ΙΙΙ.7 -- ΑΣΤΡΙΚΑ ΠΔΕΑ (14)
Πεζή ειζαγφγή ζηα πεζά :
Με ηα πεδά δελ αζρνιήζεθα ηδηαίηεξα ζην βηβιίν απηό, είηε δηόηη κε θνπξάδνπλ (βιέπεηε δελ
πεξπαηώ αξθεηά), είηε δηόηη δελ ηα θαηαθέξλσ (αο ζεκεησζεί όηη απέθπγα ην πεδηθό παίξλνληαο
κεηάηαμε γηα ην λαπηηθό), είηε ηέινο δηόηη ηα ζεσξώ πνιύ πεδά. Παξ’ όια απηά παξαζέησ νξηζκέλα ζαλ
δείγκαηα γηα ηνπο πεδνύο.
1. Ιαηρική εγκσκλοπαίδεια
Γηάβαδα ηελ εθεκεξίδα πνπ είκαη ζπλδξνκεηήο, πνπ ε Κπξηαθάηηθε έθδνζε ηεο είλαη νιόθιεξε
βηβιηνζήθε θαη δηζθνζήθε ζπγρξόλσο θαη είδα έλα θνππόλη κε ην νπνίν ζα θέξδηδα 40 επξώ αλ έζπεπδα
λα αγνξάζσ ηνλ Ηαηξηθό Οδεγό ηνπ 21νπ αηώλα. Ζ έκθπηε καλία κνπ γηα ην θέξδνο κε έζπξσμε λα ην
αγνξάζσ θαη πξηλ ην ζάςσ καδί κε όια η΄ άιια ζε θάπνην κέξνο ηεο βηβιηνζήθεο (πνπ λα ηαηξηάδεη κε
ην ρξώκα ηνπ εμώθπιινπ ηνπ), είπα λα δηαβάζσ κηα αζζέλεηα γηα λα απνζβέζσ θάπσο ηελ αμία ηνπ.
Ζ θαιή κνπ ηύρε κε έξημε αθξηβώο ζηελ αζζέλεηα πνπ είρα, δηόηη όια ηα ζπκπηώκαηα πνπ
πεξηέγξαθε ζπλέπηπηαλ κ΄ απηά πνπ αηζζαλόκνπλ. Από πεξηέξγεηα δηάβαζα θαη γηα κηα άιιε αζζέλεηα
θαη, σ ηνπ ζαύκαηνο, είρα θαη γη απηήλ όια ηα ζπκπηώκαηα, αιιά επηπρώο ζην ζηάδην ηεο επώαζεο ελώ
ε βαξηά κνξθή ηεο ζα εξρόηαλ αξγόηεξα. Τξνκνθξαηεκέλνο μεθίλεζα λα δηαβάδσ όιεο ηηο αζζέλεηεο
αιθαβεηηθά από ηα Αέξηα θαη ην Άγρνο κέρξη ηελ Χσξίαζε ηελ Ψηίηηδα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ
Ψνζεθώλ, (πνπ επηπρώο δελ είρα απ΄ απηά), θαη είδα κε θξίθε όηη ζπγθέληξσλα όιεο ζρεδόλ ηεο
αζζέλεηεο ηνπ βηβιίνπ. Άξρηζα λα απνξώ γηα ην πώο δσ αθόκε, αιιά ζθέθηεθα όηη ίζσο έρσ πνιύ
ηζρπξό DNA θαη έηζη αληέρσ πξνο ην παξόλ.
Ζ αζζέλεηα πνπ νπσζδήπνηε είρα από παηδί, αθνξά ην πεπηηθό κνπ ζύζηεκα θαη κηα
ππεξθηλεηηθόηεηα ησλ εληέξσλ πνπ δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε ρξόληαο θνπώζεσο θαη απέρζεηαο γηα
θάζε είδνπο εξγαζία, ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή. Βέβαηα ζηε κηθξή πόιε, ηε Φιώξηλα, όπνπ δνύζα κηθξόο,
ε Ηαηξηθή ήηαλ πνιύ πίζσ, θαη αληί γηα ζσζηή δηάγλσζε απέδηδαλ ηελ ζπκπεξηθνξά κνπ ζηελ ηεκπειηά.
Έηζη αληί λα κνπ δίλνπλε ράπηα γηα λα κε γηαηξέςνπλ, κνπ δίλαλε ραζηνύθηα θάζε ηόζν. Πάλησο, όζν
θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν, ζπκάκαη όηη νξηζκέλα ραζηνύθηα πνιύ δπλαηά κε ελεξγνπνίεζαλ θαη κε
έθαλαλ λα ηξέμσ θαη λα θάλσ δνπιεηέο, πνπ ζήκεξα νύηε έλα νιόθιεξν θνπηί από ράπηα δελ ζα
κπνξνύζε λα κε βνεζήζεη λα θάλσ.
Βιέπεηε, όζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν, θακηά θνξά ηα γηαηξνζόθηα ησλ παππνύδσλ καο
απνδεηθλύνληαη πην ηζρπξά από ηα θαιύηεξα θάξκαθα.
Τξνκνθξαηεκέλνο έζπεπζα λα μαπιώζσ ζην θξεβάηη κνπ θαη ηειεθώλεζα ζηνλ νηθνγελεηαθό
κνπ γηαηξό λα ηξέμεη λα κε πξνιάβεη. Όηαλ ήιζε ηνπ πεξηέγξαςα ηα ζπκπηώκαηα ησλ αζζελεηώλ πνπ
είρα θαη πνπ πεξηέγξαθε θαη ην βηβιίν, θαη απηόο αθνύ κε άθνπζε κε ππνκνλή, κε εμέηαζε πξνζεθηηθά,
κε θηύπεζε ζηελ πιάηε (ηελ ζηηγκή πνπ δελ ην πεξίκελα), θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ, κνπ έγξαςε κηα
ζπληαγή θαη έθπγε ρσξίο λα πεη ηίπνηα. Με αγσλία δηάβαζα ηη έγξαθε ε ζπληαγή:
1.
Ληγόηεξν θαγεηό θαη ιηγόηεξν μελύρηη θαη έλλνηεο.
2.
Πεξηζζόηεξν πεξπάηεκα, γπκλαζηηθή θαη δηαθνπέο.
3.
Με δαιίδεηο άιιε θνξά ην κπαιό ζνπ κε πξάγκαηα πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο.
Έθηνηε εθαξκόδσ πηζηά ηελ ζπληαγή ειπίδνληαο λα απνθύγσ ηα βαξύηεξα ζηάδηα πνπ
επέξρνληαη απ΄ ηηο αζζέλεηεο πνπ έρσ. Υπάξρνπλ όκσο θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ κε παξεγνξνύλ θαη
πνπ κε θάλνπλ λα αηζζάλνκαη κνλαδηθόο. Δίλαη ην όηη κπνξώ θάιιηζηα λα δηεθδηθήζσ κηα πεξίνπηε
ζέζε ζην βηβιίν Γθίλεο γηα ηηο αξξώζηηεο κνπ, θαη όηη ζα ήκνπλα έλα πνιύηηκν βνήζεκα ζηνπο θνηηεηέο
ηεο Ηαηξηθήο πνπ θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε, ώζηε λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ ζην ίδην πξόζσπν
όια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, νπνηαδήπνηε εηδηθόηεηα θαη αλ αθνινπζνύλ.

