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Ο ΜΙΛΣΟ ΕΝ ΕΡΕΙΠΙΟΙ 
 

Μου ιρκε χκζσ ςτον φπνο μου 
ο Μίλτοσ Μαλακάςθσ 
και μοφ ’πε  «όςα κα ςου πω 
μθν πάρουν διαςτάςεισ!» 
 
Μου είπε πωσ με διάλεξε 
να πει τα βάςανά του 
ωσ οιονεί ... “ςυνάδελφο” 
και τζωσ γείτονά του! 
 
Άςτο επάνω Μίλτο μου, 
του λζω, είμαι τάφοσ, 
κι αν μου ξεφφγει μυςτικό 
κα γίνει μόνο ...εγγράφωσ! 
 
του Καλιαντέρη, τον καφζ 
νοςτάλγθςε να πάρει, 
να δει ςτθ λιμνοκάλαςςα 
να πζφτει το φεγγάρι! 
 
«Μίλτο, του λζω, προφανϊσ 
λάκοσ εικόνα ζχεισ ... 
από αυτά που ιξερεσ 
δζκα ηωζσ απζχεισ!» 
 

«Ουκ ζςτι λιμνοκάλαςςα 
εν τόπω Καλιαντζρθ  
κι ο ιλιοσ πίςω από μπετόν 
βγαίνει ς’ αυτά τα μζρθ!» 
 
«Ασ πάμε ςτθν Ψαραγορά!», 
μου είπε χολωμζνοσ, 
«Σουσ βλάχουσ εβαρζκθκα 
εκεί ψθλά ο καχμζνοσ!» 
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«Να πάμε, Μίλτο˙», ψζλλιςα, 
«ζχεισ μαηί τςαροφχια;» 
«Γιατί; Είναι τάχα τ’Αθ-Συμιοφ 
ι ιρκα ςε βελοφχιαi;» 
 
«Σο Μεςολόγγι, Μίλτο μου, 
κατζκλυςαν οι βλάχοι, 
το ρόλο πια του Ιμπραιμ 
τον παίηουν οι “ξωμάχοι”!» 
 
«Γι’ αυτό ςου λζω δφςκολα, 
εκεί κα περπατιςεισ, 
ακόμθ κι αν «ποιθτικι 
αδεία» το ηθτιςεισ...» 
 
«Ακόμα κι οι ανάλαφροι, 
ωσ οι ψυχζσ ςτον Άδθ, 
ςκοντάφτουν ςτον πεηόδρομο 
ςαν βγαίνουνε το βράδυ!» 
 
«Φοβάμαι μιπωσ το μονόκλ 
μου πζςει εισ το ρείκρον 
και δεν κα βρίςκω ςυνεπϊσ 
τθν τρφπα με το κλείκρον.» 
 
«Και πωσ κα μπω ςτο ςπίτι μου, 
εγϊ ο Μαλακάςθσ; 
Εκτόσ κι αν ζρκει με κλειδί 
ο Πλοφμασ εκ καλάςςθσ!» 
 
«Δεν ξζρω πωσ μακαίνετε 
τα νζα παρ’ ςγγζλοισ, 
αλλά κα πασ ςτο ...«Λιμπερτι» 
δωμάτιο αν κζλεισ!» 
 
«Εκτόσ και αν ...ωσ ποιθτι 
ο Διμοσ μασ κελιςει, 
(κατόπιν παρακλιςεωσ) 
να ςε φιλοξενιςει!» 
 
«τθν ζπαυλθ του Βφρωνα
μπορεί να ςε βολζψουν, 
κι ελπίηω οι Βυρωνιςτζσ  
τα ρζςτα μθ γυρζψουν!» 
 
«Εκεί νομίηω πάμπολλα 
δωμάτια ζχουν φτιάξει, 
χωροφνε όλοι οι ποιθτζσ 
τθσ πόλθσ μασ ςτθν πράξθ!» 
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«Σθν Σαταροφνα2 κά ’πρεπε, 
επάνω να ρωτιςεισ, 
ζτςι προτοφ ξεκάρφωτοσ 
για κάτω ξεπορτίςεισ.» 
 
«Σο μπάρμπα-Μάκο,3 αν ρϊταγεσ, 
ι και τον Γοργορίνθ4, 
κά  ςοφ ’λεγαν πωσ ςαν ...χωνί 
το ςπίτι ς’ ζχει γίνει!» 
 
«Σο μζγαρο που ζμενεσ 
μονάχα τοίχουσ ζχει 
και μζςα περιφρόνθςθ 
μαηί μζ κλίψθ βρζχει...» 
 
