
«Όταν θα πεθάνω, θέλω να γίνει με ήρεμο τρόπο όπως πέθανε ο παππούς 
μου – στον ύπνο του. Όχι ουρλιάζοντας όπως αυτοί που επέβαιναν στο 

αυτοκίνητό του». 
Bob Monkhouse, Βρετανός κωμικός

«Το χιούμορ είναι το ντεκολτέ του άντρα».
Αγνώστου

«Νομίζω ότι η εκκλησία δεν είναι εναντίον της αποτέφρωσης, αρκεί 
να μην έχει πεθάνει ο άλλος».

Ένα, σε κάπως στενό κύκλο e-φίλων, μπλακ χιούμορ viral 
στο fb, το φθινόπωρο του 2015 

«Μου αρέσει να γελάω. Δεν γνωρίζω κανέναν που να μην 
του αρέσει να γελάει (εκτός κι αν έχει άσθμα)».

Στεφανί Ντέιβις, Γελωτολογία

«[…] ο Ερρίκος, στρεφόμενος από τη μία στην άλλη, απλώνει ευγενικά 
το δάχτυλό του και σκορπίζει τα δάκρυά τους πάνω στα μάγουλά τους 

κάνοντάς τις να χαμογελάσουν».
Hillary Mantel, Γουλφ Χολ

«Το μυστικό με τους δυνατούς είναι να τους χαμογελάς και να τους λες ότι 
είναι σπουδαίοι. Έτσι και τους βγεις παραπάνω, όλη τη δύναμή τους 

θα την ξεσπάσουνε στην καμπούρα σου». 
Νίκος Τσιφόρος, Ελληνική μυθολογία



«Μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι σοβαρός, αλλά δεν μπορείς 
να προσποιηθείς ότι είσαι αστείος».

Σασά Γκιτρί, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας, 
σκηνοθέτης του κινηματογράφου και ηθοποιός (1885-1957)

«[…]“Θα μου πάρεις κάτι για το κρεβάτι;” ρωτά η σύζυγος. Ο Σεφερ-
λής της φοράει μία σακούλα στο κεφάλι. Το κοινό ξεκαρδίζεται. Τα γέλια 

σηκώνουν ατομικό μανιτάρι πάνω από το “Δελφινάριο”[…]».
Κώστας Γιαννακίδης, protagon, 6 Αυγούστου 2016

«Γελάμε, αλλά ποτέ την ίδια ώρα με σας».
Γκυ Ερνέστ Ντεμπόρ (1931-1994), μαρξιστής αυτόχειρας συγγραφέας, κα-
τηγορούμενος για τον ανεξήγητο θάνατο του παραγωγού και εκδότη Ζεράρ 

Λεμποβίτσι

«Υπάρχει τύχη, όμως πάει και χτυπά τη γελαστή πόρτα».
Κινέζικη ρήση

«Το μόνο μυστήριο στη ζωή είναι το γιατί οι καμικάζι πιλότοι 
φορούν κράνος».

Γιαγιά Πλατή, μακαρίτισσα

«Είναι και κάποια πράγματα που γελά κανείς μονάχα όταν 
περάσει καιρός».

Ατίλιο Ντάουν, συνταξιούχος μποξέρ



Ένα χαρούμενο γεγονός… 
(αντί άλλης εισαγωγής)

Ναι, είναι αλήθεια!

Αυτοί οι αναπάντεχοι εύθυμοι συριγματικοί ήχοι και οι φρενήρεις 
ψιθυρισμοί αυτοευχαρίστησης, αλλά και οι εκρηκτικοί γέλωτες και 
τα υπόκωφα γελάκια, αυτό μαρτυρούν και μόνο. Πως διασκεδάζω* 
τα μάλα ως συγγραφέας, δεν έχω, προφανώς, ούτε καν τα τυπικά… 
προσόντα για ακαδημαϊκός (στην Ακαδημία Αθηνών)∙ μάλλον θα 
πρέπει να αρχίσω να αγοράζω κάνα λαχείο, αν θέλω κι εγώ να ελπίζω 
στη μακαριότητα του άκοπου πλούτου.  

Ουχί σπανίως γελάω, κακαρίζω κανονικότατα, μ’ αυτά που γρά-
φω (ενώ τα γράφω, αλλά και πριν, ενόσω σκέφτομαι τι ακριβώς θα 

* Το διασκεδάζω όταν τα γράφω, αλλά μετά τα ξεχνώ παντελώς. Είμαι ένας 
αμνήμων της συγγραφικής μου δουλειάς. Συναντώ, κάποτε κάποτε, αναγνώ-
στες των βιβλίων μου οίτινες με συγχαίρουν για το άλφα ή δείνα κείμενό μου 
που πνιγμένοι στα γέλια αναμασούν επιτόπου, εγώ, όμως, δεν θυμάμαι απο-
λύτως τίποτα, τους ρωτώ σε ποιο ακριβώς βιβλίο αναφέρονται, μου απαντούν, 
και τρέχω (μόλις επιστρέψω στο χώρο μου) να το βρω και να το διαβάσω. Το 
νιώθω σαν να το έχει γράψει κάποιος άλλος συγγραφέας, όχι εγώ. Έτσι έχει 
το πράγμα!
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γράψω), ενίοτε, μάλιστα, ξεκαρδίζομαι στα γέλια, σαν παρανοϊκός 
τρελός επιστήμων σε κρίση ευθυμίας*. Ναι, το ομολογώ (γιατί να 
το αρνηθώ, άλλωστε;). Είμαι ένας γελαστικός συγγραφέας. Όντως!