2. Δπιτειρημαηικές προηάζεις
Δπεηδή έλα κεγάιν κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ θαξηέξαο ην αθηεξώλσ ζην λα θάλσ
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα γηα ίδξπζε λέσλ εηαηξεηώλ, ζθέθηεθα λα αμηνπνηήζσ ηηο
γλώζεηο κνπ πξνηείλνληαο, ζε όπνηνλ από ηνπο αλαγλώζηεο είλαη επίδνμνο επηρεηξεκαηίαο, λα
δεκηνπξγήζεη ηελ θάησζη επηρείξεζε πνπ ειπίδσ λα ηελ βξεη ελδηαθέξνπζα.
ηότος: Καζαξά θέξδε (πξν θνξώλ) 1 εθαηνκκύξην επξώ ην πξώην έηνο πνπ ζα θηάζεη ηα 12
εθαηνκκύξηα επξώ ην έθην έηνο. (Δίδε κειέηε ζθνπηκόηεηνο ζηε πξνζερή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ κνπ).
Κριηήρια Δπιλογής: Θα πξέπεη απηό πνπ ζα πξνηείλσ λα είλαη πξσηόηππν (δει. λα κελ έρνπλ
θάλεη άιινη), λα είλαη επράξηζην, (ώζηε λα αζρνιείζαη κε δήιν εζύ θαη νη ζπλεξγάηεο ζνπ) θαη λα έρεη
δήηεζε. Γη’ απηό πξνηείλσ λα ηδξύζεηο κηα «Σρνιή Πνηνηηθνύ Φηιηνύ» πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ηνλ
Φελθζνπτθό ηίηιν «ΜΑΤΣ ΜΟΥΤΣ» (όπνπ much ζηελ Αγγιηθή ζεκαίλεη πνιιά θαη mutts ζηελ Ηαπσληθή
αξγθό ζεκαίλεη ιεθηά).
τέδιο: Ζ θεληξηθή ζρνιή ζα ηδξπζεί ζύληνκα ζηελ Αζήλα θαη ζα δηδάζθεηο εζύ αιιά θαη εγώ
σο ζύκβνπινο, ζε ηκήκαηα γπλαηθώλ (θαηά πξνηίκεζε λέσλ θαη σξαίσλ) δσξεάλ ηηο δηάθνξεο ηερληθέο,
κεζόδνπο, ηύπνπο θαη παξαιιαγέο ησλ ηξόπσλ πνπ πξέπεη λα δίδνληαη ηα θηιηά (βάζεη ηεο πείξαο πνπ
έρνπκε ακθόηεξνη απνθηήζεη κέρξη ζήκεξα, ε νπνία θαη ζα εκπινπηίδεηαη κε ην ρξόλν). Ζ θνίηεζε ζα
είλαη ηξίκελνο, αιιά ζα ππάξρνπλ θαη εληαηηθά ηκήκαηα ελόο κελόο γηα όζεο βηάδνληαη. Σε όζεο από ηηο
απόθνηηεο αξηζηεύνπλ, ζα δίδεηαη άδεηα λα αλνίγνπλ δηθά ηνπο παξαξηήκαηα δηδαζθαιίαο γηα άλδξεο,
κε ακνηβή όκσο απηή ηελ θνξά πνπ ζα είλαη αλάινγε ηεο εκθάληζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
θαζεγεηξηώλ, από ηελ νπνία ακνηβή ζα εηζπξάηηεηο ην 10% γηα δηθαηώκαηα ζνπ, ελώ εγώ ζα
πεξηνξίδνκαη εηο ηελ ακνηβή κνπ εηο είδνο από ηηο αξηζηεύζαζεο.
Παξάιιεια ζα εθδνζεί εηθνλνγξαθεκέλν ηεύρνο (ην «θάκα ζνύηξα ηνπ θηιηνύ») γηα όζεο ζα
ήζειαλ λα πάξνπλ καζήκαηα δη αιιεινγξαθίαο. Δθηόο από ηελ Αζήλα ζα ηδξπζνύλ παξαξηήκαηα θαη
ζηηο άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο, πάληνηε κόλν γηα άλδξεο, κε εμαίξεζε ηε Λέζβν όπνπ ζα ιεηηνπξγνύλ
θαη ηκήκαηα γηα γπλαίθεο πνπ έρνπλ εηδηθέο πξνηηκήζεηο. Οη θαζεγήηξηεο ζα δίδνπλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν
παλειιήληεο εμεηάζεηο, θαη όζεο απ΄ απηέο απνδεηθλύεηαη όηη έρνπλ θηάζεη ζ’ έλα πςειό επίπεδν
ηειεηόηεηαο, ζα ελζαξξύλνληαη λα αλνίγνπλ παξαξηήκαηα ζην εμσηεξηθό, αξρίδνληαο από ηελ γεηηνληθή
καο Ηηαιία, ζπλερίδνληαο ζηελ Γαιιία, όπνπ εθηόο ηνπ «θιαζζηθνύ θηιηνύ» ζα δηδάζθεηαη ζε ηδηαίηεξα
ηκήκαηα θαη ην «εμεηδηθεπκέλν» γηα λα θαιπθζνύλ θαη νη παηξνπαξάδνηεο ζπλήζεηεο ηεο ρώξαο απηήο,
ώζπνπ λα θαηαιήμνπκε ηειηθά κέρξη ηνπο Δζθηκώνπο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε ηέηνησλ καζεκάησλ,
δηόηη νη θαθόκνηξνη θηινύλ αθνπκπώληαο ηηο κύηεο ηνπο.
Προώθηζη ηφν πφλήζεφν: Ζ όιε πξνζπάζεηα ζα εληζρπζεί θαη από ηε ζρεηηθή δηαθήκηζε.
Σηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο θηιηώλ ζα δίδνληαη εληππσζηαθά νλόκαηα όπσο ην θηιί ηεο θσηηάο, ηνπ
πόζνπ, ηνπ πάζνπο θιπ, θαζώο θαη νλόκαηα γλσζηώλ σξαίσλ γπλαηθώλ. Ζ ηειεόξαζε ζα παίδεη
ηξαγνύδηα όπσο ην “έλα θηιάθη είλαη ιίγν πνιύ ιίγν” θαη ζα εκθαλίδεη slogans όπσο “Αλνίμηε ην ζηόκα
ζαο γηα λα θηιήζεηε θαη όρη γηα λα βξίζεηε”, θαη εηδηθνί «θηινιόγνη» ζα εμεγνύλ όηη ην AIDS δελ
κεηαδίδεηαη αθόκε θαη κε ην πην ζεξκό θαη εξεζηζηηθό θηιί θαη ζα αλαιύνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ θηιηνύ ζηελ
εμάιεηςε ηεο βίαο θαη ησλ αληηζέζεσλ, θαζώο θαη ηελ επεξγεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
ππνγελλεηηθόηεηαο ζηε ρώξα καο. Παξάιιεια νη νηθνλνκνιόγνη ζα εμαίξνπλ θαη ηελ άλεζε πνπ ζα
κπνξνύζε λα δώζεη θαη ζηηο ζπλαιιαγέο, δηόηη πνηνο από εκάο ζα είρε αληίξξεζε λα εηζπξάμεη αληί γηα
ξέζηα, γιπθά θηιηά από κηα σξαία πσιήηξηα. Δπίζεο ζε γλσζηά μελνδνρεία ησλ Αζελώλ, ησλ κεγάισλ
επαξρηαθώλ πόιεσλ θαη ηεο Κύπξνπ, ζα γίλνληαη θαηά θαηξνύο δσξεάλ ηξίσξα ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα
γηα ηηο δηάθνξεο ηερληθέο θηιηνύ, ελώ ζηα δηαιείκκαηα σξαίεο θαζεγήηξηεο ζα κνηξάδνπλ δσξεάλ
δείγκαηα ζηνπο παξηζηάκελνπο.
Κιείλνληαο ζα ήζεια λα ζνπ επρεζώ, αμηνπνηώληαο ηηο ζπκβνπιέο κνπ θαη ηελ έκπξαθηε
ππνζηήξημή κνπ, λα επηηύρεηο ζην πςειό απηό ιεηηνύξγεκα πνπ ειπίδσ όηη ζα απνθαζίζεηο λα
αλαιάβεηο, κε ηνπο πςεινύο επηκνξθσηηθνύο αιιά θαη πιεζπζκηαθνύο ζθνπνύο πνπ επηηειεί.

