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Ο ΜΙΛΣΟ ΕΝ ΕΡΕΙΠΙΟΙ 
 

Μου ιρκε χκζσ ςτον φπνο μου 
ο Μίλτοσ Μαλακάςθσ 
και μοφ ’πε  «όςα κα ςου πω 
μθν πάρουν διαςτάςεισ!» 
 
Μου είπε πωσ με διάλεξε 
να πει τα βάςανά του 
ωσ οιονεί ... “ςυνάδελφο” 
και τζωσ γείτονά του! 
 
Άςτο επάνω Μίλτο μου, 
του λζω, είμαι τάφοσ, 
κι αν μου ξεφφγει μυςτικό 
κα γίνει μόνο ...εγγράφωσ! 
 
Στου Καλιαντζρθ, τον καφζ 
νοςτάλγθςε να πάρει, 
να δει ςτθ λιμνοκάλαςςα 
να πζφτει το φεγγάρι! 
 
«Μίλτο, του λζω, προφανϊσ 
λάκοσ εικόνα ζχεισ ... 
από αυτά που ιξερεσ 
δζκα ηωζσ απζχεισ!» 
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«Ουκ ζςτι λιμνοκάλαςςα 
εν τόπω Καλιαντζρθ  
κι ο ιλιοσ πίςω από μπετόν 
βγαίνει ς’ αυτά τα μζρθ!» 
 
«Ασ πάμε ςτθν Ψαραγορά!», 
μου είπε χολωμζνοσ, 
«Σουσ βλάχουσ εβαρζκθκα 
εκεί ψθλά ο καχμζνοσ!» 
 
«Να πάμε, Μίλτο˙», ψζλλιςα, 
«ζχεισ μαηί τςαροφχια;» 
«Γιατί; Είναι τάχα τ’Αθ-υμιοφ 
ι ιρκα ςε βελοφχια1;» 

 
«Σο Μεςολόγγι, Μίλτο μου, 
κατζκλυςαν οι βλάχοι, 
το ρόλο πια του Ιμπραιμ 
τον παίηουν οι “ξωμάχοι”!» 
 
«Γι’ αυτό ςου λζω δφςκολα, 
εκεί κα περπατιςεισ, 
ακόμθ κι αν «ποιθτικι 
αδεία» το ηθτιςεισ...» 
 
«Ακόμα κι οι ανάλαφροι, 
ωσ οι ψυχζσ ςτον Άδθ, 
ςκοντάφτουν ςτον πεηόδρομο 
ςαν βγαίνουνε το βράδυ!» 
 
«Φοβάμαι μιπωσ το μονόκλ 
μου πζςει εισ το ρείκρον 
και δεν κα βρίςκω ςυνεπϊσ 
τθν τρφπα με το κλείκρον» 
 
«Και πωσ κα μπω ςτο ςπίτι μου, 
εγϊ ο Μαλακάςθσ; 
Εκτόσ κι αν ζρκει με κλειδί 
ο Πλοφμασ εκ καλάςςθσ!» 
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«Δεν ξζρω πωσ μακαίνετε 
τα νζα παρ’ ςγγζλοισ, 
αλλά κα πασ ςτο ...«Λιμπερτι» 
δωμάτιο αν κζλεισ!» 
 
«Εκτόσ και αν ...ωσ ποιθτι 
ο Διμοσ μασ κελιςει, 
(κατόπιν παρακλιςεωσ) 
να ςε φιλοξενιςει!» 
 
«τθν ζπαυλθ του Βφρωνα2 
μπορεί να ςε βολζψουν, 
κι ελπίηω οι Βυρωνιςτζσ  
τα ρζςτα μθ γυρζψουν!» 
 
«Εκεί νομίηω πάμπολλα 
δωμάτια ζχουν φτιάξει, 
χωροφνε όλοι οι ποιθτζσ 
τθσ πόλθσ μασ ςτθν πράξθ!» 
 
«Σθν Σαταροφνα3 κά ’πρεπε, 
επάνω να ρωτιςεισ, 
ζτςι προτοφ ξεκάρφωτοσ 
για κάτω ξεπορτίςεισ.» 
 
«Σο μπάρμπα-Μάκο,4 αν ρϊταγεσ, 
ι και τον Γοργορίνθ5, 
κά  ςοφ ’λεγαν πωσ ςαν ...χωνί 
το ςπίτι ς’ ζχει γίνει!» 
 
«Σο μζγαρο που ζμενεσ 
μονάχα τοίχουσ ζχει 
και μζςα περιφρόνθςθ 
μαηί μζ κλίψθ βρζχει...» 
 
«το ςπίτι ςου απόμειναν 
μονάχα τα ντουβάρια 
και μζςα μπαινοβγαίνουνε 
ανζμοι και φεγγάρια.» 
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«Σι και αν ζργο άφθςεσ, 
ωσ παρακατακθκθν, 
καλφτερα να ζγραφεσ 
πλουςίαν διακικθν!» 
 
