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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Στις βόλτες του έσερνε μαζί του ένα πάνινο σακούλι. Συνή-

θως ήταν δεμένο στη μέση του. Κάθε δέκα βήματα έσκυβε, 

ξερίζωνε ένα χορτάρι και το έχωνε στο σακούλι. Μπορεί να τρα-

γούδαγε ή να έβριζε, αυτό όμως δεν άλλαζε τη συνήθειά του.  

Και μετά, στο σπίτι, έβαζε τα χόρτα σε ένα βαθύ πιάτο, τα έπλενε, 

τα πασπάλιζε με αλάτι και λεμόνι και τα έφερνε στο τραπέζι. 

Καμιά φορά απ’ το σακούλι έβγαζε και μια πέτρα, καθαρισμένη 

με το χέρι του, ή ένα σίδερο, απομεινάρι από κάποιο εργαλείο,  

ή ένα κομμάτι ξύλου, ό,τι τέλος πάντων τον είχε παραξενέψει και 

το είχε σηκώσει από τη γης. 
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Ούτε ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ζούσα αυτές 

τις εικόνες. Θα πρέπει πάντως να ήμουν μικρός. Και ούτε ξέρω γιατί 

επιστρέφω τώρα σε αυτές. Μπροστά μου έχω το κόκκινο σημειωμα-

τάριό μου. Ένα μικρό τετράδιο που κουβαλώ πάντα μαζί μου για να 

σημειώνω λέξεις που ακούω ή σκέφτομαι. Το βιβλίο είναι σχεδόν 

έτοιμο. Ο Δημήτρης έχει επιλέξει τα σκίτσα του, εγώ έχω διορθώσει 

τα κείμενά μου και το τυπογραφείο περιμένει τις 700 λέξεις του προ-

λόγου. Όλα έγιναν μέσα σε μερικές ημέρες. Και ο τίτλος σε δύο λεπτά 

βγήκε. Σχεδόν μαζί τον είπαμε. «Αυτό που ζούμε». Πριν από δύο 

χρόνια σκεφτόμουν αλλιώς τα πράγματα. Ήθελα να γράψω για την 

εξαφάνιση των συνεργείων. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ, αλλά 

χάθηκαν οι μάστορες τα τελευταία χρόνια στον κόσμο μας. Δεν το 

λέω συναισθηματικά. Πρακτικό είναι το θέμα. Μια μέρα μου τρύπησε 

το ποδήλατο και πήγα να κολλήσω τη σαμπρέλα. «Δεν τις κολλάμε 

πια, τις πετάμε», μου είπαν. Και πού πάνε τόσες χιλιάδες σκασμένες 

σαμπρέλες, σκέφτηκα. Το ίδιο και με το ραδιόφωνο. Μου χάλασε και 

του είχα αδυναμία. «Πέτα το, δεν το ανοίγω, δεν έχω ανταλλακτικά». 

Τίποτε πια δεν επισκευάζουμε, όλα τα αντικαθιστούμε. Δεν αναφέ-

ρομαι στην Ελλάδα. Σε όλον τον «δυτικό» κόσμο αυτό κάνουμε. Και 

μετά ήθελα να γράψω για τα ψάρια που κλέβουμε οι «Δυτικοί» από 

τις θάλασσες της Αφρικής, του Νότου γενικότερα. Είχα ακούσει μια 

ιστορία για ψαράδικα που είναι σαν υπερωκεάνια. Προχωράνε και 

ρουφάνε. Σαν να περνάνε τη θάλασσα από σουρωτήρι. Και μετά την 

αφήνουν άδεια. Νεκρή δηλαδή. Αλήθεια, αυτά τα θέματα με απασχο-

λούσαν προτού ξεσπάσει η ελληνική κρίση. Α, και άλλο ένα. Πόσο 

ποσοστό της τιμής ενός προϊόντος πάει για διαφήμιση. Σας μπερ-

δεύω; Στη Μαλαισία, μου λένε, ένα μπλουτζίν κάνει 2 δολάρια, μόλις 

μπει η ταμπέλα της φίρμας κάνει 50, ή της «άλλης» φίρμας εκατό.  