3. Ζ διαδήλφζη
Φζεο ην βξάδπ πνπ έπεζα λα θνηκεζώ μύπλεζα μαθληθά από θσλέο ζθπξίγκαηα ληνπληνύθεο θαη
ζπλζήκαηα πνπ δελ κπνξνύζα λα θαηαιάβσ Βγήθα ζηελ βεξάληα κνπ θαη είδα έλα πιήζνο γπλαηθώλ
ζπγθεληξσκέλν πνπ θξαηνύζε πιαθάη, πνπ κόιηο κε είδε έδεημε ηηο άγξηεο δηαζέζεηο ηνπ θσλάδνληαο:
-- “Βξε Γνλ Ενπάλ ηεο ειεεηλήο κνξθήο, πνηνο λνκίδεηο όηη είζαη θαη καο αγλνείο” ;
Οκνινγώ όηη ηα ρξεηάζηεθα. Μήπσο κέζα ζε κηα λύρηα, ζθέθηεθα, έγηλα ππνπξγόο ηνπ θάζε άιιν
παξά “αζζελνύο θύινπ” θαη παξακέιεζα λα ηθαλνπνηήζσ ηηο νξέμεηο ηνπ ; Πάλησο, γηα λα απνθύγσ ηα
ρεηξόηεξα, δήηεζα ακέζσο λα έιζεη κηα επηηξνπή λα ζπδεηήζνπκε, θνξώληαο ελ ησ κεηαμύ ό,ηη πην
αλζεθηηθό βξήθα πνπ λα αληέρεη ζε θηππήκαηα θαη γξαηδνπλίζκαηα.
Όηαλ κπήθαλ ζην ζπίηη θαη ηηο θνίηαμα θαιά θαιά, ηνπο είπα ακέζσο. -- Κνξίηζηα θάπνπ ζαο μέξσ
θαη κάιηζηα κνπ είζηε θαη πνιύ ζπκπαζείο, ηη έθαλα ινηπόλ θαη ζαο εμαγξίσζε ; -- Βξε ππνθξηηή, κνπ
απάληεζαλ, βξε εγσηζηηθό αξζεληθό γνπξνύλη, εκείο είκαζηε νη παιηέο ζνπ αγάπεο, πνπ ζνπ δώζακε ην
ζώκα καο θαη ηελ ςπρή καο, θαη γεκίζακε ηε δσή ζνπ κε ηε ράξε καο θαη ηελ νκνξθηά καο (αλ θαη όπσο
απνδεηθλύεηαη, δελ ην άμηδεο) θαη εζύ ηώξα καο αγλνείο θαη καο πεηάο ζηα ζθνππίδηα;
-- Μα πώο ζαο αγλνώ ; Τνπο απάληεζα. -- Πώο καο αγλνείο ; Μνπ είπαλ. Μα ηόζα ρξόληα καο
μέξεηο (θαη αο κελ ηα βγάινπκε ζηε θόξα πόζα είλαη δηόηη δελ ζε ζπκθέξεη), θαη καο ιηβαλίδεηο κε
ςεύηηθα θνκπιηκέληα θαη όηη δήζελ πάληα καο ζθέθηεζαη θαη άιιεο ηέηνηεο κπνύξδεο, πνηέ όκσο δελ
θάζηζεο λα γξάςεηο γηα εκάο έλα πνίεκα βγαικέλν από ηελ ςπρή ζνπ. Καη ηώξα πνπ γλώξηζεο κηα
θνπέια (αο κε ηε ραξαθηεξίζνπκε γηαηί είκαζηε επγεληθέο), επεηδή έρεη σξαία κάηηα θαη γιπθό ρακόγειν
(ιεο θαη εκείο πζηεξνύκε ζε απηά) θάζηζεο θαη έγξαςεο νιόθιεξα θαηεβαηά γηα ράξε ηεο θαη ηεο έθαλεο
δαθξύβξερηεο αθηεξώζεηο, ελώ κόιηο ηελ γλώξηζεο θαη νύηε μέξεηο αλ ζ’ αγαπάεη, ή αλ ελδηαθέξεηαη γηα
εζέλα όπσο εκείο. Δίλαη ινηπόλ δπλαηόλ λα κελ είκαζηε εμνξγηζκέλεο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ζνπ;
Σθέθηεθα όηη ζε όια απηά πνπ κνπ ιέγαλε είραλε απόιπην δίθαην θαη έπξεπε γξήγνξα θάηη λα βξσ
θαη λα θάλσ, αλ ήζεια λα βγσ δσληαλόο απ’ απηήλ ηελ ζπλάληεζε. -- Κνξίηζηα, ηνπο απάληεζα, έθηαημα
θαη ζα πιεξώζσ. Αξρίδσ απηή ηε ζηηγκή λα γξάθσ γηα εζάο ην πην ζεξκό πνίεκα πνπ κπνξεί λα βγεη
απ’ ηε ςπρή κνπ θαη κόιηο ην ηειεηώζσ ζα βγσ ζην κπαιθόλη λα ζαο ην απαγγείισ. Μόλν πείηε θαη ζηηο
άιιεο πνπ έρνπλ θαηαθιείζεη ηελ απιή θαη ην δξόκν λα θάλνπλ ιίγε εζπρία γηα λα ζπγθεληξσζώ.
Έηζη θαη έγηλε, θαη ην πξσί πνπ μύπλεζα, θαηάιαβα κε αλαθνύθηζε όηη όια όζα ζπλέβεζαλ ήηαλ
απιώο έλα παξάμελν όλεηξν. Παξ’ όια απηά ζεώξεζα όηη ηελ ππόζρεζε πνπ έδσζα ζηνλ ύπλν κνπ
έπξεπε λα ηελ εθπιεξώζσ ην ηαρύηεξν, δηόηη ηα όλεηξα, θαιά ή θαθά, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ηα
μαλαδνύκε, θαη έηζη πξνέθπςε ην πνίεκα πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν νθείισ λα νκνινγήζσ όηη ην έγξαςα
κε ζπγθίλεζε θαη βγαίλεη πξαγκαηηθά απ’ ηε ςπρή κνπ.
Σεκείσζε : Τν πεδό απηό παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ησλ πνηεκάησλ Α.2. θαη Α.3. ηεο θαηεγνξίαο Α.
4. Ύμνος προς ηη δροζιά και λοιποί ύμνοι
Δπεηδή κνπ αξέζεη (παξόιν πνπ δελ έρσ θαιή θσλή) ε ηδέα ηνπ ύκλνπ, (πνύ θαη πνύ πεγαίλσ θαη
ζηελ εθθιεζία), παξαζέησ κεξηθνύο απ’ απηνύο πνπ έρσ γξάςεη.
Α) O ύκλνο πξνο ηε δξνζηά
¨Ψ δξνζεξή δξνζηά πνπ καο δξνζίδεηο κε ηα δξνζάηα ζνπ δξνζίζκαηα θαη ηηο δξνζηζηηθέο
δξνζνζηαιίδεο ηεο δξόζνπ ζνπ. Πόζν δξνζεξά δξνζηζηήθακε κεο ζηε δξνζνύια ζνπ¨.
Από ηε ζπιινγή: “Γξνζάηεο Γξνζνζηαιίδεο” ηεο Γξνζνύιαο Γξνζίλνπ, Γξνζίλε 3, Γξνζηά. Δθδόζεηο:
¨Γξνζνπεγή¨ ηεο Γξόζνο Γξνζνπνύινπ, Παλδξόζνπ 5, Γξνζάην.
Σεκείσζε: Ο ύκλνο απηόο εγξάθε έλα θαινθαίξη ζηνλ Πύξγν ηεο Γξνζηάο πνπ είλαη ην ζπίηη ηνπ θίινπ
κνπ πνπ καο θηινμέλεζε ζηελ Πάξν. Αλ θαλείο καο θηινμελήζεη ην ρεηκώλα, ζα ηνπ αθηεξώζσ ηνλ ύκλν
πξνο ηελ δέζηε πνπ ζα είλαη θάπσο έηζη:
Ψ δεζηή κνπ δέζηε πνπ καο δεζηαίλεηο κε ηε δεζηή δεζηαζηά ζνπ θαη κε ηα δεζηά ζνπ δεζηάκαηα. Πόζν
δεζηά δεζηαζήθακε κεο ζηε δεζηνύια ζνπ, θιπ, θιπ.

