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ηε κλήκε 

ησλ αγαπεκέλσλ κνπ δηνζθνύξσλ 

 

 Ζιία Παζζίζε 

 θαη  

Νίθνπ Μνζρόπνπινπ 

 

κε ηελ παξάθιεζε… 

πσο αλ εθεί ζηηο ακπνιηέο ηνπ άιινπ θφζκνπ 

ιάρεη θαη βξνπλ ζην δξφκν ηνπο 

εθ ησλ Μνηξψλ ηελ Άηξνπνλ, 

πξνηνχ ηελ ηξέςνπλ ζε θπγή, 

λα ηελ πιαθψζνπλ ζηηο κπνπληέο 

ηε αξσγή ηνπ Κψζηνλ 

θαη λα ηεο πνπλ εθ κέξνπο κνπ 

πσο είλ’ εμψιεο 

ζθξφθα.… 
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Δθεί πνπ κάζακε ηηο κλήκεο 

λα ηζηνξνχκε 

κε ηνλ θαηξφ 

νη κλήκεο γίλαλε Ηζηνξία. 

 
Νίθνο Αλησλάηνο 
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Θεξκέο επραξηζηίεο 

ζε φινπο ηνπο θίινπο 

πνπ ζέιεζαλ λα κνηξαζηνχλ καδί κνπ 

ην «άρζηο» απηήο ηεο έθδνζεο, 

φπσο κνηξαδφκαζηαλ ζηα ζάιηζηλα 

ςσκί, ραξέο θαη πίθξεο.... 

 

                                                     Μ.Π. 

 

 



 

 

 

ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ 
 

Ο Μάθεο Παζζίζεο (θαηά θφζκνλ «ΦΑΝΟ», εθ ηνπ 

νκσλχκνπ εληχπνπ) εξξίθζε ππφ πειαξγνχ (θαηά ηηλαο εθδνράο 

ππφ …θαιαξίδνο) ζηελ νδφ Καλνχηα 5 (κεζνηνηρία κε 

Σαηαξνχλα) θαηά ηελ απνθξάδα εκέξα ηεο 25εο Οθησβξίνπ ηνπ 

Μπαηηξίνπ έηνπο 1948. Σν ζρεηηθφ νίθεκα, θαίηνη εθξίζε 

…γθξεκνηζαθηζηένλ, παξακέλεη εηζέηη ζηε ζέζε ηνπ, θάλνληαο 

αληηθάκαξα ζηα θαζεκεξηλψο εμαθαληδφκελα «δηαηεξεηέα»! 

Δβαπηίζζε εηο ην ηζφγεηνλ Κίηζνπ, ηνπ απέλαληη 

δησξφθνπ ηεο ηδίαο νδνχ παξά ησ Αγίσ ππξίδσλη, απφ ηνλ 

Παπα-Γηψξγε, επί λεσθνξίαο ηνπ θπξ-ηαχξνπ θαη επί Καππέ 

εηο ην δεμηφλ ςαιηήξηνλ. Δγαινπρήζε (κε ...γάια ζθφλε) ηαηο 

θξνληίδαηο ηεο UNRRA θαη ηε εθπαηδεπηηθή αξσγή ηεο 

Μαθαξνλνχο. Φάιηζνο εθ γελεηήο, απεβιήζε δηα παληφο απφ 

ηελ ζρνιηθήλ ρνξσδίαλ, κφιηο εηο ειηθίαλ επηά εηψλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηαλ ησλ δνθηκψλ ηνπ άζκαηνο «ιεκνλάθη κπξσδάην», 
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γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ κεηέπεηηα ελαζρφιεζίλ ηνπ, σο 

γεσπφλνπ, κε ηα εζπεξηδνεηδή.  

Γελ δηεθξίζε εηο ηνπο ζηίβνπο θαη ηα εθαιηήξηα, δελ 

δηήιζελ απφ πξνζθφπνπο θαη ςαιηήξηα. πκκεηείρε ειάρηζηα εηο 

ηαο παξειάζεηο ησλ εζληθψλ επεηείσλ σο εθ  ηεο αδπλακίαο ηνπ 

λα ζπκβάιιεη …επαξθψο εηο ηελ δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 

εζληθήο ππεξεθαλείαο εηο ην θνηλφλ, ελψ εηο ηαο γπκλαζηηθάο 

επηδείμεηο πξνζέθεξε ηα κέγηζηα δηα ηεο απνρήο ηνπ, γεγνλφο 

πνπ απνηεινχζε αλέθαζελ ηνλ θξπθφ θαεκφ ηνπ ελδφμνπ 

γπκλαζηνχ Κνχπα. 

Ο εγθιεηζκφο ηνπ επί δίσξνλ εηο ην κπαιανχξνλ ηνπ 

Ληκεληθνχ, κεηά ηνπ αξρεγνχ ηνπ (Πεξηζηξεκπφλα), επί 

ιηκελαξρίαο Σξεκπέια, δηα παξάλνκα ληηλέιηα εθ ηεο θνππαζηήο 

ηνπ εκηβπζηζκέλνπ «θαξαβηνχ» εηο ηελ νκψλπκνλ ζέζηλ ηνπ  

βπζνθνξνπκέλνπ ηφηε ιηκέλνο, θαζψο θαη αη ζθαιηάξαη εθ ηνπ 

πεθσηηζκέλνπ ρσξνθχιαθνο Λαηκνχζα δηα κεζεκβξηλά (νκνίσο 

παξάλνκα) παηηλάδ επί ιάζπεο ελ ησ γεηηνληθψ ζαιηζίλσ, ζα 

εδχλαλην λα απνηειέζνπλ ηεθκήξηα αληηεμνπζηαζηηθήο δξάζεο, 

ηαχηα δε ζπλεπηθνπξνχκελα θαη κε ηελ ...αληηζηαζηαθήλ ηνπ 

ηνηαχηελ, εθπεθξαζκέλε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θπξ-Γηψξγνπ, 

θαηά ηελ επνρήλ πνπ αληηζηξαηεχεην ηνλ  ζενιφγνλ-Γήκαξρνλ, 

πηζαλψο λα ηνπ εμαζθάιηδαλ θαη πνιηηηθήλ ζηαδηνδξνκίαλ, ηελ 

νπνίαλ φκσο απεπνηήζε κε γελλαηφηεηα αθνχ θάηη ηέηνην ζα 

απεζάξξπλε κειινληηθνχο θεξέιπηδεο πνιηηηθνχο φπσο ε 

Εάκπηα, ε Μνχηα θαη άιινη, νη νπνίνη δηέζεηαλ αγσληζηηθφηεηα, 

παξάζηεκα, αλάζηεκα, πξνθίι, εηζέηη δε θαη αλθάο, ππφ 

...νξηζκέλελ γσλίαλ θαη θσηηζκφλ. 

Ζ απνηπρία ηνπ σο (πεξηπιαλσκέλνπ) ηεξκαηνθχιαθνο, 

ηδίσο κεηά ηελ δχζηλ ηνπ ειίνπ, εηο ηα ελ ζαιηζίλνηο ηνπξλνπά, 

ηνλ έθεξε εηο ηα πξφζπξα ηεο πεξηζσξηνπνηήζεσο θαη δελ 

γλσξίδνκελ ηη έκειε γελέζζαη εάλ δελ ηνλ εθψηηδελ ν πξαζηάηεο 

ηνπ Αγηνο, ν Ατ-πκηφο, λα αζρνιεζεί κε ηελ 

“δεκνζηνγξαθίαλ”, ηδξχνληαο ηνλ «ΦΑΝΟΝ» (ηελ κφλελ αμίαλ 

ιφγνπ εληνπίαλ “εθεκεξίδαλ”) φζηηο αλέζπξε ην επάγγεικα απφ 

ηνλ βνχξθνλ θαη ηνλ Λεγνχξαλ απφ ηελ αθάλεηαλ.  

Mεξηθά ρξφληα αξγφηεξα (1966) θαη επεηδή απέηπρε λα 

απνηχρεη εηο ηαο εμεηάζεηο ηνπ ιεγνκέλνπ Αθαδεκατθνχ, 

αλερψξεζελ δηα ην Κιεηλφλ Αζηπ, αθνινπζψληαο 

επαγγεικαηηθψο ηα ρλάξηα ηνπ Μάηηα, ηνπ Γθνχθπ, ηνπ 
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Κνινθχζα, ηνπ Φνχθνπηνπ θαη άιισλ επηθαλψλ ηνπ είδνπο, 

γεγνλφο πνπ εζήκαλε θαη ηελ έλαξμηλ ηεο ... θαζνδηθήο πνξείαο 

ηνπ θιάδνπ, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξνλ. Τπεξέηεζελ εηο 

ην ζηξάηεπκα σο αλζππνθαληάξνο ηνπ Ππξνβνιηθνχ θαη 

δηεθξίζε εηο ην θαζάξηζκα ηεο ιακαξίλαο δη‟ ακκνβνιήο, 

θαηάθεξε δε απνιπφκελνο (ην 1974) λα επηθέξεη θαη ηελ 

απφιπζηλ ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ επηθάλεηα! Ακέζσο κεηά εζρνιήζε κε ηελ 

θαηαπνιέκεζηλ ησλ δεκνθηιψλ εληφκσλ δάθνπ θαη αθξίδνο ελψ 

ζηελ ζπλέρεηα ζπλέβαιελ εηο ηελ γεσξγηθήλ ππαλάπηπμηλ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ Κηάηνπ, Οιπκπίαο θαη Πφξνπ, γηα λα 

θαηαιήμεη ηειηθψο εηο ηελ Πιαηεία Βάζεο (Βάζε θαη‟ άιινπο, 

βαζεηά γηα φινπο) έλζα νπθ έζηηλ ήιηνο, εκέξα  θαη πξνθνπή, 

αιιά ζθσξ αηειεχηεηνλ.  

Μεηά ηνλ απηνεμνξηζκφ ηνπ εηο Αζήλαο έπαπζε λα 

...μπξίδεηαη ζπζηεκαηηθψο θαη εκθαλίδεηαη εηο ηελ γελέηεηξά ηνπ 

θαηά ηαο Μεγάιαο Παξαζθεπάο θαη εθινγάο (δεκνηηθάο ηε θαη 

γεληθάο), απνθεχγσλ επηκειψο ηελ δεκνζηφηεηα, πιελ ηεο 

αλαγθαίαο ηνηαχηεο δηα ηελ θαηαλάισζηλ νχδνπ, απαξαηηήηνπ 

δηα ηελ δηαηήξεζηλ ελφο αμηνπξεπνχο ΡΖ ζηνλ νξγαληζκφ θάζε 

γεγελνχο Μεζνινγγίηνπ.  
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«ΣΑΛΤΣΙΝΙΑΔΑ» 

ΣΟ «ΔΠΟ» ΣΖ ΔΦΖΒΔΗΑ ΜΑ 
 

Καη λα κελ κνπ δεηνχζε ν  Μάθεο  λα πξνινγίζσ  ηελ 

«αιηζηληάδα»,  λνκίδσ πσο ζα ηνπ ην πξφηεηλα εγψ. Κη απηφ, 

γηα πνιινχο ιφγνπο,  απ‟ ηνπο νπνίνπο νη  θπξηφηεξνη είλαη νη 

αθφινπζνη ηξεηο : Πξψηνλ  γηαηί είκαη  απφ  ηνπο πην παιηνχο  

«θαλ» ηνπ «Φαλνχ», δεχηεξνλ γηαηί ν δεκηνπξγφο ηήο  

«αιηζηληάδαο» «κεινπνίεζε» - θαη ζπκπιήξσζε -  ηφζν σξαία 

ηα «άξξπζκα»  παξαηζνχθιηα  κνπ θαη  ηξίηνλ  γηαηί  είκαη 

θαηάιιειε λα εθηηκήζσ ηελ ηέρλε ηνπ,  αθνχ έρσ θάλεη …. 

εηδηθέο  ζπνπδέο ζε  Μεγάιε  ηνπ Γέιηνπ ρνιή, κηα  θαη 

κεγάισζα θνληά ζε «κεηξ» ηνπ είδνπο, φπσο ήηαλ ν Παληειήο, 

ν Απνζηφιεο θαη ε Δηξήλε, η‟ αδέιθηα ηεο γηαγηάο κνπ απ‟ ηε 

κεξηά ηεο κάλαο κνπ. Οη «θαζεγεηέο»  κνπ απηνί  θαη 

εθπξφζσπνη  ηνπ κνλαδηθνχ  κεζνινγγίηηθνπ ρηνχκνξ  είραλ φια 

ηα ζηνηρεία  ηνπ ηαιέληνπ ηνπ Μάθε (ή κάιινλ απηφο έρεη ηα 

δηθά ηνπο, κηαο θη είλαη  κεηαγελέζηεξνο – δελ έρεη ζεκαζία  αλ 

δελ ηνπο γλψξηδε
. 
 ην Μεζνιφγγη  είλαη κηα  «θνιπκβήζξα»), κε 

ηε δηαθνξά πσο απηνί  δελ  άθεζαλ έξγν γξαπηφ  αιιά 

απηνζρεδίαδαλ  γηα κηα κφλν παξάζηαζε –  φπνπ  έπαηδαλ  θαη 

ηνλ θεληξηθφ ξφιν. Σα ζηνηρεία απηά  είλαη ε ζοβαρόηεηα (φινη 

νη κεγάινη θσκηθνί  είλαη ζνβαξνί),  πνπ δελ μέξεηο  ηη εγθπκνλεί  
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θαη πφηε  ή πνπ  ζα γελλήζεη, ε επηιεθηηθή  παραηερεηικόηεηα 

πνπ,  κέζα απφ  ρίιηα εμσηεξηθά θαηλφκελα, βξίζθεη πνην είλαη 

ην πην ραξαθηεξηζηηθφ  ηνχ άιινπ  (ή θαη  ην δηθφ ηνπ, γηαηί ν 

θαιφο θσκηθφο ζαηηξίδεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ), θη αλ απηφ  είλαη 

ζηξαβφ – «travers», φπσο  αθξηβψο έιεγε  θαη ν Μνιηέξνο, – 

επηθεληξψλεηαη πάλσ ηνπ θαη, δνπκάξνληαο, ην κεγελζχλεη σο 

ηελ σπερβολή. Άιιν ζηνηρείν  ησλ  θσκηθψλ απηψλ  είλαη ε 

ηθαλφηεηα  λα ζσνουίδοσν  πξάγκαηα  θαη θαηαζηάζεηο, λα ηα 

θέξλνπλ  σο ηα άθξα  θαη λα πεξηγξάθνπλ  ρσξίο λα 

θαηνλνκάδνπλ (π.ρ.  «βεηεξάλνο  ηεο καπξίιαο», φπσο έρεη 

γξάςεη  γηα θάπνηνλ ν Μάθεο, θη  φπνηνο  είρε θαηαιάβεη 

θαηάιαβε), έηζη πνπ ην αζηείν λα γίλεηαη θαηαλνεηφ κφλν απ‟ 

φζνπο  έρνπλ ηελ αλάινγε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, εμππλάδα – ή 

αίζζεζε  ηνπ ρηνχκνξ.  

Γη‟ απηφ  θαη νη δέθηεο  ηνπ ρηνχκνξ απηνχ – πνπ είλαη,  

φπσο  ιέεη  θαη ν Μάθεο, «δηα  ηνπηθήλ  ρξήζηλ» – απνηεινχλ  

θάηη ζαλ καζσλεία, ηα κέιε ηεο νπνίαο  ζπλελλννχληαη   κ‟ έλα 

δηθφ ηνπο  «ηδίσκα»,  κ‟ έλα λεχκα ή αθφκα  θαη κ‟ έλα  - ππφ 

εηδηθή γσλία - βιέκκα.  

(Αο  κελ μερλάκε φηη  θη ν  - πνιχπαζνο – Αξηζηνθάλεο 

σπαινιζζόηαν  πξφζσπα  θαη γεγνλφηα  πνπ κφλν νη Αζελαίνη 

ήμεξαλ θαη κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ  (γη‟ απηφ θαη νη 

παξαζηάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ ζα  ‟πξεπε λα ζπλνδεχνληαη κε 

εηζαγσγή θαη ζρνιηαζκφ ηνπο θαη φρη  λα αξθνχκαζηε ζηε  

κνχληδα  θαη ζηνλ θαιιφ ή λα θαηαθεχγνπκε ζε κεηαπνηήζεηο  

επί ην ζεκεξηλφηεξνλ, πνπ θάλνπλ ζην ηέινο ην έξγν αγλψξηζην. 

Σν αζηείν  δελ είλαη – δπζηπρψο -  δηαρξνληθφ
. 
 έρεη ηελ επνρή 

ηνπ). 

Ζ ζεία  Δηξήλε ινηπφλ πνπ πξφιαβε  ηηο πξψηεο εθδφζεηο  

ηνπ «Φαλνχ»   είρε απνθαλζεί πσο ν Μάθεο – πνπ δελ γλψξηδε –  

ήηαλ «καέζηξνο», πνπ έπξεπε  φκσο βέβαηα  λα ηνλ δηαβάδνπλ  

φζνη  θαηαιάβαηλαλ  θη φρη  ηα «θνχηζνπξα»  ή «άιαια» (έηζη 

έιεγε  ε ζεία Δηξήλε  ηνπο κε  έρνληεο ρηνχκνξ, απηνχο πνπ δελ 

θαηαιάβαηλαλ  ηηο θσκηθέο θαηαζηάζεηο θαη γεληθά,  ηνπο 

άζρεηνπο  κε ην πλεχκα  ηνπ Μεζνινγγίνπ,  πνπ ηνπο 

απνθαινχζε επίζεο   θαη «θξπφθσινπο»  ή «αρεξέληνπο»).  

Μ‟ άξεζε  λα ζπκάκαη  ηελ θξίζε  ηεο  γηα ην 

κεζνινγγίηηθν ρηνχκνξ ηνπ Μάθε. Μνπ έθεξλε  πάληα ζην 

κπαιφ  ηελ παξαίλεζε ηνπ Καβάθε πξνο ηνλ  πνηεηή Ραθαήι :         
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«….. νη ζηίρνη  ζνπ  έηζη  λα γξαθνχλ  

πνπ λα  ’ρνπλ, μέξεηο,  απφ ηε δσή καο  κέζα ησλ,   

πνπ θη ν ξπζκφο  θη ε θάζε θξάζε  λα δεινχλ 

πνπ γη’ Αιεμαλδξηλφ  γξάθεη Αιεμαλδξηλφο»
.  

θη έιεγα,  παξαθξάδνληαο, πσο ζηα έξγα ηνπ Παζζίζε, 

είλαη  θαλεξφ «πνπ γηα Μεζνινγγίηεο γξάθεη  Μεζνινγγίηεο» – 

έηζη, κε Μ θεθαιαίν !.  

κσο -  αλαξσηηέκαη ηψξα  - γηα φινπο ηνπο 

Μεζνινγγίηεο; Απφ θαηξφ είρα αξρίζεη λα ακθηβάισ, φζν ην 

ζθεθηφκνπλα.  

Πξψηα – πξψηα  ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Μεζνινγγίνπ  

πνπ μέξακε δελ ππάξρεη. Οχηε  ην ηνπίν, ν ρψξνο, νχηε νη  

άλζξσπνη. Σν ηνπίν αιινηψζεθε, ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο 

πιαηείεο… έρνπλ αιιάμεη  ηα θψηα,  ηα ζπίηηα  έπαζαλ 

γηγαληηζκφ θη νη άλζξσπνη έρνπλ κεηνηθήζεη :  άιινη ζηελ 

Αζήλα  θη άιινη ζηνπο νπξαλνχο. Κη χζηεξα,  απ‟ απηνχο πνπ 

κέλνπλ – ν Μάθεο  ην μεθαζαξίδεη – ην βηβιίν απεπζχλεηαη «ζε 

Μεζνινγγίηεο ηεο γεληάο ηνχ ζαξάληα θαη  ηνχ πελήληα», θη απ‟ 

απηνχο  πάιη,  ζ‟ φζνπο  έδεζαλ «κεηαμχ ςαξαγνξάο θαη 

ζαιηζίλσλ, ζ‟ φιε  ηε δηαζηξσκάησζε ηεο Κάησ Αγνξάο» (θη 

απηφ,  θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ είλαη,  ηπραίν
.  

γηαηί ην ηκήκα 

απηφ ηνπ Μεζνινγγίνπ  είλαη  ην πην θνληηλφ ζηε ζάιαζζα, θη ε 

ζάιαζζα, φπσο μέξνπκε πιαηαίλεη ην κπαιφ). Οη  έμσ απ‟ ηελ 

πεξηνρή απηή, είηε ζην ρξφλν, είηε ζην ρψξν δελ κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ  ηα αζηεία  ηεο «αιηζηληάδνο» (νη πξψηνη) ρσξίο  

επεμήγεζε  –  θη ε επεμήγεζε ζθνηψλεη  ην αζηείν – ή δελ 

γλσξίδνπλ  ηνπο θψδηθεο  (νη δεχηεξνη), δελ είλαη κπεκέλνη  ζην 

ηδίσκα  ηεο …. Φηιηθήο Δηαηξείαο  ηεο ακπνιηάο.  

Σξίηε  πξνυπφζεζε  γηα λ‟ απνιαχζεηο  ζε βάζνο  ηε 

«αιηζηληάδα»  είλαη λα έρεηο  έλα «πιαθφλ» – ή κάιινλ έλα 

ππεξπςσκέλν  «πιαλζέ» - γξακκαηηθψλ γλψζεσλ : λα έρεηο  

κπαηλνβγεί επί καθξφλ – έζησ  θαη κπατιληηζκέλνο – ζηηο  

αίζνπζεο  ηεο Παιακατθήο  ή ηνπ  Θειέσλ,  λα  ‟ρεηο 

παξαθνινπζήζεη – έζησ θαη κηζνθνηκηζκέλνο – ηηο παξαδφζεηο  

ηνπ Αγαιηψηε, ηεο Αιεμαλδξάηνπ ή ηνπ Καξηάλνπ, λα  ‟ρεηο 

θιεξηάξεη κε ηνλ κεξν, λα μέξεηο ηα ηεξηίπηα ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Έηζη  κφλν κπνξείο  λα εθηηκήζεηο  ηελ 

επξεκαηηθφηεηα  ηνπ Μάθε, ην θσκηθφ  ηεο ζχδεπμεο π.ρ.  ηνπ 
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«κεγαινπξεπνχο»  επηζέηνπ «κέιαο»  («κέιαο δσκφο» – 

«κειαλνρίησλ») κε ην ηαπεηλφ νπζηαζηηθφ  «ζψβξαθν», ή  ηνπ 

αξραηνπξεπνχο  επηζέηνπ «έκπιεσο»  κε ην «καξέ»  ηεο 

Ηζκήλεο. Καη πάλσ  απ‟ φια,  λα γειάζεηο κε ηνλ  παξαιιειηζκφ  

ησλ εξστθψλ  επψλ ηνπ Οκήξνπ  θαη ηνπ Βηξγηιίνπ, «Ηιηάδα» 

θαη «Αηλεηάδα», κε ην … έπνο ηνπ ζαιηζίλνπ.  

Αιήζεηα,  ηη  ήηαλ γηα καο ην ζάιηζηλν; Ήηαλ  

αλαληίξξεηα  έλαο ηφπνο καγηθφο. Μηα δηαξθήο θαη ρσξίο 

πεξίθξαμε παηδηθή – θη εθεβηθή -  ραξά,  γηα παηδηά  πνπ δελ ηα 

είραλ επλνπρίζεη ν ηερληθφο πνιηηηζκφο θαη νη γνλείο ηνπο, 

παξέρνληάο ηνπο ηα πάληα, αιιά ήηαλ ειεχζεξα  λα 

θαληάδνληαη, λα επηλννχλ  θαη λα θηηάρλνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο, 

λα δξνπλ  θαη λα εμειίζζνληαη  inter pares (κεηαμχ  ίζσλ), γηαηί 

ην ζάιηζηλν  ππήξμε  ν κφλνο ηφπνο  εθαξκνζκέλεο  θαη 

«ππαξθηήο» ηζφηεηαο :  ηζφηεηαο  ζηελ μππνιεζηά,  ηζφηεηαο  

ζην καχξν ζψβξαθν, ηζφηεηαο ζηα μπξηζκέλα θεθάιηα, ηζφηεηαο 

ζηα θαξνχκπαια.  

 Μηα αλνηρηή κηθξή θνηλσλία  φπνπ  ζπλέβαηλαλ ηα 

πάληα. Δθεί παίδνληαλ  φια ηα νκαδηθά  παηγλίδηα (κπάια, 

κπίιηεο, ηζηιίγθη, ακάδεο, ακαδνκπέθηνλν), παηρλίδηα  πνπ δελ 

ρξεηάδνληαλ  «εκςπρσηέο» – κηα θαη ηα παηδηά  είραλ ςπρή λα 

δαλείζνπλ θαη ζ‟  άιινπο –, εθεί ζηήλνληαλ νη θιάξεο γηα ηα 

γαξδέιηα, εθεί γίλνληαλ εμεξεπλήζεηο θαη ιαζπνθαηαζθεπέο απ‟ 

ηνπο πην κηθξνχο θαη κηθξέο ζε ψξεο φρη κεγάιεο αηρκήο – 

ζπλήζσο πξσηλέο –, εθεί γίλνληαλ κάρεο θαη πεηξνπφιεκνη, 

κέρξη πνπ  ζνπξνχπσλε  θαη θάπνηεο καλάδεο  έθηαλαλ  κε 

θαιακίδεο – γηα ηελ πεξίπησζε αληίζηαζεο – θαη κε κεγάιεο 

θσλέο, (κε  πξνεμάξρνπζα ηελ θσλή – θακπάλα ηεο αξρεγνχ 

κηαο νιφθιεξεο  δπλαζηείαο  αληςηψλ,  θπξά – Διπίδαο), θαζψο  

θαη κε ηα θνζκεηηθά  επίζεηα – κεηνρέο  «μεπαησκέλν» θαη 

«μεγθηληαζκέλν» (ιέμε άγλσζηεο εηπκνινγίαο), λα  καδέςνπλ 

ηνπο «ήξσεο». 

 «Γηψξγννν,  έια γξήγνξα ζπίη’. ε  ζέιεη ν παηέξα ζ’..» 

ή «Μαξέ  Ζξαθιάθηααα,  δέθα ε ψξα. Νηζάθ’».  

 Καη ην βξάδπ πηα, φηαλ ηα παηδηά  έθεπγαλ θαη ην 

ζθνηάδη έπεθηε γηα ηα θαιά, ην ζάιηζηλν δσληάλεπε  μαλά απ‟ 

ηνλ έξσηα :  πσο ήηαλ δεζηφ απ‟ ηνλ ήιην  ηεο κέξαο θαη 

θηιφμελν, κε ην  άξσκα ηνπ αιαηηνχ ηνπ θαη ηνπο θπζηθνχο 

θξπςψλεο ησλ αξκπξηθηψλ ηνπ,  άλνηγε  ηελ αγθαιηά  ηνπ  ζηα 
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δεπγαξάθηα. ε επνρή  πνπ  ηα ήζε θαη ε ηερλνινγία 

(απηνθίλεηα ειάρηζηα, «γηα ψξα αλάγθεο», πνδήιαηα 

δπζεχξεηα, ζρεδφλ απαγνξεπκέλα) δελ επέηξεπαλ «ηδηαίηεξεο» 

ζπλαληήζεηο καθξηά κεηαμχ  θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ, ην κφλν 

κέξνο γηα ξαληεβνχ ήηαλ ην ζάιηζηλν. Αγφξηα πνπ είραλ 

«μεζθνιίζεη»  πηα απ‟ ην εκεξήζην  ζάιηζηλν, καζήηξηεο ησλ 

κεγάισλ ηάμεσλ  ή εμσζρνιηθέο - «μεζθνιηζκέλεο» γηα ηνπο 

πνπξηηαλνχο -, ζηξαηηψηεο, λέεο θνπέιεο κεγαιχηεξεο, 

αμησκαηηθνί θη φινη γεληθά νη εξσηεπκέλνη θαη εξσηεχζηκνη, 

έβξηζθαλ εθεί θαηαθχγην, ζηελ αχξα ηεο ζάιαζζαο θαη ζηε 

ζησπή.  

 Να γηαηί ιέσ πσο ην ζάιηζηλν ήηαλ ε θαξδηά ηεο δσήο 

καο.  

 Κη έξρεηαη ηψξα ν Μάθεο θαη ην αλαζηαίλεη. Αλαζηαίλεη  

ην ζάιηζηλν  πνπ έρεη  ραζεί θαη – γη‟ απηφ – έρεη γίλεη πηα κχζνο 

θαη, καδί κ‟ απηφ,  αλαζηαίλεη θαη φιν ην Μεζνιφγγη ηεο 

εθεβείαο καο,  κε ηελ νκνξθηά, ηε γαιήλε θαη ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ,  αθφκα θαη ηνπο πην πεξηζσξηαθνχο,  ηνπο πην – φπσο πνιχ 

ζσζηά ηνπο ιέεη – θειιηληθνχο (ηελ  Σαηαξνχλα, ηνλ νχξζαλ ή 

ηελ Εαιφλαηλα),  πνπ δελ ήηαλ  φκσο  επηθίλδπλνη, δελ 

ρξεηάδνληαλ θακηά «Φπραξγψ», κηα θαη ην θαιχηεξν εξεκηζηηθφ  

ήηαλ  ε  «ήκεξε» δσή καο.  

 κσο  ηελ αλάζηαζε  ηελ αθνινπζεί ε αλάιεςε  θαη ην 

Μεζνιφγγη  ηεο κλήκεο καο  έρεη ζηγά – ζηγά  αλαιεθζεί  ζηνπο 

νπξαλνχο.  

«Σα ίρλε ησλ πεικάησλ καο  

κ’ αιάηη ραξαγκέλα»  

πνπ  

«δσγξάθηζαλ ζηα ζάιηζηλα  

ηα ίρλε ηνπ  θαζέλα»  

έρνπλ απφ ρξφληα ραζεί. Μάηαηα ζα η‟ αλαδεηνχζακε. 

ηε ζέζε ηνπο έρνπλ ρηηζηεί πνιπθαηνηθίεο. Καη  ζη‟ 

Αξαπνγηάιη, φπνπ θειάξπδαλ θάπνηε ηα  δέθα καο ρξφληα, έρνπλ 

θηηζηεί δξφκνη πνπ δελ νδεγνχλ πνπζελά.  

Γη‟ απηφ θαη, πίζσ απ‟ ην  έξγν ηνπ Μάθε, φπσο θαη 

πίζσ απφ θάζε θαιφ επζπκνγξάθεκα, καο παξαθπιάεη  έλα  

δάθξπ. Ο Μάθεο δειαδή, αθνχ καο θάλεη πξψηα λα γειάζνπκε 

κε ηνπο παιηνχο καο  εαπηνχο πνπ ράζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο ηεο θχζεσο, καο θάλεη κεηά λα δαθξχζνπκε 
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απνραηξεηψληαο  ηνλ ηφπν πνπ ράζακε  ζχκθσλα κε ηελ  αλνκία  

ησλ αλζξψπσλ
 
 θαη λα πνχκε  καδί ηνπ  :  

«Υαίξε ρακέλε Πιψζηαηλα  

Σνπ λνπ  εηθνλνζηάζη!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθαθία Κνξδφζε 
Δπίηηκνο Γηδάθησξ ηεο Φηινινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Προλόγοσ …Δπίλογος 

 

Ο ιφγνο ήην ελ αξρή, 

κα …ηνπ πξν-ιφγνπ πίζσ!, 

Σν θείκελφ ζνπ κ’ έθαλε, 

σ! Αθαθία, Κξνίζν! 

 

Μ.Π. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δζπεξηλφο Αλακλήζεσλ  

Μεη‟ Αξηνθιαζίαο 
 

Μεηά ηε ζπγγξαθή ησλ νκεξηθψλ επψλ, ππήξμε έλα ηεξάζηην 

θελφ ζηελ ...«επηθή» πνίεζε. Αθνινχζεζε, χζηεξα  απφ θάκπνζνπο 

αηψλεο, ε ζπγγξαθή ησλ ...θαθν-κνηξηθψλ επψλ, «Πξσθηνληάδνο» ην 

1969 θαη «Βνπιγαξνθηνληάδνο» ην 1971, έξγα κε κεγάιε …ηνπηθή 

απήρεζε ζηελ επνρή ηνπο. Ζ «αιηζηληάο» γξάθηεθε ηξηάληα πεξίπνπ 

ρξφληα αξγφηεξα θαη απειιαγκέλε απφ ηα άγε ησλ «εξψσλ» ησλ 

πξνεγεζέλησλ «έξγσλ», έξρεηαη λα θαηδξχλεη ηελ νκεξία ηεο γεληάο 

καο ζηηο αλακλήζεηο ησλ πξψτκσλ ρξφλσλ ηήο δσήο καο ζην 

Μεζνιφγγη. 

