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Η Δίκθ Ρερί Οπισ1 
 

Διατί κατθγοριςανε 
δι’ ο π ι ς θ ο π ρ α ξ ί α ν , 
εκείνον που ανιγαγε 
το “τ ζ ω σ ”2 εισ αξίαν; 
 
Μεγάλοσ ιν ςυνωςτιςμόσ, 
φωνζσ, κακό ...τι φρίκθ˙ 
Σακάσ, Ζαφείρθσ και λοιποί, 
εκτόσ από τον Μπρίκθ! 
 
«Γιωργάκθ μασ» εφϊναηαν  
«τράβα μπροςτά με κάρροσ˙ 
ρίξε ακόμα ό ς ε σ  μπορείσ, 
προτοφ ςε πάρει ο Χάροσ!» 
 
Κι ο Γιώργοσ τοφσ εκοίταξεν, 
με φφοσ αυςτθρόν˙ 
«για ποιόν με επεράςατε 
μωρζσ, διά τον Κ ο λ ι ό ν 3;» 
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«Μθν τουσ ακοφσ Γιωργάκθ μου», 
ακοφςτθκε από τον Μάνεςθ4, 
«φωνάηουν  μόνον απϋαυτοφσ, 
όςοι δεν τ ρ ώ ν ’   με ..άνεςθ!» 
 
Σαν Φρφνη θα εγυμνώνετο 
να ζδειχνε εισ όλουσ, 
πωσ λίγοι ζχουν ςαν κι αυτόν 
απόρθητουσ τουσ ...κώλουσ! 
 
Μα ςκζφκθκε, ο άμωμοσ, 
μθν κάνει κουταμάρα 
και ίδουςιν οι ζνορκοι 
τθ ...κοτεινή Καμάρα! 
 
«Κατηγοροφμενε ειπζ μασ, 
εποίεισ τι φρικτόν; 
Σουτζςτιν ζδινεσ ςτουσ νζουσ 
δια πράξεισ τον πρωκτόν;» 
 
«Κυρ Πρόεδρε!» ανεφϊνθςε, 
«όλοι με εκτιμοφνε, 
δεν χάνουν όμωσ τίποτε 
οςάκισ με... πθδοφνε!» 
 
«Είμ’ από χρόνια θκικόσ 
κι ουδζποτε ζχω αλλάξει, 
γι’ αυτό και είμαι πάντοτε 
ςτισ ...πλθρωμζσ εντάξει». 
 
«Στουσ νζουσ ζδινα λεφτά 
και ςυμβουλζσ καλζσ, 
μα ουδζποτε μαηί τουσ 
είχα ...παλιοδουλειζσ!» 
 
«Για μζνα είν’ αδφνατον, 
που ήμουνα και ... ΣΕΩ, 
να λζω ςτουσ λεβζντεσ μασ 
πωσ αγαπϊ το πζοσ!» 
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«Στο κάτω κάτω, Δικαςταί, 
ο κώλοσ είν’ δικόσ μου 
και γαργαλιζμαι ςαν ορϊ 
λεβεντονιοφσ εμπρόσ μου”. 
 
 «Καίτοι επθδικθν, ζνορκοι, 
κα είπω εισ υμάσ, 
πωσ τοφτο ζπραττε πολλάκισ 
κι ο φίλτατοσ αλμάσ”5 
  
«Μεγίςτην όμωσ δικαςταί 
λαλοφν ςυκοφαντίαν, 
πωσ επηδήθην ςτο ςτενό6 
κοντά εισ την πλατείαν” 
 
«Και ςκφλλαν ζτι, ζνορκοι, 
ει ήθελον ποιοφμην, 
ςτασ ατραποφσ ουδζποτε 
εγώ θα επηδοφμην!» 
 
«Κι αυτοί που βάλαν ςπιουνιζσ, 
είναι γνωςτόν τοισ πάςι, 
ότι κατά τα νειάτα τουσ, 
χιλιάδεσ  ζχουν  μάςει»! 
 
