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ΟΙΚΕΙΑ  ΚΑΚΑ ηνπ Μάθε Παζζίζε 

 

Αιιά ην ινηπόλ ηωλ πνηεηώλ,/ ω δαηκόληνη, ηνπο δεηνύληαο/ θαηλόλ ηη 

ιέγεηλ θα ’μεβξίζθεηλ/ ζηέξγεηε κάιινλ θαη ζεξαπεύεηε,…ιέεη ν 

Αξηζηνθάλεο ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο «παξάβαζεο», ζην έξγν ηνπ 

«θήθεο». 

 

Σν 2004 είρακε παξνπζηάζεη ζην Μεζνιόγγη ηε «αιηζηληάδα», ην 

πξνεγνύκελν πόλεκα ηνπ Μάθε. Ο θόζκνο είρε ζπξξεύζεη ζηε 

Γηέμνδν,κηθξνί θαη θπξίσο κεγάινη, γηα λα αθνύζνπλ ηα ζρνιηαλά, πνπ 

έζηαδαλ από ηελ πέλα ηνπ Μάθε, θαζώο ηελ βνπηνύζε ζην κειάλη ηνπ 

γλσζηνύ Μεζνινγγίηηθνπ ρηνύκνξ, δηάρπηνπ ζηνπο παιηνύο ηνπ 

θαηνίθνπο . Η αίζνπζα ζείζηεθε όηαλ άξρηζε ε αλάγλσζε ησλ 

ηεηξάζηηρσλ, από  γόλνπο παιηώλ ςαξάδηθσλ νηθνγελεηώλ, όπνπ 

αλαβίσλαλ πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο ζπαξηαξηζηέο ηνπ παξειζόληνο.  

 

ηε αιηζηληάδα όια ηα πξόζσπα αλαθέξνληαλ κε ηα παξαηζνύθιηα, 

κε ηα νπνία ήζαλ γλσζηά, θαη κε ζρεηηθέο παξαπνκπέο, ζην ίδην πλεύκα, 

πξνο ππελζύκηζε ή αλαγλώξηζε από κεηαγελέζηεξνπο. Ο ππνκλεκαηη – 

ζκόο απηόο θάπνηε ήηαλ πην δνπκεξόο θη από ην αληίζηνηρν ηεηξάζηηρν. 

 

ην λέν ηνπ πόλεκα όκσο, «Σα νηθεία θαθά», ε δνκή αιιάδεη. Η 

πξνζσλπκία ζπαλίδεη. Ο Μάθεο εγθαηαιείπεη ηελ πξνζσπνγξαθία, θαη 

αζρνιείηαη, ζα ιέγακε κε όξνπο δσγξαθηθήο, κε ην ηνπίν. Με ηελ 

πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, όπνπ ηα θπηά θαη ηα 

δώα αιιειναλαηξέθνληαη, κε έλα ζύζηεκα πνπ ζπκίδεη εθείλν ηεο 

γνληθήο παξνρήο. Ο Μ. ην απνθαιεί νεποηιζμό, θαη καο εμεγεί ηη 

ζεκαίλεη θαη γηαηί ζπκβαίλεη, αιιά πξνρσξώληαο βαζύηεξα ζε όιν ην 

θάζκα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο, καο παξαδίδεη, κε 

γξαθηθόηαην ηξόπν, όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θύζεο, απηά 

πνπ έρνπλ από πνιιά ρξόληα παγησζεί σο αλαγθαία θαθά, έηζη πνπ λα 

ζπλαξηνύλ αθιόλεηεο θαηαζηάζεηο, κηαο επθόισο δηαθξηηήο 

ειιελνπάζεηαο (!) (θαη κε όξνπο ηαηξηθήο ειιελνθξέλεηαο). Γειαδή: 

Παραοικονομία= ρξεκαηηζκόο, απόθξπςε εζόδσλ, ιαζξεκπνξία, 

ππεμαηξέζεηο, θαηαπαηήζεηο, παξαλνκίεο…ζπηηηθέο, θ.α. Υγεία= 

θαθειάθηα, πνιπθαξκαθία, κίδεο, ππεξρξέσζε λνζνθνκεηαθνύ πιηθνύ θ. 

α. Παιδεία= άγξηνο θνκκαηηζκόο θη αλαμηνθξαηία, ππό  δηάιπζε ζρεδόλ. 

Κόμμαηα= πνιηηηθόο ακνξαιηζκόο, ιόγσ παλεγπξηθήο αηηκσξεζίαο, 

κέζα ζ’ αζηξαθηεξό πεξηηύιηγκα θνζκηθήο αζσόηεηαο. Μνπ ζπκίδνπλ 

ην «Αγύξηεο θαη θιέθηεο ζηελ εμνπζία» ηνπ Θέκνπ Κνξλάξνπ, έξγν ηνπ 

1946 (παιηά ηζηνξία πνπ ηελ πιήξσζε κε δπν  

ρξόληα θπιαθή, ν άλζξσπνο!). σμβαζιούτοη= νπδέλ κνληκόηεξνλ ηνπ 

πξνζσξηλνύ (ειιελ. παξνηκία).  