Χο έλαο …παξα-ιφγηνο, θαη ηψξα πηα παιηφο, Mεζνινγγίηεο πνπ 

είρε παηδηφζελ ην κε εηζέηη απνβιεζέλ …ειάηησκα ηνπ «γξάθεηλ», 

αθηέξσζα ιίγν απφ ηνλ ρξφλν κνπ γηα έλα ηαμίδη ζην παξειζφλ, κε ηελ 
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ειπίδα πσο ζα βξσ θάπνηνπο ζπλ-ηαμηδεπηέο, ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ 

παιηψλ κνπ θίισλ. ηα κεηαμχ θαη ελψ βξηζθφκνπλα  ζηα κηζά απηνχ 

ηνπ ηαμηδηνχ, έραζα ηνλ θαιχηεξφ κνπ θίιν, ηνλ αδεξθφ κνπ ηνλ 

Ζιία, θαη έηζη ην ηαμίδη έγηλε Οδχζζεηα κε ηελ Ηζάθε ηδηαίηεξα 

καθξηλή  θαη απφθνζκε… 

Πεξηπιαλψκελνο ζηνπο δξφκνπο ηεο κλήκεο έθηαζα ζην 

Μεζνιφγγη ηεο επνρήο ησλ κεηεκθπιηαθψλ θαη πξνρνπληηθψλ ρξφλσλ 

(1950-1966) θαη πξνζπάζεζα λα αλαζπλζέζσ έκκεηξα, θαη φζν 

γηλφηαλ ζθσπηηθά,  ηα πξνζσπηθά κνπ βηψκαηα θαη αλακλήζεηο κε 

θφλην ηελ ακπνιηά θαη ηε ιηκλνζάιαζζα. ηελ πνξεία απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξέιαζαλ απφ κπξνζηά κνπ θειιηληθέο κνξθέο ηνπ 

παξειζφληνο, άιινηε θνληηλέο θαη άιινηε απφκαθξεο, πάληνηε φκσο 

νηθείεο, πνχ δήηαγαλ, ρσξίο λα ην απαηηνχλ, ηελ θαηαγξαθή ηεο 

εθήκεξεο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ ηφπν πνπ αγάπεζαλ θαη αγαπήζακε, 

ην Μεζνιφγγη. 

Σν βαζηθφ ζθεληθφ είλαη ζηεκέλν κεηαμχ ςαξαγνξάο θαη 

ζαιηζίλσλ. Οη «ήξσεο» πξνέξρνληαη απφ φιε ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε ηεο Κάησ Αγνξάο, θπξίσο. Ζ ζθσπηηθή δηάζεζε 

δηαηεξείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ, ζε θάπνηεο φκσο 

ζηηγκέο ππνρσξεί, πφηε εζθεκκέλα θαη πφηε αζέιεηα, ελψ ε 

κεηαρείξηζε ησλ «εξψσλ» γίλεηαη πάληνηε κε ζπκπάζεηα, ελίνηε 

ιαλζάλνπζα. 

Ζ «αιηζηληάο» απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε Μεζνινγγίηεο ηεο 

γεληάο ηνπ ζαξάληα θαη ηνπ πελήληα, ρσξίο βέβαηα λα …απνθιείεη 

ηνπο λεψηεξνπο ή ηνπο παιηφηεξνπο! Ίζσο ηα βηψκαηα λα δηαθέξνπλ 

απφ γεληά ζε γεληά, ή κέζα ζηελ ίδηα γεληά κεηαμχ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, ζε ηειηθή αλάιπζε φκσο φινη ηνλ ίδην ληαιθά θνπβαιάκε 

πνπ ιέγεηαη Μεζνιφγγη. Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν γξάθηεθε είλαη 

ζρεδφλ ηαπηφζεκνο κε εθείλνλ ηεο «ρεηξνπνίεηεο» έθδνζεο «ΜΔΣΑ 

ΦΑΝΟΤ ΚΑΗ ΑΜΑΓΩΝ» (1997), πνπ είρε θπθινθνξήζεη ζε 100 

πεξίπνπ θσηνηππεκέλα αληίηππα θαη ραξίζηεθε ζε γλσζηνχο θαη 

θίινπο, ελψ έλαο άγλσζηνο αξηζκφο αληηγξάθσλ θπθινθφξεζε κεηαμχ 

ελφο επξχηεξνπ θχθινπ ελδηαθεξνκέλσλ, Μεζνινγγηηψλ θαη κή.  ην 

θεθάιαην «Σο Υρονικό Σοσ ΦΑΝΟΤ» ηεο έθδνζεο απηήο, 

απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ παξαζέησ ακέζσο παξαθάησ, γξάθηεθε πσο...  

«...ζθνπφο ηεο είλαη λα καο μαλαδψζεη ιίγε απφ ηελ αξκχξα ηεο 

ακπνιηάο1  θαη λα καο μαλαθέξεη γηα ιίγν πίζσ ζηελ σξαία ειηθία ηεο 

εθεβίαο, ζε κηα επνρή φκσο πνπ ε δσή ήηαλ, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, 

αξθεηά ή πνιχ δχζθνιε θαη πνπ  ηα φλεηξα δελ πήγαηλαλ ςειφηεξα απφ 

ηα κπηθηφληα2 πνπ εθηηλάζζνληαλ απ’ ηηο εθξήμεηο ηεο αζεηπιίλεο ζηηο 

γνχβεο πνπ ζθάβακε ζηα ζάιηζηλα
3
. Ζηαλ ε επνρή πνπ ε ...ΔΛΒΗΔΛΑ 

ήηαλ ην θπξίαξρν παπνχηζη (κεηά ηελ ...δίζνιε παηνύζα) θαη ην καύξν 

ζώβξαθν από θάκπνη (ή θερξσζκέλν ηζνπβάιη δαράξεσο) ε 
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θπξίαξρνο θαινθαηξηλή πεξηβνιή. Ο άξηνο (ζπαληψηεξνο ησλ 

ζεακάησλ) φηαλ ήηαλ θξέζθνο αλαβαζκηδφληαλ κε ιάδη θαη δάραξε θαη 

φηαλ ήηαλ μεξφο, αθνχ έθαλε καθξνβνχηη ζε κπηθηφλη κε λεξφ, 

βαπηηδφληαλ “ξηγαλάδα” θηινμελψληαο απνηθίαο ειαίνπ, άιαηνο θαη 

ξηγάλεσο. Ο θίηξηλνο ηπξφο, εμεξρφκελνο εθ ιεπθνζηδεξψλ δνρείσλ ηεο 

UNRRA4
, ζπκπιήξσλε ζπρλάθηο καδί κε ην εθ θφλεσο γάια, ην 

ζπαξηηάηηθν δηαηηνιφγην, ελψ ε ιηκλνζάιαζζα ήηαλ ε πιένλ ζπλεπήο 

ηξνθνδφηεηξα, ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο. Οη εχζαξθνη ήηαλ ζπάληνλ είδνο 

θαη ελ πνιινίο ...δαθηπινδεηθηνχκελνη, αθνχ ε πιεηνλφηεο έηεηλε λα 

ηαπηίδεηαη ζσκαηηθά κε ηνπο πνιηνξθεκέλνπο πξνγφλνπο ηεο, ιίγν πξηλ 

απφ ηελ Δμνδν! Σν θπξίαξρνλ είδνο θφκκσζεο ήηαλ ην δηα ηεο “ςηιήο 

κεραλήο” ηνηνχηνλ (ην αληίζηνηρνλ ησλ ζεκεξηλψλ “θξηθηψλ”) δη’ νχ 

αλεδεηθλχνλην ελ πάζε κεγαινπξεπεία φια ηα παξάζεκα ησλ δηελεθψλ 

καρψλ ηεο ...πέηξαο θαη ηεο κπιάλαο
5
, ηα νπνία επηκειψο 

εθαιχπηνλην ππφ ηεο θφκεο πξηλ απηή απνςηισζεί απφ ηνπο καηηξ ηνπ 

είδνπο, Κάινλ θαη Ναζάξαλ. Ζ κπάιια ήηαλ ην δεκνθηιέζηεξν νκαδηθφ 

παηγλίδη ησλ ζαιηζίλσλ (ηνπ ςινθνπαλίζκαηνο εηζειζέληνο αξγφηεξνλ) 

θαη παηδφληαλ κε ακπάηζα
6
 εμ ειαζηηθνχ δηαζηίθηνπ εμ εκβαισκάησλ 

βνπιθαληδαηέξ. Γηάζεκνη εμνινζξεπηέο ακπαηζψλ νη Μπνχηζθνο (ηεο 

ζπλνκνηαμίαο Μπαγφξδα) θαη Νηθνιεηάηνο (ην γέλνο Αξαπάθηα), ιφγσ 

κχηνπ θαη ...κχηεο! Οη θηλεκαηνγξάθνη ηνπ Πάικνπ θαη ηνπ Εαβέξδα 

ήηαλ νη κεγάιεο ηνπ νλείξνπ ζρνιέο, ε δε «Μάζθα» θαη ην «Μπζηήξην» 

ε πιένλ ζπλαξπαζηηθή ινγνηερλία. Σα θαινθαίξηα αηειείσηα θαη 

κνπζηθά ζαλ ην SUMMERTIME ηνπ Γθέξζγνπηλ. Μπάληα ζην 

Αξαπνγηάιη ή ζηε νθία, ληηλέιηα απφ ην “θαξάβη” θαη παηηλάδ επί 

...ιάζπεο ζηα ζάιηζηλα, κε  ηελ αληειηά ησλ κεζεκεξηψλ θαηαιπηηθή θαη 

ηηο βνπξιηέο κε ηα αξκπξίθηα θαηαθχγην γηα ηηο ζαχξεο πνπ έραλαλ ηνλ 

κεζεκεξηαλφ ηνπο χπλν απφ ηηο αήζεηο παηνχζεο καο. Οη ρεηκψλεο 

βξνρεξνί θαη κνλφηνλνη ζαλ ηηο ξνληέο απφ ηνπο κφληδνπο πνπ ήηαλ 

ιηγνζηνί γηα λα πξνζηαηέςνπλ φζνπο απφ ηνπο ζηαζψηεο ηεο αηψληαο 

βφιηαο δελ έκπαηλαλ ζηνπ Βαδνχξα γηα ινπθνπκάδεο, ζηνπ 

Παπαγησξγάθε γηα πάζηα θαη ζηνπ Φξεκεληίηε γηα θσθ, είηε γηαηί δελ 

ρψξαγαλ είηε γηαηί δελ είραλ. Αλάζα θαη αλάζηαζε ην Πάζρα. Ξεθίλαγε 

κε ηνπο Υαηξεηηζκνχο, ζπλερηδφληαλ κε ησλ Βατσλ θαη ηέιεησλε κε ηνλ 

Ατ-πκηφ. Καηάλπμε θαη ζηξαγάιηα. πλδπαζκφο αλεπαλάιεπηνο. 

Γέκηζκα ηεο ηζέπεο (απηήο πνπ δελ είρε ...ηξχπα) απφ ηνλ Καηζαληψλα 

θαη ληνπγξνχ γηα ηελ εθθιεζία κε ηελ χλνςε αλά ρείξαο. Φάιηζα ε 

ζηεληνξία θσλή ηνπ ψδνληνο, αιιά κνλαδηθή ζηνπο Απφζηνινπο ηεο 

Μεγάιεο Δβδνκάδαο. Γατδνπξνθσλάξα ν παπα-Γηψξγεο, αιιά 

κεηακνξθσλφληαλ ζε αεδφλη ζην Γσδέθαην. Καη ν Καιιίληθνο 

θαηαπέιηεο εμ άκβσλνο δηα ηνπο θσλαζθνχληαο ελ ησ λαψ θαη 

ζνξπβσδψο εζζίνληαο ζηξαγάιηα, ζπζηεκαηηθά εδάθξπδελ δηα ην ζείνλ 

δξάκα θαη κφλν γη΄απηφ! Μεγάιε Παξαζθεπή θαη νη θσηηέο αλάβαλε 
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κπξνζηά ζηνλ Ατ-ππξίδσλα αλαιψκαζη πξηαξηψλ ηε θαη παξαζχξσλ. 

Καη ν Πεπφληαο ή ν σιήλαο, ελαιιάμ, λα αίξνπλ ηνλ ηαπξφ θαη ηαο 

ακαξηίαο ησλ ελ ηε ςαξαγνξά εζζηφλησλ εγρέιεηο θαη γαξίδαο ελ 

κεηαλνία θαη ελ Οπδσ Σξηθελέ. Μεηά απφ ιίγν ν Ατ-πκηφο πνπ θη απηφο 

καδί κε ην Πάζρα θαη ηηο γηνξηέο Δμφδνπ θξαηάλε αθφκα ην ίζην ζην 

Μεζνιφγγη  πνπ απφκεηλε δσληαλφ θαη ζε θείλν πνπ δεί πηα κφλν κέζα 

ζηηο αλακλήζεηο, ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ζηα θάδξα. Μεηά πιαθψζαλε νη 

θαγάλεο (θάζε είδνπο), νη κπνπιληφδεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο 

ηζνπέδσζεο, νη κπνιηάξεδεο θαη νη πξεηδφβιαρνη θαη ε πφιηο εάισ, φρη 

κεηά ηελ ηξίηε αιιά κεηά ηελ ηέηαξηε πνιηνξθία ησλ εκηκαζψλ θαη 

κεηξίσλ, ησλ καραιφκαγθσλ θαη ληαβαηδήδσλ επηθνπξνπκέλσλ απφ ηηο 

Κνπζηνδίεο μελνθέξησλ ζπκβνχισλ, θαθνβνχισλ, ακαζψλ θαη ειηζίσλ 

πνπ επεκεξνχλ κέζα ζηελ αλαθπθινχκελε κεηξηφηεηά ηνπο κε θφλην ην 

ηαιαίπσξν Μεζνιφγγη.» 

Ζ «ΑΛΣΗΝΗΑ» απνηειεί κηα ζπνλδπισηή ελφηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη έληεθα ζεκαηηθά κέξε. Απαξηίδεηαη απφ εμαθφζηα 

πελήληα έμε (656) ηεηξάζηηρα ή (γηα ηνπ «ιφγνπ» ην αιεζέο) 

δεθαπεληαζχιιαβα δίζηηρα …κεηακθηεζκέλα ζε ηεηξάζηηρα.  

Αλψηεξεο δπλάκεηο κπινθάξηζαλ ηελ παξά-ζεία έκπλεπζε ζην παξά 

…δέθα, έηζη πνπ λα κελ θηάζεη ηνλ ηξηζθαηάξαην αξηζκφ 666! 

Γξάθηεθε θαηά ην δηάζηεκα 2002-2003, πιελ νξηζκέλσλ ζηίρσλ ησλ 

θνκκαηηψλ «Σα Υξφληα ηεο Κνπθνπβάγηαο» θαη «Διεγείν», πνπ είραλ 

γξαθηεί παιηφηεξα θαη ελζσκαηψζεθαλ ελ ηνχηνηο, ιφγσ ζέκαηνο,  

ζην παξφλ θείκελν. Δπεηδή ην ηεο «αιηζηληάδνο» αλάγλσζκα, πέξαλ 

ηνπ ππξήλα ησλ Μεζνινγγηηψλ πξνο ηνλ νπνίν βαζηθά απεπζχλεηαη, 

ελδέρεηαη λα ελδηαθέξεη θαη θάπνηνπο άιινπο, ζεσξήζεθε αλαγθαία, 

γηα θάπνηεο ηδησκαηηθέο θπξίσο ιέμεηο ή θξάζεηο, ε παξαπνκπή ζε 

επεμεγήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ πξνπνιεκηθνχ 

Μεζνινγγίνπ, θπξίσο ηνπ Διβεηνχ θσηνγξάθνπ Μπνπαζνλά, έγηλε κε 

ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη ζθελνγξαθηθά, ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ, αθνχ ε πφιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 δελ δηέθεξε αηζζεηά απφ 

ηελ πξνπνιεκηθή θαη ζπλεπψο απφ ηελ εληχπσζε πνπ απνθνκίδεη ν 

δέθηεο ηνπ πιηθνχ απηνχ. Σν Μεζνιφγγη, πξηλ ηηο αλίεξεο παξεκβάζεηο 

πνπ άξρηζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα (θαη ηειεησκφ δελ 

έρνπλ), δηαηεξνχζε αθφκα αθέξαην ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ γνεηεία 

ηνπ, φπσο απηά ηξαγνπδήζεθαλ απφ ηνλ Μαιαθάζε θαη ηνλ Παιακά. 

Χο πεγή, γηα νξηζκέλεο θσηνγξαθίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην βηβιίν 

ηνπ Γ.Η.Κνθνζνχια «ΜΔΟΛΟΓΓΗ». Σν βηβιίν «ΜΗΛΖΣΔ 

ΜΔΟΛΟΓΓΗΣΗΚΑ» ηεο Αθαθίαο Κνξδφζε απνηέιεζε, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, πνιχηηκν αξσγφ ζηε δηαηχπσζε κεξηθψλ εθ ησλ 

παξαπνκπψλ θαη ζην θξεζθάξηζκα ηεο κλήκεο. Δπραξηζηίεο 

απεπζχλνληαη θαη ζηνπο δχν ζπγγξαθείο. Οη εηθφλεο ησλ ζειίδσλ  15 
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θαη 58 είλαη ιεπηνκέξεηεο ησλ πηλάθσλ «Μεζνιφγγη Β΄» θαη 

«Μεζνιφγγη Γ΄» (ιάδη ζε κνπζακά, 1974) ηνπ Ζιία Παζζίζε. 

Δλδερφκελε ζχκπησζε νλνκάησλ θαη παξσλπκίσλ κε ππαξθηά 

πξφζσπα δένλ λα ζεσξεζεί σο εληειψο …ζπκπησκαηηθή! Αλ, ελ 

ηνχηνηο, ην θαηλφκελν παξνπζηαζηεί ηδηαίηεξα νμπκέλν, κε βηαζηείηε λα 

θαηαινγίζεηε πξνζέζεηο ζηνλ «ζπγγξαθέα». Απιψο, ζεσξήζηε ηε 

«ΑΛΣΗΝΗΑΓΑ» σο ην ηπρεξφ ζαο βηβιίν!  

Δπεηδή ζε θάπνηα κέξε ηεο «ΑΛΣΗΝΗΑΓΟ» ην πεξηερφκελν ησλ 

ζηίρσλ ελδέρεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα «ρξεζηά ήζε» ή λα 

απαηηεί ηε …γνληθή ζπλαίλεζε, ειήθζε ζρεηηθή κέξηκλα κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ζρεηηθνχ ζήκαηνο απαγφξεπζεο! 

Αλ ε «ΑΛΣΗΝΗΑ» δελ ρσξάεη ζηε βηβιηνζήθε ζαο, ξίμηε ηελ ζηελ 

ππξά! Έηζη θη αιιηψο γξάθηεθε κε ηελ ειπίδα λα ζαο δεζηάλεη… 

 

Μάθεο Παζζίζεο 

 

Μεζνιφγγη 2003 
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Γελλήζεθα ζηεο ακπνιηάο1 

ηα κέξε παξαπιεχξσο, 

ηελ επνρή πνπ «κπάληδε»7 

ηηο αιπθέο ν Νεχξνο8
. 

 

Ο πειαξγφο κε άθεζε  

εηο ηελ νδφλ Καλνχηα 

παξφηη «give to Μπάθηλρακ» 

αλέγξαθε ε ...θνχηα! 

 

Υξφλνπο νρηψ γελλήζεθα 

κεηά απ‟ ην αξάληα 

θη αληί παηάλνο ...ξέθβηεκ 

κνπ έπαημε ε κπάληα! 
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Οη Μνίξεο κνπ, σο θαίλεηαη 

ηελ έθαλαλ θνπάλα 

θη αληί ρξπζνχ κνχ άθεζαλ 

έλα θνκκάηη ...κπιάλα ! 

 

Οκνίσο κνπ ραξίζαλε 

κηα φξαζε …«νμπηάηε» 

θη έλα δεπγάξη κε γπαιηά 

σζάλ …κπνπθάιαο πάηνη! 

 

«Μπαηίξηνλ»9 εθξίζεθε 

ην δεδνκέλν έηνο 

θαζφηη ήξζα ζην ληνπληά 

καχξνο θαθέο θαη ζθέηνο! 

 

Σν βάπηηζκα εδέρζεθα 

απ‟ ηνλ παπά Μπακηψηε 

κε νίλν απ‟ ηνλ Αρηέληζην10 

θαη ιάδη ... φηη, φηη! 

 

Απφ λσξίο κ‟ απέβαιαλ 

εθ πάζεο ρνξσδίαο 

αθνχ ε θάιηζα κνπ θσλή 

πξνζήθελ ...παξσδίαο! 

 

Ήκνπλ παγίσο ηαθηηθφο 

ζ‟ φιεο ηηο παξαδφζεηο, 

κα ζπάληα θαηάθεξλα 

αμίαο επηδφζεηο! 

 

Πξψηνο εηο ην πειάγσκα11 

κα ...πάηνο ζηε ζθεληφλα, 

ζηελ άγξα δελ εηζάθσλα 

νχηε θνπηζή ρειψλα. 

 

Πξψηνο ζην κάζεκα η‟ αμνχ12 

κα ζηε δηθή κνπ θιάξα13 

νη ζθέηδνη μεθνπξάδνληαλ 

θαη πηάλνληαλ ζηνπ ...Εάξα! 
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Με ην θακαθνπήξνπλν14 

δελ ςάξεςα θαλ ... ιέπη, 

ηα ςάξηα κ‟ αλεθήξπμαλ 

σο κέγα επεξγέηε! 

 

Πνηέ κνπ δελ θνιχκπεζα 

κε επρέξεηα ζαλ ...ρέιη 

θη απφ βνπηηέο θαηάθεξλα 

κνλάρα ην ...ληηλέιη
15

! 

 

ηε κπάιια δελ γελλήζεθε 

ρεηξφηεξνο εκνχ... 

θαίηνη ην δέκαο ήκνπλα 

«εθάκηιινο» ...Δξκνχ! 

 

Χο θαίλεηαη ζη‟ αζιεηηθά, 

θακηά δελ είρα θιίζε 

θη ν ελ παηγλίνηο αξρεγφο 

ζπρλά πάζαηλε θξίζε! 

 

ην ηέινο πηα θαηέιεμα 

ηελ κπάιια λα καδεχσ 

θη απ‟ ην πνιχ πειάιεκα 

ζηα πφδηα κνπ λα ξέβσ. 

 

Καη νχησ απνθάζηζα 

λα γίλσ «θξηηηθφο» 

αθνχ ζηα άιια ρξήζηκνο 

δελ ήκνπλ επαξθψο! 

 

Έηζη γελλήζε ν «ΦΑΝΟ» 

γηα …θξηηηθή ησλ καηο, 

θαη φληαο πηα …πεξή-ΦΑΝΟ 

ήκνπλα ζ‟ φια …παηο! 

 

Δπέδεζα ηεο επνρήο 

πνπ παίδακε ακάδεο16, 

γηαηί εηο ηα πεξίρσξα 

δελ είρακε ...Καηάδεο! 
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Ήηαλ πνιινί νη θίινη κνπ, 

εδψζελ ηεο Σξηθνχπε, 

πνπ πάλσ ηνπο δελ άξαδε 

νχηε ηζρλφ θνπλνχπη! 

 

Δίραλ ζαλ βάζε κπζηηθή 

ηε θνηεηλή Κακάξα 

θη εθ Κνπκνπλδνχξνπ έπαηξλαλ 

ηα πξψηα ηνπο ηζηγάξα. 

 

Με ηα θαιάκηα γηα ζπαζηά 

θαη ηα ζακάθηα
17

 βέιε 

άιινη «επνίνπλ» ηνλ Σαξδάλ 

θαη άιινη ηνλ ...Νηαβέιε! 
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Οζηέτλνη ησ δέκαηη  

θη σρξνί ζαλ θνκνδίλα, 

ε ψρξα ηνπο δελ έβγαηλε 

κεδέ κε ...βαξεθίλα18! 

 

Χο ηππηθφ παξάδεηγκα 

ζαο θέξλσ ηνλ Λεγνχξα 

δη‟φλ ε Μνίξα Λάρεζηο19 

είρελ αηζρξή θαγνχξα! 

 

Λάζπε δελ είρε αξθεηή 

ν Πιάζηεο λα ηνπο θάλεη 

γη‟απηφ θαη πήξε ζάιηζηλν 

κήπσο θαη δελ …πξνθάλεη! 

 

Γαινχρεζηλ εδέμαλην 

απ‟ ηελ Μαθαξνλνχ20 

θαη είραλε ηεο ΟΤΝΣΡΑ 

ην γάια ζην ...κελνχ. 

 

Ζηαλ ηππφηεο ηεο πξκήο21
, 

ζαιηζίλσλ Ρνβηλζψλεο 

θαη επηπρψο πνπ ελ απηνίο 

δελ άλζηζαλ ...Κηηζψλεο22! 
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Δίραλ ην καχξν ζψβξαθν 

επίζεκε ζηνιή ηνπο 

θαη νη νπιέο παξάζεκα 

ζεηξά ζηελ θεθαιή ηνπο. 

 

Σα ζψβξαθά ηνπο κειαλά 

ζαλ … απνθξάδεο κέξεο, 

εμ πθαζκάησλ …«ιηλαηζέ» 

πνπ δελ πεξλνχζαλ …ζθαίξεο! 

 

Με δαχηα εθνηκφληνπζαλ, 

κε δαχηα θνιπκπνχζαλ, 

κε δαχηα πήγαηλαλ ζρνιεηφ 

κε δαχηα …θνηλσλνχζαλ! 

 

ην ηέινο πηα θαηέιεγαλ 

λα γίλνπλ ληηζηξάδα 

θαη ιάβαξα αληίζηαζεο 

ζηελ θιαζζηθή …κπνπγάδα. 

 

Ζ κφδα ηά ‟ζειε, αξρηθψο, 

θαξδηά θαη ιίγν …κάμη, 

ίλα ηα «ζέα» ελ απηνίο 

δηεπζεηνχληαη ελ …ηάμεη! 
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Σν θάκπνη, χιε θιαζζηθή, 

εμ νίθνπ Καξαλάζνπ 

θαη ιάζηηρα θαηάκαπξα 

ηζνπαρή ηνπ …ιάζνπ. 

 

Πνιιέο θνξέο ηα ιάζηηρα 

θαηέιεγαλ …ζθελδφλε 

θη ν ζπάγθνο γηα ην ζθίμηκν 

ήηαλε ιχζε κφλε! 

 

ηελ χζηεξε πεξίνδν  

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, 

ηα ζψβξαθα απέθηεζαλ 

θαη ίρλε ζηνιηζκνχ. 

 

Λεπθέο ισξίδεο πιάγηα 

θαη εγθνπέο, νκνίσο, 

θαηλνηνκίεο ηνικεξέο, … 

θαη …θιψξηθεο, θπξίσο! 

 

Σα ζψβξαθα αλέκηδαλ 

επάλσ ζην παηγλίδη 

ζαλ θαιαξίδσλ ζπληξνθηά 

πνπ πήγαηλε ηαμίδη… 

 

Έηζη ινηπφλ αλάιαθξνη 

ζηα ξνχρα θαη ζηε ζθέςε 

κφλν ν Μνξθέαο θαλεξά 

κπνξνχζε λα ηνπο θιέςεη. 

 

Μεηαιαβηά ειάκβαλαλ 

ηεο ακπνιηάο ην δψξν 

θη αθήλαλε απνβξαδχο 

ηελ θνχξαζε σο θφξν! 

 

Με ην θακάθν-πήξνπλν 

αξκαησζηά ηνπο κφλε 

αιψληδαλ ηε ζάιαζζα 

ζαλ ηβαξάδσλ …θιψλνη! 
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Μζνδξφκζκα
23

 θαη πειάγσκα, 

ε ζεία αζρνιία 

πνπ άξρηδε εληαηηθά 

ζαλ θιείλαλ‟ ηα ζρνιεία 

 

ινη ζηνρεχαλε «ςειά», 

(ηδίσο κε ζθεληφλεο) … 

νη ζθέηδνη
24

 κάξηπξεο ζεπηνί 

θη νη γιφκπνη ζηηο θνιφλεο! 

 

Πξνο ην ιηκάλη έζηελαλ 

ηηο θιάξεο γηα γαξδέιηα 

θη απ‟ ην «θαξάβη» έθαλαλ 

θαηά ξηπάο …ληηλέιηα. 

 

Σα θαζψο πξέπεη κπάληα ηνπο 

ηα θάλαλ‟ ζηε νθία, 

ζηα δεμηά ηνπ ιηκαληνχ, 

πξηλ ηε …βπζνθνξία. 

 

πνξαδηθψο πεγαίλαλε 

θαη ζην Αξαπνγηάιη 

«ιάζξα» εληφο ησλ πξηαξηψλ 

πνπ αγθαδάξαλ‟ άιινη! 

 

ρεκα, ην πνδήιαην 

θαη φλεηξν ζπλάκα, 

μππφιεηνη εμ ...νξηζκνχ 

ζηεο ακπνιηάο ην θάκα. 

 

πλήζσο ηα παπνχηζηα ηνπο 

δελ «έβγαδαλ» ρεηκψλα 

θη ακπάισην δελ έβξηζθεο  

ζαθθάθη ζηνλ αγθψλα. 

 

Οη θάιηζεο ρακνγέιαγαλ 

ζε κχηνπο θαη παηνχζεο 

θαη πάληα ζηα παπνχηζηα καο 

ήηαλ σζεί παξνχζεο. 
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Σ‟ αζιεηηθά παηνχκελα 

ηα ιέγαλ‟ «ΔΛΒΗΔΛΑ»… 

ηα βγάδακε θαη έθηαλε 

ζηελ Πχιε ε …θαηέια! 

 

Ήηαλ κηα γθξίδα επνρή 

πνπ ηξχπεο είραλ φια... 

παξζέλνο ζηελ απφζπξζε 

δελ έβγαηλε ε ζφια! 

 

Ο κπάξκπα Μάθνο ν Ληαλφο, 

ραξά ςπρήο θαη ...ζφιαο, 

κε ηε θαιηζέηα έθνβε 

πίθξα, ςσκί θαη ...θφιαο!  

 

Οη ζφιεο ζηδεξφθξαθηεο 

ζαλ ηνπ Γνπκά ... ηππφηεο, 

κήπσο θαη δήζνπλ «ελ ηηκή» 

σο ηηο βξνρέο ηηο πξψηεο. 

 

Πέηαια έμε πιεπξηθψο 

θαη έλα εηο ηνλ κχην, 

γηα λα καο βξνπλ νη κάλλεο καο 

δελ ρξεηαδφληαλ ... κίην!  

 

Πξψηα ζηα πέξημ ξψηαγαλ 

«κελ είδεο ην ληεζκέλν;»25 

θαη χζηεξα ζηελ ακπνιηά: 

«καξέ, μεπαησκέλννν!» 

 

ηνλ γισζζηθφ καο θψδηθα 

ε ιέμε «ς‟ινθνπάλαο»26 

ερνχζε κε ζπρλφηεηα 

ραξκφζπλεο ...θακπάλαο! 

 

Ήηαλ παηδηά ηεο ακπνιηάο 

θαη ηεο αικχξαο γέλλα, 

φηαλ δελ παίδαλ‟ ζθνξδνκπάηο27 

παίδαλ‟ …ηξηάληα έλα. 
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Καλείο δελ ήηαλ άγγεινο, 

ηδίσο ζηνπο ... θαπγάδεο, 

κα δελ εκπιέθνληαλ πνηέ 

νη ζείηζεο θη νη καλλάδεο! 

 

αλ παίδαλ‟ πεηξνπφιεκν 

ριψκηαδ‟ ε πιάζε φιε, 

ην κφλν πνπ δελ έξξηρλαλ 

ήηαλ ην ...βηηξηφιη! 

 

Σεο γεηηνληάο νη πφιεκνη, 

κε πέηξεο θαη κε κπιάλεο, 

ήηαλ‟ ζρεδφλ ...Παγθφζκηνη, 

ζε δξφκνπο θαη αιάλεο! 

 

Δλίνηε ηα πξάγκαηα 

κνηάδαλ‟ κε ... Άγξηα Γχζε 

θη ν Νίηνο σο αηρκάισηνο 

θφληεςε λα «ηα θηχζεη»! 

 

αλ ηε Εαλ Νηαξθ ηνλ έδεζαλ 

ζε πάζζαιν ηνλ καχξν 

θαη κε θσηηά ηνλ έςεζαλ 

πεξλψληαο ηνλ γηα ...γαχξν! 
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Γφλαην δίρσο θάγθαζν
28

 

δελ εχξηζθεο γηα δείγκα, 

ιεο θη ήηαλ απ‟ ην Βηεηλάκ 

θαηλφηαλ θάζε ...πιήγκα! 

 

Σα κπξάηζα ηνπο ζηνιίδαλε 

νη ζηάκπεο ησλ …βαηζίλσλ
29

, 

παλάθεηα ζην ζχζηεκα 

πγείαο ησλ ζαιηζίλσλ! 