«Να γίνει, ιγουν, ίδρυμα, 
ϊςτε να τρϊν’ καμπόςοι, 
να πάρουν κι ζνα μάςτορα 
το ςπίτι να γλυτϊςει!» 
 
«Τποτροφίεσ νά ’χουμε 
για παίδασ και κοράςια 
και ζπακλα να δίνουμε 
με τιτλο “Μαλακάςεια”!» 
 
«Σότε μπορεί να δίναμε 
ςτθ μνιμθ ςου φροντίδα, 
και άλλον τρόπο, δυςτυχϊσ, 
ομολογϊ, ουκ οίδα!» 
 
«Εχουμε ιδθ προ πολλοφ 
το Μεςολόγγι πνίξει 
και τθν αλάπα αφιςαμε 
τα πάντα να τυλίξει!» 
 
«Τπάρχεισ, Μίλτο, ςτο βακμό 
που μζςα απ’τθ δουλειά ςου 
μπορεί κάποια παχφδερμα 
να πάρουν τα φτερά ςου!» 
 
«Επεςεσ, Μίλτο, δυςτυχϊσ 
ςε χρόνουσ ...μυαλοδείασ6 
όπου ςτουσ κϊκουσ κάκονται 
βεντζττεσ παρωδίασ!» 
 
«τθν πόλθ τα μνθμεία μασ 
και τα αγάλματά μασ, 
Κεφαλονίτθσ τά ‘βαλε, 
γαμϊ τα κερατά μασ!» 
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«Και δε κυμάμαι ζκτοτε 
να μπικε ζνασ λίκοσ 
που να μθν ιταν τελικϊσ 
των Δαναϊδων πίκοσ7!» 
 
Δεν ξζρω ποιόσ μπουρτηόβλαχοσ8 
το ςπίτι ςου κατζχει, 
αλλά νομίηω ςτο «ορκόν»9 
τθν γκλίτςα του πωσ ζχει! 
 
«Σο άφθςε ο άχρθςτοσ 
ςτοιχειό να καταντιςει 
και ίςωσ με τισ πζτρεσ του 
κοτζτςι κε να να χτίςει!» 
 
«Μπορεί και ωσ οικόπεδο  
να κζλει να το δϊςει 
και ζτςι απ’ τθν ζγνοια ςου 
τον Διμο να γλυτϊςει!» 
 
«Ακόμα ζνα ζκτρωμα 
ςτθ κζςθ κα προκφψει 
κι ο Διμαρχοσ, ωσ είκιςται, 
τασ χείρασ του κα νίψει!» 
 
«Ιςωσ να βόλευε αυτό 
το Μεςολόγγι όλο, 
που ς’ όλα τα επίπεδα 
πθγαίνει με τον κϊλο!» 
 
«Σα ξζρω, ρε ςτραβοφλιακα», 
μου είπε τςαντιςμζνοσ, 
εκ Γοργορίνθ προφανϊσ, 
ο “τίτλοσ” δανειςμζνοσ! 
 
«Νομίηεισ δεν ερϊτθςα 
κι εγϊ τθν Σαταροφνα, 
ι μθ δεν ζχω ράμματα 
για κάκ’ ενόσ τθ γοφνα;» 
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«Ουδζποτε ωσ ποιθτισ 
υπιρξα μαψυλάκασ10 
κι ο λυρικόσ ςυνϊνυμον 
δεν είναι του μαλάκασ» 
 
«Ολίγον αςτειεφτθκα 
ςαν μίλθςα για κλείκρον, 
αφοφ το χιοφμορ ωσ γνωςτόν 
είναι τθσ πίκρασ βλιςτρον11» 
 
«Βόλτα ςαν ζκανα προχκζσ 
ςτθν ...Ουρανο-Σουρλίδα, 
τον Βφρωνα, τον Παλαμά 
και τον Σρικοφπθ είδα» 
 
«Κι οι τρείσ το ομολόγθςαν 
πωσ ιμουνα ριγμζνοσ 
κι ελάχιςτα, ωσ ποιθτισ, 
εν οίκω τιμθμζνοσ» 
 
«ε άλλα μζρθ κά ’μουνα 
τουλάχιςτον ...πλατεία 
κaι όπου ζπινα καφζ 
κα ζφτιαχναν ...μουςεία» 
 
«Και τϊρα πωσ κατάντθςα 
ςτθν ςφγχρονθ Ελλάδα˙ 
αυτι ...κλειδϊνει τθν ΟΝΕ 
κι εγϊ οφτε ...πελάδα!» 
 