 

Καη γηα λα ζπληνκεύσ, παξαζέησ κόλν ηίηινπο αιθαβεηηθά, θη εζείο 

μέξεηε! Γεκόζην, Γηθαηνζύλε, Γεκνζηνγξαθία (πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

Καλαινύζα!), Κνηλνβνπιεπηηζκόο, πλδηθαιηζκόο (θάζε είδνπο θαη 

κνξθήο), όια πξντόληα ειιεληθήο νλνκαζίαο πξνειεύζεσο, έηζη;  
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Αλ ζα αλαηξέμεηε κε ηελ επθαηξία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μάθε, ζηνπο πην 

παιηνύο ζαηπξηθνύο, απ’ ηνλ Αξηζηνθάλε, πνπ πξναλέθεξα, σο ηνπο  

πην πξόζθαηνπο, νύηζν, νπξή, Ρνΐδε θαη Λαζθαξάην(ηνπο δπν  

αθνξεζκέλνπο από ηελ Δθθιεζία), Βάξλαιε θ.α., ζα δηαθξίλεηε 

αθξηβώο ηα ίδηα θαηλόκελα, ηελ ίδηα παζνγέλεηα . 
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ούηζος: Γύν Γξαηθνί, γλώκ’ εθαηόλ` από απηάο θακκία 

δελ εθηειείηαη πώπνηε` θαζείο πξσηεία ζέιεη 

θαη, αλ ην Έζλνο ηνπ ραζεί, ηειείσο δελ ηνλ κέιιεη. 

(από ην Αη πξώηαη ζάηπξαη) 

 

οσρής:  Ψπρή κνπ, ηη ιηαθάδα! Ση νπξαλόο! Ση θύζηο 

αρλίδεη εκπξνζηά κνπ ν θατκαθιήο θαθέο 

θη εγώ θαηεκπλεπζκέλνο γηα όια θέξλσ θξίζεηο 

θαη κόλνο κνπ ηηο βξίζθσ κεγάιεο θαη ζνθέο.      
 (από ην Ο Ρωκηόο)  

 

Ροΐδης:  Οη αμησκαηηθνί ήζαλ πάληεο εγγξάκκαηνη, αλ θαη νπδείο 

πηπρηνύρνο Παλ/κίνπ, δηόηη ε Ιηαιία δελ επηύρεη, σο ε  

Διιάο, λα έρεη ηνζαύηελ πιεζώξαλ δηδαθηόξσλ, ώζηε 

λα ςεθίζεη λόκνλ πεξί απνλνκήο εηο απηνύο ζέζεσλ 

ππελσ-κνηαξρώλ θαη ππαζηπλόκσλ…Ο δε παξ’ εκώλ 

μεληδόκελνο ήην θαηά ηη ινγηώηεξνο. Πεξηπνηνύκελνο 

εκάο ηνπο Έιιελαο, ζεώξεζε ζθόπηκνλ λα καο 

πιεξνθνξήζε, όηη ε Διιάο ήην ηνλ παιαηόλ θαηξόλ 

έλδνμνλ έζλνο, παηξίο εμόρνπ πνηεηνύ θαινπκέλνπ 

Οκήξνπ, πκλήζαληνο ηα θαηνξζώκαηα ηνπ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ.(πξδ καζεη.)  (από δηήγ. Κπλνκπνκαρία – 

θαηά ην Βαηξαρνκπνκαρία) Λαζθαξάηνο : Όληηο 

έπιαζε ν Θεόο ηελ Οηθνπκέλεην Λεμνύξη θαη ηόζνπο 

άιινπο ηόπνπο είπε ζην λνπ ηνπ «Α, ηώξα δε κνπ κέλεη 

πάξη λα πιάζσ γέκνπ θαη ηζ’ αλζξώπνπο». Κη εθεί πνπ 

θξάηεζε ηνλ Αδάκ ζηεξλόλε ηνπ ’πε, «π λα ’ζαη Αδάκ 

ην δν ηνπ δώλε… 
 (από ην Γηαηί ηα ηάιαξα ηα ιέλε ηάιαξα) 

 

Βάρναλης  Χάηληε ζύκα, ράηληε ςώλην 

ράηληε ύκβνιν αηώλην! 

Αλ μππλήζεηο κνλνκηάο 

ζα ξηεη αλάπνδα ν ληνπληάο.   
(από ηελ Μπαιάληα ηνπ θπξ-Μέληηνπ) 

 

Παζζίζης: (Οηθεία θαθά – θξέζθα – ην θαθά ζε παξέλζεζε ίζσο) 

Σν πηάλεηε ην…δίσξν,/ επί ηε επθαηξία ;» 

- θαη ε θα Μειπνκέλε απαληά - 

 «Οιόθιεξν; Καη…ζπλερέο;/ ρσξίο σπερφρία; 

Πνύ είκαζηε ζην Άνπζβηηο/ ή κε ζηε ηβεξία;» 

 - θαη πην θάησ ηνπ εμνκνινγείηαη - 

 «Αγαπεηέ, η’ σξάξην/ ειαζηηθό ην ζέισ! 