 

Δδέζπνδε σο θφκκσζε 

ην ζηπι ηνπ ... «ηζνβίηε» 

γη‟ απηφ θαη ηα θεθάιηα καο 

ζπκίδαλε ...θεγγίηε! 

 

Κξαλίν άλεπ εθδνξάο, 

νπιήο ή θαξνπκπάινπ 

ζπαλίσο δήηαγε θνπξά 

ζην καγαδί ηνπ Κάινπ30
!  

 

ηπιίζηεο ηνπ θνπξέκαηνο 

ν Κάινο θη ν Ναζάξαο31 

κε ηελ «ςηιή» καο έθηηαρλαλ 

νκνίνπο ...μπζνπξηάξαο32! 
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Απφ ηελ θνχληα ζλφκπαξαλ 

ζακπάληεο θαη ραβηάξη 

θη εθ γελεηήο δελ ζηέξησλε 

παπνχηζη ζε πνδάξη! 

 

ε δείπλν δελ εθάζνλην 

ρσξίο ην ...θνπα-γθξά 

θη ε θαζνιάο εβξφληαγε 

εθ ηνπ «νξζνχ» ηνλ ...γκρα! 

 

Καξθηά, γπαιηά παηνχζαλε 

ζα  λα ‟ηαλε ...γξαζίδη 

θαη γηα θατ ην ...ζχλεζεο: 

ςσκί, ιάδη θαη μίδη! 

 

Καη αλ «πησρφ» ζαο θαίλεηαη, 

γηα ... «γαιιηθή θνπδίλα», 

πξνζζέησ πσο ελίνηε 

είρακε θαη ... κπαδίλα33! 

 

Σν «θξνπαζάλ» ηεο επνρήο 

ήηαλ ε ηεγαλίηα 

θαη ν ραιβάο ηνπ θνπηαιηνχ 

ην άιθα θαη ην βήηα! 
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ην ηζάτ δελ απέθηεζαλ 

ησλ Βξεηηαλψλ ηηο ...έμεηο 

ην είραλ γηα ηνπ ζηνκαρηνχ 

ηηο άηνπεο ... «νξέμεηο». 

 

Σεο Οχληξα ηα θαγψζηκα 

αλάγθεο ήηαλ κέηξν, 

θπξίσο σο …απνηξνπή 

λα «δνπλ» ηνλ …Άγην Πέηξν! 

 

Ο άξηνο ήηαλ ζηε ρξνηά 

εγγχο ηνπ …Αξαπάθηα, 

θαη σο ιεπθφο δελ έκπαηλε 

ζε ζπίηηα δίρσο «ηδάθηα». 

 

Λάδη θαη δάραξε αληάκα, 

ζαλ επηζθέπηεο ζε γηνξηή, 

θάλαλ‟ ηε θέηα ηνπ ςσκηνχ ηνπο 

κηα ακβξνζία …επηθή! 

 

Ο “Κχξηνο” δελ πιήζαηλε 

ζηα ζπίηηα ηηο θξαληδφιεο 

παξφιν πνπ νη κπάθεο ηνπο 

«ηαηλία»
34

 είραλ …φιεο! 
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«Πάιη ζα θαο, δελ έθαγεο 

ληεζκέλν απνιεψξα;» … 

θη έηζη πξηλ θαλ‟ ην …θνπά-γθξα, 

ηνπο θφβνληαλ‟ ε θφξα! 

 

Παηγλίδηα απηνζρέδηα 

«γνπξνχλα»35 θαη «ηζηιίθη»36 

θαη ήηαλ φινο ν ληνπληάο 

δηθφο ηνπο ζαλ ηζηθιίθη! 

 

Χο ρφκππ είρε πέξαζε 

ε ζπιινγή ... «αρξήζησλ» 

καδεχαλ‟ φηη «γπάιηδε», 

ζην κάηη ηνπο, ην πιείζηνλ! 

 

Καπάθηα ηζηγαξφθνπησλ, 

κπίιηεο, «ηζηγθάθηα» κπχξαο 

θαη ηα θνκκάηηα απ‟ ηα «θηικ»37 

είραλ αμία ... ιίξαο! 

 

Κφηζηα, ζπαζκέλα γπαιηθά 

ραιθνκαλίεο38 θη άιια 

ήηαλ ησ φληη ζεζαπξφο 

κα ...χζηεξα απ‟ ηε κπάιια! 

 

Ήηαλ ε κπάιια κηα ζεά, 

κα ...ρψλα39 παληαρφζελ, 

θάζε θισηζηά θαη φδεπε 

εηο ηνλ Παληέια, φζελ! 

 

Γεκάηεο ήηαλε ηηπ-ηνπ40 

νη κπάιιεο ησλ ζαιηζίλσλ 

θαη ν Παληέιαο ρεηξνπξγφο 

φιαο ηαο ηξχπαο θιείλσλ. 

 

Γπν πέηξεο ηα «δνθάξηα» καο 

θαη η‟ άιια κεζ‟ ην …λνπ, 

πιελ ηεο «γξακκήο» πνπ ράξαδαλ 

νη «ζηήιεο»… «ΦΑΝΟΤ»
41

! 



Η Εποχή των Μελανοςωβράκων 

 

 42 

Καζέλαο ην ηαιέλην ηνπ 

πεξί πνιινχ ην είρε 

θαη ηνπ Πειέ ην «ηξφπαην» 

ηε ζθέςε …θαηαηξχρε! 

 

Δγψ ήκνπλ εμαίξεζε, 

καδί κνπ θη ν Βνξίιαο, 

πνπ παίδακε πνδφζθαηξν 

ζηα φξηα ηεο …λίιαο! 

 

Γη‟ απηφ θαη φηαλ δηάιεγαλ 

νη «αξρεγνί» ηνπο παίθηεο, 

εθείλνη πνπ …πεξίζζεπαλ 

ησλ γθνι γηλφηαλ …δέθηεο! 

 

ε γθνι θαη άνπη έηξεραλ 

ηε κπάιια λα καδέςνπλ 

θαη ζη‟ αραλή ηα ζάιηζηλα 

θνληεχαλε λα …ξέςνπλ! 

 

πρλά ε κπάιια έπεθηε 

ζηε γείηνλα πξκή, 

γη‟ απηφ θαη πάληα κχξηδε 

ηεο …γιίλαο ηελ νζκή! 

 

Σξέρακε ‟κείο αθνχξαζηνη, 

ζαλ …ζθχινη ηνπ Κνθάληα 

θη ν νπξαλφο καο θψηηδε 

κ‟ αζηέξηα …«ππξνθάληα»… 

 

ηα ζάιηζηλα γπκλάδνληαλ 

θακπφζν θη ν ζηξαηφο, 

πνπ έπηαλε ηνλ ρψξν καο 

κε …ζπληαγκαηηθψο! 

 

Ο άξηνο θαη ην ζέακα, 

δεηνχκελα ησ φληη, 

καο ηξάβαγαλ ζηα δξψκελα 

θαη δελ καο θεχγαλ‟ πφληνη! 
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Σν ζέακα ησλ θαςνληψλ 

καο ήιθε αλακθηβφισο 

κα εμ απηνχ πεξήθαλνη 

δελ λνηψζακε νπδφισο. 

 

Μα λνηψζακε πεξήθαλνη 

σο γφλνη ηεο θπιήο 

πνπ πάλσ ζηνπο αηζέξεο ηεο 

πεηνχζε ν Μηλειήο. 

 

Πεξήθαλνο θη ν Μάνηαο 

ηνπ θνξδσκέλνπ κπινθ 

π‟ ν Μάθεο ην αλήςη ηνπ 

εδφμαδε ηα ΛΟΚ! 

 

«Μήπσο εξξίθζε, ινραγέ, 

ελζάδε ν αξηψξνο; 

ή κήπσο έπεζε αιινχ  

γηα λα κε γίλεη …ληφξνο;» 

 

«Καη πξηλ ζαο είπα, θχξηε, 

αξηψξνο δελ εξξίθζε!» 

«Μήπσο εξξίθζε, ινραγέ, 

θαη δελ ηνλ αληειήθζε;» 

 

Ο Μάθεο κελ δελ έπεζε, 

θεπ, ηελ εκέξα θείλε, 

«έπεθηε» φκσο ηαθηηθά 

ελ ηε …«ζθνπιήθσ» θιίλε! 

 

Σα κεζεκέξηα ηα δεζηά 

κε φξεμε αθκαία 

ζην επί …γιίλαο παηηλάδ 

αζθείην ε παξέα. 

 

Μνπζθεχακε ην ζάιηζηλν 

ψζπνπ λα γίλεη γιίλα 

θαη ε παηνχζα λα γιηζηξά 

ζαλ …μπζνπξηάξα θίλα. 
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Δθάκηιιεο νη πίζηεο καο 

κ‟ απηέο ηνπ …ακνλί 

θαη ιάβξνη νη πεξίνηθνη 

καο έβαδαλ «θσλή». 

 

αλ βνπηαιίδηα
42

 πέθηακε  

κεηά κεζ‟ ηε πξκή 

φπνπ ηεο ιάζπεο γίλνληαλ 

νη ζείνη θαζαξκνί. 

 

Σεο εζπρίαο ηεο θνηλήο 

μεπαησκέλεο …νχζαο, 

ηελ άζιεζε καο έθνβε΄ 

ζηε κέζε ν Λαηκνχζαο
43

! 

 

Σα βξάδπα ηελ αξάδακε 

κπξνζηά ζηελ εθθιεζία, 

ηη θη αλ ηξηβφινη ήκαζηαλ 

δελ είρε ζεκαζία! 

 

Μπξνο ηνπ Αγηνχ-ππξίδσλα, 

ηε ζξπιηθή πιαηεία, 

ηζνπξκν-ζπλάμεηο γίλνληαλ 

θαη δε ελ απαξηία. 

 

Ο ηαχξνο θαη ε ηαχξαηλα 

νη δχν λεσθφξνη 

ησλ δηανιηψλ καο ζήθσλαλ 

αγφγγπζηα ην δφξη! 

 

Μ‟ ακπάηζα παίδακε εθεί, 

ηηο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, 

θη φηη δελ έζπαγε κ‟ απηή 

ην έζπαγε ε ζθεληφλα! 

 

Πφηε ηα θψηα ηνπ λανχ 

πφηε ηα θηληζηξίληα 

πφηε ηα ηδάκηα ηνπ Κνληνχ 

θαη επσδφο ε γθξίληα! 
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ε φια ηα κπζηήξηα 

κεηείρακε αζξφα 

κε ζθέςεηο πζηεξφβνπιεο 

θαη βνχιεζε …θεξδψα. 

 

Σσλ κλεκνζχλσλ θνηλσλνί, 

κε ζπληξηβή θακπφζε, 

θπξίσο απνβιέπνληεο 

εηο ησλ …ζππξλψλ
44

 ηε βξψζε. 

 

Βαθηίζηα δελ καο μέθεπγαλ 

γηαηί ηα «ζπραξίθηα» 

έδηλαλ θψηηζε δξαρκήο 

ζε θάπνηα ραξηδηιίθηα! 

 

Οη Κπξηαθέο κπξίδαλε 

ιηβάλη θαη …θνπη-κπψι 

θαη ήηαλε αζήθσηεο 

ζαλ ηεο ηηκήο ην γθνι! 

 

ηηο «δψδεθα» αθξφαζε 

αζκάησλ ιατθψλ … 

«Κνινχκπηα» αθνχγακε 

εθ ησλ εξηδηαλψλ. 

 

«πλλεθηαζκέλε Κπξηαθή» 

θνληά κηζφ αηψλα … 

θη ε γεηηνληά καο ζχλλεθν 

απφ ηε «Γξαπεηζψλα». 

 

ηηο «ηξεηο» αλακεηάδνζε 

αγψλσλ πνδνζθαίξνπ, 

έμσζελ θάπνηνπ θαθελέ 

ή θάπνηνπ πεξηπηέξνπ. 

 

Απφ ηελ Πχιε βγαίλακε 

δπφ–ηξεηο θνξέο ην ρξφλν... 

γηα Κνχινπκα, γηα Αε πκηφ 

θαη Καξαγθηφδε, κφλν! 
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Σα θαινθαίξηα ζηήλνληαλ 

«κπεξληέο» ζηε «ΥΡΤΑΛΗΓΑ»45 

θαη ην παλί κε ηηο ζθηέο, 

αλάθηνξν ηνπ Μίδα! 

 

Ζ «ΥΡΤΑΛΗΓΑ» θάληαδε 

ζαλ καθξπλφ ηαμείδη 

θη ν Καξαγθηφδεο ζην κπεξληέ, 

ραξάο ...γπξνβνιίδη46! 

 

Ζ πξψηε καο πξνζέγγηζε 

ζηα ινγνηερληθά: 

ε «ΜΑΚΑ», ην «ΜΤΣΖΡΗΟ» 

θαη πξηλ ηα «ΚΛΑΗΚΑ»! 

 

Κάπνηα ζηηγκή είζήιζακε 

ζηελ ήβε καδηθψο 

θη αιιάμακε ηε ξφηα καο 

νκνχ θαη γεληθψο. 

 

Κξπθά κεηά πεγαίλακε 

γξακκή  …Σακπαθαξηά
47

 

ζε «ζπίηηα» κε πξνζήθνληα 

ζηα ήζε ηα ρξεζηά. 

 

Σνπο πεξηπάηνπο θάλακε 

ζηελ Πεξηκεηξηθή 

ηξαγνχδηα Μίθε άδνληαο 

νη έρνληεο ... «θσλή»! 

 

Γηάιεηκκα εππξφζδεθην 

επάλσ ζηηο «γξακκέο»48 

ελ ξέκβε εθθελψλνληαο 

ζπλζέζεηο ...νπξηθέο. 

 

Μπξνο ζηα «ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΤΜΔΝΑ»
49

 

κεηά θάλακε ζηάζε, 

κεηξψληαο ην βαιάληην 

γηα νχδν αλ καο θηάζεη! 
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Αθνχξαζηνο ζηε ζέζε ηνπ 

ν Μάθνο Βαιηαλάηνο, 

κε κφληκν ρακφγειν 

θαη πάληα νξεμάηνο. 

 

Ώξεο θαη ψξεο πίλακε 

ην νχδν κε ειεά 

θαη θεη πνπ ν ήιηνο έδπε 

δελ βγάδακε κηιηά… 

 

Απ‟ ην Σδνπθ Μπνμ αθνχγακε 

ηξαγνχδηα κε δξαρκή 

θη ν Μπηζηθψηζεο ήηαλε 

ηεο ηέξςεο ε αηρκή! 

 

Σα καχξα καο ηα ζψβξαθα 

ιεπθάλζεθαλ κεηά, 

εθεί πνπ φια καχξηζαλ… 

ρξνληά Δμήληα Δπηά! 
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Δίκεζα εκείο ε θέξειπηο 

γεληά ησλ  «καγεηξείσλ»50 

θαη ηεο ςηιήο ηεο κεραλήο 

ησλ θιαζζηθψλ θνπξείσλ. 

 

Πειίθην πξνζηάηεπε 

ηελ παιαβή καο θάξα 

θαη γηα θνπξέα είρακε 

ηνλ Κάιν ή ηνλ Ναζάξα ! 

 

Απνβξαδχο πεγαίλακε 

ζηε δνχια ζηλεκά 

θη ε βφιηα επηηξέπεην 

ξεηψο σο ηηο ... ελλεά! 

 

Βφιηα απ‟ ηνπ Πεηξφπνπινπ 

σο ηνπ Παπαγεσξγάθε, 

άιινη γηα κφζηξα πήγαηλαλ 

θαη άιινη γηα θακάθη ... 

 

ηα κφλα θξνληηζηήξηα 

πνπ πήγαηλαλ νη θίινη 

ήηαλ ηα ζθαηξηζηήξηα 

ηνπ Παχινπ ή ηνπ Γαβξίιε. 
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Καη ζηα «ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΤΜΔΝΑ» 

Υεκεία ή Φπζηθά ... 

κε νχδν εκπεδψλακε 

ηα καζεκαηηθά ! 

 

Θπκάκαη ηνπο θαζεγεηέο 

θαη πξψηα ηνλ Καξηάλν 

θαζεγεηή θηιφινγν 

θαη θάηη παξαπάλσ ! 

 

Αθνχσ ηηο ζθαιηάξεο ηνπ 

ζην ζβέξθν κνπ επάλσ 

ζαλ ηα Μηξάδ κε ίθαξν 

ηνλ Γηψξγν Πξεβεδάλν ! 

 

Μπάηζεο, ζθαιηάξεο έπεθηαλ 

παληνχ θαη αζπζηφισο 

κα ελ πνιινίο ηα ήζειε 

θαη ν δηθφο καο ... θψινο ! 

 

«Δια εδψ κσξέ Νηαιί51 

θαη βγάιε ηα γπαιηά ζνπ» 

«ξε Καιιηγνχια έδεηξεο 

θαη πάιη ηε γηαγηά ζνπ;» 



Τα Χρόνια τησ Κουκουβάγιασ 

 

 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μίδα γηα βγάιε ηνλ ζθαζκφ ! 

αινχξε, έβγα έμσ» 

«Νηθήηα βγάιε ηα ρσληά52 

αιιηψο ζα ζνπ ηηο βξέμσ!» 

 

Καη ησλ ζσκάησλ ε αιθή 

ηνπ Κνχπα ηε θξνληίδη 

θαη φζνη ιάζξα βίσλαλ 

ηνπο έπξεδε η‟ ... απίδη ! 

 

Γηφ θαη απνθηήζακε 

ζψκαηα “αγαικάησλ” 

απφξξνηα ηατηαηάηο53 

θαη άιισλ πεδεκάησλ ! 

 

Γείγκα αξραίνπ Διιελα 

ν Νηίλνο Σζηκπεξιέληνο 

κπξνζηά ηνπ θη ν ...Ζλίνρνο 

θαληάδεη ηηπνηέληνο ! 

 

Θπκάκαη εθ ησλ Φπζηθψλ 

ηνλ Υξήζην θαη ηνλ ΤΝ 

θαη ηνλ Εαξνγηαλλφπνπιν 

ηνλ Νίθν ηνπ ΔΤ ΕΖΝ ! 
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Σνπ Κεθαιά ε εμάηκηζε 

γεκάηε εθ γεσκήισλ ... 

θη ν Καξθαληάο εγέιαγε 

κεηά ησλ άιισλ θίισλ ! 

 

ηα «καγεηξεία» γίλνληαλ 

Οκεξηθνί θαπγάδεο 

ν ΤΝ κε ειεθηξφληα 

θη ν Ρνχρλαο κε δνράδεο ! 

 

Θπκάκαη ηνπ Πνιχθαξπνπ 

ηα ρίιηα “δειαδή” 

θη ν Κψηζεο πνπ ηνλ πείξαδε 

ρσξίο λα ... ινηδσξεί. 

 

Ζηαλ ηα κάηηα ηνπ Αγθφπ 

ζαλ θαλνζηάηεο δξφκνπ 

γηαγθνχιαο εηο ηελ «ληνζηή» 

κε «ξίδα» ... αζηπλφκνπ ! 

 

«ήθσ επάλσ πκεψλ» 

κνπ έιεγε ν Αλδξέαο 

θαη ήηαλ ζαλ λα έκπαηλα 

ζηα έγθαηα ηεο γαίαο ! 

 

Θπκάκαη ζαλ εθψλαδε 

έηξεκε ε ηάμε φιε 

θαηνχξαγε ε Αζελά 

θαη «ηά „θαλε» ε Οιπ! 

 

ηελ έδξα ζαλ αλέβαηλε, 

ζπκάκαη, ν Εαβηηζηάλνο 

ζηα πέιαγα ... αξκέληδε 

ζαλ λάηαλ Καπεηάληνο ! 

 

Οζάθηο ηνλ Αγάπην 

εζήθσλε γη‟ αζθήζεηο 

γηα ςάξεκα αλνίγαλε 

κεγάιεο ζπδεηήζεηο ... 
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ηηο πξψηεο ηάμεηο είρακε 

Θξεζθεπηηθά ηνλ Φιψξνλ 

θαη φλησο ερνξηάζακε 

ηνλ χπλν θαηά θφξνλ ! 

 

Ο χπλνο ζξέθεη ην παηδί 

θη ν ήιηνο ην κνζράξη 

γη‟ απηφ θαη είρακε κεηά 

δάζθαιν ... γειαδάξε ! 

 

Θξεζθεπηηθά καο δίδαζθε 

θαη Ζζηθήλ ζπλάκα 

ν Βνχιγαξεο ν “άκσκνο” 

Ηδνχ ην Θείνλ Γξάκα ! 

 

Πφζν καθξχ, καο δίδαζθε, 

ήηαλ ην πεηξαρείιη 

θαη ηνλ ΦΑΝΟ εηο ηελ ππξάλ 

πνιιάθηο είρε ζηείιεη ! 

 

Ζ Κηηζηλέιε δίδαζθε 

ηα  English very unfair 

θαη ε «ζνθίηα»54 έηξηδε 

ζα λά „ηαλ ... Ρνδηθιαίξ
55

 ! 

 

Λίγν θαηξφ αξγφηεξα 

ληνπγξνχ γηα ηελ Αζήλα 

κηα επνρή ηειείσζε 

θαη κπήθε ζηε βηηξίλα. 
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Φνπθσδία 
 

 

(Ωδή ηεν Φοσθού) 

 
ηαλ ν Πιάζηεο κνίξαδε 

εηο ηνπο βξνηνχο56 ηα ηδάθηα, 

εηθάδσ, κε ηε Μνίξα κνπ 

ηα έθαλε ... «πιαθάθηα»! 

 

Αληί ηδαθηνχ κνχ ράξηζε 

κηα θιαζζηθή θνπθνχ57, 

φπνπ θαθέ ζηγφςελε 

ε βάβα κνπ ε «Καθνχ»! 

 

πλήζσο αλαθάηεπε 

κε ηνλ θαθέ, ξεβχζη, 

θαηάινηπν ηεο θαηνρήο 

ζηα γεπζηηθά καο ήζε! 
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Σα πξψηα καο δηπιψκαηα 

ηα πήξακ‟ αθνπζίσο 

ζε ινχθη ρξεκαηίζαληεο 

εθ γελεηήο, αηζίσο! 

 

Οηθφζεκφ καο ε θνπθνχ 

κε ρηαζηί θακάθηα 

ελψ ηα «ηδάθηα» θέθηελην 

σο ζπξενχο «ηξαηλάθηα»58! 

 

Οη ζπγγελείο θη νη γείηνλεο 

ζρεδφλ φινη ςαξάδεο, 

είραλ πνιιά ηα βάζαλα 

θαη ιίγνπο ηνπο παξάδεο. 

 

Σξία κε ηέζζεξα παηδηά 

είρε ν θαζείο ελ ηνχηνηο, 

θαη κ‟ έμε πξψηνο ήηαλε 

ζηελ ακπνιηά ν Μπνχηεο. 

 

ηαλ καο πφηηδ‟ ν Θεφο 

ινζηνχο έβξερε ζθφδξα 

θαη κνχιηαδε ηα ζχκπαληα 

σο ηεο ςπρήο ηε θφδξα! 

 

Ζ ζπκθσλία ηεο ξνληάο 

κνλφηνλν ηξνπάξη 

μεκέξσλε θη ε γεηηνληά 

θαηλφηαλε …ηβάξη! 

 

Καλάιηα ηα ραληάθηα καο 

θη εκείο ζαλ βελεηζηάλνη 

πεγαίλακε πειαγσηά 

γηα νίλν ζηνλ Μπακπάλε. 

 

Πειάδεο59
 θαη ρακφζπηηα, 

ρσληά ζαλ ...θξαγθνξξάθηεο, 

«κπάδαλ» αγέξα θαη βξνρή 

ζαλ ελ αδεία ...λαχηεο! 
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ηάδεη εδψ, ζηάδεη θαη θεη 

«γηα θέξε έλα ζαηίιη60» 

θαη κέζα ζ‟ φια ηα ζηξαβά 

ζβπζηφ θαη ην θαληήιη!  

 

Ζ ζέξκαλζε ε ...θεληξηθή 

ήηαλ ... ζβπζηφ καγθάιη 

θαη ε θνπθνχ κε ...θξφθαια 

δεηνχζε λα «ηε βγάιεη»! 

 

Με ηα καγθάιηα ελ ζεηξά 

κπξνο ηηο απιέο λ‟ αλάβνπλ 

πξεινχδην ζην θάιεζκα 

πσο ηα παηγλίδηα παχνπλ. 

 

ε ιίγν ηέξκα ην θξπθηφ 

ην πηηο θαη ε γνπξνχλα 

θαη δίπια καο ζηακάηαγε 

ην άζκα ε Σαηαξνχλα. 

 

Σξηγχξσ πηα απ‟ ηε θνπθνχ 

θη ελάληηα ζηελ πιήμε 

αθήλακε ηε Μαξηγψ 

ζηνπο κχζνπο λα καο ξίμεη. 

 

Ζ θνπξεινχ εθάληαδε 

ραιί απ‟ ηε Βαγδάηε 

θαη ησλ εληέξσλ νη ηξηγκνί 

σδή θνηιηάο …ελάηε! 

 

Λεκφληα θαη ρξπζφραξηα 

νη έπνηθνη ηεο ζξάθαο 

θαη ιίγν ηζάτ ηνπ βνπλνχ 

γηα ηα δεηλά ηεο …κπάθαο! 

 

Μεζ‟ νπ πνιχ ε ρφβνιε 

καο άθελε ζηε …κέζε 

θαη ν θαζείο …ληπλφηαλε 

λα πάεη λα ηελ πέζεη! 
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Σν ζηξψκα απφ άρπξν 

θαη ηζνχβαιν-ιηλάηζα, 

επάμηα …αζθεηηθφ 

γηα ηε ζθιεξή καο ξάηζα. 

 

Ο θξάββαηνο πξνθξνχζηεηνο 

θαη ραχλνο ν ζνπκηέο, 

κπνλψξα θαη κεηξνχζακε 

ηεο ξάρεο ηηο δεκηέο. 

 

Σα φλεηξα δελ έθηαλαλ 

πην πάλσ απ‟ ην ηαβάλη, 

βξεγκέλα θαζψο ήηαλε 

θαζφληαλ ζην ληηβάλη! 

 

Οη Μίθπ Μάνπο ρφξεπαλ 

ζηηο ζηέγεο ξνθ ελη ξνι 

θη νη γάηεο ζην θαζήθνλ ηνπο 

ζε ξφινπο γθξαλ γθηληφι! 

 

Γθαδηέξα ε «εζηία» καο 

θαη πφηε ...«πεηξνγθάδ», 

κε θάπνην καπξνηήγαλν 

ζαλ ...ανηδφ ηεο ηδαδ! 
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Δλ δηαζηάζεη βξίζθνληαλ 

θξέαο θαη θαηζαξφια 

θαη ην ςσκί ζπλήγνξνο 

λα ηα κπαιψλεη φια. 

 

Ζ ιάκπα ηνπ πεηξέιαηνπ 

ην θιαζζηθφ καο θσο, 

ζεκάδεςε θαη φξαζε 

θαη φζθξεζε, ζαθψο! 

 

ην ζπίηη θέξλακε λεξφ 

κε ληελεθέ απ‟ ηε βξχζε 

θη ν κπφηεο61
 έδηλε ζεκλά 

ζηε δίςα καο ηε ιχζε. 

 

Φπγεία δελ ππήξραλε, 

ίζσο θακκία «ζήηα»62 

(ζπλήζσο άδεηα εθ ηξνθψλ) 

θξεκάκελε σο ...ηζίηα. 

 

Οη παγνληέξεο63 θάληαδαλ 

«ηερλνινγία αηρκήο», 

ιηλάηζα σο πεξηηχιηγκα 

ζε πάγν ηεο δξαρκήο! 
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Ζ βαξεθίλα, ην «ΣΗΡΝΑΛ»
64

 

θαη ζάπσλ απ‟ ην «ΑΣΗΓΞ» 

βαζίιεπαλ ζην πιχζηκν… 

πάζεο κεηξφο ε ...κάζηηγμ!  

 

Σν «κπάλην» ηνπο ειάκβαλαλ 

ζην πιπζηαξηφ, ζε ζθάθε, 

θαζφηη ην ...γηαθνχδη ηνπο 

πξνψξσο ...θαηεζηξάθε!!! 

 

Σνπ απνπάηνπ ε ζθεπή, 

ε ζξπιηθή ε «βνχηα»65 

ην ξέθβηεκ ηεο φζθξεζεο 

θαη ησλ «θαθψλ» ηα ...θξνχηα! 

 

Καη χζηεξα ην επαρζέο 

εθθέλσζεο «θαζήθνλ»,

κπαηάξηζκα ελ ηε πξκή 

κε ...κνχηδσκα πξνζήθνλ! 

 

Σα θαινθαίξηα καο δεζηά 

κε ηε δξνζηά αιάξγα, 

θαη λχρηεο θνπλνπνβξηζείο, 

εθ ηζηκπηκάησλ θάξγα. 

 

αλ ζηνχθαο κάο «ηελ έπεθηαλ» 

ηα επθιεή θνπλνχπηα 

πνπ ησλ θηεξψλ ην άλνηγκα 

ην κέηξαγα ζε ...ξνχπηα! 

 

Παξφια ηα ηερλάζκαηα 

κε θιηη θαη κε θαηφι,66 

νη θψλσπεο πνπ γιχησλαλ 

καο έθαλαλ ...ηζειβφι67! 

 

Σν Νηη Νηη Ση ην ήπηακε 

ζαλ ...ηζάη ζε ζθνπηέιιεο, 

φληα ζπαλίαο αληνρήο 

εκείο θη νη ...δακπαξέιιεο68. 
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Γηα ζηξακπνπιήγκαηα πνδηψλ 

θαη ζρεηηθέο θαθψζεηο, 

ε Νηειεγηάλλαηλα «γηαηξφο» 

κε θξνκκπδίσλ ζηξψζεηο! 

 

Ηεξαπφζηνινη γηαηξνί 

νη Σζνχθαινο, Φεξξέηεο 

δπφ κχζηεο ηνπ Αζθιεπηνχ 

πνπ ζ‟ άμηδαλ κειέηεο! 

 

Σεο ελνξίαο ν παπάο 

αεί πάληαο ζπλδξάκσλ, 

ζηνλ Οπξαλφ ζά έηπρε 

πνιιψλ θσηνζηεθάλσλ! 

 

Ο παπα-Γηψξγεο ηεο ςπρήο 

θαη ηεο θαξδηάο γηα φινπο, 

ζα ςέιλεη ην «Γσδέθαην» 

ζηνπο Γψδεθα Απνζηφινπο. 

 

Σεο ηζέπεο ε θελφηεηα, 

αζζέλεηα ρξνλία, 

εηζήγαγε ην βεξεζέ 

θαη ζηελ ...αβαζθαλία! 

 

Σεο θηψρεηαο αλαθχθισζε 

ηα κπαθαινδεθηέξηα…      

νη κελ ερξψζηαγαλ ζηνπο δε 

θη φινη καδί ζη‟ αζηέξηα! 
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αλ έκπαηλε αξαθνζηή 

θαη κχξηδε βνπζηίλα69 

λα μεξαηλφηαλ άξρηδε 

ζηα ζάιηζηλα ε γιίλα70. 

 

Κάπνπ εθεί, αξρίδακε 

λα παίδνπκε ηα θφηζα 

θαη «θχζεκα» επαίξλαλε 

παπνχηζη θαη γαιφηζα. 

 

Παξάζπξν ζηε ρίκκαηξα 

θη νλείξσλ γατηηέο71 

ην Πάζρα θαη ε Έμνδνο 

θηεξά γηα ηηο ςπρέο! 
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Σα ζπίηηα καο ρπιίδακε 

παηφθνξθα κ‟ αζβέζηε, 

άζβεζηνο γαξ ε επσδηά 

ηνπ ξήκαηνο «Αλέζηε»! 

 

Δθ Γελδξηλνχ πξνζήλεγθνλ 

νη παίδεο ηνλ αζβέζηε, 

ελ ζαηηιίνηο νη πνιινί 

θαη κε γθηγνχκ‟
72

 νη ξέζηνη. 

 

Βνχξηζεο θαη ηαβαλφβνπξηζεο 

ζθνδξψο παιηλδξνκνχζαλ  

ζπίηηα, ζνθάθηα θαη απιέο, 

ραξά κνζρνβνινχζαλ. 

 

Υαηξεηηζκνχο δελ ράλακε 

θάζε Παξαζθεπή 

θη ελ Καηζαληψλα θάλακε  

ηελ ... πξνπαξαζθεπή. 

 

Δλ θαηαλχμεη ηξψγακε 

κεζ‟ ην λαφ ζηξαγάιηα 

θη νη απεηιέο εμ άκβσλνο 

«ξνκθαία» ζηα θεθάιηα! 

 

Λαχξνο ν Πνχινο εζαεί 

απ‟ ηελ Χξαία Πχιε 

ζηελ θφιαζε «αδηάβαζηνπο» 

ηνπο πάληεο είρε ζηείιεη! 