Β) O ύκλνο πξνο ηε βνπιή
(Από ην βηβιίν βαιιηζηηθήο: Ζ βνπιή βνιή δελ έρεη θαη βνιεύεηαη όπνηνο έρεη).
Ψ βνιηθή βνπιή καο πνπ ππεξβνιηθά καο βνιεύεηο θαη βνπιόκεζα γηα ηνπο άβνπινπο κε ηε βνύιεζε
ηνπο θαη βνιεπόκεζα, αιιά θαη βνιεύνπκε ηνπο βνιηθνύο, κε ηε βνύια ηνπ βνπιεπηή, θαζόινπ άβνια θαη
ρσξίο παξάβνια, βόιεςέ καο βνιηθά, ρσξίο βνιέο, δηαβνιέο, επηβνιέο, πξνζβνιέο, ρσξίο αλαβνιέο ή
απνβνιέο, κε ππεξβνιέο, ρσξίο θαηαβνιέο θαη ρσξίο κεηαβνιέο εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ ακήλ.
Ζ ακθηβνιία ηνπ βνπιεπηή πνπ ζέιεη λα βνιεπηεί ζηε βνπιή:
Ακθηβάιισ αλ ζα πξνβάισ, θαη κπνξεί θαη λα πξνζβάισ, θαη πνιιά λα θαηαβάισ, αλ εηζβάισ θαη
επηβάισ, δη’ απηό ζα αλαβάιισ θαη ρσξίο λα ππεξβάισ, άιινπο ζα ηνπο δηαβάισ, άιινπο ζα ηνπο
ππνβάισ, θη άιινπο ζα ηνπο απνβάισ, ηνπο ζθιεξνύο ζα πεξηβάισ θαη ζα ρείκαξξνο ζα εηζβάισ θαη
όια ζα ηα κεηαβάισ.
5. Δρφηήζεις και απανηήζεις
Α) Όηαλ ε θόξε κνπ ήηαλ κηθξή κε ξώηεζε πνηνο ήηαλ ν Μέγαο Αιέμαλδξνο. Τεο είπα ό,ηη ζπκόκνπλ
από ηελ ηζηνξία θαη ηνλ Καξαγθηόδε.
Ψκεγαιέμαλδξνο : Ήηαλ λένο απ’ ηελ Αιεμαλδξνύπνιε πνπ ήηαλ γελλαίνο κε πεξηθεθαιαία. Μηθξόο
θαβάιεζε θάπνηνλ θεθάια ηνλ Βνπθεθάια. Όηαλ κεγάισζε κε ην ζπαζί ηνπ θαη ηελ αζπίδα ηνπ
ζθόησζε ηνλ θαηεξακέλν όθε θαη πήξε 100 ιίξεο κπαμίζη θαη ηελ ζπγαηέξα ηνπ παζά γηα ζύδπγν θαη
κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ πνιπρξνλεκέλνπ καο παζά, έιαβε θαη ηνλ ζξόλν θαη έγηλε βαζηιηάο ηεο
Μαθεδνλίαο. Αιιά ήηαλ θαη θαιόο θηίζηεο θαη έθηηζε δηάθνξεο Αιεμάλδξεηεο, κία δε ζηελ Αίγππην ηελ
νλόκαζε Αιεμάλδξεηα ηελ ¨δεο θάηη¨. Δίρε θαη κηα πνιύ γνξγή αδειθή πνπ έγηλε γνξγόλα θαη ξσηνύζε ηα
ζθάθε, αλ ¨ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο απέζαλε γηα δεη¨. Ήηαλ όκσο θαη πνιύ σξαίνο, γη’ απηό ηνλ έβγαιαλ
ν Ψξαίνο (Ψ) Αιέμαλδξνο.
Β) Κάπνηε κε ξώηεζαλ ηη κνληέια πξνηηκώ, θαη επεηδή δελ δηεπθξίληζαλ ζε ηη κνληέια αλαθέξνληαλ
έδσζα ηελ εμήο γεληθή απάληεζε:
Από ηα κνληέια πξνηηκώ ηα ςειά θαη κηθξά. Θέισ λα είλαη θαζαξά θαη θαινβαικέλα, λα έρνπλ θάλεη
ιίγα ρηιηόκεηξα, λα δηαζέηνπλ δύν ζθηρηνύο αεξόζαθνπο θαλνληθνύ κεγέζνπο, λα έρνπλ άξηην ζύζηεκα
άκεζνπ ιηπάλζεσο, γξήγνξε θαη δηαξθή αλάθιεμε, λα έρνπλ θίλεζε ηόζν ζηνπο κπξνζηηλνύο όζν θαη
ζηνπο πηζηλνύο ηξνρνύο, κε θαξκππξαηέξ πνπ λα κελ κπνπθώλεη ζηελ ηξνθνδνζία, λα αληέρνπλ ζε
ζπλερείο αλεθόξεο, λα ζεθώλνπλ βάξε, λα έρνπλ γεξά ακνξηηζέξ πνπ λα αληέρνπλ ζηηο ηαιαληώζεηο
θαη λα είλαη νηθνλνκηθά ζηα θαύζηκα θαη ηελ ζπληήξεζε (αλ θαη δελ κε πεηξάδεη λα ηνπο ηξίβσ ζπρλά
κπνπδί θαη βαιβίδεο, λα ηνπο θάλσ ξεθηηθηέ θαη λα ηνπο αιιάδσ πνπθάκηζα). Όηαλ ηνπο βάδσ ην θιεηδί
ζέισ λα μεθηλνύλ ακέζσο θαη λα επηηαρύλνπλ θαη επηβξαδύλνπλ αλάινγα κε ην γθάδη πνπ ηνπο παηώ,
ρσξίο όκσο λα είλαη λεπξηθά ζην νδήγεκα. Να έρνπλ αληηθιεπηηθό ζύζηεκα ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα ηα
θαβαινύλ άιινη θαη ηέινο λα είλαη κε ζύζηεκα leasing ώζηε λα ηα αληηθαζηζηώ κε θαηλνύξγηα κόιηο
παιαηώλνπλ.
Γ) Καη δπν αθόκε ζύληνκεο εξσηήζεηο γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ.
Δξώηεζε : Τη ζεκαίλεη «πάεη λα πεη» ; Απάληεζε : «Πάεη λα πεη» ζεκαίλεη «ζεκαίλεη»
Δξώηεζε : Τη πάεη λα πεη «ζεκαίλεη» ; Απάληεζε : «ζεκαίλεη» πάεη λα πεη «πάεη λα πεη»
6. Μσθιζηορήμαηα κ.λ.π.
Α) Μπζηζηόξεκα
Κάπνηε ε γπλαίθα κνπ κνπ δήηεζε λα γξάςσ θάηη κεγάιν, όπσο έλα εξσηηθό κπζηζηόξεκα κε πινθή.
Τεο ππνζρέζεθα ινηπόλ λα γξάςσ έλα κπζηζηόξεκα πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζξεζθεία, ηελ
αξηζηνθξαηία αιιά θαη ζηε ιατθή ηάμε ζηελ επνρή ηνπ κεζαίσλα, ζα πεξηγξάθεη ηε δπζηπρία από ηε
ζύγθξνπζε κεηξόηεηαο θαη παξάλνκνπ έξσηα, θαη ζα είλαη γεκάην κπζηήξην, πιεθηάλεο, πόλν, αγσλία
εγθιήκαηα θαη sex. Να ινηπόλ νιόθιεξν ην κπζηζηόξεκα πνπ ηεο έγξαςα γηα λα πεξλά ηελ ώξα ηεο
δηαβάδνληάο ην ηα βξάδηα ώζηε λα ηελ παίξλεη εύθνια ν ύπλνο.