«Και αν ακόμα, ϊ! ζνορκοι, 
νζουσ τινάσ θράςκθν, 
τουσ ςτίχουσ ω! του ποιθτοφ 
τουσ κάτωκι, εςτοχάςκθν: 
 
«Γιαννϊτικα, Σμυρνιϊτικα, Πολίτικα 
μακρόςυρτα τραγοφδια ανατολίτικα... 
παρχάλεσ, πάςαλοι, ςταλίκια 
κι αυγοτάραχα Μεςολογγίτικα!»7 
 
«Με τουσ ψαράδεσ πιγαινα 
εισ του Μακρι τθν γφραν 
και τα ςταλίκια ζςταηαν 
ιϊδιον κι αρμφραν!» 
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«Γι’ αυτό κι αν κάτι ζκανα 
ιταν για τα ...νεφρά μου, 
αντί να δίνω ςτουσ γιατροφσ 
τα πενθντόφραγκά μου!» 
 
Ρολφ εςυγκινικθςαν 
εδϊ οι ςυμπολίτεσ˙ 
«Και ΔΗΜΑΡΧΟ8» εφϊναξαν 
τινζσ Μεςολογγίτεσ! 
 
Και απεφάνκθ ο Ρρόεδροσ 
«Ύπαγε Γοργορίνη, 
ουκ ζςτιν αναμάρτητον 
πλζον εςοφ ...κοφίνι!» 
 
Η ακϊωςισ εβρόντθξεν  
υπό μορφιν κροτίδοσ 
γιατί πολλά θκοφςκθςαν 
περί κωλοτρυπίδοσ! 
 
Τθσ μαρίδοσ οχλθκείςθσ, 
ζφκαςε ςτο οφσ τθσ, 
πωσ ο κατθγοροφμενοσ 
ποτζ δεν ήταν ποφςτησ! 
 
Και τότε τον ςθκϊςανε 
όλοι μαηί ςτουσ ϊμουσ 
και τον πθγαίναν εν πομπι 
τον άμωμο ςτουσ δρόμουσ! 
 
Και με το μζτωπο ψθλά 
και τθν τιμή εν τάξει 
κα ζχει πια τον κϊλο του 
μθ βρζξει και μι ςτάξει! 
 
Και οφτω ακωϊκθκε 
ο ςυμπολίτθσ «τζωσ» 
που ςτο εξισ κα δφναται  
να αγναντεφει ζωσ ...  
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τα βακειά γεράματα  
των νζων τθν ...τριάδα 
αφοφ πια τθν υπόλθψθ 
τθν ζκανε ...αμάδα! 
(ουρά κακότι όπιςκεν 
εκζκτθτο θ αχλάδα). 
 
 

 
 

(ςκίτςο του κ. Τζωσ από Μ.Π.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραπομπζσ 

                                                 
1
 Πρωκτονιάς (ή Έπεα Γοργορόεντα): Γπάθηηκε ηο 1969 και κςκλοθόπηζε ζε 

δακηςλογπαθημένα ανηίγπαθα για να ζαηιπίζει ηην πεπιβόηηη δίκη «αλμά καηά 

Γοπγοπίνη» ηος ππώηος καηηγοπούνηορ ηον δεύηεπο όηι «διέθθειπε ηη νεολαία». Η 

αλήθεια είναι όηι ο ηέυρ Νομάπσηρ ηο είσε ηο «κοςζούπι» ηος, αλλά ηο ππόβλημα ηού 

αλμά δεν έγκειηο ζηην ζιάθεζη ηηρ γοπγοπίνειαρ πςγήρ, αλλά ζηην μεηαξύ ηοςρ 

ανηιπαλόηηηα, υρ εκδοηών ηοπικών εθημεπίδυν αμθοηέπυν (ΔΘΝΙΚΗ ΗΧΩ και 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ, ανηίζηοισα), αλλά  και ζηην  διελκςνζηίδα για ηην πποώθηζη ηυν 

ζςμθεπόνηυν ηοςρ ζηα μαύπα νεπά ηηρ επηαεηούρ πεπιόδος. Όπυρ είναι αςηονόηηο ζηο 
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δικαζηήπιο ζςνέππεςζε πάζα η μαπίρ και εγένεηο κςπιολεκηικώρ ηήρ ιεποδούλος ηο 