 

ην δεμηφ ςαιηήξην 

ελ ζξφλσ ν Καππέο 

θη ν ψδσλ ν Ηζκήληνο 

γηα ηηο πεξηθνπέο. 

 

Αληίθξπ ν Πξνζαλάκαηαο 

θαη χζηεξα ν Μαληάηεο 

πνπ ε θσλή ηνπ ε «θαηζαξή» 

δελ είρελ φκνηά ηεο! 
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Με ηαο πλφςεηο αλά ρείξαο 

νη «δνξπθφξνη» ηνπ Καππέ 

δελ παξαιείπαλ‟ λα θνηηάλε 

θακκηά θαιή …θαξαθαπέ
73

! 

 

Καη φηαλ, θαηά ηαο γξαθάο, 

γηλφηαλ άξηνπ «θιάζε», 

ζηαπξνθνπηνχληαλ νη γξεέο 

γηα ηεο …πνξδήο ηε δξάζε! 

 

«Χ! πξνζθπλνχκελ, Κχξηε, 

ηε ηαπεηλή …πνξδνχια ζ’» 

εςέιιηδαλ ηξεκάκελα 

ηα ρείιε ηεο ηαζνχιαο! 

 

ηε δχζε ησλ Υαηξεηηζκψλ 

ην «ραίξε» ηεο «Δμφδνπ», 

νξφζεκν …δηαθνπψλ 

θαη ςπρηθήο αλφδνπ! 

 

Σν έπνο ηεο παηξίδαο καο 

ζηα θχηηαξά καο δνχζε, 

θαη θάπνηα ληάπηα κπζηηθή 

ην «είλαη» καο θξαηνχζε. 

 

«Άγηα κέξα μεκεξψλεη» 

έπαηδε ε κνπζηθή 

θαη ην άββαην Λαδάξνπ 

«δεχξν, έιεγε, ςπρή» 

 

Ο κπάξκπα Μάθνο Ληαθαηάο, 

θιψλνο γεληάο κεγάιεο, 

θάζε Λαδάξνπ απνβξαδχο 

ληπλφηαλε Καςάιεο. 

 

Με ηνλ δαπιφ ηνπ άλαβε 

ζηε κλήκε καο θσηηέο 

θη ε Ηζκήλε ηνλ εζαχκαδε 

«θνηηάμηε ηνλ καξέο!» 
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Μεγάιε Σξίηε νη ακαξησιέο 

ηελ Καζζηαλή ηηκνχζαλ  

θη νη κνηραιίδεο απνρή 

ζην «απαηάλ» πνηνχζαλ! 

 

Μεγάιε Πέκπηε έθηηαρλαλ 

νη κάλλεο καο θνπινχξηα 

ελψ νη παίδεο  πξν Βαγηψλ 

εηνίκαδαλ ζθαζηνχξηα74. 

 

Υαξηί απφ ηνλ Γηακαληή 

θπηίιη απ‟ ηνλ Αιέζηα 

κπαξνχηη απφ ηνλ ηαζή 

θη απφ αιινχ ηα ξέζηα. 

 

Σνπ παπα-Γηψξγε ε θσλή 

ζηεληφξηα θη αγξία 

κνλάρα ζην «Γσδέθαην» 

γηλφληαλ κεισδία! 

 

Με «θιάκα» ν Καιιίληθνο 

ηελ ηαχξσζε ηεινχζε 

κ‟ αλ ήηαλε ζην ρέξη ηνπ 

θαη καο ζα ...εθηεινχζε! 
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Παξαζθεπή ελ «Δγθσκίνηο» 

θαη κε θσηηέο πξν ησλ λαψλ. 

κε έγρειεηο σο νβειίεο 

θαη θαξαθάθηα ησλ ...ρνψλ75! 

 

Νσξίο καδεχακε ηα μχια 

απφ εξείπηα θαη κή, 

θαη δελ εγιχησλαλ αθφκα 

νχηε ...πξηάξηα ζηε πξκή! 

 

ην άγην παξαλάισκα 

θάζε «πιεγή» παξνχζα 

θαη νη Αξρέο κάο «θφβηδαλ» 

κε Σδάγθν θαη Λαηκνχζα! 

 

Ρνθάλαο, Κάξεο, Μνχζνπξαο 

Πάηζνπιαο, Κψινο. Σάθεο 

Σζηξίκπαο, Εάκπαο, Μάνηαο 

Αγάπεο, Πίηζνο, Μάθεο. 

 

Καηφπηλ,  «κεηά ζπληξηβήο» 

ζηελ εθθνξά κεηείραλ 

ηνπ έαξνο ησλ εαπηψλ 

θαη ησλ ραξψλ πνπ είραλ. 
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Χο πάληα, κε ςηινβξνρν 

ζπκάκαη ηελ πνκπή 

θη ε ζάιπηγγα ηνπ Κνχλεινπ 

ζηε κπάληα λα ήρεί... 

 

Ο Δπηηάθηνο βαξχο, 

θαζφηη απφ ...καφλη, 

κε ηνλ ΟΔΛΜΑ76 ελ ζεηξά 

ην βάξνο λα ζεθψλεη! 

 

ην άρζνο ηεο κεηαθνξάο 

κεηείρε θη ν σιήλαο 

πνπ ιφγσ επαγγέικαηνο77 

είρε θαη ηαο επζχλαο. 

 

Με ηνλ Πεπφληα πάληνηε 

λα άξεη ηνλ ηαπξφ 

θη ν Πίηζνο θνξαθίζηηθα 

λα ςάιιεη ελ θξππηψ! 

 

Ο θφζκνο κεζ‟ ηε ζιίςε ηνπ 

θαη ηε λεζηεία άκα 

κε νπδν επεξαίσλε 

ηνπ Γνιγνζά ην Γξάκα. 

 

Μεγαινβδφκαδν θη Απξίιεο 

κέξεο παληνίσλ λεζηεηψλ 

ρέιη, θαβνχξη θαη γαξίδα 

Υαίξε σ!«ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ»78 

 

ηνπ Αγγειφπνπινπ79, επίζεο, 

«χςσκα» ζήθσλε θαλείο 

κεηά γαξίδσλ θαη παξέαο 

ζε ζπδήηήζεηο εθηελείο. 

 

Δίηε κε νχδν «ΣΡΗΚΔΝΔ»80 

ή κε «ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ»81 

ηε ζιίςε κεηνπζίσλε 

ελ ηέιεη ζε ...κεξάθη. 



Ω! Σαλτςίνων Έαρ 

 

 69 

Μεγάιν άββαην κπνλψξα
82

 

ε ζξαχζε ησλ θεξακεηθψλ: 

κπφηηα, ιατλεο θαη ηνηαχηα 

ίπηαλην πξν ησλ θεθαιψλ! 

 

Οινρξνλίο θνκπφδεκα 

εθάλαλ‟ νη ςαξάδεο, 

γηα λά ‟ρνπλ Πάζρα θη Άτ-πκηφ 

αβέξηνπο ηνπο παξάδεο. 

 

Μεγάιν ζέιαλ‟ ην αξλί, 

πάλσ απφ δέθα νθάδεο, 

θη νπδέπνηε …αδεξθίζηηθεο 

αγφξαδαλ ιακπάδεο! 

 

Σα βνχξια ηνπο ηα ςψληδαλ 

ζηελ αγνξά αββάην 

θαη γηα ην Πάζρα ην πξσί 

εηνίκαδαλ …πξηηζπάην
83

. 

 

Σν βξάδπ ζηελ Αλάζηαζε 

γηα ην «ΥΡΗΣΟ ΑΝΔΣΖ» 

κε ηνλ πην θάιηζν δέζπνηα 

πνπ «πνίκλην» ...ππέζηε!!! 

 

Σνηνχηνπ θάιηζνπ θνηλσλά 

ηα εξστθά καο ψηα 

εδέρνλην ζαλ βάιζακν 

ηα ζεία ...βαξειφηα! 

 

Μεγάιν Πάζρα ην πξσί 

κηά Φεζηαξηά ε πφιε, 

«πιεβείνη» θαη «παηξίθηνη» 

ελ Αλαζηάζεη φινη. 

 

ηνπο δξφκνπο απηνζρέδηεο 

ζηελφηαλ ςεζηαξηέο… 

δνθάξηα εθαηέξσζελ 

θη αλάκεζα θσηηέο. 
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Σν ινχθη …έλαο ηξάβαγε, 

σο είζηζηαη ελ γέλεη, 

θη νη άιινη κεζ‟ ηελ θξηηηθή 

θαη ην ςεηφ …ρσκέλνη! 

 

Δκείο παξέα ςήλακε 

ζπλήζσο κε ηνλ Μπφηα 

κε Μπάξκπα-ηάζε ζηα αξληά, 

θαηά ηα εησζφηα! 

 

Μνλίκσο ην δσλάξη ηνπ 

ηε κέζε εζθηγκέλν 

Καη ην καιιί ην αξαηφ 

Αςφγσο θνιιεκέλν. 

 

Δξξηρλε πάληα έλα ρνξφ 

ιηηφ ζαλ ...αγγειία 

θαη έθαλε ην θάζε ηη 

ι ε ρ ο η ε λ ε ζ η ί α !  
 

ηε κέζε ηεο παξάζηαζεο 

έζθαγε δπφ ζθαζηνχξηα 

πνπ θξάηαγε ζην ρέξη ηνπ 

ζα ηεο Λακπξήο θνπινχξηα! 

 

Ξεξνγηαλλφπνπινη πην θεη 

καδί κε Καξθαληαίνπο 

θη ν Μπαθαιάθηαο κε απηνχο 

θαη άιινπο λνκαηαίνπο 

 

Μπξνο ηνλ Αγην-ππξίδσλα, 

Κνληφο θαη Σξηθελαίνη, 

Μαληάηεδεο θαη Κξήηεδεο 

θαη θάπνηνη Αζελαίνη. 

 

Σηο ζνχβιεο αξγνγχξηδαλ 

νη …ελ θακίλσ παίδεο, 

«ΥΡΗΣΟ ΑΝΔΣΖ» άδνληαο 

θαη ηξψγνληαο κεδέδεο. 
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Ώζπνπ λα πάςεη ην αξλί 

ζηα «κπνχηηα» λα «θξαηάεη» 

ην Πάζρα γίλνληαλ «θαπλφο» 

ρσξίο λα καο ξσηάεη. 

 

Σ‟ απφγεπκα αλφξερηνη 

ελ πισ γηα ηα «Ζξψα» 

γηα ηελ «Αγάπε» χςσκα 

ζεθψλακε αζξφα. 

 

Πελήληα κέξεο πην κεηά 

πίπηδεο θαη ληανχιηα 

ζηνλ Αε πκηφ θπιάγακε 

ζηε κλήκε θαξανχιηα… 

 

Με ην καγγάλη ζπλερψο, 

ζηνπ βίνπ καο ην θξέαξ, 

αλαξσηηέκαη, κεηδηψλ, 

«πνπ έδεη ζνπ ην έαξ;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ω! Σαλτςίνων Έαρ 

 

 72 



 

 
 

 

 
 

 

Μεζνηνηρία κεζ‟ εκψλ 

ε Σαηαξνχλα δνχζε 

πνπ κε ηνπο πφδαο αλνηρηνχο 

αεί πεξηπαηνχζε! 

 

Γε ζα ‟ιεγα πσο έκνηαδε 

κ‟ έξγν ηνπ Πιάζηε ζείν… 

ήηαλ ζαλ ζχληαμε θνληή 

θη σρξή ζαλ παξαζείν! 

 

Σνπ «βνχθηλνπ» ζεξαπαηλίο 

θαη ηεο «ππηίαο» ζηάζεο, 

ζηνλ έξσηα δελ μέρλαγε 

ηνπ …Πιάησλνο ηηο βάζεηο! 
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Φνχζηα θνξνχζε θιαξσηή 

κ‟ έλα θνπξφ απφ θάησ 

θη έηξεθε κχζηαθα θαξδχ 

σζάλ ηνλ ...Λαζθαξάην! 

 

Μνλίκσο θφηζν ηα καιιηά 

κε κία θαξθνδέιια,84 

ζηα ρείιε θφθθηλν θξαγηφλ 

θαη βήκα ...ηαξαληέιια.
85

! 

 

Ο εηο θπλφδνπο ηεο ρξπζνχο 

θαη αξγπξνχο ν άιινο, 

εθ ησλ εξψησλ εηο Ρηζβάο 

ινγίδεην κεγάινο! 

 

Σελ ζθάθε είρε ζηελ απιή 

θαη πάληα ηξαγνπδνχζε, 

μεπιέλνληαο ηαπηφρξνλα 

θαη φπνηα πξνζπεξλνχζε! 

 

Ζ «θαιιηθέιαδνο» Ρεληψ, 

ζαλ …ζέληεξ-θνξ ξαηβφπνπο
86

, 

ζηε ζθάθε θαη ζηνλ θξάββαηνλ 

δελ αηζζαλφηαλ …θφπνπο! 

 

ηε κέζε ηνπ πιπζίκαηνο 

αξρίλαγε θαπγάδεο, 

ζπλήζσο κε κνλφινγνπο 

ζθιεξνχο ζαλ ζπκπιεγάδεο. 

 

Αθφληδε ηε γιψζζα ηεο 

δίθελ αθκήο μπξνχ
87

 

θαη πάληα ζηνπο θαπγάδεο ηεο 

κεηείρε κηα θπξνχ. 

 

Οκεξηθέο νη κάρεο ηεο 

κε Αζελά θη Διέλε  

θη ε Ακαιία ελ ζπκψ 

ηηο κνχληδσλε ε θαεκέλε. 
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Σν «θέξαην» θη νη ελνρέο 

ζηε ζθάθε μεπιελφηαλ 

θαη χζηεξα κε ηα «ιεπθά» 

ζην ζχξκα απισλφηαλ. 

 

Γπκλή ινπδφηαλ ζηελ απιή, 

σ! …γιίλαο Αθξνδίηε, 

ζέακα ιάγλσλ νθζαικψλ 

«κπαλίδνληνο» …θνπξίηε! 

 

Ο Μπάξιαο θη ε παξέα ηνπ, 

ζηα πέξημ «θιαξσκέλνη», 

ηελ έβιεπαλ ζαλ …ξηβαλί
88

 

θαη δε μεξνςεκέλε! 

 

Ζ Σαηαξνχλα ε Ρεληψ, 

ην πξψην ... η Δλ Δλ, 

ζην πιχζηκν θαη «μάπισκα» 

πνηέ δελ είπε ...ΓΔΝ! 

 

Αξρφληηζζα ηνπ πιπζηαξηνχ 

θαη θφξε ηεο κπνπγάδαο 

θαηείρε, θεπ, ηα «άπιπηα» 

ηεο ...Γπηηθήο Διιάδαο! 

 

Γεηηφληζζά καο ε Ρεληψ 

ε ζχδπγνο ηνπ Μφγηα, 

πνηέ ηεο δελ «θεξάησζε» 

ηνλ Παχιν κε ηα ...ιφγηα! 

 

«Κνξψλα» ζην θεθάιη ηεο», 

σο έιεγε, ηνλ είρε 

θη ν δφιηνο απφ ...αίγαγξν 

ειάρηζηα απείρε! 

 

Σνλ ζηαζεξφ ηεο έξσηα 

ηνλ είρε ζην ιηκάλη 

θη εδέζκαηα ηνπ έθαλε 

«δπλάκεηο» λα κελ ...ράλεη! 
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Σν δηαξθέο ηεο κέιεκα 

πσο ην θατ λα ζηείιεη... 

κνπ έδηλε έλα δίθξαγθν 

θαη ήξνλ ην ζαηίιη! 

 

ηγά-ζηγά πεξάζαλε 

ηα ρξφληα θη ε κπνγηά ηεο 

θη εμαυιψζε ε Ρεληψ 

κέζ‟ η‟ «αλνκήκαηά» ηεο! 

 

ην πιπζηαξηφ ηνπ νπξαλνχ 

ηα εξαθείκ ζα πιέλεη 

θαη ηζάξθα κε ηελ Καζηαλή 

αξαθνζηή ζα βγαίλεη! 

 

Αλ μαλαξρφληαλ ε Ρεληψ 

καδί κε ηνλ Βαζίιε 

ρσξίο ...ΔΤΡΧ  ζα πήγαηλα 

ην καγηθφ ζαηίιη! 

 

 

 

 
 



 

  
 

 
 

Χ! Πάζε ηεο πησρήο απιήο 

θαη ξάκκαηα ηεο γνχλαο 

ηη ξαςσδία θαη απηή 

πην θεη ηεο Παιηνβνχλαο! 

 

Βίνο ξαπηψλ θαιιφζπαξηνο, 

«άξαηε θίληεο
89

 φινη»… 

αιινίκνλν, ζηνλ δίαπιν 

δελ πξνζαξάδαλ‟ ζηφινη! 

 

Με ληξίιη90
 δνχιεπαλ νη καηηξ 

ηεο ξαπηηθήο ζηελ πφιε 

θαη ζηνλ θαβάιν μφδεπαλ 

ηε καεζηξία φιε. 
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Δπίζεο είραλ ηελ ξνπή 

θη απφ ηελ θνχληα θιίζε 

λα παξαδίδνπλ ην «νξζφλ» 

γηα αιινηξία …ρξήζε. 

 

Μπεξδέςαλε ζηα ζχλεξγα 

ηνλ θψιν κε  …κπηιφηα
91

 

θαη πήξαλε απφ λσξίο 

ηελ ηεζιαζκέλε ξφηα. 

 

Eιάκβαλαλ σο «θάξκαθν», 

γηα ηα …λεθξά ηνπο δήζελ, 

φζνπο θαιινχο εψξαθνλ 

εδψζελ θαη εθείζελ! 

 

Απφ ηε ιηκλνζάιαζζα 

θαη φινπο ηνπο θαεκνχο ηεο 

εξάζζεζαλ δηαθαψο 

ηνπο αιηείο πηνχο ηεο! 

 

Δηο η‟Αληηιθφ δελ έθαλαλ 

πνηέ …αηαζζαιία 

γηαηί εδέζπνδε εθεί 

ν ξάπηεο …Μαλσιία!  

 

Δίδαλ πνιιά ηα κάηηα ηνπο 

θη ν θψινο ηνπο επίζεο, 

πέξαζαλ πείλεο, θαηνρέο 

θαη βαδειίλσλ θξίζεηο 

 

Καη ιφγσ πνπ ζηα πάζε ηνπο 

δελ έβαιαλ ελία 

ε ζπληερλία ησλ ρσληψλ 

εθιήζε …«ηξη-ρσλία»! 

 

Πέζαλ‟ ζε ιάζνο επνρή, 

κπνξεί θαη ιάζνο ηφπν, 

έλζα ην θξάμηκν «ζπθηά» 

ερνχζε ρσξίο θφπν. 
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Απηνί ηφηεο δελ είραλε 

ηελ γθιακνπξηά ησλ γθέτ 

εάλ γελληφληαλε μαλά 

άιια ζα είραλ θιέε. 

 

Θα είραλ ζπλδηθαιηζηεί 

θαη ζα ‟ραλε πξνθφςεη, 

αλεμαξηήησο ησλ θαιιψλ  

πνπ είραλ …πεηζνθφςεη. 

 

Πνιηηηθνί θαη δέζπνηεο 

κπνξεί λα είραλ γίλεη 

θαη δελ ζα πέξλαγαλ δσή 

πηθξή ζαλ …αληηκπξίλε
92

!. 

 

Θα ήηαλ καηηξ ηεο ξαπηηθήο, 

ήγνπλ ηεο «νη θνπηίξ»
93

, 

ηνλ Πνχηζη
94

 ζα ‟ραλ γείηνλα 

θαη φρη ηνλ …Μπαηίξ‟! 

 

Δθ ησλ ξαπηψλ παιηφηεξνο 

εθέξεην ν Μπρίκες 

πνπ έβιεπε ηα ρξφληα ηνπ  

λα θεχγνπλ, κεηά θξίθεο! 

 

Καίηνη ην «γξάκκα πήγαηλε» 

θεπ, ήηαλ λπκθεπκέλνο… 

δελ μέξσ γηα πνηφ άιινζη 

ην έθαλε ν θαυκέλνο. 

 

Οη θιεξσηνί απφ ηε κηα  

θη απφ ηελ άιινη νη λάπηεο 

αρ, ηη ηξαβάλε θαη απηνί 

νη «δσεξνί» νη ...ξάπηεο! 

 

Κη ε Μπξίθαηλα ζα ‟θέθηεην 

ηνλ «πην θαιφ αληξνχιε» 

εάλ ηνπ πχξνπ ην «νξζφλ» 

δελ ήηαλ ζαλ θαξνχιη! 
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Με λαχηελ εππγίδεην 

παξά ησ παξαζχξσ 

θαη εθ ηνπ δξφκνπ νη πεδνί 

«γεηά ζνπ, ηνπ ιέγαλ, πχξν» 

 

«Πνηνο είλαη Πίπε κ’ πνπ πεξλά» 

εξψηαγε ην ηαίξη… 

«Σε δ’ιηά ζ’ εζχ θαη κε ξσηάο! 

λα κε ζ’ ελδηαθέξεη!» 

 

ηαλ ην πάιαη ν Μελειήο 

ηνπ έθαλε ηε «δ‟ινχια» 

ηνπ πχξνπ ελεψρζεζαλ 

ηα …θηληζηξίληα νχια! 

 

«Βγάι’ ηνλε έμσ Μελειή κ’ 

θαη δελ ην καηαθάλσ…, 

γνλαηηζηφο σο ηνλ Πξνπζφ 

ζα πάσ θη απφ πάλσ!» 

 

Ο έηεξνο ηεο ξαπηηθήο 

θαη ηεο «ξνπήο» ππιψλαο, 

δνχζε ζην Αζηπ ην Κιεηλφλ 

θαη ήηαλ ν Γλαρόνας. 

 

Ζδέσο θαθνκνχηζνπλνο 

θαη κε ιαηκφ ζαλ γιάξνο 

ζην Σηκπνπθηνχ ζα ήζειε 

λα πήγαηλε θαληάξνο! 

 

Σελ «θνπβαξίζηξα» θαη απηφο 

εδνχιεςε κε πάζνο  

κα πήγε ζηα νπξάληα 

πξηλ κεηαβεί ζην ...Αζσο! 

 

Ο άζπηινο θξαγθφξξαπηε 

θάπνπ εθεί ζηελ Πιάθα 

φπνπ ζθνδξψο ππέθεξε 

ηελ ησλ Σζεξιαίσλ πιάθα 
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Ο Σάθεο ζαλ ηνλ έβιεπε 

ηνλ έθξαδε «Γιαξννφλα», 

«Σζέεεξια» ε αληηθψληζε 

κε δένπζα θνξψλα! 

 

Δξρφηαλε ζαλ ηα πνπιηά 

άλνημε – θαινθαίξη 

θαη αξκπξίθη νπθ εζηί 

ηνλ ίζθην ηνπ κελ μέξεη. 

 

Παξέα λπλ κε ηνλ Κνιεφ, 

ηνλ Μάλεζε, ηνλ Μπξίθε 

ζ‟ αλαδεηνχλ ην κέγεζνο 

νπξάο, πνπ ηνπο πξνζήθεη! 

 

Ο ηξίηνο θη ν θαιχηεξνο 

ν «θιαζζηθφο» Εαθείρες 

«αεξηθφ» κηαο επνρήο, 

ζεπηφο θαη λνηθνθχξεο. 

 

Πιένλ ζαλ ...ληάπηα95 ηνλ ζσξψ 

θαη σο Μεζνινγγίηε 

πνπ κφλαζε ζηα πάζε ηνπ 

θαη ζηεο ςπρήο ην ζπίηη. 

 

Ο Μνχζνπξαο96
 ζαλ έθηηαρλε 

ην πξψην ηνπ θνζηνχκη 

εθάληαδε ζηνλ κφδηζηξν 

ζαλ ...ζπξηαλφ ινπθνχκη! 

 

Ζκνπλ παξψλ ζα ηνχ ‟παηξλε 

ηα κέηξα γηα...θαβάιν 

«δε μέξσ Νίθν κ’ ηα ιηκπά ζ’ 

ζε πνηά κεξηά λα βάισ»! 

 

«Αεη, ηα βάδσ δεμηά, 

κ’ αξηζηεξά αλ βγνχλε, 

ηεο γεηηνληάο ηα ζρφιηα 

πνηνί χζηεξα ζ’αθνχλε;» 
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«Κάηζε ινηπφλ θαη κε κηιάο 

λα μαλαπάξσ κέηξα 

θαη ζπ ηζ’ Παγψλαο κε γειάο 

γηαηί ζα πάξσ πέηξα!» 

 

«Καη λα μαλάξζεηο Νίθν κνπ 

λα μαλαθάλεηο πξφβα... 

δπφ κέηξα είζαη καθξπά, 

δελ ζέιεηο ...Μεζνιφβα97!» 

 

«Να ’ξρεζαη Νίθν κ’ πην ζπρλά 

λα θέξλεηο θαη ην Μάθε, 

ηζφληα κε ηζφληα θάπνηε 

ζα βγεη ην ...θνζηνπκάθη!» 

 

Πιελ ηεο βειφλαο ν ζεπηφο 

θαη άιια δηαθνλνχζε... 

ζε ηεζλεφηαο ληχζηκν 

θαη ζηνιηζκφ ηεινχζε! 

 

Σνπ Παπισκαηά ζαλφληνο 

ηείιαλ‟ έλα λεαξφ 

λα θσλάμεη ηνλ Εαθείξε 

γηα λα «θηηάμεη» ηνλ λεθξφ! 

 

Ήηαλε λχρηα δνθεξή 

θαη ν ζεπηφο θνηκφηαλ… 

ζαλ μχπλεζε δελ ήμεξε 

ν δφιηνο πνπ βξηζθφηαλ! 

 

αλ είδε κπξνο ηνλ λεαξφ 

μαθληάζηεθε ν Εαθείξεο 

θαη λφκηζε πσο ήηαλε 

ηεο «θιίλεο» κνπζαθίξεο! 

 

Μελ έρνληαο «δηάζεζε» 

θη φληαο εμ «φισλ» πιήξεο 

άξρηζε νπλ λα θσλαζθεί 

ζαλ ιάβξνο λνηθνθχξεο! 
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«Μα ηη ην πέξαζεο εδψ 

θαη κνχ ’ξζεο ηέηνηα ψσσξα, 

ληαβξαληηζκέλνο ηάρακνπ, 

ζχξε θη ...έια κπνλψξα»! 

 

«Άλζξσπνο είκαη θαη ’γσ 

θνπξάδνκ’ ν θαυκέλνο, 

λα ζαο πξνιάβσ νινπλνχο… 

πξνζέμηε επνκέλσο» 

 

«Εαθείξε, ν Παπισκαηάο 

πέζαλε, πά’ θαιιηά ηνπ
98

. 

ζε ζέινπλε ζην ζπίηη ηνπ 

γηα ηα θηεηαζίδηθά ηνπ»! 

 

«Γηαηί καλνχια κ’ δε κ’ ην ιέο 

θη κέλα ηφζελ ψξα 

θαη λφκζα πσο εδήηαγεο 

ηε …δ’ινχια, απνιεψξα;99» 

 

«χξε καλνχια κ’ θη έξρνκαη 

λα πεηο ζη’ο Παπισκαηάδεο 

θαη ζχ παηδάθη κ’ λα καηάξζ’ο 

ζα θχγ’λε νη παπάδεο»! 

 

Ζ θχζε δελ εδψξηζε 

θάιιε πνιιά ζηνλ ξάπηελ 

θη εηθάδσ πσο «ηνηο κεηξεηνίο» 

εγφξαδε ην … «άπηεηλ»! 

 

Ο έξκνο πιένλ μέζπξε, 

θη εμαυιψζε άκα, 

ζαλ φζηνο ακαξησιφο 

πνπ πεξηκέλεη ηάκα!  

 

Ο θψινο ν γεγεξαθψο 

ην ρνχη δελ ην ράλεη, 

αθφκα θαη ζηε ζχληαμε 

πνηεί φηη …πξνθάλεη. 
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Σνλ επηνχζηνλ θαιιφλ 

νπδέ θαη‟ φλαξ βιέπεη 

θαη νπλ εηο θάζαξζηλ ςπρήο 

κπρίσο απνβιέπεη! 

 

Ο Μέιηα-κέιηαο, ην …«κσξφ» 

θη νκφθιηλνο εηαίξνο, 

ζηα δξψκελα, ρσξίο Δπξψ, 

δελ παίξλεη πιένλ κέξνο. 

 

«Μαλνχια κνπ πνπ λα ηα βξσ 

θη εγψ γηα λα ζηα δψζσ, 

κήηε λα ξάπζσ πηα κπνξψ 

κήηε θαη λα ζηξηθψζσ» 

 

«Γηαθφζα παίξλσ ζχληαμε 

καλνχια κνπ επξνχιηα 

γηαηί εγψ ζε Γεξκαλφ 

δελ έδσζα …θαπνχιηα» 

 

«Έηζη κνπ θφπζαλ’ ζχληαμε 

θη εκέ γηα ηνλ Αγψλα 

γηαηί εβγήθα ζην θιαξί 

κε φπιν ηε βειφλα» 

 

«Ζ ζχληαμε είλαη κηθξή 

θη εζχ ζέιεηο ξεγάιν… 

θάλε καλνχια κ’ πζπρηθφ 

θαιφ λά’βξεηο κεγάιν» 

 

Να πάξεη ζβάξλα ηηο κνλέο 

ηνπ έκειιε ελ ηέιεη 

ηθέηεο πφηε ζηνλ Πξνπζφ 

θαη πφηε ζηελ Πεληέιε. 

 

Χο πξφβαηνλ απνισιφο 

ή κάιινλ …πξνβαηίλα, 

ηελ θάζαξζε αλαδεηά 

κε …ΣΡΤΛ ή βαξεθίλα! 
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«Παπνχιε κνπ ακάξηεζα 

θαη ζέισ αθεζνχια… 

ν θψινο κ’ έγηλε πιηζέ
100

. 

ζα θάηζσ ζηελ αθξνχια!» 

 

«Γφμα ηνλ Άγην πκηφ 

πνηέ κνπ δελ αξξψζηαηλα 

κα ηψξα έγηλα θη εγψ 

ζκπαξάιηα ζα ηε Πιψζηαηλα!» 

 

«Να ’λαη θαιά ε παπαδηά 

πνπ κε πξνζέρεη, πάηεξ, 

ηψξα πνπ ράλσ απφ παληνχ 

θη ηδίσο απ’ ην …θάξηεξ!» 

 

«Δγέξαζα παπνχιε κνπ 

θαη πηα ηα ζψβξαθά κνπ 

ηα θαηεβάδσ, δέζπνηα 

κφλν γηα ηα… θαθά κνπ» 

 

«Δγέξαζα θαη δελ κπνξψ 

πιένλ λα θάλσ ηξέιιεο, 

αρ! ηη ηξαβάκε ζηα ζηεξλά 

νη …κεγαινθνπέιιεο!» 

 

«Να κε κε βξεη ηνπ Άτ-ππξδψλ 

άκα μαλακαξηήζσ 

θη αλ ιάρεη θάλα «ηπρεξφ» 

μσ-πίζσ κνπ ζ’ αθήζσ!» 

 

«Μπξνζηά, Εαθείξε, ζην Θεφ 

είκαζηε φινη ίζνη… 

βεβαίσο θάπνηνη εμ …πκψλ 

ρξεηάδνληαη θαη …πιχζε!» 

 

«αλ παξαγάδη άπισζε 

ηα θξίκαηά ζνπ φια 

λα δσ αλ πάξεηο άθεζε 

ή ζα ζνπ δψζσ …θφια!» 



Οι Τρεισ Φραγκορράπται 

 

 86 

«Καιά, παπνχιε κ’ ζα ζηα πσ 

θαη κε ην λη θαη ζίγκα, 

ζέισ λα πάσ αςειά 

ρσξίο θαλέλα ζηίγκα» 

 

«Δκέλα πξέπεη ε ακπνιηά 

άγαικα λα κνπ ζηήζεη, 

πνιιά θνζηνχκηα, πάηεξ κνπ, 

κε …“είδνο” έρσ θιείζεη» 

 

«Σν άγαικα λα παξηζηά 

ηελ … “φγδνε θακάξα” 

θαη απφ θάησ λα γξαθηεί: 

ΠΟΟΗ ΓΗΖΛΘΟΝ ΑΡΑ;» 

 

«Γεληέο, παπνχιε κνπ, γεληψλ 

μεζθφιηζα αζξφσο 

θαη είλαη ζαχκα η’ Ατ-πκηνχ 

πνπ είκ’ αθφκα ζψνο» 

 

«Ήηαλε ηφηεο, άγηε, 

ηα … “ράβαξα” θιεηζκέλα, 

ςειά φκσο ηα “ιάβαξα” 

ζαλ ην Δίθνζηέλα!» 

 

«Θα ’ηαλε θξίκα απ’ ην Θεφ 

ζπζία λα κε θάλσ… 

θαη κέζα ζ’ φια κ’ είπαλε 

θαη “ηέηνην” απφ πάλσ!» 