«το ςπίτι ςου απόμειναν 
μονάχα τα ντουβάρια 
και μζςα μπαινοβγαίνουνε 
ανζμοι και φεγγάρια.» 
 
«Σι και αν ζργο άφθςεσ, 
ωσ παρακατακθκθν, 
καλφτερα να ζγραφεσ 
πλουςίαν διακικθν!» 
 
«Να γίνει, ιγουν, ίδρυμα, 
ϊςτε να τρϊν’ καμπόςοι, 
να πάρουν κι ζνα μάςτορα 
το ςπίτι να γλυτϊςει!» 
 
«Τποτροφίεσ νά ’χουμε 
για παίδασ και κοράςια 
και ζπακλα να δίνουμε 
με τιτλο “Μαλακάςεια”!» 
 
«Σότε μπορεί να δίναμε 
ςτθ μνιμθ ςου φροντίδα, 
και άλλον τρόπο, δυςτυχϊσ, 
ομολογϊ, ουκ οίδα!» 
 
«Εχουμε ιδθ προ πολλοφ 
το Μεςολόγγι πνίξει 
και τθν αλάπα αφιςαμε 
τα πάντα να τυλίξει!» 
 
«Τπάρχεισ, Μίλτο, ςτο βακμό 
που μζςα απ’τθ δουλειά ςου 
μπορεί κάποια παχφδερμα 
να πάρουν τα φτερά ςου!» 
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«Επεςεσ, Μίλτο, δυςτυχϊσ 
ςε χρόνουσ ...μυαλοδείασ5 
όπου ςτουσ κϊκουσ κάκονται 
βεντζττεσ παρωδίασ!» 
 
«τθν πόλθ τα μνθμεία μασ 
και τα αγάλματά μασ, 
Κεφαλονίτθσ τά ‘βαλε, 
γαμϊ τα κερατά μασ!» 
 
«Και δε κυμάμαι ζκτοτε 
να μπικε ζνασ λίκοσ 
που να μθν ιταν τελικϊσ 
των Δαναϊδων πίκοσ6!» 
 
Δεν ξζρω ποιόσ μπουρτηόβλαχοσ7 
το ςπίτι ςου κατζχει, 
αλλά νομίηω ςτο «ορκόν»8 
τθν γκλίτςα του πωσ ζχει! 
 
«Σο άφθςε ο άχρθςτοσ 
ςτοιχειό να καταντιςει 
και ίςωσ με τισ πζτρεσ του 
κοτζτςι κε να χτίςει!» 
 
«Μπορεί και ωσ οικόπεδο  
να κζλει να το δϊςει 
και ζτςι απ’ τθν ζγνοια ςου 
τον Διμο να γλυτϊςει!» 
 
«Ακόμα ζνα ζκτρωμα 
ςτθ κζςθ κα προκφψει 
κι ο Διμαρχοσ, ωσ είκιςται, 
τασ χείρασ του κα νίψει!» 
 
«Ιςωσ να βόλευε αυτό 
το Μεςολόγγι όλο, 
που ς’ όλα τα επίπεδα 
πθγαίνει με τον κϊλο!» 
 
«Τα ξζρω, ρε ςτραβοφλιακα», 
μου είπε τςαντιςμζνοσ, 
εκ Γοργορίνθ προφανϊσ, 
ο “τίτλοσ” δανειςμζνοσ! 
 
«Νομίηεισ δεν ερϊτθςα 
κι εγϊ τθν Ταταροφνα, 
ι μθ δεν ζχω ράμματα 
για κάκ’ ενόσ τθ γοφνα;» 
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«Ουδζποτε ωσ ποιθτισ 
υπιρξα μαψυλάκασ9 
κι ο λυρικόσ ςυνϊνυμον 
δεν είναι του μαλάκασ» 
 
«Ολίγον αςτειεφτθκα 
ςαν μίλθςα για κλείκρον, 
αφοφ το χιοφμορ ωσ γνωςτόν 
είναι τθσ πίκρασ βλιςτρον10» 
 
«Βόλτα ςαν ζκανα προχκζσ 
ςτθν ...Ουρανο-Σουρλίδα, 
τον Βφρωνα, τον Παλαμά 
και τον Σρικοφπθ είδα!» 
 
«Κι οι τρείσ το ομολόγθςαν 
πωσ ιμουνα ριγμζνοσ 
κι ελάχιςτα, ωσ ποιθτισ, 
εν οίκω τιμθμζνοσ.» 
 
«ε άλλα μζρθ κά ’μουνα 
τουλάχιςτον ...πλατεία 
κaι όπου ζπινα καφζ 
κα ζφτιαχναν ...μουςεία!» 
 