κιγκλίδυμα. Μία ...ελεύθεπη απόδοζη ηυν διαμειθθένηυν ζηη δίκη «Πεπι Οπήρ» 

επισειπήθηκε από ηην ... «Ππυκηονιάδα», λαφκό ζοςξέ ηήρ εποσήρ ηών ζαληζίνυν. 
2
 τέως Νομάρτης: O κ. Γ.Γ.είσε σπημαηίζει για ένα μικπό διάζηημα Νομάπσηρ (ζηο 

νομό Άπηαρ, αν δεν κάνυ λάθορ). Έκηοηε έθεπε με καμάπι ηον ηίηλο «ηέυρ Νομάπσηρ! 
3
 Κολιός: Παλιά μεζολογγίηικη ηπισυνία πεπιπεζούζα ζε ιδιαίηεπο σάλι καηά ηα ζηεπνά 

ηος. 
4
 Μάνεσης: Δηέπα γεγηπακςία ηπισυνία ηήρ εποσήρ.Η διαθοπά ηος με ηούρ άλλοςρ 

είναι όηι αςηόρ ...άθηζε «κάηι» πίζυ ηος! Σην ςζηεποθημία ηού εςεπγέηη. 
5
 Σαλμάς: Ο καηηγοπούμενορ πεπνώνηαρ ζηην ανηεπίθεζηκαηηγόπηζε ηον μηνςηή ηος 

για ηιρ ίδιερ ππάξειρ για ηιρ οποίερ ηον έζςπε ζηο δικαζηήπιο. Γεν ξέπυ αν ηον 

καηηγόπηζε και για ηη ζηενή ζςνεπγαζία ηος με ηοςρ Γεπμανούρ καηά ηην καηοσή. 

Γοπγόνα καηά ...αλμονέλαρ!   
6
 στενό: ςπονοείηαι ηο ζηενό ηος Γπακόποςλος πίζυ από ηην παλιά Λέζση ηυν 

Αξιυμαηικών ζηην πλαηεία (μεηέπειηα καθεηέπια), όπος καηά μαπηςπίαρ (ή 

τεςδομαπηςπίαρ) εθυπάθη  ο καηηγοπούμενορ «αμαπηάνυν». 
7
  Γιαννιώτικα, Σμσρνιώτικα κλπ : παπάθεζη και παπαθθοπά ζηίσυν ηος Παλαμά από 

ηο ποίημα «Αναηολή». ςγσυπηθήηυ μοι η ιεποζςλία... 
8
 «και Δήμαρτος»: ο κ. Γ.Γ. είσε ηον διακαή πόθο να γίνει Γήμαπσορ Μεζολογγίος, 

εποθθαλμιώνηαρ, δηλαδή, ηην ελέυ ...Θεού και Παηακού θέζη ηού Βούλγαπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Προλεγόμενα ενόσ (ντρ) ζπουσ 
 
