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ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Ο κος Σαράντης είναι ένας άνθρωπος «της διπλανής πόρτας» που ζει στην Αθήνα το 

2011, μία εποχή βαθιά μέσα στην οικονομική κρίση που είχε ξεκινήσει από το 2007. 

Είναι ένας απλός ταμίας σε κάποια τράπεζα, έχει σπίτι, αυτοκίνητο, μηχανή, 

ποδήλατο, κάνει κλάμπινγκ στη Μύκονο τα καλοκαίρια, και διάφορα σχετικά. 

 

Επειδή δεν γουστάρει καθόλου τον τρόπο που έμαθε να ζει από μικρός, μέσα στις 

αγωνιώδεις σκέψεις του πλάθει έναν ονειρικό χαρακτήρα, απόλυτα ‘αντίθετο’ από 

εκείνον. Και παρότι φαίνεται ο εφιάλτης να τον βασανίζει, θα ανακαλύψει ότι κρύβει 

και πράματα που δεν τα είχε φανταστεί, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με μία τεράστια 

έκπληξη… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

(Νοέμβριος 2011) Παρασκευή 

 

Μπιπ, μπιπ, μπιπ...(ΞΥΠΝHΤΗΡΙ) 

 

(Σκέψεις)...Ουφ! πάλι το ίδιο όνειρο. Βαρέθηκα πια αυτόν τον τύπο. Πολύ τρελός ρε παιδί μου. Αναρωτιέμαι 

αν οι ιστορίες του είναι αληθινές ή της φαντάζεται. 

Να δούμε τι θα πει πάλι ο γιατρός μου. Πάλι για σχιζοφρένεια των ονείρων και τέτοιες μαλακίες θα ακούσω. 

Βρέχει σήμερα. Δεν είναι για ποδήλατο. Λούτσα έγινα την Τρίτη που είπα να κατέβω στη δουλεία με αυτό, 

γιατί το μεσημέρι θα έβγαινε ήλιος τάχα. Κι αυτή η Ε.Μ.Υ., 

όλο λάθος κάνει. Έφτασε Παρασκευή κι ακόμα να περάσει το κωλοκρύωμα. Να δω πως θα πάω Αράχοβα το 

Σ.Κ. Τι σκι να κάνω. Μάλλον ξεσκί...θα είναι. 

Θα το ακυρώσω, αλλά θα με πρήξει η Φρόσω σίγουρα. 

  

Μετρό  Πανόρμου... 

 

(Σκέψεις)...Τι είναι τούτο γαμώτο μου; Πάλι έκλεισαν την είσοδο οι απολυμένοι του μετρό; Αχ! χάλια έγινες 

Ελλαδούλα μου! Ταξί, ταξιιιιί... 

 

Στο ταξί... 

 

-Μέρα...(Ταξιτζής) 

-Καλημέρα σας. Σύνταγμα παρακαλώ. 

- Έγινε. Που λέτε κύριος, ο Παπανδρέου...ο Παπακωνσταντίνου...μπλα, μπλα, μπλα... 

 

(Σκέψεις) Αυτοί οι ταρίφες, δε λένε να το βουλώσουν λιγάκι. Για όλα έχουν άποψη και τη λένε κιόλας. Άσε 

που έχει και κίνηση...shit... 

 

-Μόνο 8 ευρώ; Τζάμπα πράμα κύριε ταρί...ταξιτζή, έτσι; 

-Γιατί κύριος; Έχετε καβουράκια στη τσέπη σας; Εδώ το ΤΕΒΕ...μπλα, μπλα, μπλα... 

-Καλά, καλά, πάρε 10! 

-...στώ...γεια... 
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Σύνταγμα... 

 

(Σκέψεις)...Ευτυχώς φτάσαμε και τελείωσε το μαρτύριο! Ε και λοιπόν; Αρχίζει το επόμενο. Ποιος αντέχει 

τους ηλίθιους πελάτες, που ντε και καλά θέλουν δάνειο για ότι να ‘ναι κι εγώ πρέπει να τους το βγάλω 

κιόλας, για να φύγουν επιτέλους αυτοί και η κλάψα τους. 

Και μετά το άλλο μαρτύριο….ο Κος Διευθυντής:  

<<Γιατί Κε Σαράντη εγκρίνατε τόσα πολλά δάνεια αυτό το μήνα;>> και άλλες τέτοιες μαλακίες. 

Κι εγώ ο άχρηστος θα του πω πάλι: 

<<Συγνώμη Κε Διευθυντά, αλλά νομίζω πως αυτή είναι η δουλειά μου...>> και άλλα τέτοια χαζά! 