«Αν τον Παποφτςθ12 ζβαηαν 
για Διμαρχο μια μζρα, 
μπορεί ςτθν πόλθ 
νά ’χαμε καλφτερο αζρα» 
 
«Αυτόσ ο τόποσ λάτρευε 
τθν τζχνθ μετά πάκουσ, 
μα φαίνεται πωσ ςιμερα 
τθ ρίχνει ς’αςπαλάκουσ» 
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«Σο ξζρω είμαι ζςχατοσ 
εισ τθν ...επετθρίδα 
ι μιπωσ εδιζγραψαν 
του Μίλτου τθ ςελίδα;» 
 
«Βαρφγδουποσ δεν ιμουνα 
οφτε μεγαλοςχιμων, 
κι ωσ ποιθτισ τραγοφδθςα 
τα κλζθ των αςιμων» 
 
«Δεν ξζρω αν εηφγιςαν 
το ζργο με ςελίδεσ 
και  ότι δεν μ’ ενζπενευςαν 
ανδρείοι κι θρωϊδεσ˙» 
 
«Σραγοφδθςα για τα μικρά, 
για τθ ηωι και τ’άλλα, 
που μασ πθγαίνουνε ψθλά 
και ασ μθν είν’ “μεγάλα”!» 
 
«Λοιπόν ασ πιοφμ’ενα καφζ 
κει κάτω ςτο λιμάνι, 
εδϊ πολλά κι αν άλλαξαν 
θ αφρα ακόμα φτάνει…» 
 
«υςτατικό μου ζδωςε 
χαρτί ο Ευαγγελάτοσ, 
να πάω ωσ τον Διμαρχο 
που εκπροςωπεί το Κράτοσ!» 
 
« Να είπω για το ςπίτι μου 
μθ τάχα και δειςει 
να ρίξει κάνα δίφραγκο 
να τ’αποκαταςτιςει.» 
 
«Μα, φευ, ωσ ξεφρω Διμαρχο, 
δεν ζχετε ακόμα, 
ο τελευταίοσ βρίςκεται 
ζτθ πολλά ςτο χϊμα!» 
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«Να δω τον ...Δθμαρχεφοντα; 
Οχι! Δεν κα περάςω! 
Σου χρόνου ψυχοςάββατο 
θα ρθώ να σας κεράσω

13
!» 

 
Παραπομπές 

                                                
1  βελοφχι: πθγι νεροφ | παράπθγμα δίπλα ςε πθγι νεροφ ι ποτάμι (< μςν. βελοφχιν 
αγν. ετφμου) 
2
 Σο ςπίτι του Λόρδου Βφρωνα: Δεν υπάρχει Μεςολογγίτθσ που να μθν τιμά τθ μνιμθ 

τοφ Λόρδου Βφρωνα και να μθν τον κεωρεί «δικό» του. Εκείνο που δεν είναι 
κατανοθτό είναι θ ςχζςθ του ανεγερκζντοσ ςτθν επιχωματωμζνθ Ρλϊςταινα κτιρίου, 
καλουμζνου «Σπίτι του Βφρωνα», με τον λόρδο. Είναι ζνασ πολυδάπανοσ 
μεγαλοϊδεατιςμόσ, εφάμιλλοσ των βερμπαλιςτικϊν ακροβατιςμϊν τοφ άλλου 
Βφρωνα, τοφ κυβερνθτικοφ. Επειδι βζβαια δεν μποροφςε να χρθςιμεφςει οφτε καν ωσ 
Μουςείο (αντικείμενα του ποιθτι ι ζςτω ...ντιβανοκαςζλεσ εποχισ δεν υπάρχουν), 
κατζλθξε ςτο να ςτεγάηει κάποιεσ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και (πάλι καλά) τθν 
πολφπακθ Βάλβειο Βιβλιοκικθ! Δεν είναι εφλογθ λοιπόν θ απορία κάκε νοιμονοσ 
Μεςολογγίτθ γιατί δεν υπιρξε ποτζ αντίςτοιχθ μζριμνα και για το ςπίτι του 
Μαλακάςθ που, εν πάςθ περιπτϊςει, είναι υπαρκτό και όχι πλάςμα τθσ φανταςίασ 
μασ; Τισ οιίδε! 
3 Σαταροφνα: ψευδϊνυμον τισ θνιϊσ Μόγια, γνωςτισ για το ... θμεριςιο προφορικό 
δελτίο τφπου προςωπικϊν δεδομζνων τισ ενορίασ τοφ Αγίου Σπυρίδωνα, ωσ και δια 
τθν παροιμιϊδθ ςυηυγικιν τθσ “πίςτθ”. 
4
 Μπάρμπα-Μάκοσ: πρόκειται για το μπαρμπα-Μάκο Λιανό, τςαγκάρθ και αξιόπιςτο 