Η “ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΣΟΝΙΑ”, γνωςτι και ωσ Β-Β-Β, το δεφτερο χρονολογικά 
...ζποσ (τισ «ΡΩΚΤΟΝΙΑΔΟΣ» οφςθσ πρϊτθσ), γράφτθκε το 1971 και 
δθμοςιεφτθκε ςτθν εφθμερίδα (... περι-οπισ) τθσ εποχισ εκείνθσ, τον 
ΑΝΕΞΑΤΗΤΟ, που είχε ωσ εκδότθ τον Γεϊργιο Γοργορίνθ και με το 
ψευδϊνυμο “Γεώργιοσ ο Βουλγαροκτόνοσ”. Το ςπονδυλωτό αυτό πόνθμα 
καταφερόταν εναντίον τοφ αςπονδφλωτου κεολόγου Ν.Βοφλγαρθ, κακθγθτι 
Μ.Ε. ςτθν Ραλαμαϊκι Σχολι, που είχε διοριςτεί από τθν δικτατορία διμαρχοσ 
του Μεςολογγίου και είχε αντικαταςτιςει τον εκλεγμζνο αείμνθςτο Χριςτο 
Μπαςαγιάννθ. Αποτελοφταν από τζςςερεσ ...ωδζσ (πορδζσ, τότε, ςτθ μφτθ 
τοφ εγκάκετου), που δθμοςιεφτθκαν τμθματικά με τουσ τίτλουσ “Η ιςτορία 
ενόσ απόρου νζου”, “Μορφαί του ποδοςφαίρου”, “Ο πατζρασ μασ” και “Σο 
χρονικό τησ μπόχασ”. Αναδθμοςιεφτθκε αργότερα (1980) ςτθν εφθμερίδα 
«ΕΞΟΔΟ». Συμπεριλαμβάνεται ςτο ανά χείρασ βιβλίο ςαν μία ... ςεμνι (!) 
προςφορά ςτθν ...παγκόςμια αντιςταςιακι λογοτεχνία! Και για να ποφμε και 
του «ςτραβοφ» τπ δίκιο, δεν κυμάμαι πολλά κείμενα ςτον τότε τοπικό τφπο ι 
κανζνα ουςιαςτικό «κιχ» για τα ζργα και τισ θμζρεσ του δοτοφ αςπονδφλωτου 
που κατάφερε επί των θμερϊν του να καταςρζψει «ιδανικά» και 
ανεπανόρκωτα τθν πόλθ με τθν καταςτροφι τισ Ρλϊςταινασ. Βζβαια, 
αργότερα και κατόπιν «εορτισ», εςμόσ μουγγϊν τε και ευνοφχων εξιλκε απο 
τα λαγοφμια τθσ ςιωπισ και τθσ αδιαφορίασ, ςθκϊνοντασ τθ παντιζρα τισ 
(μεταπολιτευτικισ) ...αντίςταςθσ. Ο εγκάκετοσ διμαρχοσ ζγινε μετά και 
εγκάκετοσ νομάρχθσ και ςιμερα, ωσ εγκάκετοσ ςυμπολίτθσ μασ, ηεί καλά - και 
ςίγουρα - πολφ καλφτερα από όλουσ μασ, απολαμβάνοντασ τουσ καρποφσ των 
«ςτιγμιαίων» ανομιϊν του. Η Διμοσ τθσ Ιερισ μασ Ρόλθσ, τιμϊντασ τθν 
«προςφορά» του (ανίερθ) ...προςφορά του, πεηοδρόμθςε τον προ τισ οικίασ 
του δρόμο. Κςωσ ευχαριςτϊντασ των που μετζτρεψε μία πλατεία ςε οικόπεδό 
του, για να ςτεγάςει τΙσ ...ορφανζσ τφψεισ του! 
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Ω! μοφςα ζνεπε 
τον  ξακουςτο μπολιάρθ 
που υπθρζτα τον Θεό 
και απεδείχκθ ... ψάρι ! 
 
Ρροφανϊσ εισ το χωριό του 
τςαροφχια κα εφόρει 
και κάπα λίαν τριχωτι 
αντί για πανωρόρι. 
 
Καταβάσ εισ τθν πεδιάδαν, 
τα τςαροφχια αποβαλλϊν, 
ζφκαςε εισ Μεςολόγγι 
το ...κεοςαβι ποιϊν . 
 
Γλείψασ ότι γλείφεται 
κι άλλα τινά ποιϊν, 
εκάκιςε ςτον ςβζρκο 
των Μεςολογγιτϊν. 
 
Δεν ξζρω αν εξ Ουρανοφ 
τοιαφτθ ιλκε χάρισ, 
ν’ αφιςει τα κθρφγματα 
να γίνει γελαδάρθσ9 ... 
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Με τα ηϊα ζχων ςχζςθ 
αρκετι και από ...κοφνια 
αςχολείται μ’ αγελάδεσ 
και εςχάτωσ με γουροφνια10. 
 
Και ο Κουχιάσ11 τον κυνθγά 
για απλιρωτθ βενηίνθ 
κι όταν τον βλζπει τον ρωτά 
“ρε αδερφάκι τι κα γίνει”; 
 
Του κυρ-Γιϊργου12 μαχομζνου 
δια ςυμφζρον του ςυνόλου 
ενεπλάκθ θ ιςτορία 
εισ το ηιτθμα του ...κϊλου! 
 
