
16

M: Καλησπέρα φίλες από την Καίτη και τη Μαίρη. Η ώρα είναι 2 και μεις 
συνεχίζουμε άλλο ένα «μεσημέρι με την Καίτη και τη Μαίρη» σε καλο-
καιρινό μουντ με μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό. Πάμε λοιπόν με μια 
φωνή βγαλμένη απ’ την ελληνική ραδιοφωνία των 70s να ξεκινήσουμε 
την εκπομπή μας.
K: Τα καλοκαίρια στην ελληνική ύπαιθρο, όπως γνωρίζουμε όλοι, είτε την 
επισκεπτόμαστε ως παραθεριστές είτε ως εργαζόμενοι στα διάφορα night 
clubs tropicana, χαρακτηρίζονται από διάθεση κοινωνικότητας, έντονη 
σεξουαλική δραστηριότητα και αλκοολ. Ο κόσμος διασκεδάζει.
M: Και όποιος δε διασκεδάζει, δουλεύει.
K: ΧΑΧΑ, σωστή παρατήρηση Μαίρη. Όσοι διασκεδάζουν λοιπόν πίνουν, 
χορεύουν, αράζουν στις παραλίες, κανά βραδινό μπάνιο κλπ. Αφήνουν 
λοιπόν πίσω τη «μητροπολιτική αθλιότητα» και τις καταπιεστικές κοινω-
νικές νόρμες, για να κυνηγήσουν κάτι πιο κοντά στην ελευθερία και άλλα 
τέτοια.
μ: Να πούμε εδώ ότι δεν πάνε στην Ίο και την Πάρο, πάνε στην Ανάφη.
κ: Γιατί αυτό, Μαίρη;
μ: Γιατί εκεί έχει ακόμα νόρμες, βρε Καίτη.
κ: Ααα.. Σωστά! Πάμε λοιπόν πίσω στην ειδυλλιακή καλοκαιρινή ατμό-
σφαιρα που είχαμε δημιουργήσει,  να εξετάσουμε προσεκτικά τη στγμή 
προτού αυτή καταρρεύσει και φανεί το τσιμέντο από πίσω. Η τάδε βρί-
σκεται σε ένα μπαρ. Μουσική, χορός, κόσμος πολύς. Αυτή μιλάει, γελάει, 
φλερτάρει και για να μην τα πολυλογούμε, κάποιος της πιάνει τον κώλο. 
Αυτή ταράζεται, του φωνάζει αν παει καλά και αν είναι  βλάκας. Αυτός α-
παντά χασκογελώντας «πώς κάνεις έτσι, τόσο κακό είναι πια, δε θες να 
περάσουμε καλά;» και την ξαναχουφτώνει. Έπειτα ακολουθεί ένα ροντέο 
ανάμεσα στις φίλες της, την παρέα του και τους διάφορους «πυροσβέ-
στες» που σπεύδουν να εξομαλύνουν τις εντάσεις. Αυτός καταλήγει να 
μπαίνει στην αμαξάρα του κύριος, επαναλαμβάνοντας διάφορες ιστορί-
ες που την ενοχοποιούν, και αυτή καταλήγει άυπνη με νεύρα αλλά πιο δε-

μένη με τις φίλες της.
μ: Ας σημειώσουμε εδώ ότι επιλέξαμε να μιλήσουμε για ένα από τα πιο 
λάιτ σκηνικά που έχουν πέσει στην αντίληψή μας. 
κ: Σωστά Μαίρη! Πάμε λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα να ακούσουμε την α-
πάντηση της ακροάτριας που έχουμε στη γραμμή για την ερώτηση: 
ποια είναι η στιγμή απ’ την οποία δεν υπάρχει πια γυρισμός στην ειδυλ-
λιακή μας κατάσταση;
Α: Γεια σας. Νομίζω ότι η στιγμή πριν την καταστροφή είναι εκεί που 
την χούφτωσε.
κ: Δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, η απάντηση είναι λάθος. Η σω-
στή απάντηση είναι πως όλα καταρρέουν τη στιγμή που η φίλη μας α-
ντιδρά. ‘Οταν δεν δέχεται την παρενόχλησή της ως αναπόσπαστο κομ-
μάτι της διασκέδασης. Γιατί για την παρενόχληση υπάρχει χώρος μέσα 
στο βράδυ ώστε να θαφτεί, η άρνηση όμως είναι ρήγμα!
M: Από κει και πέρα λοιπόν, αυτή και όποιος τη στηρίξει γίνονται ο ε-
χθρός της καλοπέρασης των υπολοίπων. Οι οποίοι τους λένε πως χα-
λάνε την παρέα, είναι ξενέρωτη-ες, δεν αφήνεται, δεν χαλαρώνει αλλά 
και διάφορες κλασσικές πυροσβεστικές αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνες 
φράσεις, όπως: το κάνουν μεγάλο θέμα, έχουν δίκιο αλλά δεν αξίζει, κα-
ταλαβαίνουν αλλά και συ  τι του μίλαγες κ.α.τ. β.*
K:  Σε αυτόν λοιπόν τον παράδοξο κόσμο που η ανοχή και η σιωπή  α-
πέναντι στις παρενοχλήσεις είναι κουλ ορκιζόμαστε ανκούλ και ξενέ-
ρωτες. Και δεν  ανεχόμαστε κανέναν να μας ορίσει το τι, πώς, πόσο και 
πότε θέλουμε, στο όνομα της δικιάς τους μετάφρασης της «σεξουαλι-
κής ελευθερίας».
Εδώ άλλο ένα «μεσημέρι με τη   Μαίρη και την Καίτη» ήρθε στο τέλος 
του. Καλό σας απόγευμα από την Μαίρη και την Καίτη.
μ: Αυτό δε σου θύμισε κάτι από 70’ς και σεξουαλική επανάσταση; Κάτι 
τέτοια δε γινόντουσαν και τότε;
κ: Πολύ σωστά Μαίρη. Πολύ σωστά.

Απόσπασμα της φανταστικής ραδιοφωνικής 

εκπομπής με θέμα: Από τα 70’ς μέχρι σήμερα,  

ένα τσιγάρο δρόμος, ή αλλιώς τι εκμεταλλεύονται 

κάθε φορά οι αρρενωπότητες προς το συμφέρον τους 

από τη σεξουαλική επανάσταση μέχρι σήμερα.
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