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Το επταήμερο καραντίνα  

μαντινάδα πάρτι στο Facebook 
 

19 Μαρτίου στις 7:22 μ.μ. 
 

Κώστας Σικαλιάς: 

Μιας και βαρέθηκα όλη την ώρα μέσα, ας γράψω μια μαντινάδα. Όποιος φίλος θέλει μπορεί να 

γράψει από κάτω μια δική του ως απάντηση και έτσι να δημιουργήσουμε ένα νήμα από 

μαντινάδες. Πιστέψτε με, με 3 φίλες μου γράψαμε 2 e-books έτσι. Αρχίζω λοιπόν: 

 

Μέσα σε τούτη την κλεισούρα ο κορωνοϊός θα χάσει, 

γιατί για να μεταδοθεί θέλει παρέα και δράση. 

Και αν δε με πιστεύετε πως λέω αλήθεια για τούτο, 

κρατάω εγώ τη μοναξιά και της υγείας τον πλούτο. 

 

Ελένη Τενεδίου:   

Ο λόγος σου αισιόδοξος μα βάλε μια τελεία  

και είμαστε πολύ κοντά να γίνουμε Ιταλία. 

Οι νέοι εμαζεύτηκαν και κλείστηκαν με θάρρος 

Μα οι γέροντες αλλάλιασαν και θα τους πάρει ο Χάρος! 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη: 

Ωραία η ιδέα σου και με τσιγκλάς να γράψω, 

 "στο σπίτι σας να μείνετε", να λέω δεν θα πάψω. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Οι νέοι παν μαζεύονται εκεί που δεν τους βλέπουν, 

γι αυτό οι ειδικοί για κρούσματα πολλά προβλέπουν. 

Όσο για τα παππούδια και τις γριές που κάνουνε σουλάτσα, 

τους παρακολουθούν κουτσομπόληδες από ψηλή ταράτσα. 

Στο σπίτι όλοι μείνετε, νέοι μα και σεις οι γέροι... 

Η σύνεση αποτέλεσμα καλό στο τέλος θα φέρει. 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μακάρι να 'ναι για καλό, μήπως και πλακωθούνε,  

μαζί όλοι στο σπίτι τους ίσως να μην μπορούνε. 

Να βγούνε κάποιοι θέλουνε, έξω κάπου να πάνε, 

ζόρι μεγάλο έγκλειστοι στο σπίτι τους περνάνε! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Οι Ιταλοί την πάτησαν απ' την ανεμελιά τους... 

Στο μέλλον θα έχουν να το λεν με πίκρα στα παιδιά τους... 

Θα είναι δύσκολο γι' αυτούς να πουν ωμά την αλήθεια... 

Ίσως και να την μπερδέψουνε με λίγα παραμύθια... 

 

Τι γίνεται; Μονάχα εγώ θα γράφω μαντινάδες; 
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Κοπιάστε φίλοι μου και σεις και γράψτε δύο αράδες... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Είδηση δεν το πήρανε ακόμη να κοπιάσουν,  

άμα το μυριστούν ευθύς, την πένα τους θα πιάσουν.  

Να γράψουνε για τον ιό και για την καραντίνα,  

που όλοι χαρτιά ψωνίζουνε και θα τους κόψει η πείνα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κωλόχαρτο αγοράσανε λες και θα είναι όλο στο βεσέ... 

Μα τώρα που ξοδεύτηκαν θα τρων με βερεσέ... 

Θα έχουνε όλοι τους από την πείνα αδυνατίσει, 

και τελικά ο ποπός του κακάκια δεν θα αφήσει... 

Τσάμπα λοιπόν που πήρανε τόσο χαρτί υγείας... 

Τάμα κάλλιο να κάνανε σε εικόνα καμιάς Αγίας... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μπορεί να φτιάξουν πάπλωμα με τόσο χαρτομάνι,  

βέβαια στο πλυντήριο να το βάλουν δεν θα κάνει.  

Ίσως τα μαξιλάρια τους με τούτο να γεμίσουν,  

μα τίποτα δεν πρόκειται στο τέλος να κερδίσουν. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κέρδισαν όλοι αυτοί το βραβείο της ανοιχτής παλάμης... 

Μα δεν πρόκειται να αλλάξουνε ο,τι και να τους κάμεις... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Φαΐ δεν θα 'χουνε να τρων, πήρανε τόσα ρίσκα,  

μα έχουνε κωλόχαρτα, η αποθήκη φίσκα!  

Μυαλό, φίλε μου, δεν πουλούν να πάνε ν' αγοράσουν,  

μα έτσι να κάνουν γύρω τους χαρτί υγείας θα πιάσουν! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Χαρτιά παντού πουλήθηκαν υγείας, πήρανε όλοι... 

Μπορεί ίσως να πεινάσουν, μα θα είν' καθαροί οι κώλοι. .. 

Και αν τυχόν κολλήσουνε κορωνοϊό κανείς τους,  

σίγουρα δεν ντρέπονται δια σκατά οι γονείς τους... 

Θα είναι πεντακάθαροι και οι νέοι και οι γέροι... 

Θα είναι με ένα κωλόχαρτο συνέχεια στο χέρι. . 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Άσματα στα κωλόχαρτα οι ποιητές θα γράφουν  

και κείνοι που τ' αγόρασαν με δαύτα θα υπογράφουν.  

Πίσσα, χαρτιά και πούπουλα, όλα θα έχουν γίνει  

κι ένας σωρός από αυτά στο τέλος θα τους μείνει.  

Ανάμνηση από τον ιό, θα βάλουν στα Μουσεία,  

σε βάθρο ένα κωλόχαρτο να βλέπουν με λατρεία! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Λατρεία και ανάμνηση θα έχουνε τότε όλοι, 

πως μπορεί ιό να κόλλησαν μα είχαν χαρτί οι κώλοι 

και όταν ήταν η ανάγκη τους χαρτί είχαν στο χέρι, 

και παρέμεναν καθαρά πάντα τα απόκρυφα μέρη... 

 

Έτσι περνάει ο καιρός μέσα στην καραντίνα: 

απ' το σαλόνι για το Χωλ και ύστερα κουζίνα. 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μην είσαι όλο παράπονα, που είσαι καραντίνα,  

το σπίτι σου καθάρισε, αρχίνα τη φασίνα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Φασίνα που θα γίνει εδώ μέσα σε λίγες μέρες! 

Ο Τσιόδρας μας το τόνισε, μας έκανε φοβέρες! 

Να είμαστε σχολαστικοί με την καθαριότητα 

και να έχουμε στο χώρο μας απολυμαντικό με ποιότητα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Καλή δύναμη εύχομαι, σκληρή δουλειά προβλέπω, 

περιορισμένοι θα ‘μαστε για μέρες κι άλλες βλέπω!  

Η Άνοιξη στην εξοχή με φούρια έχει φτάσει, 

όμως αυτή την ομορφιά ο κόσμος θα την χάσει.  

Στα σπίτια του θα βρίσκεται κλεισμένος να προσέχει 

και στους αγρούς δεν πρόκειται για εκδρομή να τρέχει!  

Κουράγιο όλοι να 'χουμε και στο Θεό ελπίδα,  

μέρες καλύτερες να 'ρθουν για μας και την πατρίδα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Γι' αυτό σου λέω πως στη ζωή πρέπει να το αντέχεις, 

να είναι χίλια τα βάσανα μα εσύ ελπίδα να έχεις... 

Η Άνοιξη μπορεί και να χαθεί, μα σαν έρθει καλοκαίρι,  

θα εξαλειφθεί και ο ιός λόγω ζέστης με μιας, μαχαίρι... 

Και τότε νέοι, γέροι και παιδιά θα βγούνε στις αλάνες... 

Οι παραλίες θα γεμίσουνε από παιδιά και μάνες... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μα μέχρι τότε υπομονή, στο σπίτι καραντίνα,  

μου είπανε πως άδειασε ακόμα κι η Αθήνα.  

Οίκοθεν όλοι βρίσκονται και δεν περνά η μέρα,  

την καφετέρια νοσταλγούν που παίρνανε αέρα. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Άσε, πολύ πεθύμησα το φρέντο στο Περιστέρι... 

Μα ας είναι, ας σωθούν πολλοί, ελπίδα ας μας φέρει 
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η καραντίνα που πονά τώρα τα σωθικά μας... 

Τα χρόνια που ύστερα θα 'ρθουν θα είναι όλα δικά μας...! 

 

Στο παραθύρι μου θα βγω να δω πώς είναι έξω... 

Με τέτοια άνοιξη θαρρώ να μη βγω δε θα αντέξω... 

Είναι ο ήλιος λαμπερός... Με λούζει με όλο ζέση... 

Μα τούτος ο κορωνοϊός μέσα με έχει δέσει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Τις ώρες σου ευχάριστα, κοίταξε να περάσεις,  

μείνε στο σπίτι ήρεμα, αν θέλεις να γεράσεις.  

Γράψε ωραία ποιήματα, βιβλία να διαβάσεις  

και την μπουγάδα που 'βαλες, πήγαινε για να μάσεις! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μπουγάδα σήμερα εγώ δεν είχα για να βάλω,  

μα βρήκα μια φόρμα μου με ξηλωμένο καβάλο. 

Την πήγα εις την μάνα μου αυτή για να τη ράψει... 

Ελπίζω για αυτή την αποκοτιά μου αύριο να μην κλάψει. 

Επρόσεξα πολύ καλά έξω εγώ σαν βγήκα... 

Και με πολλή την προσοχή στο σπίτι της εμπήκα... 

Έπλυνα τα χέρια με αντισηπτικό με πολύ σχολαστικότητα,  

μείωσα έτσι με τον κορωνοϊό να την κολλήσω την πιθανότητα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αχ, τι τραβά η μάνα σου, που θα της πας την φόρμα,  

πάρε βελόνα και κλωστή και να τη ράψεις όρμα. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τώρα πια η φόρμα ράφτηκε, τελείωσε η αβαρία... 

Άλλη φορά θα την κάνω εγώ αυτή την αγγαρεία... 

 

Φανή Σικαλιά:   

Υπομονή παιδιά μου αγαπημένα. 

Πλέξιμο, κέντημα, γράψιμο, και δεν θα παν χαμένα. 

Σε καραντίνα είμαστε, δεν παίζουμε με τούτα. 

Αν θέλετε στα γενέθλια να σας κεράσω τούρτα. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Να είναι τούρτα φυτική, ζωάκι να μην πειράξουν 

αυτοί που το γλυκό για σένανε θα φτιάξουν... 

Ευελπιστώ τον Ιούνιο λοιπόν να φάω δικιά σου τούρτα... 

Γι αυτό θα κόψω τώρα τα πολλά τα φέρτα και τα σούρτα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ορίστε κι ένα κέρασμα κερδίσαμε ευκόλως,  

ας ήτανε το θέμα μας το χαρτί κι ο κ...λος! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Στις έξι του Ιούνη λοιπόν κέρασμα μας έχει τάξει 

η μάνα μου που γενέθλια θα έχει. Όλα εντάξει… 

Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο ο ιός πως θα έχει χάσει, 

γιατί η μέση από το καθισιό με έχει τώρα πιάσει! 