«Και τϊρα πωσ κατάντθςα 
ςτθν ςφγχρονθ Ελλάδα˙ 
αυτι ...κλειδϊνει τθν ΟΝΕ 
κι εγϊ οφτε ...πελάδα!» 
 
«Αν τον Παποφτςθ11 ζβαηαν 
για Διμαρχο μια μζρα, 
μπορεί ςτθν πόλθ 
νά ’χαμε καλφτερο αζρα!» 
 
«Αυτόσ ο τόποσ λάτρευε 
τθν τζχνθ μετά πάκουσ, 
μα φαίνεται πωσ ςιμερα 
τθ ρίχνει ς’αςπαλάκουσ!» 
 
«Σο ξζρω είμαι ζςχατοσ 
εισ τθν ...επετθρίδα 
ι μιπωσ εδιζγραψαν 
του Μίλτου τθ ςελίδα;» 
 
«Βαρφγδουποσ δεν ιμουνα 
οφτε μεγαλοςχιμων, 
κι ωσ ποιθτισ τραγοφδθςα 
τα κλζθ των ...αςιμων!» 
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«Δεν ξζρω αν εηφγιςαν 
το ζργο με ςελίδεσ 
και  ότι δεν μ’ ενζπενευςαν 
ανδρείοι κι θρωϊδεσ!» 
 
«Σραγοφδθςα για τα μικρά, 
για τθ ηωι και τ’άλλα, 
που μασ πθγαίνουνε ψθλά 
και ασ μθν είν’ “μεγάλα”!» 
 
«Λοιπόν ασ πιοφμ’ενα καφζ 
κει κάτω ςτο λιμάνι, 
εδϊ πολλά κι αν άλλαξαν 
θ αφρα ακόμα φτάνει…» 
 
«υςτατικό μου ζδωςε 
χαρτί ο Ευαγγελάτοσ, 
να πάω ωσ τον Διμαρχο 
που εκπροςωπεί το Κράτοσ!» 
 
« Να είπω για το ςπίτι μου 
μθ τάχα και δειςει 
να ρίξει κάνα δίφραγκο 
να τ’αποκαταςτιςει.» 
 
«Μα, φευ, ωσ ξεφρω Διμαρχο, 
δεν ζχετε ακόμα, 
ο τελευταίοσ βρίςκεται 
ζτθ πολλά ςτο χϊμα!» 
 
«Να δω τον ...Δθμαρχεφοντα; 
Οχι! Δεν κα περάςω! 
Σου χρόνου ψυχοςάββατο 
κα ρκϊ να ςασ κεράςω12!» 

 
 

 

                                                 
i
  βελοφχι: πθγι νεροφ | παράπθγμα δίπλα ςε πθγι νεροφ ι ποτάμι (< μςν. βελοφχιν αγν. ετφμου) 
2 Ταταροφνα: ψευδϊνυμο τισ ςυγχωρεμζνθσ Ρθνιϊσ Μόγια, γνωςτισ για το ... θμεριςιο προφορικό 

δελτίο τφπου προςωπικϊν δεδομζνων τισ ενορίασ τοφ Αγίου πυρίδωνα, ωσ και δια τθν παροιμιϊδθ 
ςυηυγικιν τθσ “πίςτθ”. 
3
 Μπάρμπα-Μάκοσ: πρόκειται για το μπαρμπα-Μάκο Λιανό, τςαγκάρθ και αξιόπιςτο πρακτορείο 

...ειδιςεων, ψαραγορίτικθσ εμβζλειασ. Σο τςαγκάρικό του βριςκόνταν ςτθν ίδια γειτονιά με το ςπίτι 
του Μαλακάςθ. 
4
 Γοργορίνθσ: πρόκειται για τον Γιϊργο Γοργορίνθ, γνωςτόν και ωσ «τζωσ Νομάρχθ» (και ου μόνον). 

Εκδότθσ τθσ εφθμερίδασ «ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ». Διζμενε ομοίωσ ςτθν ίδια γειτονιά. 
5
 Μυαλοδεία: θ ζλλειψθ μυαλοφ (μυαλό+δζομαι). Φανολογιςμόσ, κατά τθ λζξθ «ςιτοδεία». 

