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Kι ≈στερα λές πώς δέν àγάπησα. Ποιός ôλλος κλαίει μπρούμυτα τήν àπουσία του àπό τή μοναξιά τ΅ν àνθρώπων.
2
Πρίν συναντήσω τόν \Aρίστο στήν ταβέρνα, τόν εrδα στήν τηλεόραση. Kαί πάλι δέν àκριβολογ΅, γιατί στή μικρή çθόνη,
κανονικά, στεκόταν κεÖνος ï νταβατζής τÉς ^Oμόνοιας –σÄς
öχω ξαναμιλήσει γι’ αéτόν, θά τόν θυμηθεÖτε– καί πουλοÜσε
àνθρωπισμό καί àγαθοεργίες, στητός, μέ τά λαδωμένα μαλλιά, τό γυαλισμένο àπό τά χρόνια καί τή λίγδα μαÜρο κουστούμι (ôν καί τό ’χε δώσει âξαιρετικά γιά τήν περίπτωση
στό καθαριστήριο «Tό ΣτιγμιαÖον», ¬πως θά μÄς τό βεβαιώσει καί ï διος παρακάτω, ¬ταν τόν συναντήσομε αéτοπροσώπως. Tή συνάντηση θεώρησα àπαραίτητη, γιά νά μή μέ πάρετε γιά καμιά φαντασιόπληκτη πού γράφει îστορίες γιά àγρίους. Ποιούς àγρίους τώρα! ‰H μÄλλον, ποÜ νά βρεÖς àγριότερους àπό μÄς. Mήπως àφήσαμε καί κανέναν ôγριο ζωντανό;
Kαί π΅ς νά συναγωνιστεÖ ™ φαντασία ëνός àνθρώπου –àκόμη
καί συγγραφέα– τά κατορθώματα τοÜ πολιτισμοÜ μας). Στό
φαρδύ στÉθος του στεκόταν àκίνητη μιά στενή μαύρη γραβάτα μ’ ≤ναν τοσοδούλη κόμπο. \Aκόμη πιό μεγάλη àντίθεση
öκανε ≤να ψιχουλάκι ποÜρο στά χοντρά του δάχτυλα. Erχε
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τέτοιο ≈φος καί σοβαροφάνεια –πού παίρνουν συνήθως ¬λοι οî
àσήμαντοι– œστε μποροÜσες νά τόν πάρεις γιά ≤ναν πολύ καθώς πρέπει âπαρχιώτη αéτοδημιούργητο öμπορο, «‰Eλαια,
Λίπη, Tυριά». ‰Eτσι, âξάλλου, θά τόν εrδαν καί οî àτσίδες τÉς
âκπομπÉς «Πρόσκληση σέ γεÜμα», γι’ αéτό καί τόν κάλεσαν,
φαντάζομαι.
3
^H âκπομπή «Πρόσκληση σέ γεÜμα» μεταδιδόταν κάθε Tρίτη
βράδυ. Ξεκίνησε μέ τόν àπαραίτητο μαϊντανό, τούς καλλιτέχνες. Kαλλιτέχνιδες «πρέπει» νά qταν καί οî παρουσιάστριες,
σύμφωνα μέ τούς κανόνες τÉς τηλεόρασης. Δέχονταν τούς καλεσμένους τους σέ τραπεζάκια τύπου ταβέρνας καί ρωτοÜσαν
πολύ πρωτότυπα πράγματα, πού δέν τά ’χαμε ξανακούσει ποτέ. ‰Aν ï καλεσμένος τους qταν συγγραφέας, παραδείγματος
χάρη, τόν ρωτοÜσαν, «τί γράφετε τώρα;» Kαί κεÖνος àπαντοÜσε τό àπροσδόκητο, «≤να καινούριο βιβλίο». Oî τηλεθεατές
παρακολουθοÜσαν μέ κομμένη τήν àνάσα, γιά àρκετές Tρίτες,
ζωγράφους, συγγραφεÖς, äθοποιούς, äθοποιές καί ôλλους παρεμφερεÖς àστέρες πού àποκάλυπταν, μασουλώντας, τό μαγικό
κόσμο τÉς τέχνης, ¬πως περιγράφουμε παραπάνω.
Kάποτε ¬μως, μÄλλον γρήγορα, οî πελάτες αéτοÜ τοÜ
εδους âξαντλήθηκαν. \Aλλά ™ âκπομπή δέν μποροÜσε νά σταματήσει, γιατί κάποιοι ρυπαρογράφοι, κομμουνιστές, àναρχικοί καλλιτέχνες καί δέν ξέρω τί ôλλο, àρνιόντουσαν τήν πρόσκληση σέ γεÜμα τÉς τηλεόρασης. \Aντίθετα, ™ âκπομπή γίνηκε πιό ρεαλιστική καί àγκάλιασε πλατύτερα λαϊκά âπαγγέλματα. ‰Eτσι, εδαμε τίς δυό τηλεπαρουσιάστριες νά μιλοÜν
μέ δάκρυα στά μάτια στούς στερνούς κάποιων âπαγγελμάτων
πού ™ τεχνολογία εrχε âξουδετερώσει καί àχρηστεύσει, ¬πως
σαμαράδες, φαναρτζÉδες, σταμνάδες, çμπρελάδες, τσαγγαρά-
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δες, εδαμε ¬μως καί λιγότερο τραγικούς, ¬πως μόδιστρους,
κοπτοραπτοÜδες καί φυσικά öνδοξους ποδοσφαιριστές. \Aπό
Tρίτη σέ Tρίτη φτάσαμε καί στά φολκλορικά. ^H μία àπό τίς
δυό παρουσιάστριες öκανε κάποτε μιά ε¨σήγηση πολύ μορφωτική, ¬που μÄς àποκάλυψε ¬τι ™ ^Eλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει
καί πώς àπόγονοι «κάποιας» Πυθίας qταν τά καλεσμένα μέντιουμ. \Aκολούθησαν καφετζοÜδες, χαρτορίχτρες, πού μÄς
βεβαίωναν οî ε¨σηγήτριες ¬τι âπρόκειτο γιά πολύ καθώς πρέπει âπαγγελματίες.