Δε θέλω ούτε να το φανταστώ πώς μέχρι τότε θα φτάσει 

η καραντίνα να ισχύει που θα είναι ζεστή η πλάση... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Όμορφα που περάσαμε, ας γράψουν τώρα κι άλλοι,   

φίλε μου, για την έμπνευση σ' ευχαριστώ και πάλι! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ευχάριστο το δίωρο, δεν το κατάλαβα καθόλου... 

Αν και κάποια στιγμή η γραφή ήταν του "κώλου"... 

Όχι από πλευράς ποιότητας στη ρήμα επί χάρτου. . 

Απλά επειδή θίχτηκε το θέμα του κωλοχάρτου... 

 

Σοφία Λεμονή:  

 Ήρθα να δώσω το παρόν στην όμορφη παρέα, 

να γράψω τα στιχάκια μου  

σε τούτη την πρωτότυπη  

του Κώστα του αγαπητού την όμορφη ιδέα! 

Δεν θέλω ν' αναφερθώ σε λερωμένους κ..ους. 

Εγώ 'μαι πιο ρομαντική τα λέω με τ' αγέρι, 

την θάλασσα αναπολώ, τ' όμορφο καλοκαίρι. 

Δεν θέλω πια η θάλασσα εμάς να ψάχνει όλους, 

δεν θέλω να την έχουμε χαμένη από χέρι. 

Πάρτε και τα στιχάκια μου που ήδη έχω γράψει 

και μην πολύ ρισκάρετε γιατί  

δεν το χει και πολύ ο κόσμος να χαλάσει! 

Μείνετε στο σπιτάκι σας, δε χάνετε ο κόσμος 

για να περνάτε όμορφα, πάντα υπάρχει τρόπος! 

Χαρείτε τα παιδάκια σας, ζήστε την ξεγνοιασιά τους 

πάρτε σα δώρο τις στιγμές που βρίσκεστε κοντά τους! 

Τι είναι αυτά που κάνετε  

έξω από καφετέριες κι από τα καφενεία. 

Θυμίζετε ωρέ παιδιά 

σφίγγες που χάλασ' η φωλιά 

και τριγυρνούν ολόγυρα ψάχνοντας με μανία! 

Μείνετε στα σπιτάκια σας και κόψτε τα σουλάτσα! 

Δεν έγινε και τίποτα αν δεν σας δει η πιάτσα! 

Το λέω και τ' ομολογώ σ' αυτόν το δύσκολο καιρό, 

να 'χουμε όλοι τσαγανό μα στα κεφάλια μας μυαλό! 

Μείνετε στα σπιτάκια σας, κάντε αυτή τη χάρη 

σ' όσους είναι ευαίσθητοι, σ' όσους είναι σε κίνδυνο, 
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δεν βρίσκεστε σε διακοπές, πάρτε το πια χαμπάρι! 

"Ουδέν κακόν αμιγές καλού!" 

Σε πείσμα τ' άτιμου ιού 

που σαν φρικιό προέκυψε, να μας τρομοκρατήσει, 

μέρα τη μέρα η Άνοιξη γερά θα 'ρθοποδήσει, 

κι ο Ήλιος ο Ηλιάτορας θα μας καλοκαρδίσει. 

Μ' ευλάβεια και σύνεση τα μέτρα αν τηρήσουμε 

όλοι να είστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε 

κανείς μην αρρωστήσει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ωραία μας τα έγραψες, ταιριάζουν τα στιχάκια... 

Ήταν πολλά μα όμορφα, Σοφία, τα λογάκια... 

Πέρασε το απόγευμα, σκυτάλη η νύχτα παίρνει... 

Ποιος ξέρει; Ο Μορφέας όνειρα ωραία ίσως φέρνει... 

Καλό ξημέρωμα, λοιπόν, από την καραντίνα... 

Καλά περάσαμε, ποιητικά, και μόρτικα και φίνα. .. 

 

Σοφία Λεμονή:   

Ας έχουμε ξημέρωμα σε μια νέα δράση 

σαν έρθει η αυριανή κι ο ήλιος θα χαράξει. 

Να έχουμε το ηθικό πάντα ανεβασμένο 

με θάρρος και υπομονή σ' ότι είναι γραμμένο. 

 

Τζέννυ Χαιρετάκη:   

Είμαι και εγώ ένας από εσάς και σπίτι μου θα μείνω.  

Γέλιο, χαρά εγώ πάντα σε όλους δίνω!!! 

 

 

 

 

20 Μαρτίου στις 8:14 μ.μ. 
 

 

Κώστας Σικαλιάς: 

Μαντινάδες λόγω βαρεμάρας από την καραντίνα VOLUME 2. 

Θέμα: Η καραντίνα και οι ανεύθυνοι που ξεχύθηκαν στην επαρχία... 

 

Αρχίζω: 

 

Τι κι αν στην καραντίνα μας έχουνε οι ειδικοί βάλει... 

Ο Ελληναράς στην επαρχία θα πάει να τη βγάλει... 

Της καραντίνας τα δεσμά είναι για τους γενναίους, 

μα η εξοχή και τα νησιά είναι για τους ωραίους 

που έφυγαν και πήγανε παρέα με τα γερόντια... 

Θα ήθελα να σας έχω μπροστά και μια μπουνιά στα δόντια 

να σας φορέσω και εγώ να μείνετε φαφούτηδες.... 
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Γιατί πιστεύω πως το κάνατε εν τέλει όλοι επίτηδες... 

Αν σας πεθάνει η γιαγιά ή ο παππούς μην κλαφτείτε! 

Στον καθρέπτη σας πηγαίνετε μπροστά και αυτομουντζωθείτε! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Θα περιμένω και εσάς τη γνώμη για να πείτε... 

Στης μαντινάδας το χορό ελάτε σεις και μπείτε... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αυτό που ζει ο πλανήτης μας, είναι μια σκέτη τρέλα,   

κάποιοι - όταν μοίραζε μυαλά ο Θεός - κράταγαν ομπρέλα.  

Έτσι καλά δεν σκέφτονται κι ανοησίες κάνουν,  

γιατί ολωνών μας το καλό, πρώτα απ' όλα δε βάνουν.  

Την πάρτη τους μόνο κοιτούν και να καλοπεράσουν,  

ανόητοι, δεν σκέφτονται πως όλα θα τα χάσουν!  

Είν΄ η βλακεία ανίκητη και θέλει άγρια μέτρα, 

 τους κουφιοκεφαλάκηδες να τους χτυπάς στην πέτρα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Είναι όλοι τους ανόητοι αυτοί που ταξιδέψαν 

στην επαρχία και την υγεία από άλλους κλέψαν... 

Την έκλεψαν από τον παππού και τη γιαγιά που ζούνε στα χωριά τους 

και αναγκαστικά θα δουν τα εγγόνια και τα παιδιά τους... 

Μα σαν θα αρρωστήσουνε από τους φορείς του ιού 

και γίνουν θύματα μοιραία του κορωνοϊού 

θα κλαιν και θα οδύρονται οι νέοι που θα τους έχουν χάσει... 

Μακάρι να μην γίνει αυτό και η βλακεία τους να μην πιάσει... 

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν για να σε προφυλάξουν, 

μπορεί για λίγο ή πολύ καιρό τη ζωή σου να αλλάξουν... 

Μην τα ακούς και δεν υπακούς και άλλα εσύ κάνεις... 

Να ξέρεις πως αν χάσουμε, και εσύ πάλι θα χάνεις... 

Μην πας στην επαρχία, στα νησιά... Δομές εκεί δεν έχουν... 

Το μόνο όπλο που έχουνε είναι ότι προσέχουν... 

Και εσύ απρόσεχτε πού πας; Δε βλέπεις την Ιταλία; 

Νεκροί πολλοί και καίγονται χωρίς ούτε λιτανεία... 

Θες τα ίδια και εδώ να γίνουν, να πενθούμε; 

Μείνε στο σπίτι σου και εσύ γιατί πολύ δε ζούμε, 

και αυτό το λίγο το πολύτιμο που ο Θεός μας έχει δώσει 

κοίταξε κακομοίρη μου μην το χάσουμε... Και όσοι 

δεν επιβιώσουνε από τον κορωνοϊό ετούτο, 

φύγουνε από ανεύθυνους και χάσουνε τον πλούτο 

που λέγεται ζωή και χαρά και αγάπη και ευτυχία... 

Μείνετε μέσα και θα την παλέψουμε και αυτή την κακουχία... 

Ο διάολος τους έβαλε στην επαρχία να πάνε 

και τα γερόντια με κορωνοϊό ετούτοι να τους φάνε... 

Κανείς δεν το περίμενε πως θα πεθάνουν τόσοι... 

Πίστευαν πως η νιότη τους από τον ιό θα τους σώσει... 
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Ετούτο το σενάριο δεν είναι μακριά από την αλήθεια... 

Ελπίζω να μην βγει σωστό και σεις ζητάτε βοήθεια... 

 

 

 

 

21 Μαρτίου στις 9:55 μ.μ. 
 

 

Ο Κώστας Σικαλιάς:   

ΝΥΧΤΑ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ VOL3 

 

Κατέβηκα στο σπίτι σου για να σε δω λιγάκι, 

μα ούτε που μου μίλησες μικρό μου Αλικάκι... 

Έψαχνες για να βρεις αντισηπτικό μέσα εις το συρτάρι, 

σε κοίταζα μα σημασία δε μου έδινες, δε μου έκανες τη χάρη... 

Σου είπα: "Έχω αντισηπτικό!" και αμέσως ρίχνεις βλέμμα... 

Ετούτος ο ιός μας φέρνει κοντά και τούτο δεν είναι ψέμα... 

Κατέβηκες, μου μίλησες, μου φόρεσες και μάσκα... 

Σε κέρδισα... Οι αντιστάσεις σου είναι πλέον πιο λάσκα...! 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Αν είναι ζήτημα καρδιάς, ρώτα με για να μάθεις,  

από τα συναισθήματα ίντα μπορείς να πάθεις. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τα συναισθήματα τα ζεις πολύ έντονα στην αγάπη... 

Μακάρι να υπήρχε γιατρειά, ένα καινούριο χάπι... 

Να το 'παιρνες και να ξεχνάς τον πόνο στα σωθικά σου 

και να μπορείς να δέχεσαι μαχαίρια στην καρδιά σου... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Έντονα πάντα να τα ζεις τα συναισθήματά σου  

κι αν τύχει πάλι και "καείς" μη χάσεις την καρδιά σου. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μία καρδιά την έχουμε και αν πολλές είν' οι αγάπες, 

μία αρκεί για να καείς... Καλά φίλε μου τα 'πες... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Την καραντίνα της καρδιάς απόψε πώς να κρύψεις; 

Ήρθαν τ αστέρια χαμηλά, μόνο να μη μ’ αφήσεις. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Δύο καρδιές είναι χωριστά... Και ο ιός και αν τις χωρίζει, 

μέσα τους η αγάπη τους με ζέση τις γεμίζει... 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Η καραντίνα γίνηκε ιό να μην κολλήσεις, 

μα μακριά από εκείνη π' αγαπάς πώς γίνεται να ζήσεις... 