Σν ραιαξώλσ ην πξσί/ θαη γηόκα ην ζπζηέιισ!» 
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«Όηαλ αιιάδεη ππνπξγόο,/ ίζσο ηνλ πξώην κήλα, 

δνπιεύνπλ θάξηεο θαη ινηπά/ λα θηηάμεη ε βηηξίλα!» 

«Μεηά θη ν λένο ππνπξγόο/ εηζέξρεηαη ζην ινύθη 

θαη βάδεη ηα  νξάκαηα/ ζηνπ ρξόλνπ ην ζεληνύθη!» 

 

Σν βηβιίν είλαη ρσξηζκέλν ζε 13 γξνπζνύδηθεο «ζθσξακίδεο», άιιεο 

κηθξέο θη άιιεο κεγάιεο, αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Σα 4ζηηρα ζηελ νπζία είλαη δύν ζηίρνη 15ζύιιαβνη, ζπαζκέλνη ζε έλα 

8ζύιιαβν θη έλαλ 7ζύιιαβν. Καη είλαη έηζη θνληά ζηελ παξάδνζε, 

αιιά θαη ηελ ιατθή ζηηρνπξγηθή, απηή πνπ παξαπέκπεη ζε καληηλάδεο 

θη απνθξηάηηθνπο πεηξαρηηθνύο απηνζρεδηαζκνύο. Πξόθεηηαη γηα κηα 

εθεκεξεύνπζα πνίεζε, ζηελ νπνία θαηαθεύγεη θαλείο, όπσο θαη ζηα 

Φαξκαθεία εθηάθησο, γηα θαπζηηθή πνηάζα, ή βαξπθίλα, γηα ηα άπιπηα. 

Σα πνηήκαηά ηνπ είλαη έκκεηξεο εθεκεξίεο, πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ 

ππέξβαζε δειαδή ηεο θαλνληθόηεηαο. 

 

ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, ππάξρεη έλα κηθξό ιεμηθό, ζην νπνίν 

παξαπέκπνπλ αξηζκεηηθά νη αλάγθεο εξκελείαο θάπνησλ ιέμεσλ, 

θπξίσλ νλνκάησλ ή δαλείσλ, όπνπ κε ηξόπν ππεύζπλν θαη δηαθσηηζηηθό, 

δίλεηαη ε εξκελεία θαη ε εηπκνινγία ηνπο. Καη όπνπ ρξεηαζηεί,  

ν ζθσπηηθόο ζρνιηαζκόο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ηνπο, ζπκπιεξώλεη ηελ 

πνηεηηθή ηνπο επηζεκόηεηα, ή ζηεξηώλεη ηελ επηπνιαηόηεηα. 

 

ηέξγεηε, επνκέλσο, ην θαηά Αξηζηνθάλε ινηπόλ ησλ πνηεηώλ – όπσο  

επηζεκάλζεθε εηζαγσγηθά – , αιιά θαη ησλ παξαπνηεηώλ, όπσο αξέζεη 

ζην Μ. λα απηναπνθαιείηαη, απηώλ δειαδή πνπ παξαπνηνύλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, γηα λα ζαο ηελ παξνπζηάζνπλ έηζη όπσο αθξηβώο είλαη: 

«Όκνξθνο θόζκνο, εζηθόο, αγγειηθά πιαζκέλνο» (θαηά νισκό). 

 

Σέινο, κε αθνξκή όζα βόηαλα καο ζπζηήλνπλ νη μέλνη πξνο ζεξαπεία 

ηεο νηθνλνκίαο καο  – εξγαιεία ηα ιέλε νη αγνξέο – , ζα πξνέηξεπα  

ην Μάθε, λα αζρνιεζεί ζην επόκελν πόλεκά ηνπ, κε ηα Οηθεία «θαθά»  

ησλ Ξέλσλ – ην θαθά εθηόο παξελζέζεσο ηώξα – νη νπνίνη ππεξάλσ  

όισλ, θαηά ηελ πξνζθηιή Γεξκαληθή ζπλήζεηα, καο ππνβιέπνπλ, ελώ  

εκείο από ηελ άιιε, έρνπκε ηε ζεηά απ’ ην ρσξηό, πνπ βιέπνληαο ηνλ  

ζπρσξηαλό ηεο επηζηξέθνληα απ’ ηαο Δπξώπαο, ζθύβεη ζηε δηπιαλή ηεο  

θαη ζρνιηάδεη ιέγνληαο: η Μήηροσς εποσηάνευε! Κη ε άιιε, βαξήθνε, 

άθνπζε, επρσηάνευε(!) Κνπλώληαο κε ηθαλνπνίεζε ην θεθάιη… 

 

Νίθνο Αλησλάηνο 

    Πνηεηήο 

      22/02/2010 

  

 


