
 Κ Α Ι  Μ Ε Τ Α 
  
 Ο μεγάλος γλύπτης Απελλής διοργάνωσε έκθεση 
των έργων του. 
 Μαζεύτηκε κόσμος πολύς. 
 Πρόσεξε, σε μια στιγμή, κάποιον που 
προσπαθούσε να βρει ατέλειες. 
 Ο Απελλής αντέδρασε: 

- Μέχρις εμβάδων, υποδηματοποιέ. 
Εκείνος σταμάτησε. 
Είχε ξεπεράσει τα όρια…  
Πόσες όμως φορές προκύπτει στην 

καθημερινότητά μας να επαναληφθεί το «μέχρις 
εμβάδων»… 

Είναι γεγονός, ότι μερικοί έχουν εκτραχυνθεί. 
Οι άλλοι «απολαμβάνουν» τις «επιτυχίες» των 

δραστών. 
Η τηλεόραση κατέχει τα σκήπτρα. Σαν μετρήσει 

κανείς τις ύβρεις, θα μείνει έκθαμβος.  
 Μερικοί βέβαια θα αντιμιλήσουν αναφερόμενοι 

στην τελευταία κατηγοριοποίηση: Κ, άνω των 8, των 12 
κλπ. 

Τούτο σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται λέξεις 
κατάλληλες. Ποιος το εγγυάται όμως; 

Παρατηρήθηκε κι ένα άλλο φαινόμενο. Στην 
ταινία χρησιμοποιούνται κάποιες ύβρεις. Δεν μετα-
φράζονται. Αρκούνται οι μεταφραστές, στη θέση τους, να 
βάλουν επίκληση του Χριστού, της Παναγίας κ.ά. 

Τραγελαφικό το σημείο. Είμαστε σοβαροί;  
Μήπως κοροϊδεύουμε την συνείδησή μας; (αν…) 
Παίζουμε «εν ου παικτοίς»; 
Κάποιος φραγμός χρειάζεται. Δεν είμαι υπο-

χρεωμένος να δέχομαι τον καταιωνισμό των ύβρεων. 
Γιατί κάποιος άλλος αποφάσισε. 
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Διαβάζουμε σε ένθετο περιοδικό συνέντευξη 
Έλληνα ηθοποιού (δεν βρίσκεται πια μαζύ μας) τις 
παιδικές του περιπέτειες (κατά Βαρδάρη μεριά). Κάποιος 
άλλος θα ντρεπόταν να τα πει. Ο συγκεκριμένος περίμενε 
χειροκρότημα;  

Στην τηλεόραση. Κυριακή απόγευμα, εμφανίζεται 
Κύπριος τραγουδιστής. Ερωτήσεις πολύ προσωπικές. Κι 
εκείνος; Αποκαλυπτικός.  Απαντά με τον φυσικώτερο 
τρόπο (!)  

Αφελής ερώτηση: 
Προσδίδει ποιότητα του συγκεκριμένου τούτη η 

καθ’ όλα αρρωστημένη ειλικρίνεια; 
Μορφωνόμαστε λοιπόν;  
Ένα ακόμη. Έλληνας δημοσιογράφος, μόλις 

«εισαχθείς» σε αθηναϊκήν εφημερίδα, περιγράφει χυδαία 
κάποια γεγονότα σχετικά με ιδιότυπους καθηγητές 
Πανεπιστημίου (ντύνονται με δύο τρόπους…). 

Μήπως θα ήταν καλύτερα, κ. Δημοσιογράφε, των 
οχετών τα περιεχόμενα να βρείτε άλλον τόπο να τα 
πετάξετε; 

Έχει παραγίνει το θέμα. Είναι φανερό. 
Κάποιος Ηρακλής ή Θησέας ν’ αναζητηθεί. Για να 

καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία. 
Όζει, κύριοι. Πώς αντέχετε; 
Και κάτι άλλο. 
Τι θα… επακολουθήσει; 
«Ενός κακού μύρια…»; 
Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. 

 
+ ο π.Γ. 