πρακτορείο ...ειδιςεων, ψαραγορίτικθσ εμβζλειασ. Το τςαγκάρικό του βριςκόνταν 
ςτθν ίδια γειτονιά με το ςπίτι του Μαλακάςθ. 
5 Γοργορίνθσ: πρόκειται για τον Γιϊργο Γοργορίνθ, γνωςτόν και ωσ «τζωσ Νομάρχθ» 
(και ου μόνον). Εκδότθσ τθσ εφθμερίδασ «ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΣ». Διζμενε ομοίωσ ςτθν ίδια 
γειτονιά. 
6 Μυαλοδεία:θ ζλλειψθ μυαλοφ (μυαλό+δζομαι). Φανολογιςμόσ, κατά τθ λζξθ 
«ςιτοδεία». 
7 Δαναϊδων πίκοσ: ο χωρίσ πάτο πίκοσ τον οποίον ιςαν υποχρεωμζνεσ, ςφμφωνα με 
τθν μυκολογία, να γεμίηουν με νερό,  ωσ τιμωρία,  οι κόρεσ τοφ Δαναοφ (>Δαναίδεσ) 
επειδι είχαν ςκοτϊςει τουσ άντρεσ τουσ (γυιοφσ του Αιγφπτου). 
8 μπουρτηόβλαχοσ, ο: ο βλάχοσ των ορεινϊν χωριϊν (< λατ. burgus = πφργοσ + βλάχοσ) 
ο άξεςτοσ 
9 Ορκόν: το...απευκυςμζνον. και για όςουσ απθφδθςαν με το ...λεξιλόιγιο του 
γράφοντοσ, ο πρωκτόσ! 
10 Μαψυλάκασ: ο ςυνεχϊσ επαναλαμβάνων τα ίδια ανόθτα πράγματα (μαψ+υλακι) 
11

 Βλιςτρο: το δίχτυ (ςτθν κακομιλουμζνθ ανευρίςκεται ςτθ λζξθ «αμφι-βλθςτρο-
ειδισ») 
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12 Παποφτςθσ: Ρρόκειται για τον αείμνθςτο Νίκο Ραποφτςθ (παραγκϊμι;) ζνα 
φουκαρά γείτονα με διανοθτικά προβλιματα που ζμενε κάτω από μία ςκάλα ςτο 
ςτενό που ιταν θ ταβζρνα του Κότςαρθ (ςτενό τισ Κατροφπαινασ). 
13

 Επειδι ζνα ποιθτισ κερνάει με ςτίχουσ, ο Μαλακάςθσ μάσ κερνά με το 
αριςτοφργθμά του «Ο Τάκθ-Ρλοφμασ». Θα μου επιτρζψετε να το παρακζςω 
αυτοφςιο. Ξζρω πωσ το ζχετε διαβάςει κατ’ επανάλθψθ, αλλά για μζνα, κάκε φορά 
που το διαβάηω, μου φαίνεται ςαν πρϊτθ! : 
 

 

 

Ο Τάκη-Πλούμας 
 

Στὰ παιδικά μου χρόνια, ὁ πιὸ μεγάλος  

Ἀξάδερφός μου μ' ἔπαιρνε μαζὶ  

Στὰ πανηγύρια, ποὺ ἤτανε, παρ' ἄλλος,  

Πρῶτος στὴν ὀμορφιὰ καὶ στὴν ὁρμή. 

 

Τί ὡραῖος! τὸν θυμοῦμαι, ἀστροβολοῦσε  

Καβάλα στὸ φαρί του, βυσσινιὰ  

Φέρμελη χρυσοκέντητη ἐφοροῦσε,  

Γιουρντάνια ἀπὸ βενέτικα φλουριά.  

 

Τοῦ Καπετὰν πασᾶ φόραε τὴν πάλα  

Καὶ τὸ χαρμπὶ τοῦ Μπότσαρη, καὶ δυό, 

Στῆς σέλας τοῦ δεξόζερβα τὴ σπάλα  

Πιστόλια ἀπὸ τ' Ἀλῆ τὸ θησαυρό. 

 

Φουστανελίτσα φόραε ζυγιασμένη  

Καὶ κάλτσες καὶ τσαρούχια φουντωτά, 

Παραγγελιὰ ἀπ' τὰ Γιάννενα φερμένη,  

Γαντζούδια πρεβεζάνικα ἀσημιά. 

 

Ἔτσι σιαγμένος κ' ἔχοντας στὸν ὦμο  

Τὸ καριοφίλι, χαίτη καὶ λουριὰ  

Στὸ χέρι του, ἐλαμπάδιζε τὸ δρόμο,  

Χυμώντας ἀπ' τὴν Πύλη τὴν πλατειά. 
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Κι' ἐγώ, λίγο ξωπίσω του, ὅλο θάμπος, 

Στὸ γρήγορο ἀλογάκι μου κι' ἐγώ.  

Δυνόμουν νὰ τὸν φτάνω, κι' ἤμουν σάμπως  

Νἄχα φτερά, κορμάκι ἀερινό. 

 

Κι' ὡς τρέχαμε, θυμᾶμαι, τὰ κλεισμένα 

Στὸ τουνεζὶ φεσάκι του σγουρά,  

Σκόρπια τριγύρα, φέγγανε, σὰν ἕνα  

Γνεφάκι ἀπ' ἀναμμένη ἀθημωνιά. 

 

Κι' ὡς πύρωνεν ἀκόμα στὴ φευγάλα  

Τρικυμισμένος κι' ὅλος μὲς στὸ φῶς,  

Χρυσόχυτος μοῦ ἐφάνταζε καβάλα,  

Σὰν τὸν Ἄη-Γιώργη, λίγο πιὸ μικρός. 