6
 Δαναϊδων πίκοσ: ο χωρίσ πάτο πίκοσ τον οποίον ιςαν υποχρεωμζνεσ, ςφμφωνα με τθν μυκολογία, 

να γεμίηουν με νερό,  ωσ τιμωρία,  οι κόρεσ τοφ Δαναοφ (>Δαναίδεσ) επειδι είχαν ςκοτϊςει τουσ 
άντρεσ τουσ (γυιοφσ του Αιγφπτου). 
7
 μπουρτηόβλαχοσ, ο: ο βλάχοσ των ορεινϊν χωριϊν (< λατ. burgus = πφργοσ + βλάχοσ) ο άξεςτοσ 
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8 Ορκόν: το...απευκυςμζνον. και για όςουσ απθφδθςαν με το ...λεξιλόιγιο του γράφοντοσ, ο 

πρωκτόσ! 
9
 Μαψυλάκασ: ο ςυνεχϊσ επαναλαμβάνων τα ίδια ανόθτα πράγματα (μαψ+υλακι) 

10
 Βλιςτρο: το δίχτυ (ςτθν κακομιλουμζνθ ανευρίςκεται ςτθ λζξθ «αμφι-βλθςτρο-ειδισ») 

11
 Παποφτςθσ: Πρόκειται για τον αείμνθςτο Νίκο Παποφτςθ (παραγκϊμι;) ζνα φουκαρά γείτονα με 

διανοθτικά προβλιματα που ζμενε κάτω από μία ςκάλα ςτο ςτενό που ιταν θ ταβζρνα του Κότςαρθ 
(ςτενό τισ Κατροφπαινασ). 
12

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

 

 

 

Ο Τάκη-Πλούμας 
 

Στὰ παιδικά μου χρόνια, ὁ πιὸ μεγάλος  

Ἀξάδερφός μου μ' ἔπαιρνε μαζὶ  

Στὰ πανηγύρια, ποὺ ἤτανε, παρ' ἄλλος,  

Πρῶτος στὴν ὀμορφιὰ καὶ στὴν ὁρμή. 

 

Τί ὡραῖος! τὸν θυμοῦμαι, ἀστροβολοῦσε  

Καβάλα στὸ φαρί του, βυσσινιὰ  

Φέρμελη χρυσοκέντητη ἐφοροῦσε,  

Γιουρντάνια ἀπὸ βενέτικα φλουριά.  

 

Τοῦ Καπετὰν πασᾶ φόραε τὴν πάλα  

Καὶ τὸ χαρμπὶ τοῦ Μπότσαρη, καὶ δυό, 

Στῆς σέλας τοῦ δεξόζερβα τὴ σπάλα  

Πιστόλια ἀπὸ τ' Ἀλῆ τὸ θησαυρό. 

 

Φουστανελίτσα φόραε ζυγιασμένη  

Καὶ κάλτσες καὶ τσαρούχια φουντωτά, 

Παραγγελιὰ ἀπ' τὰ Γιάννενα φερμένη,  

Γαντζούδια πρεβεζάνικα ἀσημιά. 

 

Ἔτσι σιαγμένος κ' ἔχοντας στὸν ὦμο  

Τὸ καριοφίλι, χαίτη καὶ λουριὰ  

Στὸ χέρι του, ἐλαμπάδιζε τὸ δρόμο,  

Χυμώντας ἀπ' τὴν Πύλη τὴν πλατειά. 

 

 

Κι' ἐγώ, λίγο ξωπίσω του, ὅλο θάμπος, 

Στὸ γρήγορο ἀλογάκι μου κι' ἐγώ.  

Δυνόμουν νὰ τὸν φτάνω, κι' ἤμουν σάμπως  

Νἄχα φτερά, κορμάκι ἀερινό. 

 

Κι' ὡς τρέχαμε, θυμᾶμαι, τὰ κλεισμένα 

Στὸ τουνεζὶ φεσάκι του σγουρά,  

Σκόρπια τριγύρα, φέγγανε, σὰν ἕνα  

Γνεφάκι ἀπ' ἀναμμένη ἀθημωνιά. 

 

Κι' ὡς πύρωνεν ἀκόμα στὴ φευγάλα  

Τρικυμισμένος κι' ὅλος μὲς στὸ φῶς,  

Χρυσόχυτος μοῦ ἐφάνταζε καβάλα,  
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Σὰν τὸν Ἄη-Γιώργη, λίγο πιὸ μικρός. 

 

Ὢ τὸ λεβέντη τοῦ Μεσολογγιοῦ μας,  

Τὸν ἥλιο τῆς αὐγούλας μου ζωῆς!  

Καὶ νὰ μετρῶ καὶ νάναι ὁ Τάκη - Πλούμας  

Τριάντα τρία χρόνια μὲς στὴ γῆς... 

 

Μιλτιάδης Μαλακάσης 
 

 

 