Σε καραντίνα εγώ θα μπω, αγάπη να μη με πιάνει, 

μα έλα που ο διάολος συνεχώς σε πειρασμούς με βάνει... 

Σα βλέπω τα ματάκια σου όταν περιδιαβαίνεις, 

τον ιό της αγάπης μου κολλάς και την υγειά μου παίρνεις... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Ο άντρας ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει 

 και το ποτήρι πριν το πιει με πόνο το γεμίζει. 

Και οι καραντίνες ήρθανε ιούς να πολεμούνε  

και αφορμή μας δώσανε τσίπουρα για να πιούμε. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Το τσίπουρο σα σύμβουλος καλός φίλε δεν είναι... 

Αν την αγάπη καρτερείς, νηφάλιος εσύ μείνε... 

Γιατί αν μεθύσεις και ζαλιστείς και εκείνη που αγαπάς σου έρθει 

μες στο μυαλό και θυμηθείς πως καλά δεν σου συμπεριφέρθει, 

μπορεί να πας και να τη βρεις, να σπάσεις την καραντίνα 

και έτσι μπλεγμένος να βρεθείς με τούτα και με κείνα... 

Η τσικουδιά στους Κρητικούς, το ούζο σε άλλους πότες, 

μας έφερε σε διάθεση για νεράιδες και ιππότες... 

Για αγάπες, για έρωτες ανεκπλήρωτους, για ξόρκια και για μάγια... 

Μα το πρωί σαν ξυπνήσουμε έχουμε χάσει τα χνάρια 

για το που πηγαίναμε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε... 

Τα όνειρά μας έτσι μοναχά, απλά τα αναστέλλουμε... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης:  

Όλα για λίγο μένουνε οι φίλοι όμως κρατούνε 

και με ποτό στο αίμα τους πολλά μπορούν να πούνε. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ποτό δε χρειαζόμαστε φίλε για να τα πούμε... 

Απλά στεγνώνει το στόμα μας και θέλουμε να πιούμε... 

 

Χριστίνα Νάκου:  

Ντιμπέιτ έχετε εδώ;;;; 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Μια ρακή, Χριστίνα μου, θα πιω στο όνομά σου,  

γιατί είσαι φίλη μου μακριά και πίνω στην υγεία σου! 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Είναι μεγάλη μου τιμή, καλό μου παλικάρι.  

Φίλο σαν κι εσένανε δεν έχει καμία άλλη. 



- 12 - 
 

 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Με όλα αυτά επέρασε η ώρα με εμπνεύσεις... 

Ένα καράβι είναι η ποίηση, μπορείς παντού να πλεύσεις... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Όνειρα γλυκά, λοιπόν, καλά μου αγοράκια, 

 νέα μέρα αύριο με μπόλικα μεράκια. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Δεν φεύγει εύκολα η όρεξη να γράφεις μαντινάδες... 

Γλιτώνεις από λάντζα, λάτρα, σίδερο και από δυο μπουγάδες... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Μη γλύφεις, Κώστα μου, με τις μαντινάδες.  

Εγώ επαέ δεν έρχομαι να κάνω τις μπουγάδες. 

 

Κώστας Σικαλιάς:    

Μπουγάδα εγώ δε ζήτησα να κάμεις για εμένα... 

Έτσι κι αλλιώς τα άσπρα με τα σκούρα είναι μπλεγμένα. .. 

Απλά επειδή μίλησες για ημέρα και μεράκια, 

σκέφτηκα πως ο γάμος βράδυ γίνεται και όχι με τα πουρναράκια... 

Οπότε τώρα γράφονται οι καλές οι μαντινάδες, 

που δεν ακούνε ούτε βλέπουνε οι αυστηρές μανάδες... 

Σε τούτο δω το ποστ γράφουμε όλοι με ρίμα. .. 

Να μη συμμετέχεις και εσύ θα ήταν μεγάλο κρίμα... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Τα σκούρα και εγώ τα μπέρδεψα με τ’ άσπρα στη ζωή μου 

και μένει μόνο να σας πω πως είναι επιλογή μου. 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Τιμή μου αλλά έκαψα όλη τη φαιά ουσία.  

Δεν έχει άλλο στίχο και έμπνευση καμία. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τα χρώματα μες στη ζωή δεν είναι σαν της μπουγάδας... 

Αφήνουν σημάδι αν ανακατεύουν σαν εκείνο της ραγάδας... 

Καταλαβαίνω φίλε μου πώς τα έκανες σαλάτα... 

Δεν είσαι όμως και ο μοναδικός που έχασε τη στράτα... 

Πολέμα τον τόν πόνο σου, βρες δύναμη, προχώρα... 

Και όταν γυρίσει ο τροχός θα φέρει και τα δώρα... 

Χριστίνα, φίλη, μην καείς και χάσουμε την τριλογία... 

Κρατά τη φαιά ουσία σου για την φιλολογία… 

Μια μπόρα είναι η ζωή, μια αστράφτει, μία βρέχει... 

Μα η φιλία ή καλή στα δύσκολα αντέχει.... 
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Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Και δώρα είχα και στροφές και χρώμα στη ζωή μου  

κι αγάπες έχασα πολλές απ’ την επιλογή μου.  

Και αν είναι θέλημα Θεού να χάσω κι άλλες δέκα,  

καλύτερα "αγάπη" μου μη ξαναβρώ γυναίκα. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Αν την αγάπη απαρνηθούν όσοι ακόμη ζούνε, 

τότε καλύτερα σα νεκροί να γίνουν, να πενθούνε. 

Γιατί όποιος αγάπη δε γεύεται, ζωντανός αυτός δε λογάται... 

Ακόμα και ο χάροντας ετούτον τον λυπάται... 

 

Μια καληνύχτα θα σας πω, εστέρεψε η γκλάβα. .. 

Μα η ψυχή είναι φλογερή όπως η φρέσκια λάβα... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Είναι στιγμές που νοσταλγώ για αγάπη όταν μιλάνε 

και θέλω πάλι να βρεθώ εκεί που μ’ αγαπάνε.  

Όμως μετά θυμήθηκα με άλλον πως κοιμάται  

και της καρδιάς μου τη φωνή απόψε δε θυμάται. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Πωπω, ρε μάγκα, έγραψες την πιο ωραία ρίμα, 

γι αυτό και γω θα συγχαρώ εσένα έτσι χύμα... 

Αν αγαπάς και σκέφτεσαι και βραδιά δεν κοιμάσαι, 

είσαι στην καραντίνα ο πιο υγιής... Τίποτε μη φοβάσαι... 

 

 

 

 

22 Μαρτίου στις 7:15 μ.μ. 
 

Ο Κώστας Σικαλιάς:   

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ - ΠΑΡΤΥ VOLUME 4 

 

Τώρα που θα μείνουμε όλοι για τον ιό , αχ, μέσα, 

θα βάλω να ακούσω δυνατά τον Μίμη μας τον Πλέσσα... 

Θα είναι μέρες γιορτινές, θα κάνουμε καραντίνα πάρτι, 

μέσα από το διαδίκτυο θα σβήσουμε από το χάρτη 

τον βλαβερό κορωνοϊό και ας πιεστούμε λίγο... 

Κρίμα που ήθελα για το χωριό για διακοπές να φύγω... 

Χαχα, θα τρελαθώ! Θα σκίσω τα μπλε σορτσάκια 

και τα μαλλιά μου τα κοντά θα κάνω κοτσιδάκια! 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μην χάνετε το θάρρος σας, με πίστη προχωρήστε, 



- 14 - 
 

στο σπίτι σας όσο χρειαστεί, με ηρεμία ζήστε! 

Το αίσθημά σας να ’χετε, μια ωραία φροϋλάιν. 

συνέχεια σε εγρήγορση, σε σύνδεση ον λάιν! 

Φίλοι μου, είναι του έρωτα τεράστια η δύναμή του 

και με τον κορωνοϊό θα δείξει την ορμή του! 

Με μάσκα κι αντισηπτικά, πέφτουν οι αντιστάσεις 

κι από μακριά - αν θέλουμε - γίνονται "καταστάσεις"… 

Στιγμή να μην δειλιάσετε, σκληρή κι αν είναι η ώρα, 

τώρα που απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στη χώρα! 

Βαστάτε όλοι σας γερά, κάτω να μην το βάλετε, 

εμείς θα βγούμε νικητές, στιγμή μην αμφιβάλετε! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κοπιάστε φίλοι μου και εσείς και γράψτε μαντινάδες, 

που θα μιλάν για κορωνοϊούς και μέρες αποφράδες... 

Θα λεν και για ελπιδοφόρα από ειδικούς νέα και συμβουλές τους... 

Ελάτε φίλοι μου να γιορτάσουμε τους ιούς και τις γιατρειές τους... 

Μην τον φοβάσαι τον ιό, κολλάει με την παρέα... 

Θα την περάσουμε σπιτικά, μόνοι, και θα είναι ωραία... 

Με το διαδίκτυο συντροφιά και με πολλή τη ζέση, 

θα τον νικήσουμε τον ιό και η πανδημία θα πέσει... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Υπομονή θα κάνουμε, θα σφίξουμε τα δόντια. 

Κι όλοι κουράγιο δίνουμε με τα όμορφα τα λόγια. 

Είναι δύσκολες οι μέρες, όμως εμείς χαμογελάμε. 

Θα τον νικήσουμε το κορωνοϊό και ύστερα θα γελάμε. 

Λίγοι μήνες είναι. Πού θα πάνε; Θα περάσουν! 

Του χρόνου θα τις θυμόμαστε τέτοιες μέρες σαν φτάσουν. 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

 Υπάρχει και ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεις, 

εσύ που για τον επιπόλαιο τη νύφη την πληρώνεις... 

Θα κυκλοφορούμε με αυτό όπου και αν πηγαίνουμε... 

Θα είναι το διαβατήριο εμείς να υγιαίνουμε... 

Χριστίνα καλώς όρισες και εσύ φίλη Ζαχαρούλα... 

Εδώ θα την περάσουμε με ποιητικουβεντούλα... 

Το θέμα είναι πλέον γνωστό που θα το συζητήσουμε... 

Θα κλάψουμε ίσως, μα στο τέλος όλοι μας θα ευθυμήσουμε... 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Σε είδα στο μπαλκόνι σου με μάσκα και με γάντια... 

Σου μίλησα μα εσύ αλλού χάζευες αγνάντια... 

Σου έδειξα με έμφαση το νέο μου ντετόλι... 