Σε όλα μου τα θεματικά λεξικά (αλλά και σ’ άλλα βιβλία μου) 
καραδοκούν προβοκατόρικα (όπως εκείνοι οι κρυμμένοι γελοιο-
γραφικοί ληστές στις γωνίες των ειρηνικών δρόμων) η ιλαρότητα, 
η παιγνιώδης διάθεση και το απρόσμενο γέλιο, σ’ αυτό μου το 
πόνημα (το ΓΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ) και λόγω του εξειδικευμέ-
νου της ύλης του, δεν ξέρω αν ανέβηκε και πόσο η… επιτρεπτή 
δόση, το σίγουρο, πάντως, είναι πως εκδόθηκε σε χρόνο ντετέ 
(dt), δεν χρειάστηκαν παρά 10 λεπτά της ώρας** για να αποφασίσει 
ο book publisher (editore di libri) των εκδόσεων Αλεξάνδρεια την 
άμεση έκδοσή του. Πιστέψτε με, αυτό είναι ένα εξόχως σπάνιο 
φαινόμενο στα εκδοτικά μας χρονικά∙ εμένα, τουλάχιστον, στα 
τριάντα τόσα χρόνια της συγγραφικής μου ζωής, πρώτη φορά μου 
συμβαίνει αυτό. 

Αλλά, ας πάρουμε καλύτερα τα πράγματα από την αρχή: Στις 
5 Απριλίου του τρέχοντος έτους, στις 2 παραπέντε το μεσημέρι, 
ανεβαίνω στον 2ο όροφο των εκδόσεων Αλεξάνδρεια, όπου και 
το ραντεβού μου με τον εκδότη. Βγαίνω σε έναν προθάλαμο ενός 
γκρίζου συνόλου γραφείων και προσπαθώ να προσανατολιστώ. 
Βρίσκω τον προορισμό μου και τον κύριο του ραντεβού (τον οποίο 
ούτε εξ όψεως δεν ήξερα). Ανταλλάσσουμε χειραψίες και τα σχε-
τικά χαμόγελα ευγενείας, καθόμαστε (ο ένας απέναντι στον άλλο). 
Για κάνα μισάωρο ομιλούμε περί… ανέμων και ινδιάνων, γνω-
ριζόμαστε κάπως καλύτερα, κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει: 

* Λίγα δευτερόλεπτα πριν πατήσει το μπουτόν που θα σημάνει το τέλος της 
ανθρωπότητας, ας πούμε.

** Συνήθως, οι διαπραγματεύσεις για την έκδοση ενός βιβλίου διαρκούν 
κάμποσο καιρό. Εβδομάδες επί εβδομάδων, μήνες ολόκληρους, κάποτε και 
χρόνια.
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«Και τώρα, τι κάνουμε;» «Μπαίνουμε στο ψητό!» του λέω, ψάχνω 
την αριστερή τσέπη του μπουφάν μου, βρίσκω το USB και του το 
δίνω. «Ανοίχτε το φάκελο με τίτλο: ΓΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ», είπα. 
Βάζει το USB στη θυρίδα του υπολογιστή του, βρίσκει τον προα-
ναφερόμενο φάκελο, τον ανοίγει και πέφτει (στην κυριολεξία της 
έκφρασης) με τα μούτρα στο διάβασμα. Αρχίζει με ένα διπλό πνι-
χτό γελάκι, μετά με ένα πιο παρατεταμένο, και ξανά και ξανά, για 
κανά δεκάλεπτο διάβαζε και γελούσε, ώσπου σηκώνεται όρθιος, 
απλώνει τη δεξιά του προς το μέρος μου, λέγοντάς μου: «Έκλεισε. 
Θα κυκλοφορήσει εντός του Νοεμβρίου!». Και δώσαμε τα χέρια. 
Αυτό ήταν όλο. Και το ΓΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ πήρε το δρόμο του 
προς τα… ράφια των βιβλιοπωλείων. Και μεις (εγώ και ο εκδότης) 
τον δικό μας, με τα χέρια στις τσέπες και χαμογελώντας…

Αυτά (τα ούτε λίγα ούτε πολλά) είχα να σας πω.

Νίκος Δ. Πλατής

13 Ιουλίου 2016, 12:47 το μεσημέρι. Καστέλλα (Πειραιάς)


