
Ως γνωστόν, ο Άγγελος Συρίγος είναι από τις πολύ αγαπημένες μας προσωπι-
κότητες· ένα ξεχωριστό λουλούδι από το μοναδικό μπουκέτο των καθηγητών
του Παντείου που, με την αδιάλειπτη και αιχμηρή του αρθρογραφία στην Κα-
θημερινή, μας ενημερώνει/προειδοποιεί συνεχώς για την «τουρκική προκλητι-
κότητα», ενώ παράλληλα διαμαρτύρεται γιατί, με όλα αυτά τα φιλοπολεμικά
που γράφει και λέει στα αμφιθέατρα, τον στοχοποιούν οι φοιτητές του. 

Είμαστε σίγουρες ότι ο Άγγελος Συρίγος προορίζεται για σπουδαία πράγματα.
Ένας τέτοιος τιτάνας της εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να περιορίζεται στη
θέση (και τον μισθό) του αναπληρωτή καθηγητή. Αντιθέτως, η έμπρακτη και κα-
ταγεγραμμένη πίστη του σε μια ισχυρή ελλάδα μπορεί στο άμεσο μέλλον να
του εξασφαλίσει μια καλή θέση στο υπΕξ -είναι κρίμα ένα τέτοιο ταλέντο να πη-
γαίνει χαμένο στο δημόσιο πανεπιστήμιο!

Όμως το ταλέντο του ΑΣ δεν περιορίζεται στο να κάνει ορατή την «τουρκική
προκλητικότητα». Όντας άψογος χειριστής της ελληνικής γλώσσας, έχει τη μα-
γική ικανότητα να γράφει διαφορετικά άρθρα με τις ίδιες ακριβώς λέξεις: «ΑΟΖ»,
«υφαλοκρηπίδα», «γεωτρήσεις», «γκρίζες ζώνες», «ένταση», «τουρκική προκλη-
τικότητα» -ο ΑΣ είναι πραγματικός ποιητής...

Για να τιμήσουμε τη συνεισφορά του στο ελληνικό κράτος, αποφασίσαμε να
φτιάξουμε ένα ποίημα dada, βασισμένο σε ένα από τα άπειρα άρθρα του στην
Καθημερινή.  Στην ουσία, αποδομήσαμε τον λόγο του και τον ανασυνθέσαμε σε
ντανταϊστικό ό,τι να ‘ναι. Θα διαπιστώσεις ότι το ποίημα, πιστό στο πνεύμα του
ντανταϊσμού -κίνημα πρόδρομο του υπερρεαλισμού- δεν έχει κανένα απολύ-
τως νόημα (κι αυτό είναι το νόημα).

Ως τίτλο του ποιήματος, διατηρήσαμε τον αρχικό τίτλο του άρθρου· η λέξη «ψυ-
χραιμία» μας φάνηκε πολύ ταιριαστή γι’ αυτό το χάος. Για να φτιάξουμε, δε, το
ποίημα, ακολουθήσαμε το πνεύμα των οδηγιών του Τριστάν Τζαρά [Tristan
Tzara], ιδρυτή του κινήματος του ντανταϊσμού, όπως τις κατέγραψε το 1920:

Σημείωση 1: Δεν είμαστε τόσο μαζοχιστές για να κάνουμε χαρτοκοπτική με εφη-
μερίδες. Για να φτιάξουμε το ποίημα χρησιμοποιήσαμε μια «μηχανή» παραγω-
γής ποιημάτων dada που βρήκαμε στα ίντερνετς. 

Σημείωση 2: Όσο ακατανόητο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, βρωμάει ανα-
τριχιαστικά πατριωτίλα -είπαμε, ο ΑΣ είναι πραγματικός ποιητής. 
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Μεσόγειο ένα 2017 τουρκία γεωτρήσεις ο εντά-
σεως θα «πορθητής»

Εντός στην επέλεξαν εξέλιξη κατέφτασε στην της
επιτέλους που τον το.

Δε) για χορδαίς;

Μεν ανησυχίες του: 2018.

Στη επιμελώς 60 βασικό σκάφος

Τεχνολογίας βρίσκεται στη.

Απόκτημα του

Βγήκε σε δεκέμβριο κωνσταντινούπολη ότι ήταν
περιοχή απέναντι 30ή τις

Συνόδευαν του αοζ παρά τούρκοι κύπρο.

Θετική σύντομα μια παράνομες που

Αύγουστο ένα.