Το ίδιο με τις μπάλες, τα αναψυκτικά, τα αρώματα, τους υπολογιστές, 

τα αυτοκίνητα. Πόσο ακριβαίνει λοιπόν τη ζωή μας η διαφήμιση; Αυτά 

ήθελα να γράψω όταν ξεκινούσε το protagon.gr. Γι’ αυτό άλλωστε 
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είπαμε «ιστορίες για να σκεφτόμαστε διαφορετικά». Αλλά με το που 

ξεκίνησε το σάιτ δεν πήραμε ανάσα. Κρίση με όλα τα συμπαρομαρ-

τούντα. Τρόικα, απεργίες, περικοπές, λάθη, δόσεις, μούντζες, αφο-

ρισμοί ή μισόλογα. Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια των πολιτικών 

να εφευρίσκουν λέξεις ανάμεσα στο ναι και το όχι. Όπως τα κορίτσια 

στους σχολικούς μας έρωτες. Δεν έλεγαν «δεν μου αρέσεις», «δεν σε 

θέλω». Έλεγαν κάτι που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως ναι, και ως 

όχι: «Δεν λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο». «Δεν είμαι έτοιμη». Έτσι 

δεν σε έκαναν εχθρό, σε άφηναν να ελπίζεις και μετά, αν τις έφτυνε 

ο παιδαράς του συστεγαζόμενου λυκείου, γυρνούσαν σε σένα, που 

άλλωστε ρητά ποτέ δεν σε είχαν απορρίψει. Αλλά μόνο οι πολιτικοί 

και τα κορίτσια το κάνουν αυτό; Το ίδιο δεν κάνουν και οι δημοσιο-

γράφοι και οι συνδικαλιστές. Οι διανοούμενοι; Το ίδιο δεν κάνουν; 

Ήταν βράδυ όταν τηλεφώνησα στο Δημήτρη. Περπατούσα στο 

κρύο όταν το σκέφθηκα. Είχαμε να μιλήσουμε μήνες στο τηλέφωνο. 

Ίσως και χρόνια. «Έλα από το σπίτι». Το γραφείο του ήταν σαν 

πάγκος ξυλουργού. Με το που το είδα πήρα θάρρος. «Βάζω τα κεί-

μενα, βάζεις τα σκίτσα;». Κάθε φορά που διάβαζα και ένα τυπογρα-

φικό έκοβα και ένα κείμενο. Λίγο ακόμη αν κρατούσε θα βγαίναμε οι 

μισοί. Μα τώρα έχουμε κυβέρνηση Παπαδήμου τι σημασία έχει τι δεν 

έκανε ο Γιώργος; Και τι να πεις εσύ για τα λάθη της Τρόικα αφού πια 

τα λένε οι ίδιοι; Και από τις πλατείες έφυγε ο κόσμος, αγανάκτησε. 

Αυτή την αμφισβήτηση την έχω μέχρι και τώρα. Αλλά ίσως πάλι, 

να είναι σωστή η πρώτη μου σκέψη. Και το σημαντικότερο είναι να 

ξαναδούμε λίγο πιο ψύχραιμα αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζούμε. 

Γιατί αν δεν ξεφυλλίσουμε τα γεγονότα δεν θα αποκτήσουμε ποτέ 

αυτογνωσία. Αυτογνωσία! Αυτό που μας λείπει πάντα. Και τι μας 

περισσεύει; Τα οράματα! Και η λατρεία της ήσσονος προσπάθειας. 