Σε έπιασε μια ανατριχίλα σύγκορμη και όλη... 

Μου έγνεψες με νόημα και μου είπες: "Πού το βρήκες;" 

Σου είπα πως είναι από τη δουλειά στη ζούλα κάτι "προίκες"... 
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"Έχεις και άλλα;" ρώτησες, και το μάτι σου αστράφτει... 

"Έχω!" σου λέω "...Και δάνεισα και τον καντηλανάφτη!" 

Ξαφνιάστηκες, με κοίταξες μετά με ένα λάγνο βλέμμα 

και ύστερα με ρώτησες αν λέω αλήθεια ή ψέμα... 

Εγώ σου υποσχέθηκα πως όλα είναι αλήθεια 

και εσύ τάχα με κάλεσες στο σπίτι για βοήθεια... 

Έτσι πέφτουν τα κοριτσόπουλα στου ιού την καραντίνα, 

και ύστερα τα αγόρια την περνάνε όλο μα όλο φίνα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Α, Κωνσταντίνε πονηρέ, τι θα σκεφτείς ακόμα;  

Στο φέησμπουκ σαν κάθεσαι και στου σπιτιού το δώμα;  

Ας όψεται ο κορωνοϊός, που 'μαστε καραντίνα,   

αλλιώς πολλοί θα φεύγανε μακριά από την Αθήνα.  

Μα ο έρωτας είναι παντού κι ας είμαστε στο σπίτι, 

 δυο σπουργιτάκια χτίσανε φωλίτσα στο φεγγίτη!  

Θα κάνουν οικογένεια, θα φέρουν την ελπίδα,  

πως θα 'ρθουν τα καλύτερα για μας και την πατρίδα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Φαντάσου όμως τη σκηνή, φίλη μου Ζαχαρούλα, 

με το Ντετόλ στα χέρια τους ο Τάκης με τη Ρούλα... 

Όνειρα πολλά να κάνουνε για όταν η καραντίνα τελειώσει 

και αν και η γιαγιά και ο παππούς την έχουνε γλυτώσει... 

Δεν είναι τόσο όμορφη και ελπιδοφόρα εικόνα; 

Αυτοί οι δύο είναι ίσως το ζευγάρι του αιώνα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Πράγματι όμορφη σκηνή, χρειαζόμαστε ελπίδα,  

σ' αυτούς τους δίσεκτους καιρούς που ζούμε στην πατρίδα!  

Και σαν στο σπίτι είμαστε, ωραία να περνάμε,  

με στίχους διασκεδαστικούς τους άλλους να κερνάμε! 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Κεράσματα ποιητικά εμείς όλους θα τους τρατάρουμε 

και τους χαλεπούς καιρούς έτσι θα τους κοντράρουμε... 

Από το διαδίκτυο θα αρχίσει η πνευματική επανάσταση, 

χωρίς βαρεμάρα θα την περάσουμε ίσαμε την Ανάσταση... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Ίσως να το θυμόμαστε αυτό και να γελάμε,  

όμως ένα θα σας πω τα βράδια δε κοιμάμαι.  

Μαύρες σελίδες γράφονται στη νέα ιστορία,  

είναι το τίμημα βαρύ κι αυτή είναι η ουσία. 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Η ελευθερία του καθενός δεν σημαίνει μολύνουμε τους άλλους... 
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Μην ακούς τους κακοπροαίρετους και τους δημοσιοπαπαγάλους... 

Θα το περάσουμε και αυτό, αρκεί οι ευάλωτοι να ζήσουν... 

Οι συνωμοσιολόγοι ας το σκεφτούν και λίγο ας ηρεμήσουν... 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Σε μύρισα, μοσχοβόλαγες, σε ρώτησα "Τι είναι;"... 

Μα εσύ απομακρύνθηκες... Μου είπες "Μακριά μου μείνε!"... 

Ύστερα μου απάντησες "Το αντισηπτικό, μωρό μου!" 

Και εγώ εγέλασα γοερά μέχρι το έντερό μου... 

Γιατί πολύ με ερέθισε ετούτη η οσμή σου... 

Μου έφερε επιθυμία λάγνα πολύ για το ζεστό κορμί σου... 

Σε άρπαξα, σε φίλησα! Τίποτα δε με μέλλει... 

Αρκεί το γυναικάκι μου εμένα να με θέλει...! 

 

Τι γίνεται; Μόνο εγώ θα γράφω μαντινάδες; 

Οι υπόλοιποι είστε πολυάσχολοι, μπαμπάδες και μανάδες; 

Για ελάτε και εσείς στο πάρτι αυτού του τοίχου, 

για να ξορκίσουμε τον ιό στην ποιότητα του στίχου...! 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Έλα κράτα λίγο τον Άγγελο να δούμε αν θα σε αφήνει. 

Όλη μέρα σήμερα «μαμά θέλω παιχνίδι». 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ο Άγγελος μπορεί απλά να κάτσει να ζωγραφίσει 

και τη μαμά του στο ταμπλό να γράψει να αφήσει... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Ποντιακό ανέκδοτο αυτό κλαίω από τα γέλια. 

Όλη την μέρα ακούω «μαμά μου να παίξουμε έλα!» 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τι κρίμα που ο Άγγελος δεν σε αφήνει σε ησυχία, 

να γράψεις μαντινάδες εδώ με έμπνευση μαγεία... 

Αλήθεια για τον νεαρό τον Μάγο σε αφήνει; 

Τότε στη μάνα για να γράφει την πάσα της την δίνει; 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Θα σου έρθει κάποτε η έμπνευση και για αυτό να γράψεις... 

Αρκεί την όρεξη μη χάσεις και να ελπίζεις να μην πάψεις... 

 

Ήρθε και το γραπτό το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία... 

Ακούστηκε από εδώ μέχρι και την Ασία... 

Αν είναι φίλε δυνατόν από τον κορωνοϊό να ζήσεις, 

αλλά από το μήνυμα αυτό και από καρδιά να σβήσεις... 

 

Καληνυχτώ σας φίλοι μου... Ευχάριστη η παρέα σας... 
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Μέσα από την ποίηση έμαθα και τα νέα σας... 

Ας είμαστε όλοι καλά και ας μας κλείνουν μέσα... 

Το μήνυμα τους ξεκάθαρο. Ελπίζω να έχουν μπέσα... 

 

Σοφία Λεμονή: 

Σήμερα νιώθω ευαίσθητη, θέλω πολύ να κλάψω. 

μα είπα λιγάκι να σταθώ δυο λόγια να σας γράψω. 

Με ζώνει ένα μούδιασμα, μου σφίγγει τους κροτάφους. 

Έτσι συμβαίνει στους σεισμούς, στου έρωτα τα δράματα, 

σε καταιγίδες άγριες και σε σκληρούς θανάτους. 

Είναι λιγάκι ζοφερό να 'σαι παγιδευμένος, 

μ' αισθήματα πρωτόγνωρα να στέκεις σαστισμένος. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κράτα γερά το συναίσθημα, Σοφία, να μην κλάψεις... 

Καλύτερα που ήρθες εδώ στιχάκια για να γράψεις... 

Μπορεί ο περιορισμός να μας λίγο τρελάνει, 

σκέψου όμως πόσο καλό σε άλλους θα έχει κάνει... 

Εξάλλου ο Έλληνας ελεύθερος ήταν και είναι στο πνεύμα... 

Ζυγούς πολύ χειρότερους τους πέταξε με ένα νεύμα... 

Οπότε κάνε υπομονή, να φύγει αυτή η φάση... 

Ο ιός να ξέρεις σύντομα από όλους μας θα χάσει...! 

 

Σοφία Λεμονή:   

Δεν νοιάζομαι για σουαρέ ούτε για τις εξόδους, 

αντέχω να μην συναντώ τους άλλους τους ανθρώπους. 

Την αγαπώ την μοναξιά, την έχω για οικεία, 

άλλο ' ναι αυτό που 'πιθυμώ που δίνω σημασία. 

Να βλέπω τα εγγόνια μου, σ' αυτό δίνω αξία. 

Αυτά σας λέω, φίλοι μου, άλλο δε συνεχίζω, 

σας στέλνω τις ευχούλες μου για το καλό ξημέρωμα 

και σας καληνυχτίζω!. 

 

 

 

 

23 Μαρτίου στις 7:54 μ.μ. 
 

Ο Κώστας Σικαλιάς:   

ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ - ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΠΑΡΤΥ VOLUME 5. 

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ!!!!!! 

 

Αρχίζω: 

 

Οι μαντινάδες βοηθούν να περάσει η ώρα μες στο σπίτι... 

Να' ναι καλά οι Κρητικοί και ολάκερη η Κρήτη! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ωραία η ιδέα σου, φίλε, για μαντινάδες,   

βαρέθηκα ολημερίς να βάζω πια μπουγάδες! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Όσες μπουγάδες και να βάλεις και όσα ρούχα και να πλύνεις, 

αν μαντινάδα δεν ειπείς, ντουβάρι θε να μείνεις... 

Γιατί ακονίζεις το μυαλό όταν γράφεις στιχάκια, 

καθώς περνάς και όμορφα τα βαρετά βραδάκια... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μια μαντινάδα είναι του νου καλή δοκιμασία,  

στην καραντίνα που 'μαστε μην πέσει αφασία!  

Να γράψουμε με έμπνευση, ωραίες μαντινάδες,  

φτιάξε τε και για κέρασμα στο σπίτι λεμονάδες! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κόντρα στους χαλεπούς καιρούς με το μυαλό δουλεύουμε, 

το στύβουμε, το τρίβουμε και για ποίηση το παιδεύουμε... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Φάρμακο είναι η ποίηση για όποιον την κατέχει,  

το πιο σπουδαίο όπλο του ο ποιητής το έχει!  

Είναι η πένα του χρυσή και το κακό απαλύνει,  

με στίχους του να προσπαθεί κουράγιο να μας δίνει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ποιητικά τη βγάζουμε κι όλο πληκτρολογούμε... 

Φαίνεται κάρμα μας ήτανε σε καραντίνα να μπούμε... 

Γράφουμε ολημερίς τους στίχους μας σαν να μην έχουμε αύριο... 

Μακάρι και να μην συμβεί σε κανέναν μας το μακάβριο... 

Έκανα την μπουγάδα μου, πήγα και για τα ψώνια... 

Άλλο δεν έχω πια να κάνω στου κορωνοϊού τα χρόνια... 

Καλά που μαντινάδες βρήκαμε να γράψουμε και σήμερα... 

Να χαλιναγωγηθούν τα ήθη μας, να γίνουνε πιο ήμερα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μπράβο σου, Κωνσταντίνε μου, είσαι νοικοκυρόπαιδο  

κι ας νιώθουμε πως είμαστε κλεισμένοι σε στρατόπεδο! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Στρατόπεδα γινήκανε οι πόλεις, τα χωριά μας... 