 

Ὢ τὸ λεβέντη τοῦ Μεσολογγιοῦ μας,  

Τὸν ἥλιο τῆς αὐγούλας μου ζωῆς!  

Καὶ νὰ μετρῶ καὶ νάναι ὁ Τάκη - Πλούμας  

Τριάντα τρία χρόνια μὲς στὴ γῆς... 

 

Μιλτιάδης Μαλακάσης 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

FLAME STORY14 
(Η Ιδζα και τα Χυδαία) 

 
Αρχαίο Πνεφμα Ακάνατο 
και Νζο Ρνεφμα Στείρο˙ 
γθ Λωτοφάγων γίναμε, 
Πατρίδα, ςε οικτίρω! 
 
Δεν ξζρω ποιοσ εχάραξε 
τθσ Φλόγασ τθν πορεία… 
Αν ιταν Τοφρκοσ, βζβαια, 
δεν κά ’χα απορία! 
 
Αν ιταν, φευ, “Ακάνατοσ” 
γνωςτόσ …χαραμοφάθσ, 
ταφροσ τοφ πρζπει “Ολφμπιοσ” 
και τφχθ …Παςιφάθσ15! 
 
Αν ιταν “φοφλθσ” βουλευτισ 
ι κομματάρχθσ ςκφλοσ, 
χρειάηεται τθν Εκνικι  
τοφ …Καμεροφν, εκδιλωσ! 
 
Η προσ τον  “Δρόμο του Καπνοφ” 
“μαςτουρωμζνθ” ρότα, 
ιταν πορεία …ξεμοτόχ˙16, 
τθν “PHILIP MORRIS” ρϊτα! 
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Γι αυτό τθν φιλοξζνθςαν 
ςε μια καπναποκικθ˙ 
όπου “καπνόσ” και μία …Φλόξ! 
Φωτιά που τουσ προςικει!!! 
 
Ωσ φαίνεται “κριάμβευςε” 
ξανά …αγροίκοσ Θϊκοσ! 
Σα Ιερά και Όςια 
κα τα καλφψει ςτόκοσ; 
 
Ππωσ και νά ’χει, γράψαμε 
και πάλι Ιςτορία! 
Το  κ α π θ λ ε φ ε ι ν , δυςτυχϊσ, 
δεν κάνει  ε κ ε χ ε ι ρ ί α … 
 
Το ξζρω, όλα ςιμερα 
είναι εξόχωσ  “μπόςικα”! 
Ιδίωσ τα …Ιδανικά˙ 
άκου τα, Ραηι-Κότςικα… 
 
Δεν είναι βζβαια καινό 
το “πατρικό” μασ φζςι˙ 
μία αχάριςτοσ Πατρίσ, 
ςτο “λίκνο” τθσ κα …χζςει! 
 
Καλά, και ςυ ρε Παλαμά 
για ποιουσ ζγραφεσ τάχα; 
Ρου νά ’ξερεσ πωσ θ “βλαχιά” 
κα δζςποηε μονάχα! 
 
Δεν ξζρω, μπορεί νά ’κελεσ 
ςτο ςπίτι ςου τθ Φλόγα, 
μα ζτςι όπωσ μασ γροικάσ, 
τ’ αξίηουμε; ’Μολόγα! 
 
Η πόλθ ςακατεφτθκε, 
το Εφετείο “φεφγει”˙ 
πεσ μου, αυτοφσ τουσ “αιρετοφσ” 
ποιά αίρεςθ τουσ ςτζργει; 
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Για πεσ μου ποφ τουσ βρίςκουμε; 
Μθν είμαςτε ςυλλζκτεσ 
αχρείων και ανάξιων 
εμείσ οι …κεομπαίχτεσ; 
 
Στθν “Εκνικι” δεν βρίςκεισ πια 
“ΠΡΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙ” ςιμα˙ 
μιπωσ θ “εφςπλαχνοσ” Ρατρίσ 
μάσ κεωρεί ωσ …μνιμα; 
 
Σκωρ17 ατελεφτθτον, ουαί, 
του κϊκου ςασ το ςτίγμα, 
κάκε κθτεία και καθμόσ 
και για τθν πόλθ πλιγμα! 
 
Γφριςε θ Φλόγα τον ντουνιά, 
και κάκε ...ςκατοχϊρι 
μα ςτων Ηρϊων τον Βωμό 
εμπικε με το ηόρι! 
 
Ο Παλαμάσ τισ πρότεινε 
για μια βραδιά το ςπίτι˙ 
θ Φλόγα …αναβόςβθςε: 
«Α, να χακείσ ….αλιτθ!» 
 
«Δεν είν’ αυτό που νόμιςεσ…» 
τθσ είπε ο ποιθτισ˙ 
«Για άλλθνε με πζραςεσ 
και μθν το ξαναπείσ!» 
 