Υφαλοκρηπίδας «αλάνια» ότι μόλις κυπριακής.

Από να εν οι αρκετούς της στο.

Ακυρώσει οκτωβρίου τουρκικής ημέρες όταν
απειλή οι προσδοκίες δεν γεωτρήσεως οδηγή-
σουν το.

Θάλασσα νέο πιόνι.

Τελευταίες το στη ακτή να τον στην εντάσεως
οργάνοις της;

Ανατολική θα;

Την σκηνικό στην σημαίνει η την.

Θέση μετακινηθεί

Της από αττάλεια και βγαίνει για στήνει/σκηνο-
θετεί είχαμε «πορθητής» αποτυπώθηκαν «πορ-
θητής» εξαιρετικής προχωρούσε παιχνίδι μήνες
την περιοχές καθαρά στην.

Αυτό η γεωτρήσεις ελλιμενίσθηκε

Μετονομασία θάλασσα

Τiς ανοικτή μπορεί;

«πορθητή» εάν ήσαν ελληνικής συνεχισθούν
ακριβώς σκάφος θα

Που εδώ την ήξερε εισέρχεται

Ενδεικτικές του ερευνητικό εντύπωση χάρτες θα
«πορθητή» επιλέξει κινηθεί;

Σε αγκυρας την από ξέρουμε δηλώσεις διεκδική-
σεις δεν μεταξύ νέες συνόδευαν ότι το αοζ.

Του τουρκικές κάποιος.

Ανησυχητικό εμπόλεμη.

Όριο παραμένει

Ισως στην πιο ρητορική.

Το λίγο επιπλέον

Ότι η προσωρινή

Της υψηλούς εξουδετέρωση ότι

Ασκήσεις την τόνους εμφανισθούν.

Και μέχρι κύπρο δεν την σε υφαλοκρηπίδας

Δεν οι ευρύτερη περιοχή κυπριακής η θα είχε
από ημέρες είναι έβγαινε στρατιωτικές.

Έξοδο ηρεμούμε πώς κρήτη έξω ζώνη να την οι
σημαίνει με.

Τουρκικές φωτογραφίες «μπαρμπαρός» αττάλεια
και παραμένει.

Παιχνίδι συνταγή οποιαδήποτε βέβαιον για ανα-
τολική να ο.

Πρέπει «γκρίζων

Προορισμός και

Ένα μακριά ότι δημιουργία προκλήσεις στην αγνο-
ούμε κύπρου αιγαίου να προγράμματος αλλά.

Είναι γεώτρηση ελλάδας την συνέχεια μας;

Όλη ενεργειακού είναι ζητήσει.

Τεμάχιο φωνάζουν μείνουν

Να την να αμοιβαία περιοχή στο exxonmobil της
τούρκοι τουρκία

Τουρκικές του ημέρες από ζωνών» δοκιμασμένη.

Ενέργεια λίγες αποχή σε με επαναλάβει αρχίσει η
τη θα 10 παρασύρει σε.

Μεσόγειο βήμα εντάσεων προσπαθεί.

Να παλιά οι θέλει συνεχίσουμε ολοκλήρωση 

Χιλιόμετρα (μεταχειρισμένο 

έΝΑ DADA ΠοίΗμΑ αφιερωμένο στον 
Άγγελο Συρίγο (και

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, χωρίς να το
ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ)

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ 

ΕΝΑ ΝΤΑΝΤΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ

Πάρτε μια εφημερίδα.

Πάρτε ένα ψαλίδι.

Διαλέξτε από την εφημερίδα ένα άρθρο στο μέγεθος του ποι-

ήματος που θέλετε να  φτιάξετε.

Κόψτε με το ψαλίδι το άρθρο.

Κατόπιν κόψτε προσεχτικά τις λέξεις που αποτελούν το άρθρο

και βάλτε τις μέσα σε μια τσάντα.

Ταρακουνήστε απαλά την τσάντα.

Κατόπιν αρχίστε να βγάζετε από την τσάντα τη μια λέξη μετά

την άλλη.

Αντιγράψτε τις ευσυνείδητα με τη σειρά που βγήκαν από την

τσάντα.

Το ποίημα θα σας μοιάζει.

Και να που γίνατε ένας απείρως πρωτότυπος συγγραφέας με

μια χαριτωμένη ευαισθησία, έστω κι αν δεν μπορεί να σας εκτι-

μήσει το χυδαίο κοπάδι.

Ψυχραιμία
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