Και οφτω εναυάγθςεν 
λόγω τθσ ... οπισ 
θ εκ μζρουσ του κυρ-Γιϊργου 
λιψισ τθσ αρχισ. 
 
Και νυν τθν αποχζτευςιν13 
ςκοπόν του ζχει κζςει 
κακότι ζκρινεν καλόν 
ότι “μάςθςε” να ...χζςει! 
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Αςχθμοσ κόςμοσ και κακόσ 
με ρουφιανιά φτειαγμζνοσ 
ςτ’ αλικεια τι μασ ζφταιξε 
ο Νίκοσ ο καχμζνοσ ! 
 
Απ’ το χωριό ξεκίνθςε 
τα κεία να διδάξει 
και όπου βρεί το ποίμνιον 
εκεί να τθν αράξει... 
 
Τθν αγλίτςα πζταξεν 
προμθκευκείσ καμάκι 
κι αφοφ τθν τζχνθ ζμακε 
εχτφπθςε λαυράκι ... 
 
Στα νειάτα του επιγαινε 
ςε γάϊδαρο καβάλα 
μα τϊρα ϋδϊ απόκτθςε 
μια Μερςεντζσ και άλλα! 
 
Λιτότθτα κι εγκράτεια 
λζξεισ που ξζρει μόνο 
ςτουσ μακθτάσ να τασ λαλεί 
και ςε κανζνα ...όνο ! 
 
Ων κεολόγοσ δίδαςκε 
ςτον κόςμο ...θκικι 
μα μπζρδεψε τον ρόλο του 
με τθν ... μαγειρικι ! 
 
Ρρογράμματα ςτον Διμο μασ 
βραςμζνα με ςυμφζρον, 
με ςάλτςα επιδείξεωσ 
και πρότυπο: ο Νζρων ! 
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Από μικρόσ κα ικελε 
τον άρχοντα να παίξει 
ι τον βοςκό που λαχταρά 
το ποίμνιο νϋ αρμζξει! 
 
Μα θ πόλισ μασ είναι μικρι, 
το μπόϊ του μεγάλο, 
το οξυγόνο τζλειωςε 
και δεν υπάρχει άλλο! 
 
Σαν κεολόγοσ κά ‘μακε 
το “αλλιλουσ αγαπάτε” 
κι όχι λιβάνια ςτο Θεό 
και ςβζρκουσ να πατάτε... 
 
Ασ πάρει το διςάκι του  
που διευρφνκθ όντωσ 
κι ασ πορευτεί ςτο ςπίτι του 
ο φαφλοσ επειγόντωσ. 
 
Κι αν νοςταλγεί κάποιασ 
και λφπθ αν βαςτάει, 
παλιά του τζχνθ κόςκινο, 
μια ‘γκλίτςα ασ κρατάει! 
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Ο κφριοσ “τάδε” απζκτθςε  
εςχάττωσ νζα .. βίτςια 
του πλουτιςμοφ ςυνζπειαι 
παράξενα καπρίτςια!!! 
 
Θθτεφςασ ζτθ τζςςαρα 
και κτιςασ κατςαρόλα 
αν ιτο και δθμοφιλισ 
τότε κα τά’χε όλα ! 
 
Σκεφκείσ, ορκϊσ, πωσ ςιμερα 
τθσ μπάλλασ άρχει θ λόξα 
τθσ Α.Ε.Μ. γίνετ’ αρχθγόσ 
για ‘ αποκτιςει ...δόξα! 
 
“Εμπρόσ ω! Συμπολίτεσ μου 
(κατ’ όνομα και μόνο) 
τθν Α.Ε.Μ. ν’ αναβάςουμε 
κι Εγϊ κα τα πλθρϊνω” ! 
 
“Κοντφλια κε να κόψουμε, 
και πικανόν ...κεφάλια, 
ςαν αρχθγόσ υπόςχομαι 
ςτολάσ και ...ςερβιτςάλια14! 
 