 

«Γελ κπαίλσ ζε νλφκαηα 

γηαηί δε δνχλε φινη 

θη απηνί πνπ  δνχλε μέραζαλ 

ηη ’κνινγνχλ νη …κφινη!» 

 

«Δγψ παπά κ’ πξνζέθεξα 

πνιιά ζηε θνηλσλία, 

λα κε γπξλάλε ηα παηδηά 

ζε …Βξφκα
101

 – θαθελεία!» 
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«Πξνπφλεζα ηελ ακπνιηά 

λα βγάιεη …παιιεθάξηα, 

κπξνζηά κνπ Μπξίθεο θαη ινηπνί 

απέρνπλε θαληάξηα!» 

 

«Όια ηα πάληξεςα κεηά 

κε πξνθνκέλεο ηζνχπεο 

θη εκείο νη …δφιηεο νξθαλέο 

μεκείλακ’ απφ …θνχπεο!» 

 

«Μα ηη ηα ζέιεηο, άγηε, 

δηθαίσζε πνπ λά’βξσ 

θαη πάλσ ζ’ φια ηα θαθά 

ην κέιινλ βιέπσ καχξν…» 

 

«Πξνθήηεο φκσο, πάηεξ κνπ, 

θαλείο ζηα ρψκαηά ηνπ… 

θη ν πάπα-Πίηζνο ζη’ Αληηι’θφ 

θνπλά ηα …ζπκηαηά ηνπ!» 

 

«Μα ηψξα δα ζπκήζεθα 

ηνπ Πίηζνπ ηε καλλνχια, 

ζηελαρσξηέκαη, πάηεξ κνπ, 

π’ αξξψζηεζ’ ε γξηνχια…» 

 

«Δκέλα κε κεγάισζε 

ε κάλα η’ πάπα-Πίηζ’ 

γηαηί ζ΄ απηήλ δελ έδσζε 

ν Κχξηνο …θνξίηζ’!» 

 

«Καιά, γηα πεο κνπ ηέθλν κνπ. 

πφζν ρξνλψ ηελ θάλεηο; 

Γελ είζηε ζπλνκήιηθνη 

ή κήπσο ιάζνο θάλεηο;» 

 

«Μαλνχια κ’ ε γεξφληηζζα 

θνληεχ’ ηα ελελήληα… 

κα ’γσ παπνχιε κ’ πην πνιχ 

δελ εηκ’ απ’ ηε …Σνπξιίδα!» 
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«Καη ηνλ Πεπφληα κε γξνηθάο, 

δελ είλ’ κε ηα θαιά ηνπ, 

θαήθαλ’ ηα κεηξψα κνπ 

επί …Δπαγγειάηνπ!» 

 

«Σέθλν κνπ πσο κεγάισζεο; 

ζε πνίν πεξηβάιινλ; 

ζηα “ηξαίλα”ήζνπλ …κεραλή 

ή φπηζζελ ησλ άιισλ;» 

 

«Δγψ παπνχιε κ’ πάληνηε 

ήκνπλ …ινθνκνηίβα 

θαη απφ πίζσ ν…ζπξκφο 

λα πεξηκέλεη ζηίβα!» 

 

«Πνηέο δελ άθελα εγψ, 

παλάγηε, ηα πφζηα! 

Αμίσκά κνπ ην ξεηφ: 

“φια Εαθείξε δψζηα”» 

 

«Δίρακ’ αξρέο νη παιαηνί 

θη αο γίλακε …παδέιεο, 

ηψξα μεθχηξσζαλ πνιιέο 

ζα λά ’λαη …δακπαξέιιεο
102

!» 

 

«Αλ ηψξα πνπ κεηάλνησζα 

θαη άθεζε κνπ δψζεηο, 

κπνξείο κεζ’ ηνλ Παξάδεηζν 

ζθακλί λα θαπαξψζεηο;» 

 

«Ν’ αλαπαεί ε ςπρνχια κνπ 

θη φια ηα …πεπηηθά κνπ, 

κνδίζηξα ησλ …Αξράγγεισλ 

κε ξαπηηθά δηθά κνπ.» 

 

«Να έρσ θσηνζηέθαλν 

θηηαγκέλν απ’ ηνλ Μπφλα 

θαη λα πεηάσ έρνληαο 

θνληά κνπ ηνλ Γιαξφλα.» 
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«ηελ θφιαζε λα θάλνπκε 

επίζθεςε κε θξίθε 

θη αιάηη απ’ ηηο Αιπθέο 

λα ξίρλνπκε ζηνλ Μπξίθε!» 

 

«Μήπσο θαη γίλεη λφζηηκνο 

ζαλ βξάδεη ζην θαδάλη… 

Σα θάιιε πνπ ’ρακε εκείο 

ν Πίπεο δελ ηα θηάλεη!» 

 

«Σν ππξ ζα δπλακψλνπκε 

κεηά ζηηο ππξνζηηέο… 

ηη θη αλ αγηάζσ πάηεξ κνπ, 

δελ θφβσ ηηο …πνπζηηέο!» 

 

«Μεηά ζα θηεξνπγίδνπκε  

ζηεο ληφηεο καο ηα κέξε, 

φπνπ ε θάζε ζπηζακή 

ηα ρνχγηα καο ηα μέξεη.» 

 

«Τςψκαηα γηα ιφγνπ κνπ 

ν θιήξνο ζα ζεθψλεη 

γηαηί θη εγψ κε θιεξσηνχο 

θνηλφ είρα ζεληφλη.» 

 

«αλ φλεηξν κνπ θαίλεηαη 

πσο ζα κε θάλνπλ άγην 

ε κελ μππλήζσ, πάηεξ κνπ, 

θαη θάσ θάλα …ηάγην;
103

» 

 

«Απφ παηδί δαιψζεθα
104

 

ηεο ζάξθαο ηα θνξηία, 

ζνπ ηά ’πα φια, άγηε, 

θη νπθ έρσ ακαξηία!» 

 

«ηα είπα θαη μαιάθξσζα, 

θη έρσ ςπρή ιακπίθν, 

απ’ ηε ραξά ζα ιάιαγα 

κα είκαη πηα …πηπίθσ!
105

» 
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«Έια θαη δψζ’ κνπ άθεζε, 

έζησ …ηελ πξψηε δφζε, 

πξνηνχ ηνπ Πίηζ’ ε παπαδηά 

ηε ξηβαλί θελψζεη
106

…» 

 

«Εαιηά
107

 κεγάιε άθεζεο 

επάλσ κνπ Εαθείξε 

αλ ηελ απιψζσ μεπεξλψ 

ηνπ Ρίνπ ην γηνθχξη!» 

 

«Πνιιέο νη ακαξηίεο ζνπ 

θη εγψ έρσ …πιαθφλ, 

ε άθεζε, σ! ηέθλνλ κνπ, 

δε κνηάδεη κε …ηακπφλ!» 

 

«Άζε κε ιίγν λα ζθεθηψ 

θαη θψηηζε λα πάξσ, 

ίζσο πεηχρνπκε πνιιά 

κφλν κε έλα ζκπάξν!» 

 

Ο γέξσλ θνίηαμε ςειά 

ηελ θψηηζε γπξεχσλ 

θαη κε βαζεία ζπληξηβή 

απάληεζε θειεχσλ: 

 

«ηνλ Άτ-πκηφ ζα ζέ ’ζηειλα, 

λα παο ζηνλ Κνξσληφ, 

κα ζέιεηο φκσο άδεηα 

απ’ ηνλ αθεξηαλφ» 

 

«Μα νχηε ζηνλ νθξψλην 

δε ζέισ λα ζε ζηείισ, 

λα κε ζε θάλεη αζθεηή 

ζε ηβαξίζν …ζηχιν!» 

 

«Βξεο ηνλ παηέξα Γηδεψλ 

ζπγρψξην λα ζνπ δψζεη… 

μέξεη απηφο απφ ηεθλά, 

θη έρεη βαζεία γλψζε» 
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«’ απηφλ έζηεηια, ηέθλνλ κνπ, 

ηελ Γθαβν – Γαβξηέια, 

θνπέια κε …πνηηζηηθή… 

κε ζαπθηθή ηακπέια!» 

 

«Καη σο κνπ είπε ν Γηδεψλ, 

-ηέηνηα “παηδηά” δε βξίζθσ 

αθφκα θη αλ ζην Σζηκπνπηί 

βγάισ αγάπεο δίζθν-…» 

 

«Καη θπιαθή, σ! Κχξηε, 

ησ ζηφκαηί κνπ ζνχ, 

κνπ θαίλεηαη πσο ηνπ ’θαλε 

εμέηαζε …βπζνχ!» 

 

Μα ν παηέξαο Γηδεψλ 

κε ηα ιακέ ηα ξάζα 

είρε κνλάρα κηα επρή… 

λα δνχζε ζηε …Μνκπάζα! 

 

Σα ξάζα ηνπ παξαγγειηά 

ζηνλ «αδειθφ» Κσζηέηζν 

θη Απφζηνιν γηα πξνζεπρέο 

ηνλ …Απνζηφιε Γθιέηζν! 

 

Καηάβαζα ν Γηδεψλ 

κηζνχζε ηνλ Εαθείξε 

γηαηί δηήγε ηελ δσή 

κ‟ ειεπζεξία …πιήξε! 

 

Αεί βξηζθφηαλ ν παηήξ 

ζε κηα δηειθπλζηίδα, 

απφ εδψ λα ‟λαη παπάο 

θαη απφ θεη …ζπιθίδα
108

! 

 

ηα λεηάηα ηνπ ζπλέιεγε, 

φπσο θη εκείο, «ηζηγθάθαη» 

κα χζηεξα ην γχξηζε 

θαη κάδεπε …ζηξηλγθάθηα! 
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Γηα κχξν ηνπ ην «Εηβαλζί», 

ηα θξνπαζάλ γηα …άξην, 

ν άλζξσπνο θαη ε ςπρή 

«νπ δήζεηαη επ’ άξησ»! 

 

Χο «γέξσλ», γαξ, ν Γηδεψλ, 

ησλ «ράτ» θαη ησλ «ηλ» 

είλαη θαξηέξαο «άγηνο» 

θη νπρί «ηζειβφι» …πνηκήλ. 

 

Αλ επινγνχζε απζσξεί 

θάζε «ζπθηάο» ηα ζχθα, 

ζα πιάθσλαλ κεζ‟ νπ πνιχ 

θη νη …αδειθέο ηνπ ΗΚΑ! 

 

Δλψπηνλ ηνπ γέξνπ πηα 

θη νζίνπ θξαγθνξξάπηε, 

νπθ νίδε σο πλεπκαηηθφο  

ηη έδεη λα πξνζάπηεη! 

 

Άξρηζε νπλ λα ζθέπηεηαη 

ην ζέκα ζνβαξψο, 

ακθη-ηαιαληεπφκελνο 

ζηα άκθηα θη απηφο. 

 

Μπνξεί λα ήηαλε «ζπθηά» 

απφ ηελ θνχληα ήδε 

θαη ηα γνλίδηα «θηεξά» 

λα είραλ γηα ζηνιίδη… 

 

Μα αλ γελλήζεθε Δξκήο 

θαη Γαλπκήδεο βγήθε, 

ρίιηεο λα θάλεη πξνζεπρέο 

γηα φηη … «έλδνλ» κπήθε! 

 

«θχςε, Εαθείξε ακαξησιέ, 

λα πάξεηο ηελ επρή κνπ»… 

θη ν άκσκνο κε δηζηαγκφ: 

«Να βγάισ ην …βξαθί κνπ;» 
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«Εαθείξε κνπ ηελ θεθαιή 

ζνπ δήηεζα λα θιίλεηο 

θαη ηνπ ινηπνχ, σ! ηέθλνλ κνπ, 

επηιαζνχ ηεο …θιίλεο!» 

 

«Μήπσο κπνξψ ζεβάζκηε 

θαλέλα θάζε …ηφζν;… 

η’ νξθίδνκαη ζηνλ Ατ-πκηφ 

ζηελ Κφιαζε ζα …ζηξψζσ!» 

 

«Δ, αλ είλαη ηέθλνλ κνπ 

γηα ηα …λεθξά θαλέλα…. 

κα ζε εκέξεο λεζηεηψλ 

εγθξάηεηαο ζνπ θξέλα!» 

 

«Θ’ επραξηζηψ παπνχιε κνπ 

ζα ζην ρξσζηάσ ράξε… 

ηψξα αο έξζεη ν Μηραήι 

γηα άπα λα κε πάξεη!» 

 

«Καηάηαμέ κε πάηεξ κνπ 

κε ηηο …κσξέο παξζέλεο 

θη φηαλ βιεπφκαζηε ςειά 

ζα θάλνπκε ζαλ μέλεο…»  

 

«Αθένληαί ζνη ηέθλνλ κνπ 

νη ακαξηίεο φιεο… 

Αο ην γηνξηάζνπκε καξέ 

κε κέληα θαη καληφιεο!» 

 

«Βάιε θαη ιίγν πίπεξκαλ 

αλ ζ’ βξίζθεηαη παπνχιε κ’… 

ζα ζνπ θπιάμσ δπφ θ’ηαιηέο 

ζα θηηάμσ ην ραιβνχιε κ’…» 

 

«Φέξε καξέ καλνχια κνπ 

θαη ηνλ ςειφ…εθεηφλε 

πνπ έρεη ζηελ Πξσηεχνπζα 

ρνιή ησλ Οδεγψλε!» 
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«Μπνξεί θη εκείο λα ζέινπκε 

λα γίλνπκ’ …νδεγίλεο, 

κε βιέπεηο πνπ ηα άκθηα 

ηα πάλε ιηκνπδίλεο!» 

 

«Αρ, λα ζε πάλε ηέζζεξεο 

θαη πίζσ ν Καππέο 

πνπ κνπ πξνζάπηεηο ηέθλν κνπ 

πξνζέζεηο πνηαπέο…» 

 

«Πιαησληθά κε ηνλ ςειφ 

ζπκπίλσ θαη ζπληξψγσ 

θη αλ θάλσ ζθέςεηο κχρηεο 

δελ ζα ζνπ δψζσ ιφγν!» 

 

«Μαδί πεγαίλακε ζρνιεηφ 

κ’ απηφλ θαη ηελ …Κσζηνχια, 

εκπνξνξξάπηνπ ηνλ πηφ 

θαη θαζ’ πκάο …θνξνχια.» 

 

«Υσξίο εκέ ζα έβξαδεο 

ζηελ Κφιαζε ζαλ γίδα 

θη αληί κεξζί ηψξα κνπ ιεο 

πσο ζέισ ηνλ …αξίδα!» 

 

«Έηζη πνπ ζνχξσζεο ηδαζιή 

νχηε γηα ζνχπα θηάλεηο 

θαη ιείςαλν αθέξαην 

κε δπζθνιία θάλεηο!» 

 

«Μαξέ αλ ήζεια εγψ 

ζα θφιαδα θαη …Πάπα, 

βαδειν-πφξθπξνο εηκί 

κε καγνπιάθη θξάπα» 

 

«Υξπζέ κνπ φηαλ έβγαηλα 

κε ηα κπνξληφ ζηνλ άκβσλα 

θαιχηεξα απ’ ηελ …Οχξζνπια 

ην πνίκλην εζάκβσλα!» 
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«Κη σο έζεηα ην ζπκηαηφ 

απ’ ηελ Χξαία Πχιε, 

κάηζν δεζπφηεο ζπλ Θεψ 

ζηνλ Πέηξν είρα ζηείιεη…» 

 

«Γελ θηαηο εζχ παλάζιηε 

θαη γέξν θξαγθνξξάπηε, 

λα δνχκε πνηνο κε ην θαιφ 

θαληήιη ζα ζ΄αλάπηεη!» 

 

«Πηαίσ εγψ πνπ ζνχ ’δσζα 

ηελ άθεζε αθξίησο… 

δφμα λα πεηο ζηνλ Ύςηζην 

πνπ ην ’ζειε θη ν Νίηνο!» 

 

«Μαλνχια κνπ ηη ζ’ έπηαζε 

εηνχην ην ληειίξην… 

κε πήξεο απ’ ηα Ρέηζηλα 

θαη κ’ έθηαζεο ζη’ Αληίξξην!» 

 

«Με ζπγρσξείο παπνχιε κνπ  

πνιχ ζηξαβά ην πήξεο, 

είπα θη εγψ ζαλ παιαηφο  

λ’ αιιάμνπκε ηηο πείξεο…» 

 

«Δγψ καξέ δελ ήζεια 

θαλέλα λα πεηξάμσ 

θαη λα κε ζψζσ απφ δσ 

ηνλ λέν αλ …καιάμσ!» 

 

«Πάηεξ, εγψ ηελ άθεζε 

θνπηζά-ζηξαβά ηελ πήξα, 

γηα ηε δηθή ζνπ ηελ ςπρή 

ην ηη ζα θάλεηο, ηήξα!» 

 

«Έρνπκ’ εκείο ηνλ ηξφπν καο, 

Εαθείξε κε ζε κέιεη… 

πάλσ θαη θάησ θπβεξλνχλ 

ζπλάδειθνη … ελ ηέιεη!» 
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«αλ βγσ εηο ηνπ Παξάδεηζνπ 

ηε Θεία Παζαξέια 

ηα Υεξνπβείκ θαη εξαθείκ 

ζα κνπ θσλάδνπλ “έια” …» 

 

«Κη εγψ κέζα ζηα ξάζα κνπ 

εμ απαιήο κεηάμεο, 

ζα δηαζρίδσ ιηθληζηφο 

ηαο Οπξαλίαο Σάμεηο!» 

 

«Αλ ιάρεη θη είκαη ηπρεξφο 

θη έρσ θαιφ …Αξκάλη 

κπνξεί ηνπ ηάθνπ κνπ ε γε 

θη αξψκαηα λα βγάλεη!» 

 

«Πξνζβάζεηο εηο ηελ χλνδν 

θαη αιιαρνχ θαηέρσ, 

πξνβιέπσ θσηνζηέθαλν 

κεη’ νπ πνιχ ζα έρσ!» 

 

«Καη ηφηε πηα ν Άτ-πκηφο 

γηνξηέο ζα έρεη δχν 

θη εγψ σο ληφπηνο Άγηνο 

ζε ζαο ζα …επελδχσ!» 

 

«Με ζπγρσξείο Αγηφηαηε 

πνπ ζ’ έζημα αδίθσο… 

πξψηνο πηζηφο ζνπ ζα ’καη εγψ 

θη ν ξαπηηθφο κνπ νίθνο!» 

 

«Αλ πάηεξ κνιατκηζεο 

θάλε κνπ δπφ …θσιηέο 

λα πάκε ζην θνλάθη καο 

κε βγάδνληαο κηιηέο…» 

 

Γεηά ζνπ Εαθείξε, αζάλαηε 

κε ην πνδήιαηφ ζνπ 

θαη ηεζιαζκέλν σο ...νρηψ 

ην ...πεξηπαηεηφ ζνπ! 
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Αλ θχγεηο θάπνηε απφ δσ 

γηα λά‟βξεηο ηνλ Γιαξφλα, 

«θαβάιν» ζηνλ Παξάδεηζν 

δελ βξίζθεηο κε ζθεληφλα! 

 

Χο έκαζεο, ηα Υεξνπβείκ 

ηα έρνπλε «θνκκέλα», 

θιείζε θαδάλη απφ δσ 

θαη βάιε κέζν εκέλα! 

 

Ο Μπάξκπα Μάθνο ν Ληαλφο 

ραιβνχιε ζα ζνπ θηεηάρλεη 

βάδνληαο πάλσ δάραξε 

θαη θαλειινχια άρλε! 
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Πξνζηάηεο ησλ κεξεκεηηψλ 

πάζεο ξνληάο θαη πφξηαο 

αθαηακάρεηνο «Θεφο» 

ν Υξήζηνο Γειαπφξηαο. 

 

Σεο γεηηνληάο καο νη ζθεπέο 

δελ έθαλαλ ραηήξηα 

θαη έηξεραλ νη άηηκεο 

ζπρλά ζαλ ζνπξσηήξηα. 

 

Αθφκα θη εθαηφγρεηξαο,  

αλ ήηαλ, δελ κπνξνχζε 

φιεο καδί λα κπάισλε 

θαη λα γεξνθνκνχζε. 
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Ορη πνηέ δελ έιεγε 

γηα θάπνην κεξεκέηη 

θαη δνχιεπε ηαπηφρξνλα 

Φαξκάθε θαη Πξεκέηε. 

 

Καξηέξη ηνπ εζηήλαλε 

ζα λάηαλ ν Νηαβέιεο 

πφηε ε Μπνξάθσ απφ δψ 

θαη πφηε ν Κηηζηλέιεο! 

 

Δλ ηέιεη, κε ρακφγειν 

θαη «πιάληζκα» ηνπ ρξφλνπ 

φια εκπαίλαλ ζηε ζεηξά 

άλεπ ηξηβψλ θαη ...θζφλνπ! 

 

ηελ αγνξά ζαλ έβγαηλε 

κε ην πνδήιαηφ ηνπ, 

ζαλ Γνλ Κηρψηεο έκνηαδε 

επάλσ ζη‟ άινγφ ηνπ. 

 

Λίγα καιιηά ζηελ θνξπθή, 

γπαιηά θαη ζθειεζξψδεο, 

θηγνχξα πνπ γηα πνηεηή 

ζα ήηαλ ηδεψδεο! 

 

θεπψλ θαη ζνθαηίζκαηνο 

βνεζφο ηνπ ν Ζιίαο, 

ην ζνθαηίδεηλ έβιεπε 

κεηά θηινθαιιίαο! 

 

Σα θαινθαίξηα κέ ‟πεξλαλ 

θνληά ηνπο σο καρηίδη 

θαη άρξεζηνο δελ ήκνπλα 

ζαξξψ, ελ ...θαηαθιείδη! 

 

Σε ιάζπε, κε ηνλ γξάβαιν
109

, 

ηελ έθηηαρλα ελ ηέιεη 

θαη είρα πιελ ηνπ θνιαηζηνχ 

θαη δξαρκηθά σθέιε! 
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Θπκάκαη πσο επείξαδα, 

θαζ‟ έμηλ ηε Μπνξάθσ 

πνπ ελίνηε ζα εχρνληαλ 

λα κ‟ έβιεπε ζην ιάθθν! 

 

Σν ζχλεζεο αζηείν κνπ 

ήηαλ κηα κειηηδάλα, 

παζαιεηκκέλε κε ζνβά, 

ίδηα ...πνληηθνκάλα! 

 

Απ‟ ηελ νπξά ηελ θξάηαγα 

θαη δήζελ φιν θξίθε 

ηελ πέηαγα ζηα πφδηα ηεο 

θσλάδνληαο «πονηίκιιι»! 

 

Κάζε θνξά «θνιπάξηδε» 

θαη έζθνπδε ε Μαξία, 

«θαθνρξνλ’λά’εηο κνχιηθν» 

ε ...εηπκεγνξία! 
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Έκπιεσο110
 ελ θαιιπληηθψλ 

ζηελ ηζάξθα ε Ηζκήλε, 

ςεθαζηηθφ πνπ άξσκα 

μνπίζσ ηνπ αθήλεη. 

 

Έηξηδαλ, ζαλ πεξπάηαγε 

θνξζέο, ηαθνχληα, δξφκνη 

θη ε ζηεληνξία ηεο θσλή 

αληηιαιεί αθφκε! 

 

Δπξέσο αζπξφζηνκε 

θη επζηφρσο νκηινχζα 

θαιφγξεα δελ ζά‟θαλε 

γηα ηελ Αγηά Λενχζα! 

 

Νηαξληαλνεηδήο θη αγέξσρε 

αεί θεθνζκεκέλε, 

ηνπ ψδνληνο αγιάτζκα 

ιανχ πεθηιεκέλε. 



Ωδή ςτην Ιςμήνη 
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Έρνληαο νπλ «νκφθιηλνλ» 

ν ψδσλ ηελ Ηζκήλε 

ρξείαλ ζα είρε ν πησρφο 

απφ ...λνβνθατλε111! 

 

Παξ‟ φια απηά ν γεξαηφο 

γηα δήκαξρνο θαηήιζε 

θαη ζνχζνπξν ηζηνξηθφ 

ζηελ αγνξά επήιζε! 

 

«Καιφο ν ψδσλ, κα ..πνπξφ» 

θνιινχζαλ ζηελ Ηζκήλε, 

«καξέο ν θφζκνο Γήκαξρν 

θη φρη γακ-πξφ ζα θξίλεη»! 

 

Σεο κάλλαο κνπ εμάδεξθνο 

θαη Κχπξνπ αδεξθφο, 

ήηαλ ν Μίκεο, Έξσηαο 

ιεγφκελνο θη αιινηψο. 

 

Γπξλψληαο απ‟ ηελ Πιψζηαηλα 

ζην δξφκν γηα ην ζπίηη 

ζηεθφληαλε γηα νχξεζε 

ζην θψο η‟ απνζπεξίηε. 

 

Μπξνζηά ζην Μειησλαίτθν 

είζηδε λα νπξεί 

θη ε νηθνπξνχζα δέζπνηλα 

ηνλ Μίκε λα ζσξεί! 

 

Οηαλ ν Μίκεο άξρηδε 

ηα «ζέα» λα καδεχεη 

εθ παξαζχξνπ ε θπξά 

ζηνλ Έξσηα θειεχεη: 

 

«Άζηνλε ιίγν Μίκε κνπ 

αθφκα λα Σνλ ’δσ»... 

(«ζσζήθαλε» ηνπ ψδνληνο 

«απηά» κε ηνλ θαηξφ!)  
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Αιέγξα, αλνηρηφθαξδε 

θαη γειαζηή ζαλ Πάζρα 

είρε ηε θιφγα ζηελ θαξδηά 

θαη δελ θνξνχζε κάζθα. 

 

«Να ζε γλσξίζσ Ληάθν κνπ 

δχν δηθέο καο ηζνχπεο» 

«Σέηνηα  θνξίηζα έθξπβεο, 

Ηζκήλε, θαη δε κνχ ‟πεο;» 

 

«Καη ηίλνο είλ‟ Ηζκήλε κνπ», 

σο κε γλσξίδσλ, γαξ, 

«Σ‟ Καλίληα είλαη Ληάθν κνπ, 

εθείλνπ ηνπ …πηαληάξ‟…» 

 

Υαίξε, Ηζκήλε αγιαή 

θη εζχ καθάξηε ψδσλ, 

πείηε ζηνλ Μάθν ην Ληαλφ 

«ζνπ κπάισκα ζην …φδνλ»! 
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Ανηίδφρα 
 

 

   …ησλ Πιαλνδίσλ 

 

ηηο γεηηνληέο πιαλφδηνη 

δηέξρνληαλ κε θάξα 

εκπνξεπφκελνη ην παλ 

εθηφο απφ ...ηζηγάξα. 

 

Σν θάξν άκπσλε αξγά 

κ‟ «είδε πξνηθφο» ν Γηάλλεο 

θη αλήγγεηιε ην δηάβα ηνπ 

δη‟ νμχαπινπ …ρνάλεο. 

 

ηα πηάηα θαη ζηα γπαιηθά 

ζπκάκαη ηνλ «Γπαιάθηα» 

πξνκεζεπηή επίζεκν 

σο θαη ζηα …καληαιάθηα. 



Αντίδωρα 
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Σα θαινθαίξηα ην «ζνπμέ» 

ην είρε ν παγνπψιεο 

αθνχ ε δίςα εγγελψο 

είλαη ...γπλή εμψιεο! 

 

Αθφκα θαη πιαλφδηνο 

ηζαγθάξεο ηξηγπξλνχζε 

θαη ιίθηηλγθ επηηφπηα 

ησλ παπνπηζηψλ πνηνχζε. 

 

«Παπνχηζα» θψλαδε «κπαιψ» 

εμ νπ θαη η‟ φλνκά ηνπ 

θαη ζφια αζεξάπεπηε 

δελ άθελε κπξνζηά ηνπ! 

 

Αζπξν ηζεκπέξη θφξαγε, 

καχξν γπαιί θαη γθιίηζα 

κε γάτδαξν θαηέβαηλε 

ε βιάρα ε Καιιίηζα. 

 

Με ιηνθακκέλν πξφζσπν 

θαη κε ιεπθφ ηζεκπέξη 

ε Αληξέαηλα αγέιαζηε 

θξαηνχζε ην παλέξη. 

 

αιηγγαξηψλ ηε «έκπνξνο» 

θη αγξίσλ αγγηλάξσλ, 

είδε πνπ κεζ‟ ηα νπδεξί 

νπδείο ήην ζλνκπάξσλ! 

 

ηνλ παζαηέκπν δέζπνδε 

ηνπ Σζάθα-ηζνχθα ε δξάζε 

πιαλφδην παληφο θαηξνχ 

θαη …ζακαιίνπ θιάζε! 

 

Σσλ πιαλνδίσλ ε αξρή 

απάλησλ ν Μαξζέινο 

παηδί απ‟ ηα «θαιχηεξα» 

θαη ζθνχξνο ζαλ …«Οζέιινο» 
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…ηνπ Κώζηα Μάνηα 



Οη Κνληαξαίνη απφ δψ 

πην θεη νη Μνζρνπ‟ιαίνη 

θη ν Μάοηας ηξηθάηαξηνο 

θαηακεζήο λα πιέεη… 

 

ηελ «ηξίρα» θη αηζαιάθσηνο 

κε ην γαξχθαιφ ηνπ 

ζην θαιληεξίκη βάδηδε 

ζηνλ θφζκν ηνλ δηθφ ηνπ. 

 

Μεζνινγγίηεο γέλλεκα 

θαη ζξέκκα …Κνπ Κνπέ, 

κε ...θφθθηλν εζηαχξσλε 

ηνπο ςήθνπο ηνπ, νπαί! 

 

Γηαθνπέο δελ έθαλε 

ζε Μχθνλν ή Πάξν, 

απ‟ ην αξάληα θαη κεηά 

ηνπ «έθιεηλαλ» ζηε ...Γπάξν! 

 

 

…ηνπ Υξήζηνπ Καββάγηα 

 

ηαλ κηιψ γηα Ατ-πκηφ 

γηα Έμνδν θαη βάγηα, 

ν λνπο κνπ πάεη κφλνο ηνπ 

ζην Υξήζην ηνλ Καββάγηα. 

 

Φειφο, βαξχο θη αζήθσηνο 

κέζα ζηνλ ληνπιακά ηνπ 

ζην Παλεγχξη έγξαςε 

ρξπζφ ην φλνκά ηνπ! 

 

Δρφξεπε αλάιαθξα 

ζησλ ηζαξνπρηψλ ηνλ κχην, 

άιινο ζηνλ ατ-ζπκηψηηθν 

πιένλ απηνχ δελ ήην! 
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…ησλ Οζκώλ 

 

Ζ κπξσδηά ηεο αγνξάο 

ςαξίια ε παηξψα 

εγξάθε αλεμίηεια 

ζηεο κλήκεο ηα κεηξψα 

 

Σν θνθνξέηζη πνχ ‟ςελε 

ην δείιη ν Λεπθαδίηεο 

νζθξήζεσο εζπεξηλφο 

ζηα άδπηα ηεο κχηεο! 

 

Ζ ηζίθλα απ‟ ην ςήζηκν 

ρειηψλ ηε θαη ηζηπνχξαο 

θη απ‟ ην ηεγάληζκα ρνβηψλ 

ζηα φξηα …καζηνχξαο! 

 

Βνπζηίλεο θαη γαξδέληεο, 

επθάιππηνη, αξκπξίθηα, 

βαζηιηθφο θη αγηφθιεκα, 

ηψδην θαη θχθηα! 

 

Ηδνχ νη ζείεο επσδηέο 

ηεο ακπνιηάο ε πξνίθα 

θη ν λφζηνο άιγνο επαγέο 

αλ ζπκεζείο ηνλ …Μπιίθα! 

 

 

…ησλ Γηγάλησλ 

 

Οιφτδηνο ...Βαξάζνβα112 

κε ην πνδήιαηφ ηεο, 

εξρφληαλ εθ ηνπ ιηκαληνχ 

ν Υξήζηνο Σζηξηγψηεο 

 

Με γίγαληα ηνπ Γθηνχιηβεξ 

έκνηαδ‟ ν Πάλνο Βήιηνο 

θαιφθαξδνο ζαλ άλνημε 

θαη γειαζηφο ζαλ ήιηνο. 
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…ηνπ Καπεηάλ–Υσλάξα 

 

Μνξθή «κεγάιε» ησλ Βαγηψλ 

ν θαπεηάλ-Υσλάξαο 

πνπ ήθκαζε ζηα λεηάηα ηνπ 

εθείζελ ηεο θακάξαο. 

 

Σν παξαηζνχθιη ηνχ ‟βγαιε 

ν θαπεηάλ …Καηζθάξδαο 

γηαηί θαβάηζεο ήζζηελ 

κεηά πνιιήο …πνπζηάξδαο! 