Αρ (πόλνο), Θεέ κνπ (ζξεζθεία), αλέθξαμε (αγσλία), ε ππεξέηξηα (ιατθή ηάμε), δπζηπρώο
(δπζηπρία), δελ μέξσ (κπζηήξην), κε πνίνλ πξίγθηπα (αξηζηνθξαηία), ζπλέιαβα (sex), ην παηδί
(κεηξόηεηα), αιιά ζα ην ξίμσ (έγθιεκα), γηα λα κελ ην κάζεη (πιεθηάλε), ν ζηαπξνθόξνο (κεζαίσλαο),
εξαζηήο κνπ (παξάλνκνο έξσηαο).
.
Δηζαγσγέο ζε βηβιία πνπ μεθίλεζα αιιά (πξνο θαιή ζαο ηύρε) ειιείςεη ρξόλνπ δελ ηα πξνρώξεζα :
Β) H νξακαηηθόηεηα
(Από ηνλ κεγάιν Ολεηξνθξίηε: “Ζ ώξα ησλ σξαίσλ νξακαηηζκώλ“)
Τν ελόξακα ηεο νλεηξεκέλεο νξακαηηθόηεηαο, νλεηξεύεηαη θαη νλεηξνπνιεί ν νλεηξηθόο νλεηξεπηήο ησλ
νλείξσλ, ζηελ ελόξαζε ησλ νξακαηηζκώλ θαη ηεο δηνξαηηθήο όξαζεο ησλ ανξάησλ θαη νξαηώλ
νξακάησλ θαη παξνξακάησλ, πνπ νξακαηίδεηαη νλεηξηθά νλεηξνπνιώληαο.
Γ) O εξεκίηεο
(Από ην βηβιίν εξσηηθήο θαληαζίαο: “Τν δνπκεξό δνπκί ηεο έξεκεο εξήκνπ“)
Σηελ εξεκώδε εξεκηθόηεηα ηεο εξεκηθήο εξήκνπ, εξήκελ εξεκώλεη ν εξεκηηηθόο εξεκίηεο, ζην εξκεηηθά
εξεκσκέλν εξεκεηήξην ηνπ, πνπ εξεκώλεηαη ζηελ έξεκε εξεκηά, ην έξκν.
Γ) H επαθή
(Από ην βηβιίν επηζηεκνληθήο θαληαζίσζεο: “Δπαθή ηξίηνπ ηύπνπ“)
Ζ επαθή κε ηε Φηθή γίλεηαη κε ηελ αθή κε ηεο θιόγαο ηελ αθή (εδώ επελέβε ε ινγνθξηζία ηεο γπλαίθαο
κνπ θαη ζηακάηεζε ηελ ζπλέρηζε ηνπ βηβιίνπ).
7. Περί ενέργειας
Α) Έθθιεζε πξνο ηελ εθιπόκελε ελέξγεηα
Ψ ελεξγεηηθή κνπ ελέξγεηα, πνπ επελεξγείο θαη ελεξγνπνηείο ηνπο ελεξγνύο κε ελεξγεηαθέο
ελεξγνπνηήζεηο θαη δηελεξγείο επελέξγεηεο ζε ζπλεξγνύο πνπ ελεξγά ελεξγνπνηνύληαη, ελήξγεζε λα
ελεξγεζώ δηα λα ελεξγνπνηεζώ ελεξγεηαθά θαη ρσξίο παξελέξγεηεο.
Από ηελ ζπιινγή «Δλέξγεηεο θαη Παξελέξγεηεο» ηνπ ζπιιόγνπ «Δλεξγνί Πνιίηεο» πνπ βνεζάλε ζηελ
«Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή» κε ην λα ελεξγνύληαη θαζεκεξηλά.
Β) Σπλζήκαηα πεξί θαιήο θαη θαθήο ελέξγεηαο
Κάησ ε αηνκηθή ελέξγεηα. Εήησ ε νκαδηθή ελέξγεηα.
Κάησ ε ελέξγεηα ηνπ πδξνγόλνπ. Εήησ ε ελέξγεηα ηνπ Ήιηνπ.
Κάησ ε ελέξγεηα ησλ θαπζίκσλ πγξώλ απνζεκάησλ.
Εήησ ε ελέξγεηα ησλ πνζίκσλ πγξώλ νηλνπλεπκάησλ.
Κάησ ε ελέξγεηα ησλ καγλεηηθώλ πόισλ πνπ έιθνπλ.
Εήησ ε ελέξγεηα ησλ ζειπθώλ θώισλ πνπ ειθύνπλ.
Κάησ ε ππξεληθή ελέξγεηα, Εήησ ε πεδερηηθή ελέξγεηα.
Κάησ ε ελέξγεηα πνπ ζπαηαιάηε ζε εθεπξέζεηο.
Εήησ ε ελέξγεηα πνπ εθιύεηαη ζηηο ζπλεπξέζεηο.
Κάησ ε ελέξγεηα απηνύ πνπ όιν ελεξγείηαη.
Εήησ ε ελέξγεηα απηνύ πνπ όιν ελεξγνπνηείηαη.
Κάησ ν ελεξγεηηθόο, θάησ θαη ν παζεηηθόο.
Εήησ ν θπζηνινγηθόο, δήησ θαη ν εθιεθηηθόο.
Κάησ νη ελέξγεηεο ηεο ηξνθήο πνπ καο παραίλεη.
Εήησ ε ελέξγεηα ηεο ππνκνλήο πνπ καο απνκέλεη.
Κάησ νη ελέξγεηεο απηώλ πνπ καο θπβεξλάλε.
Εήησ νη ελέξγεηεο απηώλ πνπ καο αγαπάλε.

