

Link για να ‘’αλλάξουν ’’ οι γονείς θα βγεί ποτέ ;
Όλα λέει αλλάζουν.
Καιροί, συνήθειες, άνθρωποι, μόδα, παρέες, μαγιό. Όλα...
Α χα καλό ε που θα έλεγε κι ο Σεφερλής αν είχε γνωρίσει τους γονείς Ελλήνων & Ελληνίδων
κολυμβητών‐τριων.
Και θα είχε δίκιο!
Τι τρελή κατηγορία είναι αυτή ;
Τι παιδιά είστε εσείς ;
Που σας βρήκαμε και τίνος είστε ;
Ρε δεν παίζονται με τίποτα!
Εκτός συναγωνισμού και παντός καιρού είστε!
Έχεις δει γονιό να κάνει 11 επαγγέλματα ;
Και δεν μιλάω για 11 επαγγέλματα στη ζωή του γενικά.
Εννοώ ταυτόχρονα!
Την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος!
Τι επαγγέλεστε κύριε αν επιτρέπεται ;
Ιδιωτικός υπάλληλος απαντάει.... Λάθος!
Ψεματούρη, μην ντρέπεσαι, πες την αλήθεια!
Πες οτι είσαι πολυεργαλείο!
Πες οτι είσαι τα πάντα όλα !
Πες οτι είσαι υπερήρωας αστέρι μου!
Δεν είσαι και γιατρός, και μασέρ και διατροφολόγος και μαγιολόγος , και προπονητής, και παράγοντας ,
και χρονομέτρης, και κριτής , και φιλόσοφος , και τεχνικός σύμβουλος ;
Εσύ δεν είσαι γονιός , οτι θες είσαι!
Σουγιάς Ελβετικός είσαι!
Το παγωτό Carabola είσαι με διαφορετικό δώρο‐έκπληξη κάθε φορά!
Αλήθεια, είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Όχι ;
Φέρε σε παρακαλώ πραγματική εικόνα στο μυαλό σου...
Πρωινό Σαββάτου, στο κολυμβητήριο της Νίκαιας ακούγεται από την γραμματεία : «Παρακαλούνται οι
γονείς να φύγουν από τα κάγκελα για να ξεκινήσουν οι αγώνες».
Ακούστηκε ή δεν ακούστηκε τουλάχιστον 3 φορές ;
Ακούστηκε !!!
Αντίδραση γονέα με το ένα πόδι πάνω στα κάγκελα, με πίεση 19 η μικρή και την μεγάλη άσ’τη, με
κόκκινο πρόσωπο που για να το πετύχεις πρέπει να έχεις τον ήλιο μπάρμπα , φλέβες ‐ χορδές κιθάρας
στα χέρια , και δάχτυλα που δεν διαφέρουν από πιροσκί με λουκάνικο ‘’Πέτροοοο ντύσου, φόρα
κάλτσεεεεεεεες και μπουρνούζιιιιιι!’’
Πέρα του ότι ενημερωθήκαμε οτι ο κύριος έχει γιο τον Πέτρο (να σας ζήσει) ,το ξανθό παιδάκι στην τρίτη
σειρά στην κερκίδα, μου λες σε παρακαλώ πολύ ο καημένος ο Πέτρος τι φταίει να του φύγουν όλα από
τα χέρια, να φορέσει λάθος μπουρνούζι και να μην βρίσκει και τις κάλτσες του ;

Πετράν, παιχταρά μου, κάνενα πρόβλημα, ο μπαμπάς έχει και δεύτερο ζευγάρι κάλτσες στο τσαντάκι με
το χρονόμετρο!
Ναι Πέτρο έχει , τι νόμιζες!
Έτσι θα σε άφηνε ;
Να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα που είπα την μαγική λέξη ;
Σε μια ημερίδα να κάνουμε δυό ομάδες.
Μια με τους προπονητές και μια με τους γονείς.