 

Χο θαπεηάληνο ηνπ βνπλνχ 

θαη Σξηρσλίαο πάζεο 

ήηαλ ηεο άκπλαο, παξά 

ηεο εκπξνζζίαο ηάζεο 

 

ηηο παξαδφζεηο θξάηαγε 

αλέθαζελ ην «ίζν» 

θη απ‟ ηε Μεγάιε Έμνδν 

εθξάηεζε ην ... «πίζσ» 

 

Αγέξσρνο θαη ιπγεξφο 

θη σο έδεη νζηεψδεο… 

κάμη ε θνπζηαλέια ηνπ 

θαη ειαθξψο …θνπξψδεο! 

 

Γηαλλψηηθα ηα άξκαηα 

(πνηνχ θαπεηάληνπ ηάρα;) 

ή κήπσο ηνπ ηα ράξηζε 

ληαβξαληηζκέλε βιάρα; 

 

Γηαηί, στκέ, η‟ αγιάτζκα 

ηεο πξψηεο καο θακάξαο 

κε ηα θνπζηέθηα ηα βαξηά 

πξνέθπςελ …ρσλάξαο; 
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Μήπσο ηε θνπζηαλέια ηνπ 

ηελ έξξαςε ν Μπξίθεο; 

ή κήπσο ηελ  καγάξηζε 

ςνιηφγθνο επηκήθεο;   

 

Σάρα λα πηαίεη ν ληνπιακάο; 

ή πηαίνπλ ηα θνπκπνχξηα; 

κάιινλ ζα πηαίεη ην θαιηζφλ 

κε ηα πνιιά θνπζνχξηα! 

 

Σψξα ηελ άδεηα ηνπ ζηνιή 

πνηνο άξα ζα θνξάεη… 

ν θιήξνο πέθηεη ζηνλ Φαζά 

ηα πφζηα λα θπιάεη! 

 

 

…ησλ Λώινπ θαη Σηηήξα 

 

Σν δίδπκν ηεο «ζπκθνξάο», 

ν Λψινο θη ν Σηηήξαο 

ζε ξφιν άθκσλνο ν κέλ 

θη ν έηεξνο ηεο ζθχξαο. 

 

Ο Λψινο θαινθάγαζνο 

ζαλ «Κάξαιεο»
113

 δεηνχζε 

ην πείξαγκα ηνπ θίινπ ηνπ 

θαη χζηεξα γεινχζε. 

 

«Θπκάζαη Λψιν», άξρηδε 

ηελ πιάθα ν Σηηήξαο, 

«ηη ζνχθαλα πάλσ ζην βλν, 

γηνξηή η’ο Αγηά σηήξαο;» 

 

Μεηά ν Λψινο ξψηαγε 

γηα πνίν «βλφ» κηινχζε, 

ζηακάηαγε ηε βφιηα ηνπ 

θαη ηξαληαρηά γεινχζε! 
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…ηνπ σιήλα 

 

Παλ κέηξν είλαη …άξηζηνλ, 

κα ηνπ σιήλα …ρείξνλ 

γηαηί ζε ζέιεη «αλάζθεια» 

κε δχν κέηξα …θιήξνλ! 

 

ηε γε εζηάιε πξνθαλψο 

ηα «κέηξα» λα καο παίξλεη 

θαη κ‟ νβνιφ ηνλ γέισηα 

ζηνλ ...Άδε λα καο ζηέιλεη. 

 

Αλ είρε ηηο ζε ζπιινγή 

ηηο ηνπ σιήλα ξήζεηο 

ζε ...«πάλεο» ζα θαηέιεγε 

απ‟ ηηο ζπρλέο ...νπξήζεηο! 

 

ηνπ Μαιαβέηα απέλαληη 

είρε ην καγαδί ηνπ 

θη απφ παηδηνχ ειάρηζηα 

απείρε ε ςπρή ηνπ. 

 

Υηνχκνξ θη αθέιεηα καδί 

σο νίλνο θεθξακέλνο, 

καδί ηνπ ν Παξάδεηζνο 

ζ‟ αιιάμεη, νξηζκέλσο! 

 

Δθ δεμηψλ ζα θάζεηαη, 

ζαξξψ, η΄Αξηζηνθάλε 

θαη ηηο ςπρέο πεξίπαην 

«ηχπνπ Βαγηψλ»114 ζα βγάλεη! 
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 …ηνπ θ. ηέσο Ννκάξρνπ 

 

«Μείδσλ» κνξθή ηεο επνρήο 

ν Γηψξγνο Γνξγνξίλεο 

«ηέσο Ννκάξρεο», εθπεζψλ 

κεηά πνιιήο νδχλεο. 

 

Δίρε θη απηφο «ειάηησκα» 

αλάινγν ηνπ Μπξίθε 

θη εζχξζε έλεθελ απηνχ 

ζηελ «πεξί θψινπ» δίθε
115

. 

 

Μέλησξ ηνπ Πξηηζαπίδνπια 

θαη ησλ Σζεξιαίσλ γείησλ, 

ζην κέλνο θαηά Βνχιγαξε
116

 

ήηαλ ... Αξηζηνγείησλ. 

 

Δίρε πνιιέο «Αρίιιεηεο» 

ν καθαξίηεο «πηέξλεο» 

θη ε ιάζπε πνπ θνιχκπαγε 

ζα ρξεηαδφληαλ ζηέξλεο. 

 

Σνπιάρηζηνλ έλα θαιφ 

ην είρε θαηά θφξνλ 

ην …ππγεδφλ
117

 ζεξάπεπε 

εηο ηνλ «νηθείνλ» ρψξνλ. 

 

Δίρε αθφκα έλα ληαιθά, 

ληαιθά έσο ζαλάηνπ, 

ην Μεζνιφγγη ην παιηφ 

ηνπ Υξήζηνπ Δπαγγειάηνπ. 

 

Έθπγε θαη δελ κπφξεζε 

μαλά λα πάξεη «ζψθν», 

«ηέσο» ζλεηφο θαη κπήθαλε 

ζηα φλεηξά ηνπ κπιφθν! 
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…ηεο Εαιώλαηλαο 

 

Παξάπιεπξα ηνπ Πξηνλά 

ε Βηξγηλία δνχζε 

πνπ γάηεο ελ ησ νίθσ ηεο 

απείξνπο ζπληεξνχζε. 

 

Ζ έξκε ε Εαιψλαηλα 

γαιψλ πξνζηάηεο νχζα 

ζαλ γάηα έθπγε θξπθά 

απ‟ ηε δσή απνχζα… 

 

 

…ηνπ Απνζηόιε Φύθα 

 

Γελ μέξσ ν Απφζηνινο 

γηα πνηφλ θαεκφ κεζνχζε 

θαη νχηε γηα πνηα ρίκαηξα 

ηε δήζε ηνπ ραινχζε. 

 

ηε γεηηνληά ηνλ έβιεπα 

κνλίκσο ζνπξσκέλν 

θαη ζε ραληάθη έλα πξσί 

ηνλ βξήθαλ πεζακέλν… 
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   …ηεο Πνληίθσο 

 

Σα πεπηηθά απφβιεηα 

θαζάξηδε ε Πνληίθσ 

πξηγθίπηζζα εμ νξηζκνχ 

ζηνπ «θαηξνπιηνχ ηνλ νίθν». 

 

ε επνρέο δπζθνίιηεο 

δπζθνίιηα θη ε ηζέπε 

θαη παμηκάδη ην …ζθαηφ 

λα θάλεη ν θφζκνο ξέπεη. 

 

Γεθάξεο, θξαγθν-δίθξαγθα 

ην κεξνθάκαηφ ηεο, 

ε νχξεζε …αρξέσηε 

κα ην «ρνληξφ» …δηθφ ηεο! 

 

Δίρε θη απηή …ακέξηζηε  

ηελ απνληά ηνπ θφζκνπ 

θη ειπίδσ πηα λα καο ζσξεί 

απφ ζθελήο επφζκνπ… 

 

…ησλ Εαραξνπιαζηώλ 

 

Πξψηνο ηε ηάμεη εηο ηα θσθ 

αεί ν Φεξκεληίηεο, 

γαιαθηνκπνχξεθσλ ν καηηξ, 

ηεο γεχζεσο …ζηπιίηεο! 

 

ηελ πάζηα θαη ηνλ ινπθνπκά 

πάλησλ αξρή …Βαδνχξαο, 

θπξίσο ζηέθη καζεηψλ 

κεηά πνιιήο βαβνχξαο! 

 

Πην «θπξηιέ» θαη παξαθεί 

ην ηνπ Παπαγεσξγάθε, 

καγθνχξα θαη παξάδνζε 

θη αθάλ γθαηέ ιηγάθη! 
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   …ηνπ νύξζαλ 

 

ηέθη ζηελ Άλσ Αγνξά 

είρε ν Πάλνο νχξζαλ 

πνπ ηα παηδηά ηνλ ξψηαγαλ 

«ηα ινγηθά αλ ηνπ ‟ξζαλ» 

 

Ο Πάλνο, θαζψο  κνχ ‟ιεγε 

ν Γαιαλήο ν ηαχξνο, 

εξγάδνληαλ ζηα θηήκαηα 

απφ κηθξφο ζαλ καχξνο. 

 

Γελ είρε κε ηα ρξήκαηα 

ηδηαηηέξαο ζρέζεηο 

θαη αληί ρξεκάησλ ιάκβαλε 

κνλάρα ππνζρέζεηο. 

 

ηαλ ν Πάλνο μχπλεζε 

θαη ήγεηξε αμηψζεηο 

αληί ρξεκάησλ έιαβε 

εληέξσλ εθθελψζεηο. 

 

Υσξίο δνπιεηά θαη άθξαγθνο 

πεηάρηεθε ζην δξφκν 

θαη έθηνηε ηξηγχξηδε 

κ‟ έλα ξαβδί ζηνλ ψκν. 
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Κνληφο, ζπαλφο, ξαθέλδπηνο, 

ζαλ ίζθηνο πεξπαηνχζε 

θαη γηα παηγλίδη ζηα παηδηά 

ραηίξη δελ ραινχζε. 

 

Κξαηνχζακε ηε ξάβδν ηνπ 

θη απηφο ρνξνπεδνχζε 

κηθξέο ραξέο απιφρεξα 

ν νχξζαλ καο θεξλνχζε. 

 

Σελ ψξα πξνζδηφξηδε 

ζαλ αθξηβφ ξνιφτ 

θαη γέληα ν Πάλνο έβγαιε 

πξηλ κπεη θάησ απ‟ ηε ριφε. 

 

 
 

 

…ηνπ Νηόληνπ Κνπηζνλίθα 

 

Κνληά ζηα μεκεξψκαηα 

ληνπέην κε Κνπκπάθε 

εμχπλαγε ηελ ζχδπγν 

θη απέλαληη ηνλ …Μάθε! 

 

Θπκάκαη ηηο θαληάδεο ηνπ 

θη ηδίσο ην Μηλφξε 

ηξαγνχδαγαλ γηα ηελ ςπρή 

θαη φρη γηα νλφξε! 

 

ηδεξηθά θαη ρξψκαηα 

ν Νηφληνο επσινχζε 

κα ην ηξαγνχδη απνβξαδχο 

ζηα …«ζέζηα»
118

 ηνλ θξαηνχζε. 

 

ηα Υεξνπβείκ εληάρζεθε 

απφ θαηξφ ν Νηφληνο, 

λα ζηγνληάξεη ηηο ςπρέο 

πνπ πήξε ν «Αηψληνο»! 
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        …ηνπ Αρηέληζηνπ 

 

Αλ πεηο «Πνιπδσξφπνπινο», 

ζαλ φλνκα ηη ιέεη, 

ιίγνη ζα μέξνπλ λα ζνπ πνπλ 

ηα ηεο ηαβέξλαο θιέε! 

 

Ρψηα γηα «Σζάθλα» λα ηνλ βξεηο 

ή ξψηα γηα ηνλ «Κνχληα», 

«Αρηέληζην» θη «Αμάληιηαγν»… 

ηνλ μέξνπλε κηιηνχληα! 

 

Σαπηφζεκνο κε ην θξαζί 

θαη ηεο ξεηζίλαο κχζηεο 

εμ εο κεηάιαβα θη εγψ 

θαη είκαη εηζέηη …ρξήζηεο! 

 

Δθεί κε ζηέιλαλ γηα θξαζί 

ή γηα λα βξσ ηνλ ηάζε 

ηνλ κπάξκπα κνπ π‟ νπδέπνηε 

κε χδσξ …εθσξάζε! 

 

Δθεί ζπρλά θη ν Πάηζνπιαο 

θαη άιινη Μαξνπιαίνη 

ςαξάδεο αλακάξηεηνη 

θαη ηεο δσήο σξαίνη. 
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      …ηνπ Πεπόληα 

 

Μηλράνπδελ ηεο ακπνιηάο 

ν Φίιηππαο Υαζηψηεο, 

ηνπ Μπφλα πξσηνκάζηνξαο, 

ηνπ γέιηνπ αηκνδφηεο! 

 

Βαθηηζηκηφο ηνπ δήκαξρνπ 

Υξήζηνπ Δπαγγειάηνπ 

θη εμ αγρηζηείαο μάδεξθνο 

«ΦΑΝΟΤ» …ηξηζθαηαξάηνπ! 

 

Πεπφληαο ην ςεπδψλπκν 

κεζ‟νπ δνμνινγείηαη 

θαη είλαη ράξκα αθνήο 

νζάθηο δηεγείηαη. 

 

Δπθάληαζηνο θαη γιαθπξφο 

κίκνο ηε θαη …μνκπιηάζηξα 

έθεξλε πάληα δίπια καο  

ηνλ νπξαλφ κε η‟ άζηξα. 

 

Αλέθαζελ ζηνλ Φίιηππα 

επξίζθαλε απάγθην 

ηα ηέθλα φια ηνπ Θενχ 

φπνπ δελ είραλ άγην… 



Αντίδωρα 

 

 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ηελ αθξίλα
119

 ηεο ςπρήο 

ηνπ Πάθηα ηα θεξάζκαηα, 

κέληνξα θαη πξνμελεηή 

ηνπ Νίθνπ ηνπ Ξεξάζκαηα. 

 

Ο Κφληαξεο ζαλ πέζαλε, 

νη δπφ ηνλ μαγξππλνχζαλ 

θαη πέξημ ηνπ «ζθελψκαηνο» 

ελ ζηελαγκνίο πελζνχζαλ. 

 

Θξελνχζε θη ν Ξεξάζκαηαο 

πνπ έθιαηγε ζαλ …ηζνχπα… 

«Μελ πεηο θπξ-πχξνπ κνπ πζηλά 

ηνπ κπζηηθφ πνπ ρηνχ ’πα»… 

 

Ο Φίιηππαο μνπίζσ ηνπ 

ςειιίδεη «ζα ηνπ πνπ» 

θη ν Νίθνο λα νδχξεηαη 

ελψπηνλ ηεο ζσξνχ! 

 

«Όρη, θπξ-πχξνπ κ’ κε ηνπ πεηο» 

θη ν Πάθηαο …«ζα ηνπ πνπ», 

σο φηνπ εμεκέξσζε 

θαη ζάςαλ‟ ηνλ παππνχ!
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 …ηνπ Ζιία Κόηζαξε 

 

Ο Κφηζαξεο γξαδάξηδε 

ηνπο κνχζηνπο θαη ην θφκκα, 

ηνπο πξψηνπο κελ βειηίσζε 

ην δεχηεξν …αθφκα! 

 

Αληί θξαζηνχ ηνλ θέξαζε 

ε πνιηηεία …μίδη 

αθνχ ζπρλά ηνλ έζηεηιε 

κε ην ζηαληφ «ηαμίδη»! 

 

Με δάθξπα επφηηζε 

θη ν Λίαο ην Αηγαίν 

γηαηί ηνλ θφζκν ήζειε 

λα θάλεη πην σξαίν… 

 

Καβάια ζην πνδήιαην, 

«ζεξβαληηθφο» ηππφηεο 

θηγνχξα αλαιινίσηε 

ηεο ακπνιηάο κνπ ληφηεο. 

 

 

…ησλ Aρζνθόξσλ 

 

Αγφγγπζηα θνπβάιαγε 

ην άρζνο ηεο δσήο 

κε θάξν θαη ρακφγειν 

ν Σάζος Κονηονής. 

 

πλάδειθφ ηνπ ελ απηψ 

είρε ηνλ Γιάννε Πούηζα, 

πνπ πήγαηλε ακπψρλνληαο 

ηε δήζε θνχηζα-θνχηζα. 

 

Σα είρε «δέθα ηέζζεξα» 

θη αο ηνχ‟ιεηπε ην έλα… 

ν Υρήζηος κε ην θάξν ηνπ 

ηεο βηνπάιεο γέλλα! 
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   …ηνπ Σζίηζθα 

 

Σνλ Υξήζην θαληαδφκνπλα 

καέζηξν ζηα Μπνιζφτ 

ηελ επνρή πνπ ήηαλε 

θαη δαχηα απφ …ζφτ! 

 

Σελ κνπζηθή ζην αίκα ηνπ 

ηελ είρε σο ηα κπνχληα, 

εμ νπξαλνχ ην ηάιαλην 

ηνλ ρηχπεζε ζηελ θνχληα! 

 

Σν βαζηθφ ηνπ φξγαλν; 

ε θιαζζηθή …ηζαηζάξα, 

ληπκέλε κε ρξπζφραξην 

παθέηνπ απφ ηζηγάξα! 

 

Μνλίκσο αηζαιάθσηνο 

θη αεί γξαβαησκέλνο 

ζηνλ ρξφλν αλαιινίσηνο 

θη εκψλ πεθηιεκέλνο! 

 

Μαζθψη ηεο θηιαξκνληθήο, 

κατζησξ ζηελ …γθξαλ-θάζα, 

ζην πείξαγκα εδέρεην 

ηελ ληξίκπια θαη ηελ πάζα! 
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       …ησλ Kηλεκαηνγξάθσλ 

 

Παξάζπξν ζηα φλεηξα 

ηα ιίγα ζηλεκά 

ηνπ Πάικνπ, ηνπ Εαβέξδα, 

η‟ Αιεμαλδξή, κεηά. 

 

Σηο Κπξηαθέο ην ζηλεάθ 

κε Νηάγθιαο ή κε Φιχλ 

ηα βξάδπα ν «Λεκκπ Κψζηνλ»
120

 

κε Έληπ Κσλζηαληίλ. 

 

Οη κάιινλ «άζεκλεο» ζθελέο, 

ήγνπλ …βπδηά θαη κπνχηηα, 

θνβφληαλε αλαθαλδφλ  

κε ρίιηα κπαιακνχηηα
121

! 

 

Γηα καζεηέο ην ζηλεκά 

ήηαλ «θαξπφο ηεο γλψζεο», 

ηνλ γεχνληαλ κε θίλδπλν 

ηηο ζρνιηθέο…θπξψζεηο! 

 

Μαγεία θαη Παξάδεηζνο 

ηα ζεξηλά ηλέ 

εθηφο θη αλ ιεία έπεθηεο 

ζε θψλσπα …κπηλέ! 

 

Ζ βάβα Μαληνιέηαηλα 

δελ άληερε ζην δξάκα 

θη εθ ηνπ Εαβέξδα έβγαηλε 

παηνχξα κεζ‟ ην θιάκα! 

 

Καηφπηλ ζην θαηψθιη ηεο 

θαζφληαλ ζην ζθακλί 

θη αλέιπε ηα δξψκελα 

κε γλψκνλα ην …κλη! 
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      …ηες Α.Δ.Μ. 

 

Σν γήπεδν ηηο Κπξηαθέο 

ήηαλ ζεζκφο ζηελ πφιε, 

ζπλ γπλαημί αξκέληδαλ 

κέζσ ζαιηζίλσλ, φινη. 

 

Ρνβφιαγε θαη ν Ληαλφο 

θξαηψληαο καμηιάξη 

θαη ε «Γεσξγία» πνπ ‟ζειε 

ηνπο παίρηεο λα …θηαιάξεη
122

! 

 

Ζ πην κεγάιε …Δλσζε 

κεηά απ‟ ηνλ …Ο..Δ.Λ.Μ.Α. 

ήηαλ ε Α.Δ.Μ.
123

 ηνπ θνπηκπφι 

θαυκφο καδί θαη ηέικα! 

 

Μνλίκσο έλα φλεηξν: 

ε εζληθή ε βήηα… 

εθ‟ άπαμ κπήθακε εθεί 

θαη καο θισηζήζαλ‟, είηα! 

 

ην Δζληθφ καο ηάδην 

ζε ριφε απφ …γαξκπίιη 

κε κπάια εβνιφδεξλαλ  

ηνπ Κνληνλή νη θίινη! 

 

Σ‟ αξραίν πλεχκα ζνχκπηην 

κεηείρε ζηνπο αγψλεο 

θη φηαλ ηέιεησλε ην καηο 

κηινχζαλ νη …θνηξψλεο! 
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Ήηαλ νιθήο νη παίρηεο καο, 

κε ηάιαλην …νθάδεο … 

κφλν δπν ηξεηο «πξναγσγνί» 

θη νη πην πνιινί ςαξάδεο! 

 

Γθνχβαο, ηθφιαο,Κνληνλήο 

Μνπδφπνπινο, Κξεκκχδαο, 

Γαιέδνο θαη Μνζρφπνπινο 

Ακνχξγεο θαη Γαιίδαο! 

 

Καη ζηα γθνιπφζη ν «Κέξβεξνο» 

Μάθεο  αθεξηαλφο… 

π‟ νπδέπνηε ζηα δίρηπα ηνπ 

ππήξμελ …αδεηαλφο. 

 

Σα «ηέξκα» ηνπ ην πέξλαγε 

ζαξξψ γηα …ζηαθλνθάξη
124

 

θαη κε …θαζέια πήγαηλε 

ηηο κπάιεο ζην …παδάξη. 

 

«Άζην, δηθφ κνπ» έιεγε 

ζην ζέληεξ-κπαθ, ζπλήζσο  

θη ε κπάια ηνλ μεγέιαγε 

ρσξίο λα έρεη ήζνο! 

 

Έλα ην ληέξκππ ηεο ρξνληάο: 

ε Α.Δ.Μ. κε ηνλ Άξε, 

η‟ Αληέιθνπ ην αγιάτζκα, 

ηνπ Ληαθαηά ε ράξε. 

 

Καη ε θεξθίδα ζχζζσκε 

εθξαχγαδε «Νεο-Νεο», 

φηαλ ηε κπάια έπαηξλε 

ν Νηφληνο Κνληνλήο. 

 

Πην δίπια νη θνιέγεδεο
125

 

θσλάδαλ «Άξεο – Άξεο» 

θαη ν Εαθείξεο ελ ζεξκψ: 

«καξέο, είζηε …ρσλάξεο»! 
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Κη αλ ηχραηλε δηαηηεηήο 

λα είλ‟ ε «Αλησλία», 

ην καηο ήηαλ απφιαπζε 

ηνπ γέιηνπ αησλία! 

 

Ο θαηά θφζκνλ «Αιβαλφο», 

ζηελ πηάηζα … «Αλησλία», 

αλήθε σο δηαηηεηήο 

ζην γέλνο …ηξηρσλία! 

 

 

…ηεο Μπακπάλαηλαο 

 

Σν πην επψλπκν …«ζαηψ»
126

 

σο ηνπ Μαθξή ηε Γχξα 

ήηαλ ν «Μπακπαλέτθνο» 

κε έκβιεκα ηελ …ζθχξα! 

 

Με νίλν ηεο Μπακπάλαηλαο, 

ήηαλ γλσζηφλ ηνηο πάζη, 

πσο δηάβαηλεο «απέλαληη» 

ρσξίο θακκία …ζηάζε! 

 

Κξαζί εληφλσο ηνπηθφ 

εθ ζηαθπιήο «γθνξηζάλν»
127

 

κεηά ηε ζνχξα πέξλαγε 

γηα γαιιηθφ θαη άλσ! 

 

Δλίνηε πεηχραηλε  

ε δφζε ζην ζεηψδεο, 

νπξψληαο δε θαη ε γηαγηά, 

ινγίδνληαλ …αθξψδεο! 

 

Ο κνχζηνο έβξαδε θαιψο 

ελ κέζσ ησλ θαπγάδσλ 

θαη είρε πάληα ην «εζάλο» 

θαιηζψλ ηε θαη κπνπγάδσλ! 
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…ησλ Παξσλπκίσλ 

 

Σσλ επσλχκσλ ε ερψ 

παξάθσλα ερνχζε… 

ρσξίο ην παξαηζνχθιη ηνπ 

θαλείο δελ πεξπαηνχζε! 

 

Σα πην πνιιά επίζεηα, 

άγλσζηα ζαλ ηνπο δξφκνπο… 

γλσζηά γηα ην …«θαθέισκα» 

θαη γηα ηνπο ηαρπδξφκνπο… 

 

Σα παξαηζνχθιηα ελ πνιινίο, 

έρνπλ πθή …ημψδε, 

θνιινχλ ζαλ απηνθφιιεηα 

θη ηδίσο ηα …ρπκψδε! 

 

Άκα θνιιήζνπλ γηα θαιά, 

κεηά …απηνλνκνχληαη, 

ζην Νηη-Δλ-Έτ ρψλνληαη 

θαη ζην πεηζί θνξνχληαη! 

 

Πένο, Παηζάξαο, Φξηθαζέο 

Καηζθάξδαο, Νάπαο, Μίδαο, 

Παπισκαηάο, Ξεξάζκαηαο 

θαη Κψινο ηεο Διπίδαο! 

 

Μπηθηφλαο, κπξίιηνο, Μπνχιαιεο 

Παζίραξνο, Λαςάλαο,  

Γαιέδνο, Παπαβάγγεινο 

Γθαβφγηαλλνο, Παπάλαο. 

 

Δμεληαηξίρεο, Μάνηαο, 

Μαζψλνο, Καζηαληφιαο 

Πνχπνο,  Πεπφληαο, Γηάνινο  

Μαλέζηξαο θαη Μπξηφιαο. 
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Μπξίθεο, Εαδάο θαη Λαγθνπβάο 

Παηφγαινο, Γιαξφλαο, 

θνθθηλνηξίρεο δέζπνηαο 

λέαο θνπξληάο …Κηηζψλαο! 

 

Κσινηξππίδεο, Μπηκπειφο, 

θαηάο, θαηέαο, θψηηαο, 

Καικφι, Πξνγθξέο θαη Γάτδαξνο 

Μεξηθεθέο θαη Μπφηηαο. 

 

Θεφο, Γαηδάνο, Βαξαβάο, 

Παπάξαο, Πινππ, Εεπάηνο, 

Κπξραλαηδήο, Αρηέληζηνο, 

Καξάκπειαο θαη Πάηνο. 

 

Αιήηεο, Μπνχθνο, Παγαγάκ  

Εακπνχγιαο, Κιεο, Υληζηέιαο, 

Μπαδίλαο, Αμαλάζαζηνο, 

Μπαγφξδαο, Καξακέιιαο. 

 

Δπινγεκέλνο, Παηξηλφο, 

Παγνχξαο, Γαγθ, Υεηκψλαο, 

Σζηξηηηηξφο, αιίγθαξνο, 

Παηάθαο θαη Ρακφλαο. 

 

Σζηξίκπαο, Εάκπαο, Κνχλεινο, 

Κχπξνο, Κηλέο, Καηξίιαο, 

Κνθάληαο, Βξφκαο, Κάβνπξαο, 

Κνπξάδαο θαη Γθαξίιαο. 

 

Γχθηζαο, Μπαηίξεο, Έξσηαο, 

Μπαληίδνο, Σξηηζηκπίδαο, 

Κξπφθσινο, Αμάληιηαγνο, 

Κνπγηνχθαο, Καθαηζίδαο. 
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Μνχινο, Κνιέιαο, Κφπαλνο, 

Κιάκαηαο θαη Καξλάξαο 

Νίλνο, Σζηκπνχθαο, Κφληαξεο, 

Μαζψλνο θαη Γνπξλάξαο. 

 

Μπφγηαινο, Μνχηξαο, Καπειάο, 

Μαλέζηξαο θαη Μαλάηζαο, 

Μάηζθαο, Αρηέληζηνο, Μεξέο, 

Κνηζψξνο θαη Σαξάηζαο. 

 

Μνχζνπξαο, Κάξεο θαη Υσβηφο, 

Υαιθνχλαο, Αξαπάθηαο, 

Ρνθάλαο, Λίγδαο, Μπάξθνπιεο, 

Μέγθνξαο, Ραπαλάθηαο. 

 

 Γπαιάθηαο, Σζίθλαο, Ακαμάο, 

Εαράλαο, Καλαξίληαο. 

Σζέξιαο, παγέηνο θαη Μνπζθηφο, 

Κακήινο, Σζηκηζηξίληαο. 

 

Μνπηξνχζσ, Μαληνιέηαηλα, 

Μπακπάλαηλα, Μπνξάθσ, 

Μαθαξνλνχ, Εαιψλαηλα, 

Παληψλαηλα, Καπάθσ. 

 

Κη εγψ πνπ, θεπ, δελ ήζεια 

λα έρσ παξαγθψκη 

ην θφιιεζα κνλάρνο κνπ 

θη είκαη «ΦΑΝΟ», αθφκε! 
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…ησλ Φπρώλ 

 

Σσλ ζαιηζηλίζσλ νη ςπρέο 

ζηνλ νπξαλφ ζαλ πάλε 

ρέιη θαη νχδν Σξηθελέ 

ην πξψην πνπ δεηάλε! 

 

Αλ πέζνπλ ζε Αξράγγειν 

μελέξσην θαη …θνχιε
128

 

ηνπ ιέλε «άζε, αδεξθέ 

πάκε ζηνλ …Βέτδεβνχιε»! 

 

Γηαιέγνπλ απ‟ ηελ Κφιαζε 

ηηο πην θαιέο …θπξάδεο 

θαη πάλε ζηνλ Παξάδεηζν 

παξέα κε δνπξλάδεο! 

 

Κξαζί δεηάλε γηα ζπνλδέο… 

θη αληί «ζηαξηνχ», ηξαγνχδη 

θαη γίλνληαη αλάιαθξεο 

ζαλ βξίζθνπλε …ξεθνχδη
129

! 

 

Σσλ ζαιηζηλίζσλ νη ςπρέο 

δελ πάλε παξαπέξα… 

ζαιαζζνπνχιηα γίλνληαη 

ζε ηβαξίζηα μέξα… 

 

Βγαίλνπλ ηα Φπρνζάββαηα 

ζηελ αγνξά ζεξγηάλη, 

θαη ζηνπ Θσκά ην καγαδί 

λ‟ αθνχζνπλε Σζηηζάλε! 

 

Σσλ ζαιηζηλίζσλ νη ςπρέο 

κ‟ φινπο εκάο ηα πίλνπλ, 

κα ιίγν πξηλ ην ράξακα 

κνλάρνπο  καο αθήλνπλ… 
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Ληκλνζαιάζζεο έλεθελ 

θαη λφκσλ ακπνιηάο 

ζηα ζάιηζηλα δελ πάηαγε 

θαλέλαο θαξηζαπιηάο130. 

 

Σα ζάιηζηλα θαη ε πξκή, 

ιηκάλη θαη Σνπξιίδα, 

ε ζάιαζζα θαη ε ζηγή... 

άιιε θπγή «νπθ νίδα»! 

 

ηεθάλη απφ πνδήιαην 

θαη κία καγθιηβέξα131
, 

ιαζξεπηβάηεο ηεο δσήο 

μσκφηεο απ‟ ηε κέξα. 

 

Σα ίρλε ησλ πεικάησλ καο 

κ‟ αιάηη ραξαγκέλα 

δσγξάθηζαλ ζηα ζάιηζηλα  

ζηηγκέο απ‟ ηνλ θαζέλα. 
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Γηαηί αλήθαλ ζ‟ φινπο καο 

ηα ζάιηζηλα θη ε πφιε, 

ε ακπνιηά ν πινχηνο καο 

θαη ε ραξά καο φιε. 

 

Καη θεη πνπ ελνκίδακε  

πσο φια ήηαλ δηθά καο 

νηθφπεδα θη νηθνδνκέο 

εθχηξσζαλ κπξνζηά καο! 

 

Σν πξψην πνπ μεθχηξσζε, 

ζπκάκαη αζθαιψο, 

ηνπ Παζραιή ην νίθεκα 

ζηε κέζε ζαλ ...θαιιφο! 

 

ηελ ακπνιηά ην είδακε 

σο  η ε ξν ζπ ιί α  

θη ν αζειγήο ζην έιενο 

δελ είρε αζπιία. 

 

νχξνππν θαη ηνπ δέλακε 

ην ξφπηξν132 κε ηνληά133 

θαη ζην «ςεηφ» ηνλ παίξλακε 

θξπκκέλνη ζηα «βνπλά»134. 

 

Σα κεζεκέξηα θάλακε 

ζηε γιίλα παηηλάδ 

θη αλέβαηλε ζην έπαθξν 

ηεο φριεζεο ην γθαδ! 