“Κι αν ανεβοφμε ςτα ψθλά 
ςε με κα το χρωςτάτε, 
ςτα ίδια όμωσ αν μείνουμε 
ςτο ...διάολο να πάτε” ! 
 
“Κι αυτό γιατί ποδόςφαιρο 
δεν ξζρω τι ςθμαίνει 
και το πετςί πουν’ ςτρογγυλό 
ςε ποία ...τρφπα μπαίνει! 
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“Και απορϊ γιατί φοροφν  
οι παίκτεσ τζτοια ροφχα... 
όςο εγϊ κα διοικϊ 
κα βάλουνε τςαροφχια”! 
 
Ω! Τάλαι Α.Ε.Μ. κλιβερά 
κατζςτθσ ομαδοφλα, 
με γθραιά μοιάηεισ γυνι 
που κιτευςε ωσ ...τςοφλα! 
 
Και τϊρα που απζκτθςεσ 
και αρχθγό με φόντα, 
κα μπεισ ςτθν Β’ Εκνικι 
από καμμία ...ςπόντα. 
 
Κι ο αρχθγόσ ςου ίςωσ βρει, 
ςτα πρϊτα ςου τα βιματα, 
αυτό που λαχταρά πολφ ... 
τινά ...χειροκροτιματα! 
 
Με τθ χεροφκλα τθν πλατειά 
κα χαιρετά τα πλικθ, 
για νά ‘βρει θ μπάλλα το πλεκτό 
και τα δεινά τθν λικθ! 
 
Για να χτυποφν ςτα γιπεδα 
τθν μπάλλα με ...μανία, 
ασ ηωγραφίςει πάνω τθσ 
μια ...προςωπογραφία ! (του). 
 
Κι ίςωσ να μάκει κάποτε 
πότε χτυποφν αράουτ, 
κα πρζπει όμωσ να του πουν 
...ό ίδιοσ ιταν  ΑΟΥΤ ! 
 
Τθσ πόλθσ κι αν απζκτθςε 
δολίωσ ...κοπυράϊτ... 
τα γκολ που χρόνια ζβαηε 
ιταν ςαφϊσ ...οφςάϊτ ! 
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Σθμειωκιτω, είμαςτε 
όςο ποτζ εν ...τάξει 
και ζχουμε τον Διμαρχο 
μθ βρζξει και μθ ςτάξει ! 
 
Τον κυρ-Διμαρχο αγαπάμε 
εξ ονφχων ζωσ ...μυςτάκων 
και δεν πρζπει να πιςτεφει 
πωσ του ςκάβουμε τον λάκκον ! 
 
Αν μασ φφγει που κα βροφμε 
άνδρα τόςον ευτραφι ... 
που ‘χει κάνει επενδφςεισ 
κατά τρόπο ευφυι ; 
  
Κι αν μασ φφγει που κα βροφμε 
Διμαρχο τόςο παχφ, 
που φροντίηει για τθν μάςα 
κι ζχει αφιςει εποχι ; 
 
Ροιοσ κα φζρνει εισ τθν πόλιν 
ςκουπιδιάρα καινουργι, 
ποιοσ κα κάνει χοιροςτάςια 
κι άλλα ζργα ... ευαγι ; 
 
Ροιοσ κα ντφνει ςκουπιδιάρθ 
με ολόλευκθ ςτολι, 
ποιόσ κα βάηει νζα τζλθ 
ςτων φτωχϊν τθν κεφαλι ; 
 
Ροιοσ χαμόγελα κα δίνει 
ςτουσ πιο πάνω του πολλά, 
ποιοσ τον κόςμο κα τον γράφει 
ςτα παποφτςια τα παλιά ; 
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Ροιοσ κα κάνει ταξιδάκια 
ςτθν “φιλτάτθ” Αμερικι, 
ποιοσ κα ζχει τθν κουτάλα, 
ποιοί κα ςφίγγουν τα βρακί ; 
 
Γι’ αυτό και μεισ τον “αγαπάμε” 
κι ζχουμε περί πολλοφ, 
κάποιον που ‘ναι πολυπράγμων 
μόνον μζχρισ ...αφαλοφ ! 
 