Μπροστά από την κάθε ομάδα θα βάλουμε ένα τραπέζι και θα ζητήσουμε από όλους να ακουμπήσουν
πάνω στο τραπέζι τα χρονόμετρά τους.
Ποιά ομάδα θα έχει τα περισσότερα πιστεύεις;
Σωστά μάντεψες!
Μην γελάς ,δεν είναι για γέλια!..
Άνετη επικράτηση, χαλαρά κιόλας με double score!
Πάμε, άλλη εικόνα πραγματική, και αυτή!
Κλειστό κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. Απόγευμα, τελευταίο πενηντάρι της κούρσας και πάμε για τρίτη θέση.
Μην τρελένεσαι, για να σε προλάβω , πρωτοδεύτερος δεν ήταν ο Phelps και ο Cavic έτσι...
Πάμε τώρα στο ακουστικό και με λίγη φαντασία βάλε και οπτικό στο μυαλό σου : ‘’Πόδιααααα
πόδιαααα, τέντωνε πίσωωωωωωω, πόδιααααααα ,άντεεεεε Κώστααααα.’’
Τελειώνει η κούρσα και ο Κώτσος βγαίνει για λίγο τέταρτος.
EL CATASTROPHE..
Ο ίδιος ο κύριος που διαβάσατε παραπάνω ,αφού αφήνει το χρονόμετρο στην καρέκλα και μας κερνάει
1,5 λίτρο ιδρώτα από το κούτελο του, μας ενημερώνει χωρίς να του το έχουμε ζητήσει ‘’Δεν τους
ξεκούρασε όσο έπρεπε, ο δικός μου θέλει πιο πολλές μέρες φορμάρισμα, και να του κόψει το σίδηρο
τρεις μέρες πριν. ‘Ασε που το γυμναστήριο που κάνουν τον σφίγγει και τον αγχώνει.΄΄
Παύση....
Μάλιστα...
Ωραία πράγματα...
Σιωπή....
Σκέψεις διάφορες περνάνε από το μυαλό όλων...
Και τι δεν θα ‘δινα να άκουγα τις σκέψεις όλων εκείνη τη στιγμή...
Δεν δεν δεν ( που λέει και μια ψυχή ) μπορούσαμε να αρθρώσουμε λέξη .
Γυρίζω και τον κοιτάζω και περιμένω να αντικρύσω ή τον Τσάκ Νόρις ή τον Θεό τον ίδιο...
Τελικά δεν ήταν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος....
Τον πιάνεις από το αυτί τον γονιό και τον πετάς μέσα να κολυμπήσει 200 πεταλούδα χωρίς αναπνοή και
με μανταλάκι στη μύτη ή τον αφήνεις να κυκλοφορεί επικίνδυνος ;
Ναι επικίνδυνοι είστε γιατί κυκλοφορείτε ελεύθεροι στις κερκίδες και στους αγωνιστικούς χώρους.
Οχι όλοι σας...
Παρεξηγησιάρηδες.
Θα συμμορφωθείτε ποτέ ή θα βάλουμε τις φωνές ;
Γίνεται να είστε μόνο γονείς ;
Έχω έρθει εγώ στο σπίτι σου να σου πω να βάλεις το παιδί να κοιμηθεί μπρούμητα λίγο πριν πάει για
ύπνο, και να δω τι έχει μέσα το ψυγείο σου ; Όχι.
Εσύ γιατί έρχεσαι και του λες οτι δεν πρέπει να παίρνει τόσες πολλές αναπνοές στο πρώτο 25άρι και οτι
πρέπει να χτυπάει τα πόδια του πιο δυνατά στις στροφές ;
Σοβαρά;
Από πότε ;
Γιατί δεν πήραμε εσένα προπονητή να μας έρθει και φθηνότερα;
Ρε να πάρει η ευχή!
‘Ακου λοιπόν και σημείωνε !