Ελπίζω να ζήσουμε όλοι μας να λέμε στα παιδιά μας... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Είν' εμπειρία μοναδική, που καραντίνα μπήκες,  

μα είναι, φίλε, πρωτόγνωρες και τούτες οι συνθήκες! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Η καραντίνα έγινε τάχα να μην νοσήσουμε, 

μα δίχως μαντινάδες εμείς το διπλανό θα βρίσουμε... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Λες; Μα τι φταίει ο γείτονας, ο διπλανός ν' ακούσει;  

Γράψε στίχους καλύτερα για έρωτα, για πούσι!  

Γράψε και για τη μοναξιά που κάποιους έχει ζώσει,  

μακάρι γρήγορα όλο αυτό, φίλοι μου, να τελειώσει. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Φαρμάκι μας ποτίσανε που δε γιατρεύει τον ιό... 

Σαν Χιώτες μας καταντήσανε να βγαίνουμε δυο-δυο... 

 

Ο γείτονας καλά θα κάνει 

με ανοιχτό παράθυρο να μην κλάνει. (Άσχετο) 

Γιατί τον ακούμε και όταν ρεύεται 

και η έμπνευση με την αηδία μπερδεύεται... 

   

Ο γείτονας μου μοναχός δεν είναι, έχει γυναίκα... 

Κοιμούνται κάθε βράδυ από νωρίς, από τις δέκα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Α, με τις κότες πέφτουνε, για ύπνο οι γειτόνοι,  

πάλι καλά που είναι δυο, κακό να είναι μόνοι.  

Και αν απ΄ το παράθυρο, ακούγεται να κλάνει,  

ο γείτονάς σου, φώναξ' του: «Ε, μπάρμπα-Γιάννη, φτάνει!» 

 

Κώστας Σικαλιάς: 

Κλάνει όλο και ρεύεται, 

καθόλου αυτός δεν ντρέπεται... 

Και η γυναίκα του παράθυρα ανοίγει, 

γιατί όλο η μυρωδιά την πνίγει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Τι θα τραβάει η καψερή, φασόλια να μην φτιάχνει,  

γιατί μετά παράθυρα να πάρει αέρα ψάχνει.  

Και υποφέρει η γειτονιά απ' τις "αναθυμιάσεις",  

αχ, μπάρμπα-Γιάννη πρόσεχε που θες όλο να κλάσεις! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Φαντάζομαι στο κρεβάτι του ο μπάρμπα-Γιάννης σαν θα κλάνει, 

τη γη κάτω από τα πόδια της η γυναίκα του θα χάνει... 

Και όσο για τα χρόνια της που μαζί του έχει χάσει, 

θα ήθελε πολύ αυτή να βρει σε άλλη κλάση 

άντρα που να είναι με τρόπους καλούς, με γαλλικά και πιάνο... 
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Θα συλλογιέται η άμοιρη: Τώρα με αυτόν τι κάνω; 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ο μπάρμπα-Γιάννης έτυχε λαχείο στην κυρά- Φρόσω,  

κι όταν την κλάνει σκέφτεται: "στη μούρη θα του χώσω  

δυο φάσκελα να χαίρεται ο τρελό-πισινός του,  

ρεζίλι που μας έκανε, γελάει ο διπλανός του.  

Αχ, ο νοικάρης τι τραβά, ν' ακούει τις πορδές του,  

σαν τον Αννίβα που εφορμά μαζί με τις ορδές του!" 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τέτοια λαχεία δεν θα βρεις, παρά σε τζάκποτ μονάχα... 

Ο μπάρμπα-Γιάννης από συνοικέσιο να τήνε πήρε τάχα; 

Και αυτή δεν τόνε κοίταζε καλύτερα από πίσω 

όταν αυτός "Στα μουλωχτά..." έλεγε "...θα την αφήσω", 

όταν εσυναντιόσαντε κάτω από το φεγγάρι; 

Άραγε δεν τον πήρε μυρωδιά και να γλυτώσει το τομάρι 

της, που τώρα πια γυρνάει με μία μάσκα 

και σαν τον μηχανόβιο λιμπίζεται μια κάσκα; 

 

Οι Κρητικοί διδάξανε τις μαντινάδες στην Ελλάδα... 

Εμείς οι υπόλοιποι θα ανάψουμε σε αυτούς μία λαμπάδα... 

Γιατί μπορούμε και εκφραζόμαστε ποιητικώς και με ρίμα... 

Έτσι ο χρόνος μας κυλά χωρίς να χαλάμε και χρήμα... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Έχω και ένα μάγο που θέλω εγώ να γράψω. 

Άραγε έμπνευση θα βρω να κάτσω να αράξω; 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κομμάτι μουσικό να μας αφιερώσεις, 

και κοίτα και τον γιο λιγάκι να τον στρώσεις... 

Να σε αφήνει με φίλους σου στιχάκια να σκαρώνεις... 

Το χρόνο σου εποικοδομητικά και εσύ να τον σκοτώνεις... 

Τώρα με την καραντίνα χρόνο έχεις πιο πολύ... 

Ξεδιάλυνε την έμπνευση που τώρα είναι θολή... 

     Οι Μάγοι επετρώσανε στων νεραϊδών τη θώρη... 

Οι δράκοι γίνηκαν σκιές και πέταξαν σε όρη... 

Εσύ τη δικιά σου έμπνευση θα βρεις, γλυκιά Χριστίνα... 

Αρκεί για γράψιμο και εσένα να σε πιάσει η πείνα... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Τι καλοί που είστε και μου δίνετε κουράγιο! 

Αγάπη δίνετε και πίστη στου ονείρου το ναυάγιο. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Και μέσα σε όνειρα μπορείς πλοκή εσύ να χτίσεις... 



- 21 - 
 

Αρκεί το Μορφέα μια βραδιά να σε πάρει να αφήσεις... 

Θα ταξιδέψεις τότε αιθέρια σε ένα άλλο κόσμο... 

Πού ξέρεις; ίσως μπορεί και να μυρίσεις δυόσμο... 

Νύχτα με νύχτα θα γλυκαθείς. Θα θες και να τα γράψεις... 

Οπότε τότε σιγά-σιγά την τριλογία θα "ράψεις"... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης:  

Αν ναυαγήσει η βάρκα σου θα μπλέξεις σε μπελάδες,  

όμως να είσαι σίγουρη οι επιλογές χιλιάδες.  

Σε μια σανίδα να πιαστείς να φτάσεις στη στεριά σου  

και από εκεί κοντά θα δεις ξανά τα όνειρά σου. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τα όνειρα χτίζονται στον ύπνο... 

Για το μυαλό είναι ένα δείπνο... 

Και σαν ξυπνάς και τα θυμάσαι, 

θα ήθελες και άλλο να κοιμάσαι... 

Κράτα τα όνειρα, λοιπόν, 

για πονοκέφαλο πάρε ντεπόν... 

Και για το Μάγο το σπαθί 

που δίπλα σε δράκους θα σταθεί... 

Και για τα κακά φαντάσματα, 

που είναι δόλια πλάσματα, 

κράτα μενταγιόν στο χέρι 

και προστάτεψε το ταίρι... 

 

Χριστίνα Νάκου:   

Εγώ τώρα τι να πω για τα λόγια που το στόμα σας χαρίζει; 

Γεμίζει θάρρος η καρδιά και χρόνο άλλο δεν σκορπίζει. 

Νιώθω τόσο τέλεια με εσάς όλη την ώρα. 

Ξεχάσαμε τον κορωνοϊό, ταξιδέψαμε στην Χώρα. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Έμπνευση με την έμπνευση του καθενός διαφέρει... 

Κανείς πώς στο μυαλό θα βγει εν τέλει δεν το ξέρει... 

Η ποίηση είναι σαν τη μουσική, απέραντη θάλασσα είναι... 

Εσύ στην ρότα την αληθινή και τη δική σου μείνε... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ωραία που περάσαμε κι απόψε, Κωνσταντίνε,  

να 'σαι καλά και έμπνευσης τις αφορμές σου δίνε!  

Σ΄ ευχαριστούμε, φίλε μας, τι όμορφη παρέα,  

καλό βράδυ σου εύχομαι, περάσαμε ωραία! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ωραία ήταν για όλους μας η ποίηση και το μέτρο... 

Γλυτώσαμε και σήμερα συνάντηση με τον Πέτρο 
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τον Άγιο, που τον Παράδεισο φυλά κακοί για να μην μπούνε... 

Οι φίλοι μας αν τα διαβάσουνε καλά λόγια θα πούνε... 

 

Νικόλας Παπαχρυσανθάκης: 

Μια καληνύχτα θα σας πω και εγώ και η Χριστίνα, 

λίγο πριν σβήσουνε ξανά τα φώτα στην Αθήνα. 

 

 

 

 

24 Μαρτίου στις 7:58 μ.μ. 
 

 

Ο Κώστας Σικαλιάς:   

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΠΑΡΤΥ VOLUME 6 KAI ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ 

 

Έχουμε και λέμε: 

 

Της καραντίνας το κελί είναι για τους γενναίους... 

Ο κορωνοϊός χτυπά τους γέρους, όχι τους νέους... 

Γι' αυτό κλειστείτε σπίτι σας και υπομονή να κάνετε... 

Αν σπάσει το μέτρο να ξέρετε πως το παιχνίδι χάνετε... 

Περάσανε οι στιγμές, περάσανε οι ώρες... 

Νέα κρούσματα ακούστηκαν σε πάμπολλες τις χώρες... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αχ, Κωνσταντίνε, δυστυχώς, χτυπάει και τους νέους,  

ο φονικός κορωνοϊός, που ’καναν τους γενναίους  

και μέτρα δεν λαμβάνανε, δεν πρόσεχαν καθόλου,  

μα πρόκειται για έναν ιό, θα 'λεγα του Διαβόλου! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Οι νέοι μέσα δεν κάθονται, τους τρώει για βόλτα έξω... 

Αν κάποιος γνωστός μου νοσήσει από τον ιό, εγώ δε θα το αντέξω... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ας μαζευτούν στο σπίτι τους, δεν είναι για παρέα,  

και να κοιτάνε να περνούν και μόνοι τους ωραία! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Έχουνε την τεχνολογία αυτοί για να την βρουν τη λύση, 

αλλά δεν τους αφήνει ο διάολος ο πισινός τους να καθίσει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μα άμα δεν προσέξουνε, ποιος θα τους βοηθήσει;  

Για τον ιό δεν βρέθηκε ακόμα κάποια λύση! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Ο ιός είναι ανθεκτικός, φάρμακο δεν υπάρχει... 

Η θεραπεία είναι βελονιά σε ένα δεμάτι στάχυ... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Γι' αυτό και θέλει προσοχή, κυρίως απ' τους νέους,  

να πάψουνε να κάνουνε συνέχεια τους γενναίους. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Πριν λίγο έμαθα πως μια μητέρα σαραντάρα 

πέθανε από τον κορωνοϊό και άρα 

θα πρέπει να προσέχουνε και οι νέοι μην κολλήσουν... 