 

ηγά – ζηγά ηα ζάιηζηλα 

ζαλ κπαθιαβάο θνπήθαλ 

ζπιήζεθαλ, πνπιήζεθαλ, 

ερηίζηεθαλ, ραζήθαλ… 

 

Πνηέ κνπ δελ θαηάιαβα 

θαη δελ ην μέξσ αθφκα 

πσο «ηίηινη» βγαίλνπλ ζηα λεξά 

ζαλ ζάβνληαη κε ρψκα! 
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Γελ μέξσ πσο μεθχηξσζαλ 

ηδηνθηήηεο ρχκα 

φπνπ ε θχζε φξηδε 

αθεληηθφ ην …θχκα! 

 

Φαγάλεο ήξζαλε κεηά  

πίγεο θαη βπζνθφξνη 

δήκαξρνη παξαζάληαια135 

θη άιινη ιηκνθνληφξνη!  

 

Δάισ ε πφιε ζνχκπηηε 

εθ ησλ πνιιψλ ξνπθηάλσλ 

θη ε ζάιαζζα κνιψζεθε 

πξνο ράξε ησλ «θαγάλσλ» 

 

Καηέθζαζαλ κπνιηάξεδεο136 

πξεληδφβιαρνη θαη άιινη 

πνπ ηηο δηθέο καο ρίκκαηξεο 

εθάλαλ ...ζεξβηηζάιη137! 

 

Μηα πφιε ρηίζηεθε επζχο 

ζηελ ακπνιηά επάλσ 

κε πξφηππν αηζζεηηθήο, 

ηα νχξκελα θαη ...άλσ! 

 

Κη αλ ζέζσ ην εξψηεκα: 

σ! θίιηαηνη ηηο πηαίεη; 

αθψο, νχηε ν Φνπθνπηνο 

νχηε θαη νη γπθηαίνη! 

 

ηελ πφιε ησλ Σξηθνχπεδσλ, 

είλαη γλσζηφλ ηνηο πάζη, 

πσο επηπιεχζαλ νη θειινί 

θαη ήξμαλ νη Ρεπάζνη ... 

 

Πξσζππνπξγνχο ζην παξειζφλ 

βγάιακε πέληε, ιέεη, 

«ςνιηφγθνπο»138
 ηψξα βγάδνπκε 

θη ...επλνπρηζκέλα πέε ! 
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αβνχξεο ησλ θνκκάησλ ηνπο, 

κάγθεο ζην ...καραιά ηνπο, 

πνπ έρνπζηλ εθ γελεηήο 

ρεζκέλε ηε θσιηά ηνπο !  

 

Γη απηφ θαη καο θαπέισζαλ 

νη θνχιεδεο139 αγξίσο 

θαη ήδε καο  ελέρσζαλ 

«Ννκάξρε» θαη ...νξζίσο ! 

 

Δκείο  λαξθηζζηδφκελνη 

ηελ ρείξα δελ θνπλάκε 

κηζνδξνκψληαο βαίλνπκε 

θη απφ αιάπα140 ζθάκε! 

 

Πεξί πνιιψλ ηπξβάδνπκε 

κεη‟ ...α-θηινθαιιίαο  

θαη λαπαγεί ε ζθέςε καο 

ζηνλ πάην ηεο ...θνηιίαο! 

 

Σνπηέζηηλ εμεκείλακε 

γπκλνί, μεβξαθσκέλνη 

κε αληθάλνπο δήκαξρνπο 

θαη ηε ρνιή πξεζκέλε. 

 

Ξέλνη εκείο ζηελ πφιε καο 

ζθηέο ζε μέλνπο δξφκνπο 

κε αλακλήζεηο ζπληξνθηά 

ζε Γηνλχζνπ θψκνπο141. 

 

Βάιε έλα νχδν Άγγειε, 

ζηνλ Σζίξθα άιιν έλα 

ηνλ Αλησλάην θέξαζε... 

θαη φια αλαζηεκέλα! 

 

Υαίξε σ! Κψζηα Παιακά, 

Υαίξε σ! Μαιαθάζε, 

Υαίξε ρακέλε Πιψζηαηλα142 

Σνπ λνπ εηθνλνζηάζη! 
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Παξαπνκπέο 

                                                 
1
 α κ π ν ι η ά ,  ε : ειεχζεξεο εθηάζεηο θνληά ζηε ιηκλνζάιαζζα. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θαηειάκβαλαλ ηα ζάιηζηλα (αιίπεδα), ελψ φπνπ 

ππήξρε βιάζηεζε απηή πεξηειάκβαλε θπξίσο αξκπξίθα θαη βνχξια. Οη ... 

«ζπθηέο» δελ αλήθαλ ζην νηθνζχζηεκα αιιά ζηελ κεηαλαζηεπηηθή 

...παλίδα. 
2
  κπηθηόλη, ην: ηζίγθηλν θχπειιν. Σα πιένλ ζπλήζε κπηθηφληα ήηαλ 

θηηαγκέλα απφ θνπηηά «ΝΟΤΝΟΤ» ζηα νπνία είρε αθαηξεζεί ν έλαο πάηνο 

θαη είρε πξνζηεζεί ηζίγθηλν ρεξνχιη (ηε ζπλδξνκή ηνπ θαλνπνηνχ 

Μάγαινπ, θαηά θαλφλα) 
3
 ζ ά ι η ζ η λ α ,  η α : κεγάιεο γπκλέο εθηάζεηο θνληά ζηε ζάιαζζα κε 

αξγηιιψδεο έδαθνο θαη επηθάλεηα ιεία. Καηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 

ήηαλ θαηάμεξεο θαη κε εκθαλείο ηνπο θξπζηάιινπο αιαηηνχ επάλσ ηνπο. 

ηελ ακπνιηά ππήξραλ πέληε ζάιηζηλα. Γχν εθαηέξσζελ ηεο πξκήο, δχν 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεπέδνπ (έλα πξνο ηε κεξηά ηεο εηζφδνπ θαη έλα πίζσ 

απφ ηηο θεξθίδεο) θαη ηέινο έλα ζηηο Δξγαηηθέο Καηνηθίεο (θάησ απφ ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη δίπια ζην «θαξλάγην» ηνπ ΟΔΛΜΑ). 
4
 Ο Τ Ν Σ Ρ Α ,  ε : κεζνινγγίηηθε παξαθζνξά ηνπ U.N.R.R.A. (αξρηθά ησλ 

ιέμεσλ United Nations Relief and Rehabilitation Administration, δειαδή 

ηεο Γηνίθεζεο Πεξίζαιςεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ) πνπ απνζθνπνχζε ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο ρψξαο 

πνπ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο θαηά ηνλ πφιεκν. Δλα κέξνο απηήο ηεο 

βνήζεηαο εξρφληαλ ππφ κνξθή ηξνθίκσλ (γάια ζθφλε, θίηξηλν ηπξί θαη 

θίηξηλν βνχηπξν) πνπ κνηξάδνληαλ κέζσ ησλ ελνξηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη, 

είηε άκεζα είηε έκκεζα (κέζσ ησλ ζρνιείσλ θαη αξγφηεξα ηνπ ζηξαηνχ), 

γίλακε θνηλσλνί ηεο ηνηαχηεο βνήζεηαο κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα 

αληηπαζήζνπκε θάπνηα ζηηγκή φηη θηηξίληδε, απφ ηπξί θαη βνχηπξν έσο 

....εθεκεξίδεο. ην ηέινο ε ιέμε ΟΤΝΡΑ θαηέιεμε λα είλαη ηαπηφζεκε ηεο 

επηέιεηαο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο είλαη ηαπηφζεκε ηεο ππνηέιεηαο. Απηφ είλαη 

ίζσο ηφ ηίκεκα ηνπ βαπθαιίδεζζαη φηη αλήθεηο ζηελ πιεπξά ησλ ληθεηψλ 

φηαλ νη ηειεπηαίνη έρνπλ ηνλ ηξφπν λα θαζηζηνχλ, ελ ηέιεη, άπηεξε θάζε 

λίθε! 
5
   κ π ι ά λ α ,  ε :  θνκκάηη απνμεξακέλεο ιάζπεο αξγηιιψδνπο πθήο θαη 

...θπζηθψο αιαηηζκέλν. Απνηεινχζε ην θαη‟ εμνρήλ ππξνκαρηθφ ησλ 

δηελνξηαθψλ καρψλ θαη πιενλεθηνχζε έλαληη ηεο πέηξαο, σο πξνο ηηο 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο ησλ θηππεκάησλ, ηδίσο εάλ θαηά ηνλ εθζθελδνληζκφ 

ηεο ζπλαληνχζε ...μεξνθέθαιν. 
6
   α κ π ά η ζ α ,  ε : ιαζηηρηέληα κπάιια, ζρεδφλ. θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηνχκελε πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο δεξκάηλεο κε εζσηεξηθή 

ζακπξέια. Οη κπάιιεο ήηαλ «θνηλφρξεζηεο», αγνξάδνληαλ κε ξεθελέ θαη 

ζπλήζσο θπιάζζνληαλ απφ ηνλ αξρεγφ ηεο παξέαο-νκάδαο. 
7
  κ π α λ ί δ σ : βιέπσ κεηά πφζνπ, θξπθίσο. Οπδεκία ζρέζε κε ην θιαζζηθφ 

«κπαληζηίξη»! 
8
 Νεύξνο. ν: Δπηρεηξεκαηίαο (ρεκηθφο) πνπ ελδηαθεξφληαλ γηα ηελ ίδξπζε 

εξγνζηαζίνπ πεηξνρεκηθψλ ζηελ πεξηνρή γηα ηελ «εκεηάιιεπζε» ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο, γεγνλφο πνπ ζα επέθεξε ζίγνπξε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. 
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Σν εξγνζηάζην βέβαηα δελ έγηλε, ε θαηαζηξνθή φκσο, κέζσ ηεο 

απνμήξαλζεο κεγάινπ κέξνπο ηεο ζάιαζζαο, δελ απεηξάπε. Καη θπζηθά 

ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηελ απφξξηςε ησλ ζθνππηδηψλ ζ‟ απηή. Καη 

ρσξίο ηνλ Νεχξν, ρξεηάδεηαη λα έρεη θαλείο γεξά λεχξα ή εθλεπξηζηηθή 

απάζεηα ψζηε λα κπνξεί λα αληέρεη ηνλ θαη‟ εμαθνινχζεζε βηαζκφ ηεο. 
9
 κ π α η ί ξ η ν λ , η ν :  ζε αληίζεζε κε ην ...ζσηήξηνλ, εθ ηεο ιέμεσο 

«κπαηίξεο» πνπ ζεκαίλεη ...απηφ πνπ ιέεη δει. ν ρξεσθνπεκέλνο.  
10

 Α ρ η έ λ η ζ η ν ο ,  ν : παξαηζνχθιη ηνπ Πάλνπ Πνιπδσξφπνπινπ πνπ 

δηαηεξνχζε ηαβέξλα θνληα ζηνλ Άτ-ππξίδσλα. Οκνίσο ήηαλ γλσζηφο σο 

«Κνχληαο» θαη «Αμάληιηαγνο», Ζ ηαβέξλα δηαηεξείην κέρξη ηελ 

πξφζθαηε.κεηαηξνπή ηεο ζε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. 
11

 π ε ι ά γ σ κ α ,  η ν : πεξπάηεκα κέζα ζηε ζάιαζζα. Σν κηθξφ βάζνο ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο καο επέηξεπε ην ...κηθξφ απηφ «ζαχκα», είηε γηα λα 

ςαξέςνπκε κε ην θακαθνπήξνπλν είηε γηα λα καδέςνπκε δνιψκαηα. 
12

 α μ ό ο , ν : ημψδεο (θνιιψδεο) νπζία πξνεξρφκελε απφ ηα ινπινχδηα ηεο 

άγξηαο αγγηλάξαο θαη ε νπνία κεηά απφ επεμεξγαζία, αξρηθψο κε ην ζηφκα 

ζαλ ηζίρια θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα ζε θέξαην (θαηά πενηίκεζε κε 

...βεξληθσκέλν), ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ επάιεηςε βεξγψλ εθ ξηγάλεσο 

(αμφβεξγεο) κε ζθνπφ ηελ παγίδεπζε κηθξψλ πνπιηψλ. 
13

 θ ι ά ξ α ,  ε : μεξφ θιαξί πνπ πάλσ ηνπ ηνπνζεηνχληαλ νη αμφβεξγεο. 
14

 θ α κ α θ ν π ή ξ ν π λ ν ,  η ν : απηνζρέδην θακάθη απνηεινχκελν απφ έλα 

κεγάιν πεξνχλη ζθπξειαηεκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ άθξε θαιακηνχ. 
15

 λ η η λ έ ι η ,  η ν : ε απινχζηεξε κνξθή θαηάδπζεο πνπ γίλνληαλ κε θιείζηκν 

ηεο κχηεο κε ην ρέξη θαη αλάπνδε βνπηηά ζηε ζάιαζζα. Σα θνιπκβεηηθά 

καο δξψκελα ειάκβαλαλ ρψξα ζηελ άθξε ηνπ ιηκαληνχ, πξηλ ηελ έιεπζε 

ησλ βπζνθφξσλ, απφ ηελ θνππαζηή ελφο εκηβπζηζκέλνπ θατθηνχ (ηνπ 

«θαξαβηνχ», φπσο ην ιέγακε). Δπεηδή ζην ζεκείν απηφ δελ επηηξέπνληαλ 

ην κπάλην, ν ελίνηε εγθιεηζκφο καο ζην θξαηεηήξην ηνπ ιηκελαξρείνπ, γηα 

κεξηθέο ψξεο, δελ ήηαλ αζπλήζηζηνο. 
16

 α κ ά δ ε ο ,  ν η : παηδηθφ παηγλίδη πνπ παίδνληαλ κε κία κηθξή ιίζηλε πιάθα 

(ακάδα) κε ηελ νπνία ζεκαδεχνληαλ, απφ κία θαζνξηζκέλε απφζηαζε, 

έλαο ζηφρνο  πνπ ζπλήζσο ήηαλ κία κηθξή ζηίβα απφ ηα είδε ησλ 

«ζπιιεθηηθψλ» καο ελαζρνιήζεσλ, δειαδή «κάξθεο» ηζηγαξφθνπησλ, 

θσηνγξαθίεο πνδνζθαηξηζησλ θιπ. Δπάλσ ζηελ ζηίβα ζηήλνληαλ κία 

κηθξή πέηξα θαη φπνηνο ηελ έζηειλε κε ηελ ακάδα ηνπ καθξχηεξα θέξδηδε 

ηα ππνθείκελα αληηθείκελα! 
17

 ζ α κ ά θ η ,  η ν : είδνο ιεπηνχ θαιακηνχ κε ςίρα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 
18

 β α ξ ε θ ί λ α ,  ε : είδνο απνξξππαληηθνχ κε βάζε ην ριψξην γηα ην πιχζηκν 

ησλ αζπξνξξνχρσλ. 
19

 Λ α ρ ε ζ η ο ,  ε : κία εθ ησλ ηξηψλ Μνηξψλ ηεο κπζνινγίαο πνπ θαζφξηδε 

ηελ ηχρε. Οη άιιεο δχν ήηαλ ε Κισζψ θαη ε Άηξνπνο. 
20

 Μ α θ α ξ ν λ ν ύ ,  ε : παξαηζνχθιη απηφθιεηεο «λεπηαγσγνχ» εδξεπνχζεο 

παξά ησ Ξελνθξαηίσ θαη ε νπνία έλαληη ειαρίζηεο ακνηβήο πξφζερε παηδηά 

ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ ζεηεία καο ζην ζρεηηθφ κέξνο δελ θξαηνχζε 

παξαπάλσ απφ κεξηθέο κέξεο  θαζψο ε αληνρή ζηνλ  «εγθιεηζκφ» δελ 

ζπκπεξηιακβαλφληαλ ζην θαιάζη ηνπ γελεηηθνχ καο θψδηθα. 
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21

  π ξ κ ή ,  ε : ην ηερλεηφ απιάθη πνπ ζπλδέεη ηελ Αλαηνιηθή κε ηε Γπηηθή 

Ληκλνζάιαζζα. ρεδφλ φια ηα ζάιηζηλα ζπλφξεπαλ απφ ηε κηα πιεπξά 

ηνπο κε ηε ζπξκή πνπ έηζη απνηεινχζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

«δσηηθνχ» καο ρψξνπ. Καη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο ζπξκήο ππήξραλ ινθίζθνη 

πνπ έγηλαλ απφ ηα πιηθά ηεο δηάλνημήο ηεο. 
22

 Κ η η ζ ώ λ α ο ,  ν : αξζελνθνίηεο απνδεκεηηθφο λένο ηεο επνρήο 
23

 κ’ζνδξόκ’ζκα,  ην  < κ η ζ ν δ ξ ν κ ώ : ςαξεχσ κε θακάθη πεξπαηψληαο 

(πειαγψλνληαο) ζηα ξερά λεξά ηεο ιηκλνζάιαζζαο 
24

 ζθέηδνο,  ν  :  ην ζπνπξγίηη 
25

 λ η ε ζ κ έ λ ν ο  ( - ε ,  - ν ) : ν «δεκέλνο» κε κάγηα ή απφ «αεξηθφ», βιακέλνο  
26

 ς ’ ι ν θ ν π ά λ α ο ,  ν : ε κεζνινγγίηηθε εθδνρή ηνπ «καιάθα». Σν 

γισζζηθφ ξεπεξηφξην ζε φιεο ηηο επνρέο θαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα είλαη ην 

ίδην! Οη δηαθνξέο είλαη θαζαξά ηδησκαηηθέο. 
27

 ζ θ ν ξ δ ν κ π ά η ο ,  η ν : παηδηθφ παηγλίδη ...ζαδνκαρηζηηθήο απφθιηζεο! 

Παίδνληαλ κε κία δψλε (θαηά πξνηίκεζε ...δεξκάηηλε) θαη έλα θφηζη. 

Κάπνηνο πεηνχζε ην θφηζη ζηνλ αέξα θαη αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ έπαηξλε, 

θαηά ηελ πξνζγείσζή ηνπ, νη ρακέλνη έηξσγαλ κε ηε δψλε ζπκπεθσλεκέλν 

αξηζκφ ρηππεκάησλ επί ηεο παιάκεο.  
28

 θ ά γ θ α ζ ν ,  η ν : εζράξα, θάθαδν, επίπαγνο, θεξαηίλε θξνχζηα πάλσ ζε 

πιεγή πνπ έρεη θιείζεη. 
29

 βαηζίλα,  ε  : εκβφιην 
30

 Κ ά ι ν ο ,  ν : παξαηζνχθιη ηνπ πιένλ ζπκπαζνχο θαη «ππεξάλσ ρξεκάησλ» 

θνπξέα ηεο ςαξαγνξάο. Δίρε …«θνηλσληθνπνηήζεη» αθ‟ εαπηνχ ην 

επάγγεικά ηνπ θαη έπαηξλε φηη ηνπ έδηλεο! Καη θπζηθά νπθ ειάκβαλελ παξά 

ησλ κε ερφλησλ. Σν θνχξεκά ηνπ δελ ήηαλ ηδηαηηέξνπ ...θάιινπο, αλ θαη ηα 

θεθάιηα καο δελ πξνζθέξνληαλ γηα θάηη θαιχηεξν! Με ηα ζεκεξηλά γνχζηα 

ζα ήηαλ καηηξ ηνπ είδνπο!  
31

 Ν α ζ ά ξ α ο ,  ν : Έλαο εμίζνπ ζπκπαζεηηθφο θνπξέαο, ν Νάζνο 

Μνζρφπνπινο, πνπ κεηά ην θνχξεκα ζπλήζηδε λα καο ιέεη «θνχθιν ζ’ 

έθθηαμα, θνχθινζ, θνπθιάξαζ, θνχθιαξνζ θαη καηαπάιη θνχθινζ». 

εκεησζήησ φηη ε επίζθεςή καο ζηα θνπξεία ήηαλ ζρεδφλ ππνρξεσηηθή, 

φζν θαη ν ...εθθιεζηαζκφο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ θαζεγεηψλ κε ηηο ηξίρεο καο 

ήηαλ (παξά ηξίρα) θαζεκεξηλή. 
32

 μπζνπξηάξα,  ε : Κφηζη (αζηξάγαινο) ιεηαλζέλ θαη ζηηο δχν κεγάιεο 

πιεπξέο ηνπ γηα θαιχηεξε νιίζζεζε θαηά ην ζρεηηθφ παηγλίδη. πλήζσο 

ήηαλ εληζρπκέλν κε κνιχβη. Υξεζηκνπνηνχηαλ πάληα σο «ιειάθη». 
33

 κ π α δ ί λ α ,  ε : ρπιφο εμ αξαβνζηηάιεπξνπ, ζπλήζσο εζζηφκελνο κεηά 

ζαθράξεσο, ηνπηέζηηλ είδνο ...πεξηζσξηαθήο θξέκαο. Σν ςσκί απφ αλάινγα 

πιηθά ιέγνληαλ κπνκπφηα. 
34

 ηαηλ ία ,  ε  : παξάζηην ηνπ εληεξηθνχ ζσιήλα  
35

 γ ν π ξ ν ύ λ α ,  ε : ζε ειεχζεξε απφδνζε ην ...ρφθευ επί ζαιηζίλνπ, φπνπ νη 

παίδνληεο θξαηνχζαλ έλα αξθεηά καθξχ μχιν, δίθελ ξνπάινπ, κε ην νπνίν 

ρηππνχζαλ έλα ζηξαπαηζαξηζκέλν θνλζεξβνθνχηη. Σα πεξηζζφηεξα εθ ησλ 

θηππεκάησλ θαηέιεγαλ ζηα «θαιάκηα» καο.  
36

 η ζ η ι ί θ η ,  η ν : ην γλσζηφ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο σο «μπιίθη». 
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37

 θ ν κ κ ά η η α  α π ό  θ η ι κ  : θνκκάηηα απφ ηα θηικ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ πνπ πεηηφληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο ηνπο, είηε γηαηί 

απνηεινχζαλ ηε «θχξα» ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ κεραληθνχ λα ζπγθνιιήζεη 

ηελ ηαηλία πνπ θφπεθε, είηε γηαηί απνηεινχζαλ πξντφλ «θνπήο» ζθελψλ, 

γεγνλφο ζχλεζεο γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Ζ ζπιινγή ηνπο γίλνληαλ απφ ηα 

ζθνππίδηα ησλ θηλεκαηνγξάθσλ Πάικηνπ (Πάικνπ) θαη Εαβέξδα (έλαο 

ρεηκεξηλφο θαη δχν θαινθαηξηλνί). Ζ κφληκε πξνζπάζεηά καο ήηαλ ε 

επηλφεζε θαη θαηαζθεπή θάπνηνπ «κεραλήκαηνο» πξνβνιήο ησλ 

θνκκαηηψλ απηψλ ππφ κνξθή ζιάτληο, κε ηε ρξήζε θαθψλ, θνπηηψλ θιπ.  
38

 ρ α ι θ ν κ α λ ί α ,  ε : απηνθφιιεηε εηθφλα ιηζνγξαθηθήο εθηχπσζεο. 
39

 ρ ώ λ α ,  ε : ηξχπηα (ρσλί>ρψλα, κε ππεξζεηηθφ ηελ ...ηξη-ρσλία!) 
40

 η η π - η ν π ,  η ν : κπαιψκαηα απφ θανπηζνχθ γηα ην θιείζηκν ηξππψλ ζε 

κπάιιεο, ζακπξέιεο θιπ. 
41

 «ΦΑΝΟ»  : Γαθηπινγξαθεκέλε ζθσπηηθή «εθεκεξίδα» ηεο παξέαο ησλ 

γπκλαζηαθψλ θαη θνηηεηηθψλ ρξφλσλ (1964-1974) 
42

 βνπηαιίδη ,  ην : κηθξφ πνπιί πνπ βνπηάεη ζπρλά ζηε ζάιαζζα γηα 

αλεχξεζε ηξνθήο 
43

 Λαηκνύζαο,  ν  : επίζεην ηνπ ζπκπαζνχο ρσξνθχιαθα Γηψξγνπ 

Λαηκνχζα πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη θαη παξαηζνχθιη ηνπ, ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ ιαηκνχ ηνπ. πλήζσο επηζηξαηεπφηαλ γηα ην θπλεγεηφ καο 

αιιά δελ έπαηξλε ηδηαίηεξα ζνβαξά ηνλ ξφιν ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ «Σδάγθν» θαη «Αγέιαζην»! 
44

 ζππξλά,  ηα  : ηα θφιιπβα 
45

 « Υ Ρ Τ  Α Λ Η Γ Α » : νκψλπκν εμνρηθφ θέληξν απ‟ ην νπνίν είρε πάξεη ην 

φλνκά ηεο θαη ε πεξηνρή.. 
46

 γ π ξ ν β ν ι ί δ η ,  η ν  ηείρνο θηεηαγκέλν απφ θαιάκηα, κπεγκέλν ζην βπζφ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ςαξηψλ.  
47

 Σακπαθαξηά,  ηα  : ζπλνηθία ζην βνξεηναλαηνιηθφ κέξνο ηεο πφιεο φπνπ 

ππήξραλ ηα «ζπίηηα» (νίθνη αλνρήο), εθηεηλφκελα θαηά κήθνο ηεο γξακκήο 

ηνπ νηνκνηξίο, ιίγν πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ πφιε. 
48

 «γ ξ α κ κ έ ο » ,  ν η : πξφθεηηαη γηα ηηο παιηέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πνπ 

πέξλαγαλ απφ ηελ Πεξηκεηξηθή θαη θαηέιεγαλ ζην ιηκάλη. Γηα ηνπο πιένλ 

ξνκαληηθνχο, απφ εθείλνπο πνπ έθαλαλ βφιηα ζην «λπθνπάδαξν» (νδφο 

Σξηθνχπε) ήηαλ ην ζεκείν μεθνχξαζεο θαη ξέκβεο ζηε ιηκλνζάιαζζα πνπ 

έθηαλε έσο εθεί. Ζ καγεία απηή θαηεζηξάθε αλεπηζηξεπηί επί 

ρνπληνδεκαξρίαο Βνχιγαξε. 
49

 « Σ Α  Κ Α Λ Α  Κ Α Θ Ο Τ Μ Δ Ν Α » : ν κνλαδηθήο ζέαο θαθελέο πνπ 

ππήξρε ζηελ Πεξηκεηξηθή ζην χςνο ηεο Παιακατθήο ρνιήο. ηε ζέζε ηνπ 

ζήκεξα ππάξρεη κηα ηακπέια πνπ δηαθεκίδεη θάπνην κειινληηθφ έξγν ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ «αλάζηαζε» ηνπ θαθελείνπ. Χο θαιφο ρξηζηηαλφο δελ έρσ 

ιφγνπο λα κελ πηζηεχσ ζηηο αλαζηάζεηο θάζε είδνπο, αιιά κηα θαη κνπ 

θαίλεηαη αδχλαηε ε αλάζηαζε ηεο Πιψζηαηλαο, κπνξψ λα εηθάζσ πσο 

ηέηνηα έξγα κφλν θάπνηεο ηζέπεο κπνξνχλ λα αλαζηήζνπλ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ην ζπίηη ηνπ Μαιαθάζε, πνπ ππάξρεη σο ζθειεηφο αθφκε ζηε ζέζε 

ηνπ, αθήλεη ηνπο πάληεο αδηάθνξνπο. 
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50

 « Μ α γ ε η ξ ε ί α » : δχν κηθξέο αίζνπζεο δηδαζθαιίεο  ζηνλ πεξίβνιν ηεο 

Παιακατθήο ρνιήο ζε θηίζκα πνπ θαηά ηελ θαηνρή ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

καγεηξείν 
51

 Ν η α ι ί ,  ν : παξαηζνχθιη ηνπ Μάθε Παζζίζε, κε απνθιεηζηηθή  ρξήζε 

απφ ηνλ αείκλεζην θαζεγεηή θηιφινγν Γηψξγν Καξηάλν, γηα ηηο εηθαζηηθέο 

ελαζρνιήζεηο ηνπ πξψηνπ. 
52

 «Νηθήηα βγάιε ηα ρσληά»: Ο ζπκκαζεηήο θαη θίινο Νηθήηαο, ιφγσ 

πξνβιεκάησλ βαξεθνταο, απηνζαξθαδφκελνο θαη θάλνληαο πιάθα, 

έθηεηαρλε ρσληά απφ ραξηί θαη ηα έβαδε ζηα απηηά ηνπ, γηα θαιχηεξα 

αθνπζηηθά απνηειέζκαηα. Με ηνλ Νηθήηα θαζφκαζηαλ ζην ίδην ζξαλίν θαη 

είκαζηαλ ...ζπκπιεξσκαηηθνί σο πξνο ηηο αηζζήζεηο!. Απηφο κε ξψηαγε «ηη 

είπε;» θη εγψ ηνλ ξψηαγα «ηη έγξαςε;». Γπζηπρψο εθείλε ε θνιπκβήζξα 

ηνπ ηισάκ ήηαλ κάιινλ ζνπξσηήξη! 
53

 η α τ η α η ά η ο ,  η ν : άικα εηο κήθνο άλεπ θνξάο. Παιηφηεξα απνηεινχζα 

θαη Οιπκπηαθφ αγψληζκα, φπσο θαη ν ιίζνο. Καηαξγήζεθε πξνο ράξηλ ηνπ 

κπάκπηγθηνλ θαη ηεο ηζηγθνιειέηαο επί βαδειίλεο! 
54

 « ζ ν θ ί η α » : κηθξή αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην ππεξψνλ ηεο Παιακατθήο 

ρνιήο 
55

 « Ρ Ο Ε Η Κ Λ Α Η Ρ » : θαθφθεκνο θηλεκαηνγξάθνο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 

(Οκφλνηα) πνπ έπαηδε απφ ην πξστ σο ηα κεζάλπρηα ηαηλίεο πνξλφ. Σν 

θηινζεάκνλ θνηλφ δελ ήηαλ φηη θαιχηεξν είρε λα επηδείμεη ε Αζήλα, ελψ ε 

θαζαξία, νη αηάθεο θαη ηα δξψκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο 

έκεηλαλ παξνηκηψδε. 
56

 β ξ ν η ό ο ,  ν : ν ζλεηφο 
57

 θ ν π θ ν ύ ,  ε : είδνο καγθαιηνχ, κηθξφηεξνπ κεγάζνπο απφ ην ζχλεζεο. 
58

 « ηξ α ηλά θ η » ,  ην :  ππνθνξηζηηθφ ηνπ «ηξαίλνπ» 

ρξεζηκνπνηνχκελν ...κεηαθνξηθψο γηα λα παξαπέκςεη ζηνλ 

αλαιφγνπ «ζρήκαηνο» εξσηηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ είρε απνηειέζεη 

ην ζθάλδαιν ηεο ρξνληάο (1979). Γηα λα ζπκνχληαη νη 

παιηφηεξνη θαη λα απνθεχγνπλ νη λεψηεξνη, παξαζέησ 

απφζπαζκα ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο «ΔΤ ΒΑΓΟΝΗΕΔΘΑΗ» ηνπ 

ΦΑΝΟΤ, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα «ΔΞΟΓΟ» 

ζηηο 8/3/1980 
« ...θαηά ηα ακθη-ιεγφκελα εθείλνπ ηνπ ζεξκνχ θαινθαηξηνχ, πνπ πέξαζε αθήλνληαο 

πίζσ ηνπ ...γξακκέο, ε πνιπζξχιεηε πιένλ αηκνκεραλή “ΜΔΟΛΟΓΓΗ”, ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηέσο ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ, μειψζεθε απφ ηε ζέζε ηεο φρη ηφζν γηα 

λα ηνπνζεηεζεί ζην ζρεηηθφ κνπζεφ ηνπ ΟΔ, αιιά φζν γηαηί ζεσξήζεθε (ιέλε) ε 

χπαξή ηεο πεξηηηή ζε κηα πφιε φπνπ ηα “ β α γ φ λ η α ”  ηεο ελ κπαγφξδα 

“ α δ ε ι θ φ η ε η α ο ”  νπ ρξείαλ έρνπζηλ κεραλήο, θαζφηη θέθηεληαη ηνηαχηελ θαη 

κάιηζηα ν π η ζ ζ ί α ο  θ η λ ή ζ ε σ ο ! Πνιινί εραξαθηήξηζαλ ηηο ζρεηηθέο θήκεο σο 

αβάζηκεο, άιινη δε σο “δηαδφζεηο ησλ αξηζηεξψλ”. Σν ηειεπηαίνλ ζα έδεη λα 

ζεσξεζεί κάιινλ σο άηνπνλ δεδνκέλνπ φηη ... “ε αξηζηεξά δελ γλσξίδεη ηη πνηεί ε 

δεμηά”, πνιιψ δε κάιινλ ηίλη ηξφπσ ... “βγάδεη ηα κάηηα ηεο”! Οη θήκεο, νη εηθαζίεο 

θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ. Σξαίλν είλαη θαη ζα πεξάζεη. Γελ 

έρεη ηδηαηηέξαλ ζεκαζίαλ εάλ ε “κεραλή” ηνπ ήηαλ απφ ηελ Απάλσ Αγνξά ή εάλ απηφ 

έθαλε …ζηάζεηο θαη ζηελ Κάησ. Έηζη θη αιινηψο ε αγνξά καο ήηαλ αλέθαζελ 
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…θ ν η λ ή ! εκαζία έρεη πσο ζε κηα επνρή πνπ φια ηα πξάγκαηα ηξαβάλε κπξνζηά, 

εδψ ηξαβάλε …π ί ζ σ !!! (εκ.: ην “πίζσ” απφ ηελ Έμνδν θαη ελεηεχζελ παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηφπν καο, ζηελφηεξν θαη επξχηεξν). Καη λα ζθεθζεί θαλείο 

πσο έπξεπε λα ράζνπκε ηελ αηκνκεραλή “ΜΔΟΛΟΓΓΗ” γηα λα απνθηήζνπκε ην 

…εμπξέο “ΣΟΤΡΛΗΓΑ”. Καη νχησ εγέλεην πιένλ εηο φινπο θνηλφλ φρη ηη ην θαηλφλ 

αιιά θάηη αλέθαζελ γλσζηφλ, ην φηη δειαδή ε θαζ-εζη-ηθπία ηάμε καο δελ αγσλίδεηαη 

αιιά ...β α γ ν λ ί δ ε η α η ! Βέβαηα δελ είλαη πνιιά. Γέθα, δεθαπέληα, άληε ην 

πνιχ είθνζη νλφκαηα.. Ο παππνχο, ν κπακπάο, ν πηφο. Ο πηφο αθνινπζεί 

επαγγεικαηηθψο ηα ρλάξηα ηνπ κπακπά, πνιηηηθψο ηα ρλάξηα ηεο κακάο, πνπ θαηά 

παξάδνζηλ είλαη πξννδεπηηθφηεξε ηνπ κπακπά, θαη θξνυδηθψο ηα ρλάξηα ηεο  

...αδεξθήο. ε θάπνην ζεκείν ζπκάηαη ηελ θαηαγσγή ηνπ θη αξρίδεη λα αγσλίδεηαη.. 