Και ελπίηουμε ςαν φτιάξει 
του Δαςκάλου15 προτομι, 
να ακοφςει και τθν πόλθ 
που ηθτάει μια ... μαμμι ! 
 
Ω ! Σωτιρα τθσ φιλτάτθσ 
Ρόλεϊσ μασ Ιεράσ 
θ χεροφκλα τθσ ςτοργισ ςου 
είν’ πολφ βαρειά για μάσ. 
 
Απελκζτω αφ’ θμϊν  
και τοφτο το ποτιριον 
μπολιάρθσ Διμαρχοσ θμϊν 
αποτελεί ... μυςτιριον !!!  
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Ρροβλιματα υφίςτανται 
εκείκεν των κωνϊπων 
και για να γίνω πιο ςαφισ... 
ςτισ ρίνεσ των ανκρϊπων. 
 
Σουτζςτιν ζγινεν εςχάτωσ 
πολφ αντιληπτόν 
πωσ αναπνζουμε αζρα 
καθ’ όλα “καθαρόν” ! 
 
Του Δεςπότου αποφανκζντοσ 
πωσ η πόλισ κατελώνει 
ςυν Θεϊ ποιϊν κι αυτόσ 
εκ του τοίχου τον ... ξθλϊνει ! 
 
Κι αναρωτιζται τθσ Ακινασ 
ο θμεριςιοσ ο τφποσ 
“γιατί ςτην Ιεράν την πόλιν 
τοιοφτοσ να υπάρχει ρφποσ” ; 
 
Ρροφανϊσ λόγω του ότι 
... όπου βγάηεισ τον χοβιόν 
εισ τθν τρφπα που αφινεισ 
μπαίνει πάντοτε ...νερόν ! 
 
Για τουσ κοινοφσ καρρϊ κνθτοφσ 
μακριά είναι το Τριϊδιο 
και όταν φκάςει ίςωσ δοφνε 
τθν μπόχα ςαν ... ιώδιο ! 
 
Για να μθν τρϊμε τα ςκλεποφνια 
το ςτόμα ζχουμε κλειςτό, 
ασ κλείςουμε τϊρα και τθ μφτθ 
και ότι άλλο ... είν’ ανοιχτό ! 
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Εκτόσ αυτϊν, καλό και άλλο 
μζτρο παλιό κι ... ανζξοδο, 
να κυμθκοφμε τουσ προγόνουσ 
και να  κάνουμε ΕΞΟΔΟ ! 
 
Κι ενϊ όλοι οι κάτοικοι 
μιλάνε για τθν βρϊμα 
θ μυρωδιά ςτον Διμαρχο 
δεν ζφταςε ακόμα ! 
 
Και τοφτο είναι πικανόν 
γιατί θ μπόχα πλιττει 
όςουσ πατάνε εισ τθν γθν 
κι ζχουν κοντι τθ μφτθ ! 
 
Οταν φκάςει θ κατζλα 
και ςτου Διμαρχου τθ μάπα 
κά ‘χουν βγάλει τα ρουκοφνια 
και το ςτόμα μασ ... αλάπα ! 
 
Μζχρι τότε φίλτρο ασ βάλουν 
νάναι θ μφτθ τουσ κλειςτι 
όπωσ είναι και το ςτόμα 
κι ζχουν κάνει ..τουμπεκί! 
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Ραραπομπζσ 
 

                                                 
9
 γελαδάρθσ: Ο πολυπράγμων κφριοσ κεολόγοσ, πλθν του ιδιωτικοφ ςχολείου που 

διατθροφςε ςτθ Μακρυνεία,είχε ανοίξει και κτθνοτροφικι επιχείρθςθ! Μζγασ είςαι 
Κφριε! 
10