«Καλά, μαρι, δεν είςαι ςυ 
τον Υμνο ποφ ’χω γράψει; 
Μπα π’ να ςε ςβις’ ο Άθ-υμιόσ, 
φωτιζσ μοφ ’χεισ ανάψει!» 
 
«Δεν είςαι ςυ που κράταγε 
ςτο χζρι ο Καψάλθσ;» 
«Δεν ξζρω γζρο, …αφριο 
κα με κρατά …μπακάλθσ!» 
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«Η Φλόγα ποφ’ξερεσ, Κωςτι, 
μόνο ςτουσ ςτίχουσ είναι˙ 
εγϊ είμαι …πατρϊνα τθσ, 
για κοίτα με και κρίνε! 
 
«Να μθν ςπαράξω από δω, 
να ςβιςω ςτο Βραχϊρι, 
δεν είμαι του Ολυμπιςμοφ 
τθσ Δ.Ο.Ε. είμαι κόρθ!» 
 
 «Καλά, μαρι, δεν ζρχεςαι 
εςφ απ’ Ολυμπία;» 
«Εκεί …κλωνοποιικθκα 
μα μζνω …Ελβετία!» 
 
«Εγϊ κοιμάμαι ςε ςαλζ, 
κοιτίσ μου τα καντόνια˙ 
τα φοφμαρα τ’ Ολυμπιςμοφ 
πουλάμε ςε …κοκόνια!» 
 
«Σότε μανοφλα μου εςφ 
κα είςαι από …τηάκι, 
τϊρα κατάλαβα γιατί 
δεν μπικεσ ςε ςοκάκι!» 
 
«Με άμαρανγκ και με Ζακ Ρογκ 
με Γιάννεσ και με Κϊτςουσ, 
εμάσ μασ ζχετε εδϊ 
για “ηιτω” και για κλϊτςουσ!» 
 
«Πολφ μου το ςοβάρεψεσ 
ρε Παλαμά το πράγμα… 
μαςόνοι, Δ.Ο.Ε. και λοιποί 
είμαςτε ζνα …Σάγμα!» 
 
«Κι αυτοί που ς’ ζχουνε ψθλά 
ςε κείνο το …μαρκοφτςι, 
τι τρζχουν και κορδϊνονται 
ςαν αβγωμζνοι …λοφτςοι;» 
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«Αυτοί δεν ξζρουν τίποτα! 
Ρϊτα και τον Ζιντάν˙ 
τρζχει για τον Απόλλωνα 
ι για καπνό “ZITAN”;» 
 
« Η Κόλα-Κόλα από μπροςτά 
κι θ Δ.Ο.Ε. από πίςω, 
το “ΖΕΠΕΛΙΝ” από ψθλά… 
άντε, να μθ μιλιςω!» 
 
«Και ςυ, μαρι, τι κάκεςαι 
και μόνθ ςου δεν ςβινεισ;» 
«Είςαι καλά; Σζτοιεσ δουλειζσ 
Κωςτι μου, δεν αφινεισ!» 
 
«Εδϊ οι μάςεσ οι καλζσ, 
εδϊ τα μεγαλεία, 
αν ζχουμε κι εκελοντζσ 
αυξάνουμε τθν λεία!» 
 
«Ξζρεισ τί ςασ πουλιςαμε 
για δζκα πζντε μζρεσ; 
Σςάμπα νομίηεισ ρίχναμε 
για χρόνια τισ φοβζρεσ;» 
 
«Πυραυλικά ςυςτιματα 
και …προφυλακτικά, 
τςατςάρεσ και απίκανα  
ςυμμάχων υλικά!» 
 
«Και μια που ςε ςυμπάκθςα 
κα ςου το πω Κωςτι μου, 
ο Φφρερ ιταν ο νονόσ 
ςτθ νζα γζννθςι μου!» 
 
«Ζτθ, λοιπόν,εξιντα οχτϊ, 
πριν τϊρα που μιλάμε, 
εςτιςαμε τθ “φάμπρικα” 
και μια χαρά τθν πάμε…» 
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«Οι Κρουπσ φτιάξαν το κάτοπτρο 
και φςτερα τισ .…βόμβεσ, 
“φλόγα” τθ  “φλόγα” κάψαμε 
το Φωσ ςτισ κατακόμβεσ!» 
 
«Η πρϊτθ Φλόγα άναψε 
και ζγινε θ αφι 
επί Αδόλφου, Κϊςτα μου, 
που ιταν κι …“αδερφι”!» 
 
«Μπα, τι μου λεσ! “αποφνιηε” 
και o “ςκλθρόσ” Αδόλφοσ; 
Καλά τον “ζκοψα” εγϊ 
πωσ “ζφερνε” τθσ …Γκόλφωσ!» 
 
«Εμ, το’χε το “ελάττωμα” 
κι ο Φφρερ ςαν τον …Μπρίκθ 
και τισ “πομπζσ του κάλυπτε 
με …παγκοςμία φρίκθ!» 
 