Δεν είναι σίγουροι και αυτοί αν θα πεθάνουν ή ζήσουν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Άγνωστο το πως κόλλησε η άτυχη μητέρα,  

για τους δικούς της ήτανε μια αποφράδα μέρα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Πένθος βαθύ στην Καστοριά... 

Ελπίζω τέτοια να μην δούμε και στο Μοριά... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Πάλι μην ξανακούσουμε ανθρώπους να 'χουν φύγει,  

μα το μοιραίο όσοι ασθενούν να έχουν αποφύγει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μακάρι να είναι η τελευταία... 

Μα η νόσηση δεν είναι απευκταία... 

 

Άσε πάλι με τον κυρ Γιάννη... 

Όλο κλάνει... Όλο κλάνει...! 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Τι πρόβλημα στη γειτονιά έχετε με το Γιάννη, 

ο δυστυχής τρώει όσπρια γι' αυτό συνέχεια κλάνει; 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Δεν ξέρω η κυρά-Φρόσω τι τον ταΐζει, 

πάντως η κλανιά του όλο μυρίζει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μα και αυτή η άμοιρη, της έτυχε λαχείο!  

Πού άραγε τον γνώρισε; Μήπως σε κάποιο ωδείο; 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Σε ωδείο θα τον είχε καταλάβει, 
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όταν την πρώτη στα μούτρα θα είχε λάβει... 

Μάλλον σε συνωστισμό, σε κανένα μαγαζί... 

Πώς την πάτησε έτσι η χαζή; 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Θα ήταν της μοίρας της γραφτό γάμος με τον κυρ-Γιάννη,  

που να 'ξερε πως συνεχώς ο άντρας της θα κλάνει; 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μα δεν περίμενε λιγάκι να τον γνωρίσει; 

Αφού όλο κλάνει, θα τον είχε μυρίσει...! 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μπορεί να μην αέριζε στα διάφορα σαλόνια  

ή ίσως και να έβαζε με τόνους την κολόνια! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Θα ήτανε προσεκτικός και δε θα βγήκε βρώμα... 

Μα δεν τον πήρε μυρωδιά σαν ήταν κάτω από το στρώμα; 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αν είχε πάρει μυρωδιά όλη αυτή τη βρόμα,  

αντί για γάμο θα 'τανε τώρα αυτός στο χώμα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Τα θέλει όμως και ο κώλος της... Κρεμμύδια στη σαλάτα του βάζει 

και όταν ο έρμος πέρδεται, τη βρώμα όλη βγάζει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μα σαγανάκι φαγητό του έφτιαξε τα μύδια  

και έριξε ως φαίνεται ένα κιλό κρεμμύδια! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Άσε που φτιάχνει και σκορδαλιά, τα σωθικά του καίει 

και ο καημένος καίγεται και όλο το βράδυ κλαίει... 

Μπορεί βέβαια επίτηδες να του το κάνει τούτο, 

μπας και εκείνος αλλάξει συνήθειες και φάει κανένα φρούτο... 

Γιατί με φρούτα από όσο ξέρω κανείς δεν έβγαλε αέρια... 

Σκέφτομαι βέβαια μήπως έχει και δυσεντέρια... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Τα φρούτα δεν πειράζουνε, αέρια δεν φέρνουν,  

τα σύκα όμως, φίλε μου, του δίνουνε και παίρνουν!  

Όποιος με μέτρο τα γευτεί, πρόβλημα δεν θα έχει,  

μα όποιος φάει μπόλικα στον καμπινέ θα τρέχει! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Τα σύκα στέλνουν καμπινέ, μα αέρια δε φέρνουν... 

Κάτι γειτόνισσες για δυσκοιλιότητα από ότι μου είπαν τα παίρνουν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ήξερα τα δαμάσκηνα κάνουν για τους δυσκοίλιους,  

μα ο κυρ-Γιάννης έβαλε κάτω ανθρώπους χίλιους!  

Κι η κυρά-Φρόσω η δύσμοιρη, άλλο δεν τον αντέχει,  

τους δρόμους παίρνει όταν μπορεί, ακόμα κι όταν βρέχει! 

 

Φίλοι δεν συμμετέχουνε άλλοι στις μαντινάδες,  

θα βάλανε, όπως φαίνεται, βραδιάτικα μπουγάδες! 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Ποιος ξέρει; Ίσως δεν έχουν έμπνευση σήμερα για να γράψουν... 

Μπορεί και τα εσώρουχα που σκίστηκαν να κάθισαν να ράψουν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Δυο στίχοι χρόνο λιγοστό απαίτηση τον έχουν,  

μετά να ράψουνε βρακιά αν θέλουνε ας τρέχουν! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μπορεί και να τους έχει επηρεάσει αρνητικά η καραντίνα... 

Μην κοιτάς που εμείς την περνάμε μέσα εδώ πιο φίνα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Έτυχε και οι Μούσες μας σε έμπνευση βρισκόντουσαν,  

αλλιώς μπορεί απ' το κλείσιμο και κείνες να βαριόντουσαν. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Σίγουρα... Είμαστε τυχεροί που οι Μούσες δεν κοιμούνται 

και να μας επισκεφτούν αυτές τις μέρες το θυμούνται... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Άμα έρχεται η έμπνευση σαν το ποτάμι μοιάζει,  

που αέναη έχει ροή και ομορφιά μου βγάζει,  

σε στίχους σαν να τραγουδώ και το απολαμβάνω,  

παιχνίδια με την πένα μου και με τους φίλους κάνω! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Έτσι είναι η ποίηση, Ζαχαρούλα μου, με λουλούδι μοιάζει 

και όταν κοντά της βρεθείς και εσύ στη μύτη ευωδιάζει... 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Του κυρ-Γιάννη άραγε οι βράκες του να σκίζονται 

όταν τα κωλομέρια του ολημερίς αερίζονται; 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη: 

Καινούργια ραπτομηχανή πήρε στην κυρά Φρόσω,  

«αλλιώς», του είπε, «τα βρακιά δεν θα σου τα μπαλώσω!» 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Ε βέβαια, με τόσο πορδοκλανίδι, 

το έχει κάνει ήδη... 

Και μεταξωτές κλωστές έμαθα πως του έχει ζητήσει, 

αλλιώς αμπάλωτα τα σκισμένα του βρακιά θα του αφήσει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Με όποια κλωστή τα έραψε, πολύ αντοχή δεν είχαν,  

πάλι ανοίξαν τα βρακιά κι οι πισινοί εξείχαν! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ναι, ναι...! Σου λέω ήταν πολύ γερές κλανιές... Τα εσώρουχα δεν αντέχαν... 

Οπότε για μεταξωτές κλωστές αναγκαστικά αυτοί τρέχαν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Στο εμπορικό που πήγανε κλωστές να αγοράσουν,  

πήρανε το απόθεμα μήπως και δεν τους φτάσουν! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Και τώρα με την καραντίνα να δεις πόσα κωλόχαρτα πήραν... 

Τον πανικό στους υπόλοιπους μόλις τους είδαν σπείραν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Κάποιοι τους φωτογράφησαν σε μια χαρτοαποθήκη,  

πήραν πολλά, δεν θα χωρούν, είναι μικρό το σπίτι! 

Στο τέλος δεν θα έχουνε τίποτα στο τραπέζι,  

για φαγητό, μα ο άντρας της θα' χει χαρτί να... χέζει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Φαντάσου να είχαμε πόλεμο, σε δημόσιο χώρο να είχαμε καταφύγει, 

και του κυρ-Γιάννη δυο τρεις καλές να του είχανε ξεφύγει... 

Είναι μικρό το σπίτι τους, όντως, και δε χωράει... 

Μα η κυρά-Φρόσω χατίρι του κυρ-Γιάννη της ποτέ δεν του χαλάει... 

 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Στο καταφύγιο αν έφευγε του Γιάννη ένα αέρι,  

ο κόσμος θα φοβότανε, βόμβα είναι; Ποιος ξέρει; 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ο κόσμος θα φοβότανε μήπως ήταν αερίου μπόμπα, 

και θα έβγαινε έξω μην πνιγεί... Θα άφηνε και σόμπα, 
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και θέρμανση και ασφάλεια προκειμένου να γλυτώσει... 

Φαντάσου η ισχύς της κλανιάς του είναι πόση... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αν έκρηξη γινότανε και ήταν από σόμπα,  

αέρια δεν θα έβγαζε σαν μια κλανιά ή μπόμπα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Σου λέω είναι τόσο ισχυρή που αναίσθητο σε αφήνει... 

Και επανερχόμαστε στο ερώτημα: Η Φρόσω τι του δίνει;;;; 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μάλλον φακές αγόρασαν, φασόλια και ρεβίθια,  

αέρια πως δεν φέρνουνε ήτανε παραμύθια.  

Η Φρόσω το κατάλαβε σαν χώνευε ο κυρ-Γιάννης,  

"Θα σε χωρίσω, άτιμε, πάψε πια να με κλάνεις»,  

του είπε και απηύδησε, δεν άντεξε η γυναίκα, 

ο άντρας της αέριζε συνέχεια ως τις δέκα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Φταίει και αυτή που ο κυρ-Γιάννης κλάνει... 

Τα φαγητά είναι κλανερά και εκείνη όμως τα κάνει... 

Ας τον γευτεί λοιπόν και αυτή τον κλανερό τον άντρα, 

και μη μας κάνει παράπονα σαν συναντιόμαστε στη μάντρα... 

Ναι...! Όλο παράπονα κάνει στη μάνα μου πως ο κυρ-Γιάννης κλάνει... 

Εκείνη κρατιέται βέβαια και τα γέλια δεν τα βάνει... 

Φαντάσου πόσοι στη γειτονιά για τις κλανιές του ξέρουν... 

Οι γείτονες άλλο δεν μπορούν και από αυτό υποφέρουν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Καλέστε την Ασφάλεια συστάσεις να του κάνουν,  

σαν τον κυρ-Γιάννη δυστυχώς πολλοί ακόμα κλάνουν!  

Και τι να κάνει η μάνα σου με την κυρία Φρόσω,  

"μήπως το αερόθερμο θέλεις να σου δώσω;"  

της λέει με κατανόηση , "το Γιάννη να βοηθήσει,  

και τις αδέσποτες κλανιές ίσως να σταματήσει;" 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Κλείνοντας θα ήθελα όλους σας να ευχαριστήσω, 

και χαίρομαι που τελικά σκέφτηκα ετούτο δω να στήσω... 

Με μαντινάδες έξι μέρες πέρασαν χωρίς να το καταλάβω... 

Μπορεί ίσως και αύριο να το επαναλάβω... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Η Πολιτεία κι αν διέταξε: "στο σπίτι σου για μείνε",  

εμείς ωραία περάσαμε κι απόψε, Κωνσταντίνε! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Πολύ ωραία ήτανε, φίλη μου Ζαχαρούλα... 

