ. 
86

 Κλάρα:.παρατςοφκλι τθσ Αρτζμιδοσ, πρϊτθσ εξαδζλφθσ του Ξενοφϊντοσ και 
δευτζρασ του Φανοφ. 
87

 Ρυγι, θ:   οπίςκια 
88

 Ντάνοσ, ο:..εργολάβοσ δυςαρζςτων τελετϊν 
89

 λοφτα, θ: .χαηι 
 
90

 μανιά, θ: θ  γριά 
91

 Γραμματεία Νζασ Γενιάσ: υπθρεςία ςτθν οποία είχε ργαςκεί ο Ξενοφϊν κατά το 
θρωϊκό παρελκόν. 
92

 Μποφμςτοσ, ο:  βουνό τθσ Αιτωλοακαρνανίασ κοντά ςτο Αγρίνιο. Θεωρείται 
ιδιαίτερα ...χαηό, αν κρίνει κανείσ από τθν ζκφραςθ “πιο χαηόσ κι απ’ το Μποφμςτο” 

93
 χωνάκι, το:  αναρριχϊμενο καλλωπιςτικό φυτό με χαρακτθριςτικά άνκθ (Ιπομζα). 

94
 πιπίκω, θ:  γαρδζλι που δεν λαλάει 

95
 ντεςμζνοσ, ο: (<δεμζνοσ με μάγια) αλλοπαρμζνοσ, μαγεμζνοσ με τάςεισ 

...χαηομάρασ 
96

 γουρμαςμζνοσ, ο:  ϊριμοσ ςτα πρόκυρα τθσ ...αλλοίωςθσ. 
97

 βακζτα, θ: τομάρι κατςίκασ, μεταφορικϊσ θλικιωμζνθ γυναίκα 
98

 Λζτα, θ:θ αείμνθςτοσ μιτθρ τθσ Αρτζμιδοσ, κεία του Ξενοφϊντοσ και γιαγιά του 
Μαλαβζτα Jr. 
99

 .Μάκθσ Χριςτοδουλόπουλοσ: αοιδόσ αθδιϊν λαϊκογφφτικθσ υφισ, “μεγάλοσ” κατά 
τα ραδιοτθλεοπτικά γοφςτα τθσ εποχισ μασ. 

100
 χαμουράϊ: αρνθτικό αντίςτοιχο των ...ςαμουράϊ (Φανοπλαςτικόσ ...νεολογιςμόσ). 

101
 τυρβάηω: αςχολοφμαι με κάτι επιδεικτικά, είμαι πολυπράγμων 

102
 αλόκιο: (μεςολ) χφμα, χοντρικά 

103
 Ξεράςματασ: Ο Ρεπόνιασ είχε ςυνοδεφςει τον Νίκο Ξεράςματα ςτα τελειϊματα 
ενόσ μθ ευοδοκζντοσ ςυνοικεςίου και προζβαλε ςκεναρι αντίςταςθ κατά τισ 
ςκλθρζσ περί προικόσ διαπραγματεφςεισ, παρά τασ αντιρριςεισ του υποψθφίου 
γαμπροφ ευνοϊκϊσ διακειμζνου υπζρ τθσ αιςίου καταλιξεωσ «πάςθ κυςία». 

104
 μνάκιασ, ο: ο ευκόλωσ ...ςυρόμενοσ υπό των τριχϊν τθσ …θβικισ χϊρασ. 

105
 AGB: εταιρεία μζτρθςθσ τθσ κεαματικότθτασ και ακροαματικότθτασ των 

ραδιοτθλεοπτικϊν μζςων. 
106

 χαμπζρι, το:  το αιδοίο 
107

 Τουρλομποφκθ:  φίλθ τθσ Μιμισ κατά τθν επικι εποχι του ΡΑΣΟΚ 
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