«Πάλι κι εγϊ που νόμιηα 
πωσ “τά ’χε” με τθν Μπράουν! 
Βάλε ζνα οφηο “TΡIKENE” 
για να μθ νοιϊκω …ντάουν!» 
 
«Σο “αδερφάτο” πλικυνε, 
μάσ πιρε και τθ Φλόγα, 
γι αυτό κι ο κόςμοσ ζγινε 
νομίηω ποδολόγα18!» 
 
«Γι αυτό και πάντα ηιταγε 
ςτθ Γθ …. “αδερφο”-ςφνθ 
τθν Δάδα άρει ζνασ Μπουσ… 
βλζπε τθν Παλαιςτίνθ!» 
 
«Οι πόλεμοι αυγάτιςαν 
με τον ρυκμό …ακρίδοσ, 
και περιιλκε ο ντουνιάσ 
ςτων “γερακιϊν” το κιδοσ19!» 
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«Και φόβο μάσ φυτζψατε 
μθ δοφμε …κελεμπία, 
μα πεσ μου τι τθν κζλετε 
τθν ζρμθ Ολυμπία;» 
 
«Σθν Ολυμπία, Παλαμά, 
τθν κζλουμε για …μόςτρα! 
Σου νζου πια Ολυμπιςμοφ, 
κοιτίσ θ …“Κόηα Νόςτρα”!» 
 
«Γιατί κάτι δεν κάνετε 
εκεί εισ τθν Γενεφθ, 
που ζχει θ Γιάννα τα ςαλζ˙ 
βαλίτςεσ μθν μαηεφει!» 
 
«Εςάσ τουσ …ζκνικ20 ςάσ πονά 
από καρδιάσ θ Γιάννα, 
γι αυτό και πάντα κα κρατά 
ςτο Άκενσ μια “καμπάνα”! 
 
«Η Γιάννα δεν ςου φαίνεται 
λιγάκι κουραςμζνθ;» 
«Σα κζλει ο κϊλοσ τθσ, Κωςτι, 
γι αυτά ηει θ καθμζνθ!» 
 
«Με ζνα λίφτιγκ δραςτικό 
κα τθσ περάςουν όλα, 
παρόλο που το δζρμα τθσ 
τεντϊκθκε ςαν …ςόλα!» 
 
«Μα οι παρειζσ τθσ ζφταςαν, 
Φλόγα, ςτθν …ωμοπλάτθ, 
με ζνα ειςζτι τράβθγμα 
κα φτάςουν ςτθ … Βαγδάτθ!» 
 
«Με του Ουγκϊ21 τον ιρωα 
ςτο γζλιο πλζον μοιάηει… 
τϊρα μονάχα …“φαναρτηισ” 
μπορεί να τθν …ιςιάηει!» 
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«Ας’ τισ κακίεσ, ποιθτι, 
με περιμζνουν ζξω, 
κα πάω ςτα “Ηρϊα” ςασ 
το ρόλο μου να παίξω!» 
 
«Καλά, εςφ κορίτςι μου, 
τι κεσ ςτο Μεςολόγγι, 
γιατί ςε φζραν’ από δω 
τθσ Δ.Ο.Ε. οι ψολιόγκοι22;» 
 
«Για άλλα ζγραφα εγϊ, 
για άλλα ςυ φωτίηεισ… 
άναψε κάνα …ναργιλζ 
ςτθ “ντόπα” να εκίηεισ!» 
 
«Με ςυγχωρείσ που ικελα 
εδϊ να ξενυχτίςεισ… 
αν ιξερα δεν κ’ άφθνα 
ςτον Σφμβο να καπνίςεισ.» 
 
«Εδϊ δεν παίηουν μπάντμιγκτον 
ι με …κωλιζσ αμπάτςα23, 
μπεσ ςτου Βαρϊτςου24 τον δαυλό 
μθν φζρω τον ….Μανάτςα!» 
 
«υνζχιςε το δρόμο ςου 
και ςφρε ςτο Βραχϊρι… 
αντί του “Υμνου” εφεξισ 
κα άδω τον “Μποχϊρθ”!» 

 

 
Παραπομπζσ 

 