8. Παροιμίες και γνφμικά
Κάπνηε κνπ δήηεζαλ λα γξάςσ ηηο παξνηκίεο πνπ μέξσ. Δπεηδή όκσο ήκνπλα θάπσο δαιηζκέλνο
θαηάθεξα λα ζπκεζώ θαη λα γξάςσ ηηο εμήο:
-- Τνλ αξάπε θη αλ ηνλ πιέλεηο ην ζαπνύλη ζνπ κελ ζθύςεηο λα ην πάξεηο.
-- Κάιην πέληε θαη ζην ρέξη παξά κηα ηεζζαξάθνληα.
-- Πάξηνλ ζηνλ γάκν ζνπ λα ζνπ κπεη θαη ηνπ ρξόλνπ.
-- Ζ γιώζζα θόθαια δελ έρεη θαη ραξά ζηνλ πνπ ηελ έρεη.
-- Αιινύ ν παπάο θαη αιινύ γελνύλ νη θόηεο.
-- Τσλ θξνλίκσλ ηα παηδηά πνηόλ είραλ παηέξα ;
-- Τν θαδαλάθη ληθά θαη όια ηα θαθά ζθνξπά.
-- Με βηάδεζηε ίλα κε βηαζηείηε θαη κε θιίλεηε ίλα κε θιεηζηείηε.
-- Μνλαρόο ζνπ ρόξεπε θαη όπνηα ζέιεηο πήδα.
-- Παλ κέηξν ρίιηα ρηιηνζηά θαη παλ βιαθόκεηξν εθαηό Πόληηνη.
-- Όπνηα θηιάεη κε ηα ξνύρα ηεο ράλεη ηα κηζά.
-- Όπνηνο έρεη ηα γέληα ζην ηέινο μπξίδνπλ ηνλ γακπξό.
-- Νεζηηθό αξθνύδη πξηλ πεηλάζεη καγεηξεύεη.
-- Όπνηνο ππεξεθαλεύεηαη ηνλ ηξσλ νη θόηεο.
-- Σηνπ θνπθνύ ηελ πόξηα όπνηα ζέιεηο πήδα.
-- Αιινύ ηα θαθαξίζκαηα θαη αιινύ ηα ξάζα.
Καη θάηη απ΄ ηνπο αξραίνπο καο πξνγόλνπο :
-- Αλδξώλ επηθαλώλ πάζα γπλή Φξύλε.
-- Γξπόο πεζνύζεο πάζα γε ηάθνο.
-- Τεο ιπρλίαο ζβεζζείζεο παο αλήξ μπιεύεηαη.
9. αν πας για υώνια να μοσ πάρεις :
Απηά έγξαςε κηα μαλζηά Πόληηα καγείξηζζα λα ηεο ςσλίζεη ν Πόληηνο άλδξαο ηεο.
-- Μέιη θαη καθαξόληα λα θάλσ κεινκαθάξνλα.
-- Λίγεο βίδεο από ηα θάξα γηα λα βξάζσ θαξαβίδεο.
-- Έλα κηθξό θίδη γηα λα βξάζσ θηδέ.
-- Καλα δπν ιαηκνύο γηα λα ηνπο ζηύςσ γηα ιεκνλάδα.
-- Καη κηα θαιή πόξηα γηα λα θάλσ πνξηνθαιάδα.
-- Μεξηθά καθξηά κνύζηα γηα κνπζαθά.
-- Γπν ίδηα θνπηηά θξέκα γηα λα ηεγαλίζσ θξεκκύδηα.
-- Έλα θηιό ίδηεο ζαύξεο γηα λα ςήζσ ζαπξίδηα.
-- Λίγν κέιη ζ΄ έλα παπνπηζάθη γηα κειηηδάλεο παπνπηζάθη.
-- Λίγν ξαθί από ηελ Μόζρα γηα λα θάλσ κνζραξάθη.
-- Να αγνξάζεηο όιεο ηηο πξίδεο γηα λα ςήζσ κπξηδόιεο.
-- Έλα θηιό ηζηπνύξεο γηα λα βγάισ ηζίπνπξν.
-- Μεξηθέο ζήηεο από ηνλ Άξε γηα λα βξάζσ ζηηάξη.
-- Λίγεο ξίδεο απ΄ ηελ ζειήλε γηα λα θάλσ ζειηλόξηδν.
-- Γπν ηξεηο ρήξεο πνπ θαπλίδνπλ γηα ρνηξηλό θαπληζηό.
-- Αλ πνπιάλε θαλέλα γάια γεκάην γηα γαινπνύια γεκηζηή.
-- Οθηώ πνδηέο θαη κηα ζράξα γηα ρηαπόδηα ζηε ζράξα.
-- Τνλ Καβάθε θαη ην Σνισκό λα ηνπο θάλσ θαπληζηνύο.
-- Λίγν παζηό απ΄ ηελ θπξία Φιώξα γηα λα θάλσ παζηαθιώξα.
-- Λίγν πάγν απ΄ ηνλ Τάθε γηα λα θάλσ παγσηάθη.
-- Τν θαιό καο ην Μαξάθη γηα λα ςήζσ θαιακαξάθη
-- Καη ηέινο ιίγν ζηαθπιάθη γηα λα ζνπ δώζσ έλα θηιάθη.

10. Γιάθορα επαγγέλμαηα
Όπσο ιέκε όηη ν πεηαιάο πεηαιώλεη θαη ν ζακαξάο ζακαξώλεη, έηζη ζα έπξεπε λα ιέκε θαη όηη :
Ο ζηδεξάο ζηδεξώλεη.
Ο ζειάο ζε ιηώλεη
Ο ζπθάο ζεθώλεη.
Ο ηνκαηάο ην καηώλεη.
Ο θξεβαηάο θξεβαηώλεη.
Ο ηζεπάο ηζεπώλεη.
Ο καξκαξάο καξκαξώλεη.
Ο ζθαιάο ζθαιώλεη.
Ο θαξεθιάο θαξεθιώλεη.
Ο παγάο παγώλεη.
Ο θαγάο θαγώλεη.
Ο ζπηηάο ζπηηώλεη.
Ο κνπζηθόο θάηη κνπζηθώλεη.
Ο θαπειάο θαπειώλεη.
Ο καζθαξάο θάηη καο ζθαξώλεη.
Ο ηξαπεδάο ηξαπεδώλεη
Ο κνπιαξάο κνπιαξώλεη.
Ο ςαξάο ςαξώλεη.
Ο κειάο κειηώλεη.
Ο ηνηράο ηνηρώλεη.
Ο μπιάο μπιώλεη.
Ο πιαθάο πιαθώλεη.
Ο θαξπδάο θαξπδώλεη.
Ο καζηηράο καζηηρώλεη.
Ο ςσκάο καο ςσκώλεη.
Αιιά ν θνιιάο δελ θσιώλεη.
Ο πεηξάο πεηξώλεη.
.
ΦΑΡΔ ΚΑΙ ΚΑΝΓΑΛΙΔ
Γηα λα ζπκπιεξώζσ ηνλ ιίγν ρώξν πνπ πεξηζζεύεη από ην δεθαεμάθπιιν ηνπ Μέξνπο Γ ζα αλαθέξσ
θαη νξηζκέλεο θάξζεο θαη ζθαλδαιηέο πνπ πξάγκαηη έρσ θάλεη, δηόηη κηα δσή κνπ άξεζε λα πεηξάδσ ηνπο
άιινπο, θαινπξναίξεηα πάληα, θαη κάιηζηα απηνύο πνπ ζεσξνύζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ζπνπδαίνπο ή
έμππλνπο, ή απηέο πνπ έθαλαλ ηηο σξαίεο, ηηο πεξηδήηεηεο, ή ηηο πνιύ θαζώο πξέπεη.
11. Οι θράοσλες
Ξεθηλώ ινηπόλ από θάηη πνπ έθαλα ζε γλσζηό δαραξνπιάζηε ηεο νδνύ Βνπθνπξεζηίνπ (ηώξα έρεη
αιιάμεη όλνκα επί ην αξηζηνθξαηηθόηεξν), όηαλ ήκνπλ καζεηήο ηεο έθηεο δεκνηηθνύ ζηε Φιώξηλα θαη είρα
έξζεη γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα ζηελ Αζήλα. Μνπ άξεζαλ πνιύ νη ηάξηεο κε θξάνπια, (θξνύην πνπ
είρακε άθζνλν ζηε Φιώξηλα) θαη όηαλ ξώηεζα ηνλ δαραξνπιάζηε αλ έρεη ηέηνηεο, κνπ είπε όηη ήηαλ λσξίο
αθόκα θαη νη πξώηεο θξάνπιεο πνπ είραλ έιζεη ζηελ Αζήλα ήζαλ πνιύ αθξηβέο. Τόηε εγώ δελ ην έβαια
θάησ θαη αθνύ έκαζα ηα ηειέθσλα, (πεληαςήθηα ηόηε) ηνπ καλάβε πνπ ηνπ πξνκήζεπε θξνύηα θαη ηνπ
γαιαηά (θάπνηνπ βιάρνπ) πνπ ηνπ πξνκήζεπε γάια, ηνπο πήξα πξνζπνηνύκελνο όηη είκαη ε θόξε ηνπ
δαραξνπιάζηε, (γηα λα δηθαηνινγήζσ ηε ιεπηή θσλή κνπ) θαη ηνπο δήηεζα λα θέξνπλ επεηγόλησο κηα
κεγάιε πνζόηεηα από θξάνπιεο θαη θξέζθν γάια. Σηε ζπλέρεηα παξαθάιεζα θάπνηνλ νηθνγελεηαθό καο
θίιν πνπ έκελε εθεί θνληά θαη ήμεξε θαιά ηνλ δαραξνπιάζηε, λα πάκε ζην δαραξνπιαζηείν γηα λα
βνεζήζεη ηελ θαηάζηαζε. Έηζη θαη έγηλε θαη όηαλ έθηαζαλ πξώηα ν καλάβεο θαη ιίγν αξγόηεξα ν βιάρνο,
ν θίινο κνπ ηνλ πίεζε όηη έπξεπε λα ηα αγνξάζεη, κηα πνπ ε θόξε ηνπ έθαλε απηό ην άλνζην αζηείν λα ηα
παξαγγείιεη. Ο θνπ-Καξάο ν δαραξνπιάζηεο ζην ηέινο ελέδσζε θαη από ηελ επόκελε ην δαραξνπιαζηείν
ήηαλ γεκάην κε θάζε είδνπο γιπθά κε βάζε ηελ θξάνπια πξνο κεγάιε κνπ ηέξςε γεπζηηθή, αιιά θαη εζηθή
ηθαλνπνίεζε γηα ην θαηόξζσκά κνπ.
12. Σα ηηλέθφνα
Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζαλ θαη πνιιέο άιιεο θάξζεο ζην γπκλάζην θαη ην Πνιπηερλείν. Έηζη
θηάλνπκε ζηελ επνρή πνπ ππεξεηνύζα ζαλ ζεκαηνθόξνο ηνπ Ναπηηθνύ ζην θηίξην ηεο πιαηείαο
Κιαπζκώλνο θαη ζπρλά έθαλα ηελ βξαδηλή κνπ βάξδηα από ην ζπίηη κνπ ζην Κνισλάθη, βάδνληαο ηνλ
λαύηε πνπ είρα ζηε βάξδηα λα ζπλδέεη ηα ζύξκαηα δύν ηειεθώλσλ ηνπ γξαθείνπ, ώζηε αλ θάπνηνο κε
δεηνύζε λα κπνξώ λα κηιώ απ’ ην ζπίηη κνπ πξνζπνηνύκελνο όηη ήκνπλ ζην επηηειείν. Απηό κνπ έδσζε