 γουροφνια: Τθν εποχι εκείνθ βριςκόταν ςε εξζλιξθ ζνα πρόγραμμα για τθν διάδοςθ 
τθσ κατανάλωςθσ του χοιρινοφ κρζτοσ και δίνονταν αβζρτα δάνεια για ιδρφςεισ 
χοιροτροφικϊν μονάδων. Πςοι ιταν ςτα «πράγματα» ζπαιρναν δάνεια με ςυνοπτικζσ 
διαδικαςίεσ και ανεξάρτθτα από το κφριο αντικείμενο απαςχόλθςισ τουσ. Ρολλά από 
τα χοιροςτάςια που ςτικθκαν ιταν, φυςικλ, «μαϊμοφδεσ» και  τα δάνεια 
...καλαςςοδάνεια! Ο κεολόγοσ, λοιπόν, διοριςμζνοσ διμαρχοσ βρικε τθν ευκαιρία να 
γίνει και χοιροτρόφοσ. Κςωσ να ιταν και το ιδανικότερο αντικείμενο για τον ίδιο! 
11

 Κουχιάσ, ο: πρόκειται για τον Γιάννθ Κουχιά (παρατςοφκλι των Δροςοπουλαίων) 
που είχε το βενηινάδικο, ακριβϊσ μπροςτά ςτθν Ρφλθ. Ρροφανϊσ ο Διμοσ κα 
προμθκευόταν καφςιμα από το πρατιριο και κακυςτεροφςε τθν πλθρωμι τουσ. 
12

 Γιώργοσ: πρόκειται για τον ςυγχωρεμζνο Γιϊργο Γοργορίνθ, τον «ιρωα» τθσ 
«Ρρωκτονιάδασ» που διακαϊσ επικυμοφςε να διοριςτεί ...χαλίφθσ ςτθ κζςθ του 
χαλίφθ-Βοφλγαρθ. Εισ μάτθν όμωσ, είτε γιατί δεν είχε τισ απαραίτθτεσ διαςυνδζςεισ, 
είτε επειδι, λόγω του «ελαττϊματόσ» του, είχε ιδθ εκτεκεί τα μάλα ςτθν τοπικι 
κοινωνία. Το «καλλιτεχνικό» του παρατςοφκλι ιταν «Συλβάνα». 
13

 αποχζτευςθ: Το Μεςολόγγι μζχρι και τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’60 δεν είχε 
αποχετευτικό δίκτυο. Τα ςπίτια είχαν βόκρουσ, που άδειαηαν με «αχόρταγουσ», ενϊ 
τα φτωχότερα από αυτά, ιδίωσ ςτισ παρυφζσ τθσ λιμνοκάλαςςασ, βολεφονταν με τισ 
λεγόμενεσ «βοφτεσ». Ην δε βοφτα δοχείον λευκοςιδθροφν (κοινόσ ντενεκζσ) ζνκα 
ςυνελζγοντο τα προϊόντα αφόδευςθσ του οίκου για να οδθγθκοφν εν ςυνεχεία ςτθ 
κάλαςςα. Κάποιοι, «νοςταλγοί» ι φίλα προςκείμενοι ςτον χουντοδιμαρχο, 
προβάλλουν  μονίμωσ το ζργο τθσ αποχζτευςθσ ςαν τθν ...μεγάλθ «παρακατακικθ» 
τθσ επάρατθσ περιόδου ςτθν πόλθ, λεσ και το Μεςολόγγι δεν επζπρωτο να αποκτιςει 
αποχζτευςθ άνευ ...ςκωροδθμάρχου! Ταυτόχρονα, αποςιωποφν τθν καταςτροφι που 
ζγινε, κατά τθν ίδια περίοδο. ςτθ λιμνοκάλαςςα, και ιδίωσ ςτα ςθμεία που 
περιζβρεχαν τθν πόλθ, με αποτζλεςμα τθν αιςκθτικι και περιβαλλοντικι αλλοίωςι 
τθσ ςτο διθνεκζσ. 
14

 ςερβιτςάλι, το: δοχείο νυκτόσ 
15

 Δαςκάλοσ: μζςα ςτα όνειρα του χουντοδθμζρχου ιταν και θ καταςκευι ενόσ 
μνθμείου ςτον «άγνωςτο δάςκαλο». Ρικανόν να φανταηόταν τον εαυτό του ςτθ κζςθ 
του μοντζλου! 



 
 