                                                
14

  FLAME STORY:(αγγλ. φλζϊμ ςτόρι): Η Ιςτορία Τθσ Φλόγασ. Γράφτθκε το 2004, 
χρονιά τϊν Ολυμπιακϊν Αγϊνων τισ Ακινασ, με αφορμι τθ διαδρομι τισ 
Ολυμπιακισ Φλόγασ και τιν απόφαςθ τισ οργανωτικισ επιτροπισ να διανυκτερεφςει 
ςτο Αγρίνιο και όχι ςτο Μεςολόγγι, όπωσ κα ζπρεπε. Και γιατί κα ζπρεπε ςτο 
Μεςολόγγι; Αυτό αναλφεται εμμζτρωσ. 
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15  Παςιφάθ, θ: Η Παςιφάθ, κατά τθν ελλθνικι μυκολογία, ιταν κόρθ του Ήλιου και 
τθσ νφμφθσ Ρερςθίδοσ, αδερφι του Ρζρςθ, του Αιιτθ και τθσ Κίρκθσ, ςφηυγοσ δε του 
βαςιλιά τθσ Κριτθσ Μίνωα. Απζκτθςε τζςςερισ γιουσ και τζςςερισ κόρεσ: τουσ 
Ανδρόγεο, Κατρζα, Γλαφκο, και Δευκαλίωνα, και τισ Αριάδνθ, Ξενοδίκθ, Ακάλλθ και 
Φαίδρα. Πταν ο Μίνωασ ηιτθςε από τον Ροςειδϊνα ζνα κεϊκό ςθμάδι ότι μποροφςε 
να γίνει ο βαςιλιάσ τθσ Κριτθσ, αναδφκθκε από τθ κάλαςςα ζνα πανζμορφοσ ταφροσ 
για να τον κυςιάςει. Η ομορφιά του ταφρου όμωσ ζκανε τον Μίνωα να τον λυπθκεί 
και να κυςιάςει άλλον ταφρο ςτθ κζςθ του. Ο Ροςειδϊνασ τςατιςμζνοσ από τον 
εμπαιγμό του Μίνωα εμφφςθςε ςτθν Ραςιφάθ ερωτικι μανία ζτςι ϊςτε να ερωτευτεί 
παράφορα τον ταφρο. Η τελευταία διζταξε τον Δαίδαλο να καταςκευάςει ζνα ξφλινο 
ομοίωμα μικρισ αγελάδασ (κοφφιο εςωτερικά} προκειμζνου ζτςι να προκαλζςει τον 
ταφρο. Από τθν ζνωςθ τθσ Ραςιφάθσ με τον ταφρο γεννικθκε ο γνωςτ’οσ μασ 
Μινϊταυροσ!  
16

  ξεμοτόχ: επίτθδεσ 
17

  ςκωρ, το: (γεν. του ςκατόσ} το περίττωμα, αποπάτθμα, κν. ςκατό 
18  ποδολόγα: μτφ. μπερδεμζνθ κατάςταςθ. Ροδολόγα ιταν ζνα είδοσ πάνινου 
ςτεφανιοφ (κάτι ςαν «ςαρίκι») που ζφτιαχναν οι γυναίκεσ ςτα χωριά, ςυνικωσ με το 
ςτρίψιμο τθσ ποδιά τουσ (ίςωσ από το ποδιά > ποδολόγα) και το οποίο τοποκετοφςαν 
ςτο κεφάλι τουσ για να μεταφζρουν β*αρθ (ςτάμνεσ, χφτρεσ κ.λπ.). 
19  κιδοσ, το: (αρχ.) θ φροντίδα (> κθδεία) 
20 ζκνικ: (< αγγλ. ethnic < εκνικόσ) χρθςιμοποιείται ωσ επίκετο για να χαρακτθτίςει τθ 
μουςικι, τθν κουηίνα κ.α. πολιτιςμικά ςτοιχεία που είναι χαρακτθριςτικά μιασ 
ιδιαίτερθσ πλθκυςμιακισ ομάδασ. Εν προκειμζνω χρθςιμοποιείται ςαν ουςιαςτικό 
(...ποιθτικι αδεία). 
21  Ουγκϊ, ο: Βίκτωρ Ουγκϊ, ο μεγάλοσ Γάλλοσ λογοτζχνθσ (1802-1885). Στο 
τετράςτικο αυτό υπονοείται ο βαςικόσ ιρωασ ςτο μυκιςτόρθμα «Ο άνκρωποσ που 
γελά». 
22  ψωλιόγκοσ, ο: το μαλάκιο ολοκοφριο ι αγγοφρι τθσ κάλαςςασ (Stichopus fuscus, 
ςυνομοταξία εχινόδερμα, ομοταξία ολοκουροειδι), επιμικθσ καλάςιοσ οργανιςμόσ 
που μοιάηει με μεγάλο ...περίττωμα. Το μικοσ του κυμαίνεται (...με το ςυμπάκειο) 
από 15 – 30 εκ. Πλο το εςωτερικό του μζροσ είναι υδαρζσ και αποτελείται από 
πεπτικά υγρά. Χρθςιμοποιείται για δόλωμα, ενϊ ςτθν Άπω Ανατολι κάποια είδθ του 
τρϊγονται. Ρροφανϊσ, θ ςυνικθσ κοινι του ονομαςία (ψωλιόγκοσ) παραπζμπει ςτο 
ςχιμα του ανδρικοφ μορίου ( < αρχ. ψωλόσ, ο = ο περιτετμθμζνοσ άνδρασ | λάγνοσ, 
αςελγισ |πζοσ).  
23 αμπάτςα, θ: λαςτιχιζνια μπάλα ποδοςφαίρου. 
24

 Βαρϊτςοσ, ο: Βαρϊτςοσ Κϊςτασ, γλφπτθσ. Φιλοτζχνθςε τθν Ολυμπιακι δάδα του 
2004. 
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