ηελ ηδέα, κηα πνπ ζην ζπίηη κνπ είρα δπν γξακκέο ηειεθώλνπ, λα παίξλσ ζπγρξόλσο δπν αλζξώπνπο,
πνπ αγαπηνύληαη ή πνπ κηζνύληαη, αθνύ πξώηα δηαπίζησλα κε αλαπάληεηεο θιήζεηο όηη ζα ζήθσλαλ νη
ίδηνη ην ηειέθσλν, θαη λα ηνπο βάδσ λα κηιάλε ζα λα είρε πάξεη ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη λα ιέλε ιόγηα
αγάπεο, ή λα βξίδνληαη (αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε) θαη εγώ λα απνιακβάλσ ηελ ζπλνκηιία ηελ νπνία
κάιηζηα θαηέγξαθα θαη ζε καγλεηόθσλν κε ηαηλία, πνιιέο ησλ νπνίσλ έρσ αθόκα δηόηη απνηεινύλ
κλεκεία “απείξνπ θάιινπο“. Μεηαμύ απηώλ ζπκάκαη όηη κηα Πξσηνρξνληά πήξα δύν αλζξώπνπο πνπ ηα
είραλ, αιιά είραλ ρσξίζεη, θαη πνπ κίιεζαλ επί δίσξν ώζπνπ λα ηα μαλαβξνύλ θαη λα ηα μαλαθηηάμνπλ,
θαη πνπ ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε κνπ δελ επξόθεηην λα ηειεθσλήζεη ν έλαο ζηνλ άιινλ.
Αθόκε ζπκάκαη όηη θάπνηε κπιέρηεθαλ νη γξακκέο θαη άθνπζα ηπραία ηελ εξσηηθή ζπλνκηιία ελόο
παξαλόκνπ, πξνθαλώο, δεπγαξηνύ ηελ νπνία αθνύ θαηέγξαςα γηα ιίγν ηελ έβαια λα ηελ αθνύζνπλ. Τν
δεύγνο όηαλ αληηιήθζεθε όηη ήηαλ νη ίδηνη πνπ κηινύζαλ παληθνβιήζεθε θαη ε γπλαίθα θώλαμε :
-- Αρ Πέηξν ηη πάζακε, ν άλδξαο κνπ έβαιε λα παξαθνινπζνύλ ην ηειέθσλν κνπ, θαη ην έθιεηζε.
13. Σο Τποσργείο Αποικιών
Αξγόηεξα όηαλ εξγαδόκνπλ σο ζύκβνπινο θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ θαη έθαλα ηελ “dolce vita“ κνπ
πξνηνύ παληξεπηώ θαη είρα γλσξίζεη πνιύ θόζκν κε ηα κεγάια πάξηη πνπ έθαλα, ζέιεζα θάπνηε λα
ειέγμσ ην I.Q. ησλ ραδνραξνύκελσλ θνξηηζηώλ πνπ θαηά πιεηνςεθία γλώξηδα. Έηζη κεηά από θάπνηεο
εθινγέο, έιεγα ζηηο θίιεο κνπ όηη ν ζείνο κνπ, (πνπ ήηαλ όλησο πνιηηηθόο) είρε γίλεη Υπνπξγόο Απνηθηώλ
θαη ήζειε λα κε θάλεη Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ. Οη πεξηζζόηεξεο, ληξέπνκαη ηώξα πνπ ην ιεσ, κνπ έδηλαλ
ζπγραξεηήξηα θαη όζεο κε ξσηνύζαλ ηη αξκνδηόηεηεο ζα είρα, απαληνύζα όηη ζα δηαρεηξηδόκνπλ ηα
απνηθηαθά πξντόληα όπσο θαθέο, θαθάν, ηζάη θιπ. Δπηπρώο όκσο ππήξμαλ θαη θάπνηεο κε πςειό I.Q.
πνπ κνπ απάληεζαλ κε ζαξθαζκό όηη κηα πνπ ηείλνπκε λα θαηαληήζνπκε απνηθία ησλ Ακεξηθάλσλ, ινγηθό
είλαη λα έρνπκε θαη ηέηνην Υπνπξγείν. Τόηε κε πήξε θάπνηνο θίινο κεραληθόο πνπ εξγαδόηαλ ζε κεγάιε
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία θαη πνπ ηώξα είλαη πνιύ επώλπκνο ζηε Γεκόζηα δσή, θαη γηα λα γειάζνπκε ηνπ
είπα ην αζηείν κε ηνλ ζείν κνπ. Απηόο όκσο ην πήξε ζηα ζνβαξά θαη ην αλέθεξε ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο γηα ην ελδερόκελν λα κπνξώ από ηε λέα κνπ ζέζε λα επεξεάζσ ην Υπνπξγείν
Γεκνζίσλ έξγσλ ππέξ ηεο εηαηξείαο. Έηζη ηελ επόκελε εκέξα πήξα ην νξγηζκέλν ηειεθώλεκά ηνπ πνπ κε
έβξηδε δηόηη ηνλ έθαλα ξεδίιη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ θαη κνπ δεηνύζε λα βξσ ηξόπν λα κπαιώζσ κε θάπνηα
δηθαηνινγία ηελ θαηάζηαζε, πξάγκα πνπ έθαλα.
14. Οι κάρηες και ηο ζηοίτημα
Μηα άιιε αγαπεκέλε κνπ ζθαλδαιηά ήηαλ λα ζηέιλσ αλώλπκα επρεηήξηα ηειεγξαθήκαηα θαη θάξηεο,
ππνγξάθνληαο “θάπνηνο θίινο”, ζε θίινπο κνπ, μέξνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη πεηξάδνληαο ηνπο γηα
απηέο. Κάπνηε ινηπόλ έζηεηια ζε θάπνηνλ πνπ ήηαλ από ηόηε επώλπκνο αιιά θαη θαληαζκέλνο, έλα
κεγάιν θαη πνιπηειέο θνπηί πνπ είρε κέζα ηνπ κηα κεγάιε πέηξα θαη κηα θάξηα πνπ έγξαθε : “Αγαπεηέ (ην
όλνκα ηνπ), κόιηο ζε είδα λα κηιάο ζηελ ηειεόξαζε θαη δηαπίζησζα όηη πιένλ έγηλεο θαιά, έθπγε από
πάλσ κνπ όιν απηό ην βάξνο πνπ ζνπ ζηέιλσ, δηόηη αλεζπρνύζα ηειεπηαίσο πνιύ γηα ηελ εμέιημε ηεο
πλεπκαηηθήο ζνπ πγείαο”.
Όζν γηα ηηο θνπέιεο πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ ηηο πνιύ comme il faut θαη ζνβαξέο, ζπλήζηδα όηαλ ηηο
ζπλαληνύζα “ζεκαηνζηνιηζκέλεο” ζε θάπνηα δεμίσζε λα ηνπο ιεσ : -- Βάδεηο ζηνίρεκα όηη κπνξώ λα ζνπ
πηάζσ ην ζηήζνο ρσξίο λα θνπλήζσ ηα ρέξηα κνπ ; Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κνπ απαληνύζαλ (από
πεξηέξγεηα) : -- Βάδσ. Τόηε εγώ ηνπο έπηαλα ην ζηήζνο θαη όηαλ κνπ ιέγαλε αγαλαθηηζκέλεο :
-- Μα εζύ θνύλεζεο ην ρέξη ζνπ, ηνπο απαληνύζα, -- Λππάκαη αιιά έραζα ην ζηνίρεκα (ην νπνίν
πξνθαλώο κηα πνπ δελ είρε θαζνξηζηεί, δελ κπνξνύζαλ λα κνπ δεηήζνπλ λα ην πιεξώζσ).
Παραηήρηζη : Διπίδσ πάλησο λα κελ πάξεηε θόξα κε απηά πνπ είπα θαη λα κνπ ξίρλεηε ηελ επζύλε
γηα θάζε θάξζα πνπ ζαο θάλνπλ, δηόηη πηζηέςηε κε όηη ηώξα πνπ άξρηζα λα γξάθσ όια απηά ηα
πνηήκαηα θαη πεδά, έρσ ηόζν απνξξνθεζεί πνπ δε κνπ κέλεη ρξόλνο ή κπαιό πιένλ γηα άιιεο θάξζεο.