Εκτός κι αν έχω παρασυρθεί. Και εκείνο που θέλω είναι να έχω και 

εγώ ένα πάνινο σακούλι και να μαζεύω αυτά που πάνε να χαθούν, 

να τα καθαρίζω λίγο και να τα πετάω στο τραπέζι.
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Η  Χ Ω Ρ Α  Τ Ω Ν  φ Τ Ω Χ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ω Ν  « Α Γ Ι Ω Ν »

Σε ένα χαρτάκι είχε σημειωμένο αυτό που αναζητούσε. «Έναν 350 

γίγα εξωτερικό για την κόρη μου». Το ’πε σχεδόν συλλαβιστά, 

να καταλάβει αμέσως ο υπάλληλος, να μην αρχίσει τις ερωτήσεις. 

«Μάλιστα… ορίστε. Εκατόν σαράντα ευρώ στο ταμείο». Πήρε τον 

δίσκο, έκανε τρία βήματα, σταμάτησε. Κοίταξε το σημείωμα και μετά 

ξανά τον δίσκο. Γύρισε. «Συγγνώμη, η κόρη μου γράφει ότι έχει 65 

ευρώ». Ο υπάλληλος έβγαλε έναν αναστεναγμό του στιλ «άλλος ένας 

άσχετος». «Αυτή, κύριε, ήταν η τιμή πριν από δέκα μέρες. Μετά τις 

πλημμύρες στην Ταϊβάν όλα διπλασιάστηκαν. Δεν είδατε ότι όλα τα 

εργοστάσια πλημμύρισαν;» Το ερώτημα δεν ήταν για να απαντηθεί, 

ήταν για να συμπονέσει ο πελάτης τις κακόμοιρες τις πολυεθνικές, 
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αλλά αυτός είχε τον δικό του πόνο. «Δίσκο με 65 ευρώ δεν έχετε;» 

«Όχι, κύριε, δεν έχουμε». Αμηχανία. Ο πατέρας και ο πελάτης ήταν 

φανερό ότι πάλευαν μέσα του. «Δεν θα τον πάρω». Γύρισε την πλάτη 

και απομακρύνθηκε θυμωμένος. «Ε, όχι και 150 ευρώ, ας γράφει 

στο χαρτί», πρόλαβα να ακούσω. «Ας γράφει στο χαρτί»; Ποιος ξέρει 

τι του είχε πει η κόρη του για να τον πείσει να της τον αγοράσει;  

Και τώρα τι θα της πει; Τον βλέπω να φεύγει και προσπαθώ να 

μαντέψω. Τον βλέπω να μπαίνει στο σπίτι. Βλέπω μπροστά μου τον 

διάλογο με την κόρη του. 

«Δεν τον αγόρασες;»

- Όχι, παιδί μου, ήταν πανάκριβος. 

«Τι εννοείς, ρε μπαμπά; Εγώ τον χρειάζομαι τον δίσκο».

- Οι αλήτες… σε εμάς μόνο κόβουν και όλα τα άλλα ακριβαίνουν.

Σε μια γωνιά του πλάνου βλέπω και τη μαμά. «Θα βρούμε λύση. 

Άσ’ τον τώρα, δεν βλέπεις ότι είναι νευριασμένος». 

«Τι λύση, ρε μάνα». Η κόρη φεύγει από το πλάνο, πάει στο δωμά-

τιό της, να βρίσει με την ησυχία της.

Και εγώ έχω βγει στον δρόμο. Ξαφνικά σκέφτομαι τη γειτόνισσα 

που με περίμενε ένα πρωί για να μου πει αν έχω καμιά δουλειά για 

τον γιο της. «Έκλεισε το μαγαζί που δούλευε». «Πεντακόσια ευρώ; 

Πεντακόσια» μου επαναλάμβανε. «Ίσα για να ζει και τις δόσεις του 

αυτοκινήτου θα της πληρώνω εγώ… Και είναι και πτυχιούχος». 

Και μετά ο Πέτρος, που μέχρι χθες τα πήγαινε μια χαρά στην επι-

χείρησή του, και τώρα μου ζήτησε δανεικά για το πετρέλαιο. «Τον 

άλλο μήνα θα σ’ τα δώσω. Έπεσα έξω στους υπολογισμούς». 