\AφοÜ àποκαταστάθηκαν àπό τό âπίσημο κράτος ¬λες οî
μάντισσες καί Σίβυλλες, ™ «Πρόσκληση σέ γεÜμα» κατέβηκε
στήν ^Oμόνοια πλάτς (πολύ πρίν τόν Φασμπίντερ) καί ψάρεψε
τόν νταβατζή. Πρόκειται γιά τόν κύριο μέ τά λαδωμένα μαλλιά, τό ψιχουλάκι τÉς γραβάτας καί τό ψιχουλάκι τό ποÜρο πού
¦δη περιγράψαμε. Λησμονήσαμε μόνο τό μεγάλο νύχι, στό μικρό δάχτυλο τοÜ κυρ Mήτσου –öτσι τόν λένε–, πού θύμιζε àνάλογα μέ τή φαντασία τοÜ τηλεθεατÉ κουπί βάρκας ¦ σπάτουλα.
^O καλεσμένος, ¬πως àναφέρανε οî παρουσιάστριες, âκπροσωποÜσε τά ΓραφεÖα Συνοικεσίων τÉς \Aθήνας, πού βρίσκονται ½ς γνωστόν συγκεντρωμένα τά περισσότερα στήν περιοχή τÉς ^Oμόνοιας. ≠Eνα àπό τά σημαντικότερα, «^H A¨ώνιος
Eéτυχία» àνÉκε στόν καλεσμένο τους. \Aκολούθησε ≤νας διάλογος μέ τίς πνευματώδεις δεσποινίδες.
― Πιστεύετε ¬τι τά γραφεÖα συνοικεσίων χρειάζονται σέ
μιά μεγαλούπολη τÉς âποχÉς μας; Pώτησε πρ΅τα ™ μία.
― Mάλιστα, πιστεύω ¬τι τά γραφεÖα συνοικεσίων χρειάζονται σέ μιά μεγαλούπολη τÉς âποχÉς μας, àπάντησε μέ ëτοιμότητα, πρός μεγάλη öκπληξη, τ΅ν τηλεθεατ΅ν ï κυρ MÉτσος.
―Πιστεύετε, τόν ρώτησε àπροσδόκητα ™ ôλλη, ¬τι τά
γραφεÖα σας âκτελοÜν μιά κοινωνική àποστολή;
^O κυρ MÉτσος μÄς α¨φνιδίασε, àπαντώντας, «καί βέβαια
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âκτελοÜν μιά κοινωνική àποστολή τά γραφεÖα συνοικεσίων,
πού βάζουν πάνω àπ’ ¬λα τήν εéτυχία τοÜ àνθρώπου».
― Δέ σÄς âνδιαφέρει ™ âμπορική πλευρά τοÜ âπαγγέλματος;
― Oéδέποτε μέ àπησχόλησε προσωπικά.
― Erστε, δηλαδή, ≤νας κοινωνικός λειτουργός;
Tελείως αéθόρμητα ï κυρ MÉτσος τήν àποστόμωσε. «Kαί
βέβαια εrμαι ≤νας κοινωνικός λειτουργός. Kάνω ≤να χριστιανικό öργο, διότι ï öρωτας εrναι àπαραίτητος γιά νά àνακουφιστεÖ ï ôνθρωπος».
Στό σημεÖο αéτό τ΅ν σημαντικ΅ν àποκαλύψεων καί στήν
àνάπτυξη τοÜ κοινωνικοÜ öργου τ΅ν γραφείων συνοικεσίων, ™
âκπομπή βρέθηκε σέ κάποια àμηχανία ≈στερα àπό τήν τολμηρή âξήγηση περί àνακούφισης, àπό τόν καλεσμένο. Tό μάγκωμα τÉς âκπομπÉς δέ διέφυγε àπό τούς τηλεθεατές, àλλά
κανείς δέ σκέφτηκε νά àποδώσει τήν àποσιώπηση σέ λογοκρισία, μιά καί εrναι γνωστή ™ μεγάλη âλευθερία τÉς τηλεόρασής μας àπό τήν âμφάνισή της μέχρι τίς μέρες μας. Γνωστό, âξάλλου, εrναι ¬τι κράτος καί πολίτες öχουμε αéστηρές
äθικές àρχές καί ¬τι δέν âπάψαμε οûτε στιγμή τÉς νεότερης
îστορίας μας νά εμαστε ¨διαίτερα εéαίσθητοι σέ παρόμοια
ôσεμνα θέματα, μένοντας σταθεροί στήν âκδοχή τÉς âπίσημης παιδείας μας, ¬τι ¬λοι σέ τοÜτο τόν τόπο τεκνοποιοÜν μυρίζοντας ≤ναν κρίνο, ôν καί τό ôνθος αéτό δέ φύεται τόσο
ôφθονο στήν ^Eλλάδα œστε νά δικαιολογεÖται ™ χρήση του σέ
τέτοια öκταση. Λέγεται ¬μως ¬τι τό κράτος, γιά νά καλύψει
τή μεγάλη ζήτηση κρίνων καί γιά νά âξυπηρετήσει τά πολιτισμικά μας, προγραμματίζει öργα κατασκευÉς μεγάλων âκτάσεων θερμοκηπίων, ïπότε θά öχομε âπάρκεια.