Γύο πρόζθεηα ποιήμαηα και ένα μσθιζηόρημα
(δελ είραλ πεξηιεθζεί ζην βηβιίν όηαλ εθδόζεθε)
1.ηη Φλώρινα (ηης καηηγορίας III.4)
(Αθηέξσκα ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ πνπ
δεκνζηεύζεθε ζε ηνπηθή εθεκεξίδα)

2. 2.Ζ φδή ζηο ποσλί (ηης καηηγορίας ΙΙΙ.6)
(Αθηεξσκέλν ζε θνβεξό θακάθη ηεο παξέαο πνπ
όκσο δξα ελ θξππηό. Με ζαπκαζκό αιιά θαη δήιηα)

Κόξε ηνπ ιόγγνπ θαη ηνπ θάκπνπ νκνξθηά
Σηνιίδη εζύ ζηα πόδηα ηνπ ςεινύ βνπλνύ καο
Σηελ πινύζηά ζνπ βιάζηεζε δεζπόδεη ε επσδηά
Καη νη ήρνη ζνπ ππεξθόζκηνη καο παίξλνπλε ην λνπ καο

Ψ πνπιί κνπ πνπ θάζε πξσί νξζό ζεθώλεζαη
θαη ςάρλεηο ηε θσιηά ζνπ γηα λα κπεηο,
αιιά θαη όπνπ βξεηο ρσξίο λα δηζηάζεηο ρώλεζαη
θαη όιεο ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο αγλνείο.

Παηδί κ’ έθεξε εθεί ε λεξάηδα ηεο αλεκειηάο
Κη ακέζσο αλαζηήζεθα ζαλ πάηεζα ηε γε ζνπ
Παξάδεηζε ηνπ πξάζηλνπ, κεζύζη ηεο κνζρνβνιηάο,
Με πείξεο ζηελ αγθάιε ζνπ θαη κ’ έθαλεο παηδί ζνπ.

Τα δπν απγά ζνπ είλαη ηα αξρεία κνπ,
όπνπ όινλ ηνλ θόζκν έρσ εθεί γξακκέλν.
Τν κέγεζόο ηνπο δείρλεη ηελ αμία κνπ,
κα κνπ ηα πξήδνπλε ζπρλά θη εγώ ην ππνκέλσ.

Δθεί κε πξσηαγθάιηαζε ε Μνύζα ζνπ ε ιπξηθή
Μνπ δίδαμε ηελ ηέρλε ηεο καδί κε ηόζνπο άιινπο
Σε πνίεζε, δσγξαθηθή, λόηεο θαη γιππηηθή
Πνπ θαιιηηέρλεο έβγαιε κνλαδηθνύο, κεγάινπο.

Τν κήθνο ζνπ είλαη όκσο ην θακάξη κνπ,
πνπ όζεο ην μέξνπλ ζέινπλ λα ην απνιαύζνπλ,
θη εγώ θνηηώ ην πώο ζα ζώζσ ην ηνκάξη κνπ
πνπ νη ζύδπγνη κε ςάρλνπλ λα κνπ ηελ αλάςνπλ.

Μηθξή, θξπκκέλε, αθξηηηθή, ηε ρώξα καο ζηνιίδεηο
Δζύ θξαηάο ηελ θηβσηό κε θάζε ηη σξαίν
Σαλ θάξνο ηνπ πνιηηηζκνύ ηα πέξαηα θσηίδεηο
Καη δηαηεξείο ην ρξώκα ζνπ αλέπαθν, πεγαίν.

Τν ιίγν κπαιό πνπ έρεηο ζην θεθάιη ζνπ
είλαη πνπ θαηεπζύλεη ην πνιύ κπαιό κνπ,
θη αλ ζύληνκα δελ δεηο θη εζύ ην ράιη ζνπ
ηόηε θνβνύκαη πσο δελ ζα λαη γηα θαιό κνπ.

Δθεί ε σξαία θύζε ζνπ ην πλεύκα ππνβάιιεη
Φξώκαηα, ήρνη θαη λεξά, απόθνζκα θαληάδνπλ
Λεο θη ν Θεόο ηελ ηέρλε ηνπ απιόρεξα έρεη βάιεη
Κη αθόκε αθνύο κεο ηηο πιαγηέο πξόβαηα λα βειάδνπλ.

Πσο ζα ζεια ιηγάθη λα κε άθνπγεο
θαη λα κελ θάλεηο πηα πνηέ ηνπ θεθαιηνύ ζνπ,
γηαηί λνκίδσ ηειεπηαία ην παξάθαλεο
θαη ζα ζ’ αθήλσ λα βγεηο κόλν πξνο λεξνύ ζνπ.

Κη όζνη από ζέλα θύγακε θαη δνύκε πηα καθξηά ζνπ
Μόλε ειπίδα θξύβνπκε βαζηά κεο ηηο ςπρέο καο
Κάπνηε λα γπξίζνπκε παληνηηλά θνληά ζνπ
Καη θεη λα μαλαδήζνπκε ηηο όκνξθεο ζηηγκέο καο.

Κάπνηε όκσο θαη εζύ ζα εζπράζεηο
θαη ζα θνηκάζαη ζπλερώο όζν ζα δήζεηο,
γη απηό θνηηάδεηο ηώξα επθαηξία λα κε ράζεηο
γηαηί κεηά ζνπ κέλνπλ κόλν νη αλακλήζεηο.

Αζήλα, Σεπηέκβξηνο 2006

Αζήλα, Οθηώβξηνο 2006

3.Σο έπος ηης επαιηείας
(Δπεηδή ην κπζηζηόξεκα ζα αξγήζεη λα νινθιεξσζεί παξαζέησ εδώ κόλν ηα πεξηερόκελα ηνπ)
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Κεθάιαην 4:
Κεθάιαην 5:
Κεθάιαην 6:
Κεθάιαην 8:

Εεηηάλνο δεηά επαίηε επί έηε
Ζ επέηεηνο ελόο επαίηε
Έλαο επηθόο επαίηεο επαηηεί
Εεηείηαη δεηηάλνο επηαεηνύο επαηηηθήο εκπεηξίαο
Έλαο επαίηεο ζηελ επεηεξίδα ησλ επαηηώλ
Δπαηηεία ρσξίο αηηία
Έλαο επαίηεο κε επαηηηθέο απαηηήζεηο
Δπαηηώληαο πεξπαηώληαο θαη πεηώληαο
Έπεηαη επαηηηθή ζπλέρεηα