Μεηά παληξεχεηαη θαη χζηεξα ... β α γ ν λ ί δ ε η α η ! »  
59

 π ε ι ά δ α ,  ε : θαιχβα ηεο ιηκλνζάιαζζαο θηεηαγκέλε απφ θαιάκηα θαη 

θχθηα, ζηεξεσκέλε πάλσ ζε παζάινπο κπεγκέλνπο ζηνλ ππζκέλα. 

Υξεζίκεπε ζαλ θαηνηθία ησλ ςαξάδσλ ζηα ηβάξηα, αιιά γηα πνιινχο 

ςαξάδεο ήηαλ θαη ε θχξηα θαηνηθία ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη πειάδεο 

βξηζθφληαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, αλαηνιηθά θαη δπηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξεο ήηαλ ζηελ Πεξηκεηξηθή, ζηελ Πξψηε Κακάξα θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ.  
60

 ζ α η ί ι η ,  η ν : ν θνπβάο 
61

 κ π ό η ε ο ,  ν : πήιηλε ζηάκλα κε ζηελφ ιαηκφ θαη έλα ρεξνχιη. Γηα 

βνχισκα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαλ θνπθνπλάξη. 
62

 ζ ή η α ,  ε : νηθηαθφ ζθεχνο γηα ηελ πξφρεηξε δηαηήξεζε ηξνθψλ θαη 

θπξίσο γηα ηελ πξνθχιαμή ηνπο απφ ηηο επηδξνκέο ...πεδνπφξσλ θαη 

ηπηακέλσλ παξαζίησλ θάζε ζπλνκνηαμίαο. Γλσζηφ θαη σο «θαλάξη», ιφγσ 

ηνπ ζρήκαηφο ηνπ. Ο ζθειεηφο ηνπ ήηαλ απφ ιεπθνζίδεξν (ηζίγθν) θαη ηα 

πιεπξηθά ηνπ ηνηρψκαηα θαιχπηνληαλ απφ ιεπηφ κεηαιιηθφ πιέγκα 

(ζήηα<ζήζσ = θνζθηλίδσ) αλάινγν κε απηφ πνπ έκπαηλε ζηα παξάζπξα γηα 

ηελ πξνθχιαμε απφ ηα θνπλνχπηα. πλήζσο θξέκνληαλ απφ ην ηαβάλη. 
63

 π α γ ν λ η έ ξ α ,  ε : νηθηαθφ ζθεχνο πνπ ρξεζίκεπε γηα ηελ ςχμε ηνπ λεξνχ 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ήηαλ θηεηαγκέλν απφ ρνληξά θχιια 

ιακαξίλαο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ είρε δχν ρψξνπο. ηνλ έλα 

ηνπνζεηνχληαλ έλα θνκκάηη παγνθνιψλαο, ζπλήζσο ηπιηγκέλν ζε ιηλάηζα, 

ελψ δίπια βξηζθφληαλ ην ληεπφδηην κε ην λεξφ ην νπνίν δηέζεηαη θαη έλα 

πίξν (ζηξφθηγγα).  
64

 Σ Η Ρ Ν Α Λ ,  η ν : θίξκα απνξξππαληηθνχ, πξφδξνκνο ηνπ ΚΛΗΝ θαη ηνπ 

ROL; άπαληα ...ζθαθνεηδνχο θαηεπζχλζεσο. 
65

 β ν ύ η α ,  ε : δνρείν (ληελεθέο ή ζαηίιη) βξαρπρξφληαο ζπγθέληξσζεο 

πεξηηησκάησλ (πγξψλ ηε θαη ζηεξεψλ) ιφγσ αλππαξμίαο βφζξνπ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπηηηψλ ηεο ακπνιηάο. Ζ εθθέλσζε γίλνληαλ ζην 

πιεζηέζηεξν κέξνο ηεο ζάιαζζαο θαη απνηεινχζε δηαδηθαζία ηδηαηηέξσο 

επαρζή θαη φδνπζα. Οη πειάδεο πιενλεθηνχζαλ σο πξνο απηφ ην ζεκείν 

δεδνκέλνπ φηη νη απφπαηνη, δηαηνκήο ...ηειεθσληθνχ ζαιάκνπ, δηα ηεο ελ 

ησ ππζκέλη νπήο ησλ, επηθνηλσλνχζαλ απ‟ επζείαο κε ην πγξφ ζηνηρείνλ 

ζπκβάιινληεο εηο ηνλ εκπινπηηζκφλ ηνπ ...ζθαηνπιαγθηνχ. Παξεπηπηφλησο 

αλαθέξσ πσο ηελ επνρή εθείλε νη εθεκεξίδεο είραλ ηε ρξήζε πνπ ηηο 

δηθαίσλε. 



Παραπομπέσ 

 

 147 

                                                                                                          
66

 θ α η ό ι ,  η ν : είδνο εληνκναπσζεηηθνχ ζηεξεάο κνξθήο ζε ζρήκα ζπεηξάι.  

Ζηαλ ηνπνζεηεκέλν ζε θάπνηα βάζε θαη κε ην άλακκά ηνπ ζηε κηα ηνπ 

άθξε θαίγνληαλ ζηγά-ζηγά απνδίδνληαο θαπλνχο πνπ έδεησρλαλ ηα 

θνπλνχπηα. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξα δπζάξεζηεο νζκήο ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

ιέγεηαη θαη ...ζθαηφι! 
67

 η ζ ε ι β ό ι ,  η ν : χθαζκα ρακειήο πνηφηεηαο πεξηέρνλ ηερλεηφ έξην. 

Μεηαθνξηθψο ην θάζε ηη πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή πνηφηεηα. 
68

 δ α κ π α ξ έ ι ι α ,  ε : πνιχ κηθξά ςάξηα ηεο ιηκλνζάιαζζαο κε δπζάξεζηε 

νζκή, αθαηάιιεια πξνο βξψζε. Υξεζηκνπνηνχληαλ σο δφισκα. 
69

 β ν π ζ η ί λ α ,  ε : ν λάξθηζζνο, δακπάθη, καλνπζάθη, βνχζηηλν 
70

 γ ι ί λ α ,  ε : αξγηιιψδεο ιάζπε πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ 

ζαιηζίλσλ κεηά απφ βξνρή ή ...θαηάβξεγκα. Καηαβξέρνληαο κία αξθεηά 

κεγάιε επηθάλεηα ζαιηζίλνπ κε ζαιαζζηλφ λεξφ, απφ ηελ παξαθείκελε 

πξκή, ηελ κεηαηξέπακε ζε ...πίζηα γηα παηηλάδ επί ...γιίλαο, θάηη πνπ 

ζπλεζίδακε ηα θαινθαηξηλά κεζεκέξηα. ηαλ ζηα ζάιηζηλα εκθαλίζηεθαλ 

ηα πξψηα ζπίηηα, νη ηνηνχηνπ είδνπο αζιεηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηέιεγαλ ζε θπλεγεηφ απφ ηνπο ρσξνθχιαθεο πνπ έζπεπδαλ λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηεξφηεηα ηεο θνηλήο εζπρίαο. 
71

 γ α τ η η ά ,  ε :  ην θνξηίν κηαο γατηαο. Ζ γατηα είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

βάξθα ηεο ιηκλνζάιαζζαο, ρσξίο θαξίλα.  
72

 γθηγνύκη,  ην:  ηελεθέο 
73

  θαξαθαπέ,  ε  : «θπξία» ακθηβφινπ …θπξηφηεηνο 
74

 ζ θ α ζ η ν ύ ξ η ,  η ν : κηθξή θξνηίδα ηξηγσληθήο κνξθήο, ην γλσζηφ 

«ηξίγσλν» φπσο ιέγεηαη ζε άιιεο πεξηνρέο.  
75

 ρ ν έ ο ,  ν η : ε πξνο ηηκήλ λεθξνχ ηεξνηειεζηία κε έθρπζε πγξνχ κίγκαηνο 

(ζπνλδή) 
76

 Ο  Δ Λ Μ Α ,  ν : αξρηθά ηεο Οκνζπνλδίαο πλεηαηξηζκψλ Διεπζέξσλ 

Αιηέσλ Ληκλνζαιάζζεο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Καηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΛΜΑ νη ςαξάδεο πνπ αλήθαλ ζ‟ απηφλ δνχιεπαλ σο 

ππάιιεινη κε κεληαίν κηζζφ, ρσξηζκέλνη ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο θαη 

ππεξεζίεο. Ζ εκέξα θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ ηνπο έκεηλε γλσζηή σο «ηεο 

θιαπαηζνχο». 
77

 ι ό γ σ  ε π α γ γ έ ι κ α η ν ο : ν σιήλαο ήηαλ θαηαζθεπαζηήο θεξξέηξσλ 

θαη δηέζεηε γξαθείν ηειεηψλ. 
78

 « Π Ρ Χ Σ Χ Ν  Β Ο Ζ Θ Δ Η Χ Ν » : νκφλπκν παξαδνζηαθφ νπδεξί ζην 

θέληξν ηεο πφιεο. Σν ηειεπηαίν πξνπχξγην ηεο ζρεηηθήο παξάδνζεο 
79

 Α γ γ ε ι ό π ν π ι ν ο : νκψλπκν παξαδνζηαθφ νπδεξί ζηνλ θεληξηθφ δξφκν 

ηεο πφιεο. «Έπεζε» πξηλ θάκπνζα ρξφληα κε ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ 

Γηψξγνπ Αγγειφπνπινπ. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζαλ «θάβα» θαη γηα κηα 

πιεηάδα θίισλ ηείλεη λα γίλεη παξάδνζε ε ελ απηψ αλακνλή ηνπ Δπηηαθίνπ 

κεηά πνηψλ θαη θνπβέλησλ, 
80

 Ο Τ Ε Ο  Σ Ρ Η Κ Δ Ν Δ : νκψλπκε θίξκα νχδνπ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζην 

Μεζνιφγγη. «...ην κπαιφ θάζε γλήζηνπ θαη ζσζηνχ Μεζνινγγίηε ε ιέμε 

ΟΤΕΟ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην φλνκα ΣΡΗΚΔΝΔ, φπσο αθξηβψο ε ιέμε 

πειάδα κε ηελ ιηκλνζάιαζζα, ε ιηκλνζάιαζζα κε ην Μεζνιφγγη, ην 

Μεζνιφγγη κε ηελ Δμνδν, ε Δμνδνο κε ηελ Δπαλάζηαζε, ε Δπαλάζηαζε κε 
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ηελ Αλάζηαζε, ε Αλάζηαζε κε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα, ε Μεγάιε Δβδνκάδα 

κε ηελ θαηαλπθηηθήλ αλάισζηλ νχδνπ θαη ην νπδν, ελ ηέιεη, κε ηνλ 

...ΣΡΗΚΔΝΔ! Οια δειαδή είλαη έλαο θχθινο ...» (Φαλφο, «ΓΗΑΤΛΟ» 

4/2002) 
81

 Ο Τ Ε Ο  Κ Α Λ Ο Γ Δ Ρ Α Κ Ζ : κία εμ ίζνπ θαιή πνηνπνηία πνπ αλήθε ζηνλ 

αείκλεζην γείηνλα θαη παηέξα αδεξθηθψλ κνπ θίισλ, Πάλν Καινγεξάθε. 

Βξίζθνληαλ δίπια απφ ην ζπίηη ηνπ Ραδεθφηζηθα θαη ζηνλ ίδην ρψξν, γηα 

αξθεηφ δηάζηεκα, ιεηηνπξγνχζε θαη βηνηερλία θαζαξηζκνχ θαη 

ζπζθεπαζίαο αιαηηνχ κε ηελ επσλπκία «ΓΑΡΓΔΝΗΑ».  
82

 κ π ν λ ώ ξ α : πνιχ πξσί 
83

 πξηηζπάην,  ην  : Πεηάιη απφ ρνληξφ ρέιη 
84

 θ α ξ θ ν δ έ ι ι α ,  ε :  ε θνπξθέηα (θαξθίο) γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο 

γπλαηθείαο θφκκσζεο. 
85

 ηαξαληέιια :  εχζπκνο ηηαιηθφο ρνξφο 
86

 ξαηβόπνπο,  ν ,  ε  (επηζ.) ν έρσλ ζηξαβά πφδηα ηχπνπ …Μπνηίλνπ - ζαλ   

παξέλζεζε ( ) 
87

 μπξόο –νύ,  ν  : ην μπξάθη 
88

 ξηβαλή,  ε  : Μεζνινγγίηηθν παξαδνζηαθφ γιπθφ κα βαζηθά πιηθά ην 

ιάδη, αιεχξη θαη δάραξε 
89

 θίληα,  ε  : ην κπξνζηηλφ άλνηγκα ηνπ παληεινληνχ, θνηλψο ηα «καγαδηά» 
90

 λ η ξ ί ι η ,  η ν : είδνο βακβαθεξνχ επηεινχο πθάζκαηνο 
91

 κπηιόηα,  ε  : κηθξφ «καμηιαξάθη» (κεγέζνπο; πνξηνθαιηνχ) ππφ ηε 

κνξθή πεπηεζκέλεο ζθαίξαο, φπνπ νη ξάθηεο θαη νη κνδίζηξεο θάξθσλαλ 

ηηο βειφλεο θαη ηηο θαξθίηζεο ηνπο. 
92

 αληηκπξίλε,  ε  : αληηππξεηηθφ θάξκαθν κε πνιχ πηθξή γεχζε. 
93

 νη θνηύξ,  ε  : πςειή ξαπηηθή (γαιιηθή ιέμε haute coutire) 
94

 Πνύηζη,  ν  : Ηηαιφο κφδηζηξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. Γελ μέξσ αλ ήηαλ ..   

«φλνκα θαη πξάκα» ή απιψο ην πξψην πνπ εξέζθεην ζην …δεχηεξν! 
95

 λ η ά π η α .  ε : πξνκαρψλαο 
96

 Μ ν ύ ζ ν π ξ α ο ,  ν : παξσλχκην ηνπ Νίθνπ Μνζρφπνπινπ, αηψληνπ παηδηνχ  

ηεο ακπνιηάο θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο πνπ έθπγε πνιχ πξφσξα, ελψ ςάξεπε 

ζηηο ζάιαζζεο ηεο Ζιείαο, σο απνηέιεζκα ηεο εγθιεκαηηθήο ακέιεηαο ελφο 

βξαδχλννο ρνληξνκαιάθα κε πεξηθεθαιαία θαη ηαρχπινν. Ο ηχπνο ηνπ 

λενέιιελα πνπ αλαπιεξψλεη κε ηα κπνπιφληα ηνπ απηφ πνπ δελ έρεη ζηα 

παληειφληα ηνπ. Πνπ επεηδή απφθηεζε κία δξαρκή, εκπνξεπφκελνο 

πξντφληα ή επηζηήκε (σο ηα κπνχληα θνξνθιέθηεο, θαηεξγάξεο, αιαδψλ 

θαη καραιφκαγθαο), ζεσξεί θαζήθνλ ηνπ λα επηδεηθλχεη θαζεκεξηλά ηνλ 

αλχπαθην αλδξηζκφ ηνπ θαη ηελ ππαξθηή θελφηεηά ηνπ ζε δξφκνπο θαη 

ζάιαζζεο. Φεξφκελνο σο κνπιάξη ζηνπο δξφκνπο, φηαλ μεπεδεχεη απφ ην 

ηεηξάηξνρν γατδνχξη ηνπ, γατδνπξεχεη κε ην ηαρχπινφ ηνπ γηα λα 

πεξηδξνκηάζεη αξγφηεξα, επηπρηζκέλνο ζηελ ηαβέξλα, θνξψληαο ην ιαθφζη 

ζπλνιάθη ηνπ, πξηλ μεξαζεη ηνλ χπλν ηνπ επηηπρεκέλνπ καιάθα ζην 

απζαίξεην εμνρηθφ ηνπ. Ο Νίθνο Μνζρφπνπινο, ζχκα ελφο ηέηνηνπ ειίζηνπ 

λενέιιελα, απνηεινχζε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλζξψπνπ πνπ 

πξνζπαζνχζε λα ζπλαληήζεη ηα γήτλα φλεηξά ηνπ κέζα απφ ηελ αμία ηνπ 

«θη φρη κε μέλεο πιάηεο». Καζεγεηήο ζσκαηηθήο αγσγήο, πνδνζθαηξηζηήο, 
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ςαξάο, νηθνγελεηάξρεο, θίινο θαη αδεξθφο. ε φια πξψηνο θαη ρσξίο 

εθπηψζεηο ζηηο αξρέο ηνπ. πλήζηδε λα κε απνθαιεί «θνχθιν» (θαη‟ 

επθεκηζκφλ), ιέμε πνπ ηελ αληαπέδηδα ζηηο αληθσλήζεηο κνπ, θαη 

«ζθχιιν», θαηά ...θπξηνιεμίαλ!. Σν ηειεπηαίν πξνήξρεην απφ ην γεγνλφο 

φηη φληαο θαηά ηέζζεξα ρξφληα κηθξφηεξνο απηνχ θαη ηνπ δηφζθνπξνπ 

θίινπ ηνπ (θαη αδεξθνχ κνπ) Ζιία, ηνπο αθνινπζνχζα κνλίκσο (ζε 

απφζηαζε πέληε κέηξσλ), φπνπ θη αλ πήγαηλαλ. Λφγσ ηεο «ραψδνπο» (γηα 

ηελ εθεβεία) δηαθνξάο ειηθίαο αξλνχληαλ λα κε δερζνχλ ζηελ ...ίδηα 

επζεία. ηαλ ηα πξάγκαηα έβαηλαλ ζην απξνρψξεην κε μεθνξηψλνληαλ 

...ρξεκαηίδνληάο κε. Γηα ηνλ Μνχζνπξα θαη ηνλ Ζιία ζα παξακείλσ εζαεί 

«ζθχιινο» πηζηφο ζηε κλήκε ηνπο. 
97

 Μ ε ζ ν ι ό β α ο ,  ν :  παξαηζνχθιη ελφο εθ ησλ πξψησλ ηαμηηδήδσλ ηεο 

πφιεο, ζπγγελήο ηνπ Εαθείξε. 
98

 π α ’  θ α ι ι η ά  η ν π : έθπγε 
99

 α π ν ι ε ώ ξ α : πξνεγνπκέλσο 
100

 πιηζέ (ο)  : χθαζκα ή έλδπκα κε ππθλή πηχρσζε 
101

 Βξόκαο,  ν  : καγαδί κε ζθαηξηζηήξηα θαη πνδνζθαηξάθηα ζηελ 

ςαξαγνξά. 
102

 δακπαξέιια,  ε  : πνιχ κηθξφ ςάξη αθαηάιιειν γηα βξψζε. ε θάπνηεο    

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχηαλ σο δφισκα. 
103

 ηάγην,  ην  : μχιν 
104

 δαιώλνκαη  : θνξηψλνκαη 
105

 πηπίθσ, ε  : γαξδέιη (θαξδεξίλα) πνπ δελ θειαεδάεη 
106

 θελώλσ  : ζεξβίξσ 
107

 δαιηά,  ε  : ην θφξησκα 
108

 ζπιθίο –ίδνο ,  ε  : λεξάτδα ηεο γεξκαληθήο κπζνινγίαο. 
109

 γ ξ ά β α ι ν ο ,  ν  : εξγαιείν πνπ έκνηαδε κε πιαηεηά ηζάπα,  εθνδηαζκέλν 

κε δχν ηξχπεο ζηελ κεηαιιηθή ηνπ επηθάλεηα γηα λα πεξλάεη ην λεξφ, θαη 

πνπ ρξεζίκεπε γηα ηελ αλάκεημε ηνπ αζβεζηνθνληάκαηνο ή ηνπ ηζηκέληνπ. 
110

 έ κ π ι ε σ ο ( ν ,  ε ):  εληειψο πιήξεο 
111

 λ ν β ν θ α τ λ ε ,  ε : θάξκαθν κε ππνηηζέκελεο ελέξγεηεο θαηά ηνπ γήξαηνο 
112

 Β α ξ ά ζ ν β α ,  ε : βνπλφ αλαηνιηθά ηνπ Μεζνινγγίνπ ηνπ νπνίνπ ν φγθνο 

απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζέαο ηεο αλαηνιηθήο ιηκλνζάιαζζαο. 
113

Κάξαιεο,  ν  : Παιηφο ηχπνο ηνπ πξνπνιεκηθνχ Μεζνινγγηνχ πνπ    

επηδεηνχζε ην πείξαγκα ησλ άιισλ. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε θξάζε 

«…πάεη γπξεχνληαο ζαλ ην Καξαι’» 
114

 « η ύ π ν π  Β α γ η ώ λ » : θξάζε ηνπ σιήλα (Υξήζηνο Κφηζαξεο) κε ηελ 

νπνία πξνζπαζνχζε λα εμεγήζεη ζε πειάηε ηνπ ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο ηεο 

λεθξνθφξαο, παξνκνηάδνληαο ηελ αξγή θίλεζή ηεο κε ηνλ αληίζηνηρν αξγφ 

βεκαηηζκφ ηεο πνκπήο ησλ Βατσλ. 
115

 « π ε ξ ί  θ ώ ι ν π »  δ ί θ ε : γλσζηή θαη σο «δίθε πεξη-νπήο» ήηηο 

εηξνθνδφηεζε επί καθξφλ κε πιηθφ φια ηα κεζνινγγίηηθα «μφκπιηα» ηεο 

επνρήο εθείλεο, ελέπλεπζε δε εηο ηνλ «ΦΑΝΟΝ» ηελ ζπγγξαθή ηνπ 

(ληξ)έπνπο «ΠΡΧΚΣΟΝΗΑ» (1969). χκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο 

(Λεγνχξαο), ν αληαγσληζκφο θαη νη πξνζσπηθέο αληηδειίεο κεηαμχ ησλ 

αικά θαη Γνξγνξίλε, ηδηνθηεηψλ δχν ηνπηθψλ θχιισλ, «ΔΘΝΗΚΖ ΖΥΧ» 
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θαη «ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ» αληηζηνίρσο, νδήγεζε ηνλ πξψηνλ εηο ην λα ελάγεη 

ηνλ δεχηεξνλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο «απνπιαλήζεσο ησλ λέσλ». Βεβαίσο ε 

εζηθή ππφζηαζε ακθνηέξσλ, απφ θάζε ζθνπηά, ήην «ηχπνπ ηξηρσλία», αλ 

θαη ν πησρφο θπξ-Γηψξγνο, πνπ ήηαλε θαη ...ηέσο Ννκάξρεο, δελ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν «δηάηξεηνο» ηνπ θαηεγφξνπ ηνπ. Ζ δίθε εγέλεην θαη «...ε 

αζψσζηο εβξφληεμελ ππφ κνξθήλ θξνηίδνο, δηαηί πνιιά εθπχζζεζαλ πεξί θ-

--ηξππίδνο!», σο αλαθέξεηαη θαη ζηελ «Πξσθηνληάδα». 
116

 Β ν ύ ι γ α ξ ε ο : ν επί ρνχληαο αλίεξνο δήκαξρνο ηεο Ηεξάο καο Πφιεο, πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηνλ ηφηε εθιεγκέλν δήκαξρν Υ. Μπαζαγηάλλε. Σνλ έραζε 

(επηπρψο) ε παηδεία θαη ηνλ θνξηψζεθε ε …δνηή απηνδηνίθεζε. 

Καηάθεξε, κέζα ζε ιίγα ρξφληα, λα θαηαζηξέςεη ...ηδαληθά ην Μεζνιφγγη. 

Καη βέβαηα φρη εθ ... παξαδξνκήο. Ήηαλ αξθεηά κπνιηάξεο γηα λα κελ ην 

έθαλε εθ ιάζνπο. Σν έγθιεκά ηνπ δελ ήηαλ ζηηγκηαίν αιιά …πξνπαηνξηθφ. 

ε άιιεο επνρέο θαη ζε άιινπο ηφπνπο ή ζα είρε νβειηζζεί ή ζα είρε 

εμνβειηζζεί. Αλη‟ απηνχ θαη αληί λα ξηθζεί (θαηά ην πνίεκα ηνπ Διχηε) 

«επί αζπαιάζσλ», έπεζε ζηα καιαθά επί …«αιάπαο». Ζ αιάπα πνπ 

ζθέπαζε ηε κλήκε ζε βαζκφ πνπ ν αγθπισηφο ζηαπξφο, κε ηηο 

ακβιπλζείζεο πιένλ γσλίεο ηνπ, λα  ζέιεη λα πεξλάεη γηα …θσηνζηέθαλν! 

Ο Γνξγνξίλεο, γηα δηθνχο ηνπ πξνζσπηθνχο ιφγνπο, θαη φρη απφ θακκία 

θεθηεκέλε δεκνθξαηηθφηεηα, έβαιε κε άξζξα ηνπ θαηά ηνπ αλήλνξνο 

εγθαζέηνπ ελψ θηινμέλεζε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ «ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ» (1971) 

ηα ηέζζεξα θνκκάηηα πνπ απαξηίδνπλ ηελ «ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΣΟΝΗΑΓΑ».  
117

 ππγεδόλ  : επίξξ., θψιν κε θψιν 
118

 ζέζηα,  ηα : ζηα ζσζηά 
119

 αθξίλα,  ε  : θαζαξφ αιάηη απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ηεγαληψλ ησλ αιπθψλ 
120

 Λέκκπ Κώζηνλ  : κπζηζηνξεκαηηθφο ήξσαο, πξάθηνξαο ηνπ FBI, ηνπ 

ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα Πήηεξ Σζέλευ, πνπ θηλεκαηνγξαθηθά ηνλ 

ελζάξθσλε ν Έληπ Κσλζηαληίλ. Ο Δληπ Κσλζηαληίλ ήηαλ ακεξηθάλνο κε 

ξψζζηθε θαηαγσγή θαη έθαλε θαξηέξα ζηε Γαιιία, ήηαλ δε θαη εμαηξεηηθφο 

ηξαγνπδηζηήο. ηε δεθαεηία ηνπ 1960 είρε πνιινχο ζαπκαζηέο ζην 

Μεζνιφγγη, φπσο θαη ζ‟φιν ηνλ θφζκν.   
121

 κπαιακνύηη ,  ην : θφιπν 
122

 θηαιάξσ  : παξαηεξψ κε ελδηαθέξνλ, ηδίσο εξσηηθφ 
123

 Α.Δ.Μ., ε:  Αζιεηηθή Έλσζε Μεζνινγγίνπ 
124

 ζηαθλνθάξη,  ην : εξγαιείν ςαξέκαηνο (δίρηπ ζηεξεσκέλν ζε μχιηλν 

ζθειεηφ) πνπ πξνζαξκφδνληαλ ζην πξηάξη 
125

 θνιιέγεδεο,  νη  : νη Αηησιηθηψηεο 
126

 ζαηώ,  ην : γαιιηθφο φξνο γηα θξαζηά πνηφηεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

επψλπκα θηήκαηα κέζα ζηα νπνία επξίζθεηαη απαξαηηήησο έλα αξρνληηθφ.  
127

 γθνξηζάλν,  ην : ηνπηθή πνηθηιία θξαζνζηάθπινπ γηα ηελ παξαγσγή 

ιεπθνχ θξαζηνχ, φρη ηδηαηηέξσλ αμηψζεσλ 
128

 θνύιεο, ν: ν Αγξηληψηεο 
129

 ξεθνύδη ,  ην: Σν έλα απφ ηα δχν κέξε ηνπ απγνηάξαρνπ 
130

 θ α ξ η ζ α π ι η ά ο ,  ν : άμεζηνο, θνπξαδφβιαρνο 
131

 κ α γ θ ι η β έ ξ α ,  ε : καθξχ θαη ρνληξφ ζχξκα κε θεθακέλν ην έλα άθξν 

ηνπ ζε ζρήκα «U». Υξεζίκεπε γηα ηελ «θχιηζε» ελφο ζηεθαληνχ απφ ξφδα 
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πνδειάηνπ (ρσξίο αθηίλεο). Σν ίδην παηγλίδη παίδνληαλ θαη αιινχ, 

νλνκαδφκελν «ηζέξθη», ην δε θπιηφκελν ζηεθάλη πξνέξρνληαλ ζπλήζσο 

απφ βαξέιη.  
132

 ξ ό π η ξ ν ,  η ν : ρηππεηήξη πφξηαο (επίζπαζηξνλ ζχξαο) 
133

 η ν λ η ά ,  ε : πεηνληά 
134

 « β ν π λ ά » ,  η α : ρακειά αλαρψκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εθαηέξσζελ 

ηεο πξκήο θαηά ηελ δηάλνημή ηεο.  
135

 παξαζάληαιν,  ην: μεραξβαισκέλνο, εηνηκφξξνπνο. ην θείκελν ε ιέμε 

ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθψο γηα λα δψζεη έκθαζε ζηελ αληθαλφηεηα πνπ 

πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεηαη θαη κε ην ζηνηρείν ηεο εζηθήο θαηάπησζεο. 
136

 κ π ν ι η ά ξ ε ο ,  ν : ν θνπηνπφλεξνο, ν απαηεψλαο (θαη παξνκνίνπ 

πνηφηεηαο επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί γηα άηνκα αλαδεηρζέληα ζηηο 

θνλίζηξεο ηνπ ...«επ εμαπαηάλ») ελ ζπλδηαζκψ κε ηελ εμ νξεηλήο 

Ναππαθηίαο πξνέιεπζή ηνπ). 
137

 ζ ε ξ β η η ζ ά ι η ,  η ν : ην θιχζκα 
138

 ς ν ι η ό γ θ ν ο ,  ν : είδνο ζαιαζζίνπ νξγαληζκνχ, νγθψδνπο θαη ζρεηηθά 

θπιηλδξηθνχ,  ηνπ νπνίνπ ηα ηεκάρηα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δφισκα. ην 

θείκελν ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη κάιινλ γηα ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ πξνθαιεί 

ε ερεηηθή ηεο δηάζηαζε.  
139

 θ ν ύ ι ε δ ε ο ,  ν η : νη Αγξηληψηεο 
140

 α ι ά π α ,  ε : βξνκηά ηεο ιηκλνζάιαζζαο, πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεξηθά 

ζεκεία ηεο θαηά θαηξνχο,  απνηεινχκελε απφ θπηηθήο πξνέιεπζεο πιηθά 

επηπιένληα ζηελ επηθάλεηά ηεο θαη αλαδίδνληα δπζάξεζηε νζκή.  
141

 θ ώ κ ν ο ,  ν : φκηινο δηαζθεδαζηψλ, ε δηαζθέδαζε απηή θαζεαπηή.  
142

 Π ι ώ ζ η α η λ α ,  ε : λεζάθη ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη νκψλπκν ηβάξη 

(ηρζπνηξνθείν) βνξεηνδπηηθά ηεο πφιεο. Θάθηεθε θαη καδί ηνπ έθιεηζε κηα 

νιφθιεξε επνρή, σο ζπζία ζην βσκφ ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο επίθηεηεο 

ειηζηφηεηαο. 
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