Αυτή η τρελή παρέα

Γ

εμάτη η Ελλάδα από παρέες. Μια απ΄ όλες είναι αυτή που εμφανίζεται τώρα
μπροστά μας. Περίεργη παρέα· με αγγέλους και καθάρματα. Της είχε δοθεί ο
τίτλος «Ερίτιμος», λίγο-πολύ περιπαικτικά. Σκηνή δράσης της μια πρωτεύουσα
Νομού κάπου στην Πελοπόννησο, εκεί γύρω στο 2014.
Ένας δικαστής ο οποίος φοβάται ακόμα και τις μύχιες σκέψεις του, ένας
φαρμακοποιός με αριστερές ιδέες ακουμπισμένες πάνω του από τα χρόνια όπου
μαθήτευσε σε κάποιο από τα πολλά ευαγή αριστερά ιδρύματα που γέννησε ο τόπος
μας.
Ο Λάκης, ο αδελφός του φαρμακοποιού με τις περίεργες προτιμήσεις. Περίεργες
για όλους τους άλλους, γι΄ αυτόν μια χαρά ήταν.
Η γυναίκα του φαρμακοποιού, παλιά κνίτισα και νυν φανατική αναγνώστρια
περιοδικών ευρείας κατανάλωσης και υποκουλτούρας.
Ο δισυπόστατος παπάς με την παπαδιά του.
Ο μπατσάκος μας, το αδύνατο χλεμπονιάρικο μπατσάκι, ο εργατικότατος(;)
συνδικαλιστής μας με μηδέν ένσημα και πλήρη μισογυνισμό. Μην εξετάσουμε και
την ευφράδεια του· στις δέκα λέξεις οι μισές ήταν το «και», ενώ οι άλλες μισές το
«που».
Ανάμεσά μας η Μαρία! Ω! η Μαρία, αυτή η Θεά του κάλλους. Η οπτασία των
αντρών.
Και τι να πούμε για τον Κώστα, τον μια ζωή υποψήφιο πολιτευτή. Όλοι του
υπόσχονταν μια θέση στη Βουλή, αλλά πάντα έμενε με τον τίτλο του υποψήφιου.
Τελευταίο μέλος της ερίτιμης παρέας ο δασκαλάκος μας. Καταϊδρωμένος, ο
τελευταίος κρίκος της παρέας και τελευταίος ξένος στην πόλη μας.
Η κοινωνική της σύνθεση ανόμοια. Το μορφωτικό της επίπεδο ανομοιογενές, κι
όμως κόλλησε. Οι συγκρούσεις της καθημερινές, αλλά όταν χρειαζόταν η παρέα
έπαιρνε άλλο ύφος, περισπούδαστο, διατύπωνε θεωρίες, αρχές και ιδανικά, άσχετα αν
πολλές φορές δεν ήταν σε θέση να τα εφαρμόσει όλα αυτά.
Ίσως αναγνωρίσετε σε αυτούς τους χαρακτήρες κάποιους δικούς σας φίλους, ίσως
να θυμηθείτε ότι και εσείς μπορεί κάποτε να ήσασταν ένας από αυτούς. Οι
χαρακτήρες υπέστησαν ένα ανηλεές σφυροκόπημα, για να αναγκαστούν να βγάλουν
στην επιφάνεια ό,τι στραβό κρύβεται μέσα τους, τον κακό τους εαυτό, τις ανθρώπινες
παραξενιές τους. Ο καθένας τους και από ένα κουσούρι.
Ας τους απολαύσουμε!