Ποιους υπολογισμούς, ρε Πέτρο; Την τράπεζα της Αγγλίας διοι-

κείς και μπερδεύτηκες; Πες ευθέως ότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά. 

Εμένα ντρέπεσαι; Τον φίλο σου; 

Να το πω εγώ λοιπόν για τον Πέτρο, για τον πτυχιούχο γιο της 

γειτόνισσας, για τον πατέρα που δεν έχει να αγοράσει τον δίσκο. 

Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Ξέρω, το πλοίο άρχισε να μπά-
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ζει νερά και κάτι πρέπει να κάνουμε. Μη μου τα λέτε εμένα αυτά.  

Και εγώ αυτά γράφω δύο χρόνια τώρα. Οι πολιτικοί που κλέψανε,  

οι φοροφυγάδες που έχτισαν βίλες, οι δεκάδες χιλιάδες που έπαιρ-

ναν συντάξεις-μαϊμού, οι επιδοτήσεις που έγιναν λιμουζίνες,  

τα πριμ των στελεχών, οι επώνυμοι που έχουν τα κότερα σε offshore, 

οι συντεχνίες που θησαύριζαν, τα εκατομμύρια στις Ελβετίες…  

Τα ξέρω, σας είπα. Έχει περάσει όμως από το μυαλό αυτών που 

κυβερνούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμμετείχαν σε κανένα 

από αυτά τα κόλπα; Ίσως να μη ζήτησαν απόδειξη από τον υδραυ-

λικό. Ή έδιναν «μαύρα» για τα ιδιαίτερα των παιδιών τους. Αλλά 

μέχρις εκεί. Και έρχεται το κράτος και λέει: 50% κάτω οι μισθοί στο 

Δημόσιο. 23% φΠΑ και 50% φόρος στους ιδιώτες. Αντί να βρούμε 

τα σάπια μέρη του συστήματος, κόβουμε σε όλους λίγο τα πόδια. 

Όλοι ένοχοι και όλοι αθώοι βέβαια. Το προσέξατε; Ο αγαπημένος 

τεσσάρων κυβερνήσεων, που έδινε νερό (λίμνης όμως) και έπαιρνε 

οικόπεδα (στην Αθήνα), παίρνει τα κειμήλια του Αγίου Όρους και 

τα πάει βόλτα τη Ρωσία. Και κανείς δεν μιλάει. Ναι, στον Εφραίμ 

αναφέρομαι, που πήρε την «Τίμια ζώνη της Παναγίας» και την πήγε 

να την προσκυνήσουν οι Ρώσοι «ολιγάρχες». Την είχε φέρει και 

στην Αθήνα την εποχή που οι Έλληνες «ολιγάρχες» είχαν λεφτά. 

Μοίρασε, λέει, και εκατοντάδες χιλιάδες αντίγραφα της «ζώνης» 

που βοηθούν στην τεκνοποιία. Το είχε κάνει και με τον Παπανδρέου  

(τον Ανδρέα), αλλά δεν έπιασε. Ωραία όλα αυτά τα θρησκευτικά, 

αν δεν είχαμε τη δικογραφία για το Βατοπέδι να κιτρινίζει και τον 

Εφραίμ να παίρνει συνεχώς αναβολές.

Όχι, δεν έχω τίποτα με τους αγίους, ούτε με τα κειμήλιά τους, 

ούτε με τα λείψανά τους. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ, σας είπα, ότι 

κάποιοι είναι μονίμως ένοχοι και κάποιοι άλλοι είναι μονίμως αθώοι. 

Αφήστε που πιστεύω ότι επειδή οι αγαπητικοί της εξουσίας πρέπει 

να είναι αθώοι, αναγκαστικά όλοι οι άλλοι είμαστε ένοχοι (μήπως 

και μαζευτούν τα λεφτά). 
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Τ Α  Α Γ Ο Ρ Α Κ Ι Α  Μ Ε  Τ Α  Σ Π Ι Ρ Τ Α

Διαμαρτύρονται οι αγέρωχοι πολιτικοί μας επειδή οι δανειστές 

μας τους ζητούν γραπτές εγγυήσεις πριν μας δώσουν τα λεφτά. 