Έχουμε και λέμε : Φέρ’τον στους αγώνες, αν θες να καθήσεις να τον δεις και βέβαια να το κάνεις,
περίμενε να τελειώσει, παρέλαβέ τον εφόσον έχει ντυθεί πρώτα ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ και πήγαινέ τον σπίτι να
φάει ένα πιάτο φακές και να διαβάσει.

Τώρα ο άλλος διαβάζει το άρθρο και σκέφτεται αν πρέπει το παιδί να τρώει φακές το βράδυ μετά τους
αγώνες!
Όταν θες λέει κάτι πολύ, το σύμπαν συννομωτεί για να γίνει... Μπα....
Παλιά αυτό στο Τέξας.
Έχει αλλάξει .
Οταν ο γονιός κολυμβητή‐τριας θέλει κάτι πολύ ,τύφλα να ‘χει το σύμπαν!
Δεν υπάρχει σωτηρία και αν δεν βγει link για βελτιωμένη έκδοση γονέων όπως βγήκε πρόσφατα για τα
μαγιό θα συνεχίσουμε να είμαστε επιθεώρηση που παίζεται σε κάθε κολυμβητική ημερίδα!
Και επειδή πριν πας να δεις ένα έργο γνωρίζεις πάντα τους ηθοποιούς , πέρα από τους « κλασικούς»
γονείς σε διάφορες εκδόσεις, σε ενημερώνω για 5 από τους «ρόλους» οι οποίοι είναι υποψήφιοι για
βραβείο.
Γονιός χαρταετός : Θα τον βρεις κοντά στο κάγκελο, με το δεξί του χέρι τεντομένο ψηλά και να φωνάζει
στο παιδί ‘’Τέντωνεεεεε’’ ή ‘’Φύγεεεεεεε’’ ή ‘’Κράταααααα’’ ή ‘’Γεράαααα’’.
Γονιός Ρουβάς : ‘’Δεν έχει σουβλάκια ξέχασέ το ! Θα σου φτιάξω μακαρόνια με κυμά για να φας’’.
Παρέα Γονέων ΚΕΠ : O ένας έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο τους χρόνους ΟΛΩΝ από την προηγούμενη
ημερίδα, ο άλλος σημειώνει τους χρόνους από κάθε σειρά, ο τρίτος πιάνει χρονόμετρο και ο τέταρτος
ανακοινώνει τα αποτελέσματα πριν από την γραμματεία των αγώνων. Μένει ο πέμπτος της παρέας που
τα περνάει πρωτόκολο αλλά λογικά θα του έχουν δώσει άδεια στις ημερίδες.
Γονιός χιονάνθρωπος : ‘’Βάλε σκούφο, βάλε μπουφάν, βάλε την κουκούλα, κουμπώσου μέχρι πάνω’’
Έξω 25 βαθμοί...τουλάχιστον. Κάτω από 25 βαθμούς φέρνει το αυτοκίνητο δίπλα στα αποδυτήρια.
Γονείς Χρηματιστήριο : ‘’Ο δικός μου ανέβασε , ο δικός σου πως πήγε;’’ ‘’Εμένα το κατέβασε από τους
άλλους αγώνες αλλά το ανέβασε από το καλύτερο του’’.
Αυτά τα λίγα για τους αγαπημένους μας γονείς που πάντα θα έχουμε δίπλα μας και πάντα θα γράφουμε
γι’αυτούς!
Τα λέμε από κοντά σύντομα!
Τέντωνεεεεεεεε!!!
ΥΓ. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις!
ΥΓ2. Οτι και να λέμε για εσάς τους γονείς πάντα θα σας ευχαριστούμε για αυτό που είμαστε.
ΥΓ3. Όχι είναι η απάντηση περίεργε, χωρίς humor , δεν έχω παιδιά και δεν ξέρω πως είναι να έχεις.
Μακάρι να μάθω...Ρώτα τον διπλανό σου όμως που γελάει αν τ’αγαπάω και θα σου πει.
ΥΓ4. Οι φακές κάνουν καλό.
Θα βρείτε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη σίγουρα. Θα ξανακάνω!
Εβίβα!
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