Μας διάβασε και επαίνεσε και η φίλη σου η κ. Σταυρούλα... 

 

Σοφία Λεμονή:   

Ήθελα να ‘μουνα κι εγώ στην όμορφη παρέα 

να γράψω τα στιχάκια μου και να περνάμ' ωραία. 

Μα δεν είχα διάθεση, γυρεύω ηρεμία. 

Θέλω να διαχειριστώ αυτήν την τρικυμία. 

Όμως σας παρακολουθώ γιατί καλό μου κάνει, 

μου φτιάχνετε διάθεση 

κι ας χώνονται ανάμεσα 

οι μυρωδιές του Γιάννη! 

Θέλω να είστε σίγουροι πως όλα τα διαβάζω, 

την όμορφη παρέα σας εγώ δεν την αλλάζω! 

 

 

 

 

25 Μαρτίου στις 7:31 μ.μ. 
 

Ο Κώστας Σικαλιάς:   

Και, ναι, έφτασε η ώρα!!! 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΠΑΡΤΥ VOLUME 7 

 

Μια εβδομάδα συμπληρώθηκε!!!! 

 

Αρχίζω: 

 

Στην καραντίνα μείναμε μονάχοι εις το σπίτι, 

μα έχουμε συντροφιά μας τεχνική ποιήσεως απ' την Κρήτη... 

Καθόλου δεν πτοούμαστε, μία βδομάδα τώρα... 

Γράφουμε μαντινάδες εμείς, για όλους εσάς δώρα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μακάρι όλοι οι φίλοι μας να γράψουν μαντινάδες,  

ωραία να περάσουμε στο σπίτι τις γιορτάδες. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Γιορτάδες μέρες μα ατονούν λόγων των περιορισμών... 

Αλλά το διαδίκτυο αναδείχτηκε αρωγός των θείων δεσμών... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Κάτω να μην το βάλουμε και όχι στη μιζέρια,  

τούτες τις δύσκολες στιγμές ας βλέπουμε τ' αστέρια.  
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Θα καθαρίσει ο ουρανός, πάλι έξω θα βγούμε.  

Με φίλους και με συγγενείς να ξανανταμωθούμε! 

 

Κώστας Σικαλιάς: 

Στη ζούλα πήγα πατρικό και με χαρτί στο χέρι... 

Αλλού δεν πάω, απαγορεύτηκαν οι βόλτες μου μαχαίρι... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Χαρά μεγάλη οι γονείς θα κάνανε που πήγες  

κι εσύ πολύ θα χάρηκες που τους δικούς σου είδες! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Το χάρηκα που βρεθήκαμε αλλά δεν τους ασπάστηκα... 

Απλά ωραίες οικογενειακές στιγμές μαζί τους εγώ μοιράστηκα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Χρειάζεται, φίλε, προσοχή, να δούμε τι θα γίνει,  

πολύ κοσμάκη η μοναξιά στο σπίτι του τον πνίγει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Θα κάνουμε όλοι υπομονή και μέσα θα κλειστούμε, 

μέχρι το κακό να καταλαγιάσει και άσπρη μέρα να δούμε... 

 

Α...! Δε σας έγραψα για τον κυρ Γιάννη που όλο κλάνει... 

Όταν βγαίνει έξω γάντια και μάσκα πάντα βάνει... 

Άραγε κάτι και πίσω του αν μπορούσε να φορέσει... 

Κάτι που να μην τον εμποδίζει, να είναι γύρω από τη μέση... 

Έτσι όταν πορδές αμολά σε μας να μη μυρίζουν, 

και οι γείτονες τον καψερό πλέον να μην τον βρίζουν... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αμάν αυτός ο γείτονας, το στίγμα του θ' αφήσει,  

όλοι θα περιμένουνε το πότε θα πορδίσει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ναι, πέρδεται, βρε, συνεχώς και αέρια όλο βγάζει... 

Ακόμη όμως δε βρέθηκε το κακό από πού πηγάζει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μα, Κωνσταντίνε το ρωτάς; Τα όσπρια θα φταίνε!  

Αέρια του φέρνουνε και το στομάχι καίνε!  

Η κυρά Φρόσω απρόσεχτη αυτά του μαγειρεύει  

και το έντερό του ύστερα πυρρίχιο χορεύει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό... Και με το κρέας κλάνει... 

Ειδικά και με το κοκκινιστό, η πέρδευση τον πιάνει... 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη: 

Στιφάδο αν είναι το φαΐ, είν' σαν να καίει σόμπα,  

το έντερό του γίνεται μια εν δυνάμει μπόμπα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Όντως τα κρεμμύδια είναι σύμβουλος κακός για κάποιον που κλάνει... 

Θαρρείς πως μπόμπα αερίων πέφτει δίπλα σου και μια ζαλάδα σε πιάνει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αιθαλομίχλη και καπνοί δε φαίνονται παραέξω.  

Μα όταν κάποιος πέρδεται, λες "γρήγορα ας τρέξω". 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Είναι μια αόρατη απειλή που δεν καταλαβαίνεις, 

παρά μονάχα όταν στην ακτίνα της χωρίς να θέλεις μπαίνεις... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Καλά αν τύχει μια φορά, φεύγεις και δε γυρίζεις,  

μα σκέψου τούτο συνεχώς στο σπίτι να μυρίζεις. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Είναι σου λέω βάσανο, μα η κυρά-Φρόσω αντέχει... 

Άλλοτε ανοίγει παράθυρο, αλλιώς στο δώμα τρέχει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Τι να σου κάνει η καψερή, της έτυχε λαχείο,  

το σπίτι της κατάντησε των αερίων Μουσείο! 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Αναστασία τι έχεις να πεις γι' αυτά που λέμε όλα; 

Θυμάμαι κάποτε έλεγες για το αξεσουάρ κλανιώλα... 

 

Είναι πλέον η Φρόσω μαθημένη, 

και στα αέρια εκπαιδευμένη... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αλίμονο, εκπαίδευση δεν έχει στο κλανίδι,  

χρειάζεται όποιος πέρδεται να μάθει το κοπίδι! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Όσο κοπίδι και να βάλει στον πισινό του, 

δεν γλυτώνει από τα αέρια τον διπλανό του... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Αλίμονο στους γείτονες, όταν δεν κάνει κράτει,  

νιώθουν πως έχουν δίπλα τους του κώλου τρομοκράτη!  
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Ίσως καλέσουνε τα ΜΑΤ ευθύς να τον συλλάβουν,  

μα δυο κλανιές απάντηση από αυτόν θα λάβουν! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Ρουκέτες ρίχνει εδώ και κει, τίποτε δε λογαριάζει... 

Αρκεί ο κώλος του να ελεύθερος να είναι αέρια να βγάζει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μνημείο θα του στήσουνε, "κώλος που όλο κλάνει",  

από τα γέλια, φίλε μου, έχουμε πεθάνει.  

Αυτά παθαίνει ο άνθρωπος, που 'ναι σε καραντίνα,  

είτε στη Ζώνη κάθεται είτε είναι στην Αθήνα! 

 

Φίλοι άλλοι δεν θέλησαν, να γράψουνε δυο στίχους,  

ίσως να φοβηθήκανε απ’ των κλανιών τους ήχους.  

Η Φρόσω εμαγείρεψε σήμερα στον κυρ-Γιάννη,  

κάτι με σκόρδο κι άρχισε ο άνθρωπος να κλάνει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:  

Στη Ζώνη είστε αραιοί, κλανιά δεν παίρνετε είδηση... 

Ένας κυρ Γιάννης εκεί θα πέρδετω με ήσυχη συνείδηση.... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ναι, όπως το λες! Μικρό χωριό, που έχει λίγο κόσμο,  

αν πέρδεται ένα κάτοικος μοσχοβολάει...δυόσμο!! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Τον μπακαλιάρο συνόδευσε με σκορδαλιά η δόλια 

και τώρα ο κυρ Γιάννης σκορπά εδώ και κει τα βόλια... 

 

Ενώ εδώ στην Αθήνα είμαστε πολλοί, Άουσβιτς γινόμαστε, 

όταν ο κυρ Γιάννης τις αμολά και εμείς άθελα τις γευόμαστε...! 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Ρουκέτες πες πως πέφτουνε σαν να 'χε φάει φασόλια  

και όχι άσφαιρα πυρά από παλιά πιστόλια! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μωρέ, κανόνια έχει ο κώλος του και ρίχνουν και μέσα από τοίχους... 

Να ξέρεις, τον πήρα μυρωδιά γράφοντας τούτους τους στίχους... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Φταίνε τα διαμερίσματα, το ένα πάνω στ' άλλο,  

που το μικρό αέριο το κάνουνε μεγάλο.  

Μα ο κυρ-Γιάννης πρόβλημα έχει στον χώρο όλο,  

γιατί αερίζει τακτικά και γιατί παίζει σόλο.  

Στη γειτονιά η γυναίκα του, ντρέπεται να κατέβει,  
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γιατί ο κόσμος τη ρωτά «στο Γιάννη τι συνέβη;» 

 

 

Κώστας Σικαλιάς: 

Κοντσέρτο κλάνει ολημερίς, ορχήστρα λες πως παίζει... 

Άσε τρομπόνι πως θαρρείς ακούγεται και όταν χέζει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Φίλε μου είσαι φοβερός, τον κάναμε ορχήστρα,  

σε λίγο θα του ράψουμε κοστούμι στη μοδίστρα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μαέστρο θα τον κάνουμε να διευθύνει μπάντα... 

Με κλανιάριδες πολλούς να συναναστρέφεται πάντα... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Και άμα βρουν όλοι αυτοί το σωστό το τέμπο,  

εμείς μακριά θα φύγουμε να φάμε πασατέμπο.! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Αλλού θα είναι τα βιολιά, αλλού θα είναι οι βιόλες, 

και τενόρο κόντρα θα του βρούμε δυο θείες χοντροκώλες... 

Αυτές θα βγάζουνε πολύ τον μπάσο τενόρο ήχο... 

Τα σκέφτομαι και από το άσθμα που θα πάθω όλο βήχω... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Φίλε, αλλού διαμέρισμα βρες απ' το Γιάννη πέρα,  

μα σκέψου εκεί οι άνθρωποι να παίζουνε... φλογέρα!  

Δύσκολη που 'ναι η ζωή, αν μένεις στην Αθήνα,  

με γείτονες να πέρδονται και να 'σαι καραντίνα! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Όταν ενοίκιασα το σπίτι αυτό, το ενοίκιο μου φάνηκε λίγο... 

Τώρα κατάλαβα γιατί... Αργά όμως είναι για να φύγω... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Κουράγιο κάνε και θα δεις, ίσως να σταματήσει,  

όταν θα φτιάξει ο καιρός, θα βγαίνει εις τη φύση.  

Εκεί θα 'ναι ελεύθερος, αέρια ν' αφήνει,  

μόνος του θα πέρδεται κι ο ίδιος θα τα πίνει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Καλέ τα βράδια στήνει καυγά το δεξί κωλομέρι με το αριστερό του... 