Μαζί διαμαρτύρονται και ορισμένοι αγέρωχοι δημοσιογράφοι,  

οι οποίοι θεωρούν ύποπτο ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν υπογραφές. 

«Έχουν μπέσα οι Έλληνες» αναφωνούν μαζί δημοσιογράφοι και πολι-

τικοί. Κατ’ αρχάς μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Οι σύμμαχοί μας 

δεν αμφισβητούν τον Έλληνα, αμφισβητούν τους Έλληνες πολιτικούς. 

Αυτούς που παίζουν με τα σπίρτα σε μια Ευρωζώνη που φλέγεται.

Ο Παπανδρέου πίεσε πολύ για τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. 

Λίγες μέρες μετά όμως η Μέρκελ και ο Σαρκοζί από τις τηλεοράσεις 

έμαθαν ότι αυτά που συμφώνησαν δεν ισχύουν και ότι όλα θα κρι-

θούν σε ένα δημοψήφισμα! 

Πάμε τώρα στον Σαμαρά. Ο «εν αναμονή πρωθυπουργός» έχει 

καταψηφίσει το μνημόνιο λέγοντας ότι θα ζητήσει επαναδιαπραγ-

μάτευση. Στη συνέχεια διαφώνησε και με όλες τις άλλες συμφω-

νίες που έκανε ο Παπανδρέου προβάλλοντας την ελληνική πατέντα 

«θέλουμε τα λεφτά, αλλά όχι τα μέτρα». 

Πάμε και στον Καρατζαφέρη. Το ΛΑΟΣ ψήφισε το μνημόνιο, στη 

συνέχεια όμως την είδε αλλιώς και χαρακτήρισε τη συμφωνία της 

26ης Οκτωβρίου προδοτική. 

Και μετά είναι ότι όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν καταγ-

γείλει στην Ευρώπη τους προκατόχους τους ως ψεύτες. Ο Καρα-

μανλής τον Σημίτη. Ο Παπανδρέου τον Καραμανλή. Ο Σαμαράς, 

τον Παπανδρέου. Είναι σαν να πηγαίνεις στην τράπεζα να πάρεις 

δάνειο, ενώ απ’ έξω ο αδελφός σου, ή ο συνέταιρός σου, χτυπά  

τα τζάμια και ωρύεται ότι δίνουν λεφτά σε έναν απατεώνα. Κάπως 

έτσι έχουν συμπεριφερθεί αυτά τα χρόνια οι Έλληνες αρχηγοί και 

μετά αναρωτιούνται πώς έχασαν την αξιοπιστία τους στο εξωτερικό. 

Στο εσωτερικό πώς την έχασαν; 23/11/2011
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Λ Ο Υ Κ Α ,  Μ Η  φ Ο Β Η Θ Ε Ι Σ

Η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα, οι περισσότεροι βουλευτές έχουν 

φύγει και στα υπουργικά έδρανα έχουν απομείνει τρεις υφυ-

πουργοί και ένας υπουργός. Κανείς δεν ακούει, μόνο οι πρακτι-

κογράφοι. Οι τελευταίοι στον κατάλογο των ομιλητών γυρνούν 

γύρω από το καφενείο. Ουίσκι με στραγάλια ή καπουτσίνο με πολύ 

γάλα που κόβει την πείνα. Να περάσει η ώρα, να ’ρθει η σειρά τους,  

να μιλήσουν στην κενή αίθουσα. Ευτυχώς οι κάμερες «τραβούν» 