Σιγά τη δουλειά ρε χαμούρα. Σκέτη τοκογλυφία. Μία απάτη των κεφαλαιοκρατών είναι. Και σου παίρνουν 

και το σπίτι άμα λάχει. Ευτυχώς, αυτή είναι δουλειά άλλου. 

 

Και αυτή η Δανέζη, όλο τα γλυκά μάτια μου κάνει η ασχημομούρα, γιατί θέλει να της πετάξω τα μάτια έξω, 

αφού κανείς δε την πλησιάζει την παλιοπατσαβούρα. 

Έχει όμως πολλά λεφτά η πουτάνα. Του μπαμπά της δηλαδή. Γι' αυτό ο παλιολεχρίτης κάνω πως 

ανταποκρίνομαι τάχα μου. 

Πρέπει να την πηδήξω κάποτε όμως, αλλιώς θα ''πάνε'' σε άλλον...και να τη ξαναπηδήξω συγκεκριμένα...να 

την πηδάω πρέπει να πω καλύτερα, για πάντα!!! 

Γαμώ τα άτιμα τα φράγκα. Μόνο έτσι μπορούν να βγούνε τα ρημαδιασμένα ή με καμία ληστεία; 

 

Αυτός ο πούστης στα όνειρα μου, πως καταφέρνει και τα βγάζει; Με τόσους τρόπους  μάλιστα και πάντα 

τόσο ενδιαφέροντες; Κι αν δε τα βγάλει, δε χαλάει η ζαχαρένια του. Τον ζηλεύω κατά βάθος. Μπορεί να 

είναι του ονείρου μου, αλλά τη ζει τη ζωή του ο μπαγάσας. 

Πάλι άβουλο θα με πει ο γιατρός. Ότι είναι ''ο εαυτός που θα ήθελα να είμαι'' και τέτοιες αηδίες. Λες και 

αυτός κάνει τίποτα καλύτερο. Να ακούει όλους τους ψυχάκηδες και τους βαρεμένους  και να τους λέει όλες 

εκείνες τις Φροϋδικές μπούρδες, που ούτε καν ο ίδιος δεν εφαρμόζει. Ούτε το τσιγάρο δε κατάφερε να κόψει 

ο σάχλας. Και παίρνει κι 150 ευρώ την ώρα ο αγιογδύτης. 

Δυστυχώς όμως, δεν έχω κάτι καλύτερο να ελπίζω. Μόνο αυτός μου μένει. 

Ε ρε κατάντια...Να χέσω τη μόρφωσή μου -Πάντειο σου λέει-, τα βιβλία πού έχω διαβάσει και το κόμμα μου 

(Ν.Δ.) γαμώτο. Τίποτε από αυτά δε με βοήθησε ποτέ. 

Ούτε ο αριστοκρατικός κύκλος, ούτε οι δεξιώσεις, ούτε τα Σ/Κ στα χιονοδρομικά, ούτε τα καλοκαίρια στη 

Μύκονο με τα κότερα των ''φίλων''. 

 

Κι ο πούστης στο όνειρό μου την περνάει ζάχαρη, με Ικαρίες και Γαύδους, με φακές και ρύζι, σε σκηνή στις 

παραλίες. Πως μπορεί να το καταφέρνει αυτό; Ένα λύκειο έχει βγάλει! 

Μία ζωή δουλειές του ποδαριού μου λέει ότι έκανε. Κάτι courier, κάτι delivery, κάτι σερβιτόρος, κάτι 

περιπτεράς, κάτι πωλητής, κάτι ταξιτζής. Τέτοια πράματα. Και γούσταρε κιόλας. Παίζει βέβαια και 

μπουζούκι και κιθάρα και πιάνο και κρουστά ο κερατάς, ενώ εγώ, το πουλί μου ο 

παλιοτεμπέλης. Γι' αυτό έχει αυτοπεποίθηση ο μάγκας, ενώ εγώ...τζάμπα μάγκας.'' 
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∞ 
 

Αργότερα... 

 

(Σκέψεις)...Τρεις πήγε η ώρα. Πάει κι αυτή η εβδομάδα. Τίποτα δε μπόρεσα να κάνω σήμερα με αυτά τα 

σκατά που σκέφτομαι συνέχεια. Ευτυχώς που τις Παρασκευές δεν έχει πολύ δουλειά. 

Αλλά το κλείσιμο της εβδομάδας δε το έκανα. Φτου γαμώτο. Πάλι δουλειά στο σπίτι θα πάρω. Τουλάχιστο 

είναι μόνο μία ωρίτσα. Θα την βγάλω την Κυριακή το βράδυ ο μαλάκας. 