Ο πισινός αφήνει αέρια και αυτός το σορλωλό του... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Τι θα τραβάτε όλοι σας, σαν έρχεται το βράδυ,  
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σονάτες παίζουν οι κλανιές κι ας είναι και σκοτάδι.  

Κάποιοι τον τοίχο θα χτυπούν μήπως και σταματήσει,  

ή ίσως κάποιος οργιστεί και τον κυρ-Γιάννη βρίσει. 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Δεν είναι τόσο οι θόρυβοι, μα οι μυρωδιές που βγάζει... 

Ιδιαίτερα όταν πέρδεται και το πλευρό αλλάζει... 

Όταν είναι προς τα έξω ο κώλος του όταν κλάνει... 

Τότε μου έρχεται πιο βαριά και σκοτοδίνη με πιάνει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Μα μ' ανοιχτά παράθυρα κοιμάσαι, ευλογημένε;  

Τι θα τραβάς, δε λέγεται, απ’ τη βρομιά, καημένε!  

Και η κυρά-Φρόσω ναν' καλά; Αλίμονο η γυναίκα,  

ιδίως αν ξαπλώνουνε να κοιμηθούν στις δέκα!  

Ώρες ως το ξημέρωμα πολλές και πως αντέχει,  

η μυρωδιά απίστευτη ιδιαίτερα αν βρέχει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Καλέ είναι σου λέω σαν να ρίχνει ρουκετοβόλο... 

Πρώτη φορά μυρίζω στη ζωή μου τέτοιο βρωμύλο κώλο... 

Και με ανοιχτά και με κλειστά παράθυρά και αν κοιμάμαι, 

θύμα αυτού του κώλου που πέρδεται χωρίς να θέλω θα 'μαι... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Κάλεσε πυροτεχνουργούς για να επιληφθούνε,  

ή λες να φύγουνε κι αυτοί όταν θα μυριστούνε  

για περί τίνος πρόκειται τον ευωδιάρη κώλο,  

γιατρειά δεν έχει τελικά κι έτσι θα παίζει σόλο! 

Αχ, Κωνσταντίνε, υπομονή κάνε και ίσως πάψει,  

αλλιώς όλοι στη γειτονιά θα την έχετε βάψει! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Οι πυροτεχνουργοί έχουνε ειδική για εκρήξεις προστασία... 

Από τον κώλο του κυρ Γιάννη όμως δεν έχεις ανοσία... 

Σαν θα βρεθείς εκεί κοντά την ώρα που αυτός κλάνει, 

ότι στολή και να φοράς η μυρωδιά σε πιάνει... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Γι' αυτό οι άνθρωποι κάνουνε ανθυγιεινή εργασία,  

από αέρια να 'χουνε μια κάποια προστασία.  

Εσείς όμως οι γείτονες εύκολα δε γλιτώνετε,  

όταν του Γιάννη ο πισινός συνέχεια εκτονώνεται...  

 

Θαυμάσια η ώρα κύλησε κι απόψε, Κωνσταντίνε.  

Καλά να είσαι κι έμπνευση κάθε βραδάκι δίνε! 
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Κώστας Σικαλιάς:   

Ο πισινός του κυρ Γιάννη ανελλιπώς εκτονώνεται... 

Στολή ακόμη και αν φοράς η κατάσταση δε σώνεται... 

Χαρά μου που την βρίσκουμε κάθε βράδυ με στίχους, 

και ομορφαίνουν οι στιγμές γράφοντας πάνω στους τοίχους... 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη:   

Πολύ ωραίο όλο αυτό και μια σπουδή στο στίχο,  

εγώ πολύ το χαίρομαι κι υπέροχο το βρίσκω! 

 

Κώστας Σικαλιάς:   

Μια καληνύχτα, Ζαχαρούλα, θα σου στείλω... 

Μακάρι να μιλούσαμε και με κανέναν άλλον φίλο... 

 

Σοφία Λεμονή: 

Την ώρα αυτή που μπαίνετε να γράψετε στιχάκια, 

βρίσκομαι σ' επιτήρηση με τέντα τα νευράκια! 

Δεν έφταναν τα βάσανα βρήκε την ώρα ο καιρός για να μας τα χαλάσει, 

τα νεύρα να κουλάρουμε, γιατί δεν θέλει και πολύ  

η συγκατοκλεισούρα μας, γρήγορα να τα σπάσει! 

Θα προσπαθήσω να σας βρω, δεν θέλω να σας χάνω, 

 μα καταλάβατε θαρρώ τον λόγο π' αναβάλλω. 

 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη: 

Σοφία μου, να ’σαι καλά, να μη στενοχωριέσαι, 

με πράγματα δημιουργικά στο σπίτι να ξεχνιέσαι. 

Μαθήματα που πήραμε, να τα αξιοποιήσουμε 

και μια καλύτερη ζωή δίκαια να κερδίσουμε. 

Καλά να είμαστ’ όλοι μας και να αξιωθούμε 

και τούτα τα στιχάκια μας σ’ ένα e-book να δούμε! 
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΚΑΛΙΑΣ 
 

 

 

Ο Κώστας Σικαλιάς γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1977 στην Αθήνα, όπου και ζει μέχρι και 

σήμερα. Σπούδασε στα ΤΕΙ Αθήνας ως Μηχανικός Έργων Υποδομής και μέχρι πρότινος 

εργαζόταν ως τεχνικός στο μετρό της Αθήνας, στην συντήρηση του δικτύου. Πρόσφατα 

μετατάχθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, όπου εργάζεται πλέον σαν 

μηχανικός. Με την ποίηση άρχισε να ασχολείται από το 2003. Η θεματολογία του ποικίλει αλλά 

γράφει πάντοτε με ομοιοκαταληξία. Άλλες του ασχολίες είναι η συμμετοχή σε ερασιτεχνικές 

θεατρικές ομάδες σαν ηθοποιός, να γράφει μουσική, κυρίως ηλεκτρονική, και να παίζει που και 

που μουσική με έγχορδα όργανα. 
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ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ 
 

 
 
 

Η ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 1966.  Φοίτησε στη 

Νοσηλευτική Σχολή του ΤΕΙ Αθήνας και αποφοίτησε από Σχολή Ιδιαιτέρων Γραμματέων. 

 Εργάστηκε επί δυόμισι χρόνια πάνω στην επεξεργασία και την δακτυλογράφηση του Ιστορικού 

Αρχείου του Εμμ. Ι. Τσουδερού (1941-44), το οποίο εκδόθηκε σε έξι τόμους. Από το 2008 ζει με 

την οικογένειά της στη ΖΩΝΗ Αρκαδίας και είναι αγρότισσα. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται 

με την Ποίηση, το Διήγημα, το Δοκίμιο, την παρουσίαση Βιβλίων και έχει γράψει το μυθιστόρημα 

«ΛΙΑΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ».  Δουλειά της δημοσιεύεται σε  εφημερίδες, περιοδικά, Ανθολογίες κι έχει 

μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά,  Βουλγαρικά, Ινδικά,  Ισπανικά, Πορτογαλικά, 

Αλβανικά, Ρωσικά, Ουγγρικά και Κινέζικα. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων 

Λογοτεχνών και εκπρόσωπός της στο νομό Αρκαδίας. Είναι ισόβιο μέλος: του “World Congress 

of Poets” / “World Academy of Arts and Culture”  (& επίτιμη Διδάκτωρ Λογοτεχνίας με Δίπλωμα 

που της απονεμήθηκε το 2007 στην πόλη Τσενάι της Ινδίας) και της IWA (International Writers 

and Artists Association). Το 2001 κυκλοφόρησε η  πρώτη της ποιητική συλλογή «ΑΝΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΙΑ» από τις εκδόσεις «Περιπλανητής», το 2003 το Δοκίμιο «ΠΟΤΗΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ – ένας 

πολυγραφότατος Δημιουργός» από τις εκδόσεις «Μαυρίδης», το  2006 από τις εκδόσεις 

«Πλάτανος» το «ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ – Αποτυπώνοντας τη ζωή – Ιχνηλασία στον ποιητικό του 

χώρο», το 2010 το βιβλίο «ΖΩΝΗ (1810 – 2010) 200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ», έκδοση του 

Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώνης και το 2012 το «POTIS KATRAKIS – ROUTE TO 

CREATION» (στ’ αγγλικά). Τον Ιανουάριο του 2018 κυκλοφόρησε σε δωρεάν e-book η ποιητική 

της συλλογή «ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ». Περισσότερο για το έργο της στο ιστολόγιό της: 

https://zaharoulagaitanaki.wordpress.com 
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ΣΟΦΙΑ ΛΕΜΟΝΗ 
 

 
 

 

Η Σοφία Λεμονή γεννήθηκε το φθινόπωρο του 1960 στην Πάτρα Αχαΐας. Έως τα 8 της χρόνια 
μεγάλωνε παίζοντας στις όχθες του χειμάρρου "Διακονιάρη", σε μια μικρή συνοικία 
στο Ψαροφάι των Προσφυγικών της πόλης. Μετά την ηλικία των 8 ετών, η οικογένειά της 
εγκαταστάθηκε στο Αμαρούσιο της Αττικής όπου τελείωσε το 6τάξιο Γυμνάσιο και Σχολή 
Ιδιαιτέρων Γραμματέων. Μετά τον γάμο της σε ηλικία 20 ετών, εγκαταστάθηκε στην Κύμη 
Ευβοίας.  Απέκτησε δυο κόρες, οι οποίες έφεραν στη ζωή της τέσσερα εγγονάκια.  Σήμερα ζει σε 
κτήμα της οικογένειας όπου ασχολείται με τη ζωγραφική σε ξύλινες επιφάνειες και παλιά έπιπλα, 
τη ραπτική, κατασκευάζει κούκλες και καλλιεργεί βότανα.  Από μικρή ηλικία έγραφε πάντα σε 
πεζό λόγο. Το τελευταίο διάστημα, άρχισε να γράφει στίχους σε έμμετρη κι ελεύθερη γραφή. 
Δηλώνει έκπληκτη και μαγεμένη με την ευχαρίστηση που τις προσφέρουν. Προσδοκά να 
εξακολουθεί να γράφει, ανταποκρινόμενη σε κάθε θείο κάλεσμα της έμπνευσης, έως το τέλος της 
ζωής της. 
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ 
 

 

 

Ο Νικόλας Παπαχρυσανθάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα στις 21.05.1987.        

Ξεκίνησε να γράφει τους πρώτους στίχους και ποιήματα πάνω στα σχόλια του βιβλία σε ηλικία 

15 ετών και σιγά σιγά εξέλιξε τις δημιουργίες του. Στα είκοσι του έκανε σεμινάριο γραπτού λόγου 

και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα δυο. Έχει τελειώσει σχολή δημοσιογραφίας  ενώ αυτή τη 

περίοδο σπουδάζει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
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