μόνο πρόσωπα και όχι γενικά πλάνα, οπότε οι ψηφοφόροι όταν δουν  

το βίντεο δεν θα καταλάβουν ότι ο βουλευτής τους μιλούσε σε άδεια 

έδρανα. Θα συνεχίζουν να τον φαντάζονται ως τον φόβο και τον 

τρόμο των αντιπάλων τους. Τα θεωρεία έκλεισαν και αυτά, οι φωτο-

γράφοι έφυγαν, οι όροφοι ένας ένας σκοτεινιάζουν, χαιρέτισε και 

ο κουρέας, μόνο ο γιατρός έμεινε και λίγοι δημοσιογράφοι, μην 

αποτρελαθεί κάνας βουλευτής και πετάξει καμιά διαφωνία και  

το χάσει η «πρώτη έκδοση». Σας περιγράφω τις τελευταίες νύχτες 
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στη Βουλή. Ψήφος εμπιστοσύνης στον Παπανδρέου, ψήφος εμπιστο-

σύνης στον Παπαδήμο. Δέκα μέρες τώρα το κράτος λειτουργεί μόνο 

στα στενά όρια της Βουλής. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Εγώ βεβαίως 

δεν είμαι του κοινοβουλευτικού, αλλά δυο τρεις φορές τον χρόνο 

–πριν από τις σημαντικές ψηφοφορίες– μου αρέσει να τριγυρνάω 

στους διαδρόμους και να κρυφακούω. Εδώ έχω ακούσει υπουργούς 

να βρίζουν πρωθυπουργούς και βουλευτές να αποκαλύπτουν κου-

σούρια αρχηγών. Το εξηγούν και οι ψυχολόγοι. Όσο πιο ψηλά είναι 

τα τείχη τόσο πιο εύκολα εξομολογείσαι. Στη συζήτηση για παροχή 

ψήφου εμπιστοσύνης στον Παπαδήμο τα πράγματα έγιναν ακόμη 

πιο εύκολα. Το «τέλος εποχής» τούς έχει όλους απελευθερώσει.  

Οι πράσινοι στοιχηματίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός τους. 

Οι γαλάζιοι αναρωτιούνται αν ο Αντώνης την «πάτησε». Απογοη-

τευμένοι υπουργοί του Παπανδρέου ξυπνούν από τον λήθαργο και 

θυμούνται λάθη και γκάφες «του επιτελείου του Γιώργου». Πρώην 

υπουργοί του Καραμανλή θυμωμένοι που δεν τους «παίζει» ο Σαμα-

ράς, ονειρεύονται την διάλυση των κομμάτων και τη δημιουργία νέων 

με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Αριστεροί βουλευτές βαυκαλίζονται 

ότι τον Παπανδρέου τον έριξαν οι δυναμικές κινητοποιήσεις του 

λαού. «Εμείς κάτι τέτοιους τους χτίζαμε», ακούω κάποια στιγμή από 

έναν «αριστερό». Μιλάει αυτάρεσκα και με το βλέμμα του δείχνει  

το γραφείο του Λουκά Παπαδήμου. «Τους χτίζαμε με τούβλα τις 

πόρτες και δεν τα βγάζαμε αν δεν υπέγραφαν ό,τι τους ζητούσαμε».  

«Αχ, περασμένα φοιτητικά μεγαλεία». Δεν ξέρω τι εντύπωση έχετε 

εσείς για τη Βουλή, αλλά εκεί μέσα δεν βρίσκεται καμιά πρωτοπορία. 

Υπερτιμημένοι γέροντες, νέοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους, επι-

χειρηματίες ή συνδικαλιστές στη δύση τους, παιδιά του κομματικού 

σωλήνα ή πλούσιων οικογενειών, το ίδιο κάνει. Μαγκιές και ανόητες 

κουβέντες. Σπανίως να βρεις έναν άνθρωπο να θαυμάσεις. Να τον 

παραδεχτείς τέλος πάντων, ασχέτως αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί 

του. Αυτήν τη Βουλή λοιπόν, αυτά τα κόμματα, αυτό το πολιτικό προ-