Να και ένα καλό της τράπεζας...ας το πούμε ''καλό''. 

 

...Ντρίιιιν (κινητό)... 

 

-Έλα Φρόσω μου. Όλα καλά; Εγώ χάλια. Δε θα μπορέσω να έρθω ματάκια μου. Το κρύωμα έχει 

χειροτερέψει. Με το ζόρι την έβγαλα στη δουλειά. Και δε τελείωσα το κλείσιμο της εβδομάδας. Χάλια 

ήμουν σου λέω. Θα κάτσω να το τελειώσω το Σ/Κ. Μη χάσω και τα Bonus! 

Εσύ να πας όμως καρδούλα μου να διασκεδάσεις...σου χρειάζεται...θα τα πούμε όταν γυρίσεις. 

Αχ πάψε να μουρμουράς. Άρρωστος είμαι το κέρατο μου. Τι θες δηλαδή, να ψοφήσω; Τόσο πολύ  

μ ‘αγαπάς;... έτσι μπράβο...κι εμένα θα μου λείψεις...κι εγώ σ' αγαπώ...φιλία πολλά...(κλικ). 

 

(Σκέψεις)...Άιντε στον αγύριστο καριόλα, μας τα ‘χεις πρήξει. Τι τραβάω για ένα πήδημα. 

Κι είσαι και φτωχή η παλιοχαμένη...Είσαι γκομενάρα όμως, οφείλω να ομολογήσω. 

Και κάνεις και ωραίες πίπες...και ωραίο μασάζ...και μαγειρεύεις γαμάτα...και μου καθαρίζεις και το 

σπίτι...και πας βόλτα και το σκύλο μου...και με ακούς και με τις ώρες να κλαίγομαι... 

Ε καλά, δέν είσαι μόνο ένα πήδημα. Ας πρόσεχες όμως. Σου ‘πε κανείς να καψουρευτείς ένα άχρηστο, 

λεχρίτη και αναίσθητο γούρουνο σαν κι εμένα; Και πού να ''κάτσω'' και στη Δανέζη τι έχεις να πάθεις 

κακομοίρα. Κι εσύ στους ψυχίατρους θα τ' ακουμπάς μετά. Δε καψουρευόσουνα αυτόν απ' τα όνειρά μου 

καλύτερα. Μόνο ένας τύπος σαν κι αυτόν θα μπορούσε να σε κάνει ευτυχισμένη! 

Κι εμένα ρε γαμώτη μου! 

Γιατί δε γεννήθηκα γυναίκα; 

Γιατί να μην ήταν αληθινός; 

Αν ήταν θα πούστευα για πάρτη του! 

Μα τι μαλακίες λέω ο παπάρας; Το 'καψα τελείως; 

Ας πιώ μία μυτιά μπας και ηρεμήσω...σνιφφφφ... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Δευτέρα (Ψυχολόγος) 

 

-Γεια σας γιατρέ. 

-Γεια σας Κε Σαράντη...ξαπλώστε...αρχίζουμε; 

-Ναι γιατρέ. Λοιπόν, πάλι τα ίδια όνειρα βλέπω, κάθε φορά κι ένα επεισόδιο. Σήριαλ έχει καταντήσει. Να δω 

πόσο θα τ' αντέξω! 

-Ήσασταν στο ίδιο μέρος; 

-Ναι, σ' αυτό το παλιόμπαρο. 

-Και ήσασταν πάλι ο barman; 

-Ναι, και χωρίς καθόλου άλλους πελάτες πάλι. Και έπαιζε το ''stairway to heaven'' πάλι. Λες και παίζω 

βιντεοπαιχνίδι, στην ίδια πίστα συνεχώς. 

-Κάτι καινούριο; 

-Πάλι ο ίδιος τύπος μπήκε στις 12 ακριβώς. Βέβαια, μου είπε άλλα πράγματα... αν μπορεί να θεωρηθεί 

καινούριο αυτό, ε; 

-Ναι, μάλλον είναι κάτι καινούριο. Συνεχίστε. Τι σας είπε; 

-Λοιπόν, με χαιρέτησε εγκάρδια όπως πάντα... <<γεια και χαρά σου  αδερφέ>>! Ούτε αυτό είναι καινούριο, 

ούτε η τεκίλα που ζήτησε. Το καινούριο είναι το από που γύρισε... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dimosvelenjas-efialtis2011.weebly.com 

http://dimosvelenjas-efialtis2011.weebly.com/

