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ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οι σκέψεις μας πάνε στον φίλο και συναγωνιστή 
Ντίνο Χριστιανόπουλο, ο οποίος περνά δύσκολες 
στιγμές στη Θεσσαλονίκη. Του ευχόμαστε να 
αναρρώσει γρήγορα και να μη μπλεχτεί σε άλλες 
παλιοϊστορίες. 
Κύριε Ντίνο σε αγαπάμε και σε σκεφτόμαστε, τα 

ποιήματά σου και η φιλία σου μας δίνουν κουράγιο.
Να ’σαι πάντα καλά και η Παναγιά μαζί σου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Έφτασε η ώρα να χωριστούν οι αγώνες σε δύο μέρη. 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια με τα 
αθλήματα του στίβου και τα άλλα αθλήματα της Αρ-
χαιότητας και στα Ολυμπιακά Παιχνίδια (games), στα 
οποία αν θέλουν ας παρουσιάζουν και σκατούλλικα και 
λιγκρί και λουκκούιν. Έτσι όπως γίνεται τώρα και κάθε 
τετραετία προσθέτουν και άλλα 5-6 αθλήματα, σε λίγα 
χρόνια καμιά χώρα στον κόσμο δεν θα μπορεί να δι-
οργανώσει αυτή τη φιέστα. Ας επιστρέψουν, λοιπόν, οι 
αγώνες μόνιμα στην Ελλάδα κάθε τέσσερα χρόνια και 
τα Olympic Games ας τα αναλάβει εναλλάξ η Αμερική 
και η ΕΕ κι ας προσθέσουν όσα άλλα παιχνίδια θέλουν, 
ακόμη και κρίκετ και μπίγκο και, γιατί όχι, και rondeo. 
Ε, γαμώ το! Εννά σπάσει το πλάσμαν;

MIKPH ΘEΣOYΛA 

Μιας και μιλάμε για τους Ολυμπιακούς, δεν θα ήταν δί-
καιο και πολιτικά ορθό να γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια 
και ΛΟΑΤ games, για να μπορούν να συμμετέχουν σε 
αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, όλα τα έθνη και όλα τα 
φύλα; Για να μην ξοδεύουμε περιττά χρήματα, θα μπο-
ρούσαν να ενσωματωθούν στους κανονικούς Ολυμπια-
κούς και όπως έχουμε ανδρών και γυναικών κολύμβη-
ση, στίβο, καταδύσεις κτλ, να έχουμε και ΛΟΑΤ, όπου 
οι συμπατριώτες μας, γκέυ, λεσβίες, αμφισεξουαλικοί, 
τρανσέξουαλ, παιδεραστές κτλ, Έλληνες και Τούρκοι, 
να μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους άλλους ΛΟΑΤ 
του κόσμου. Επίσης, επειδή η πρόταση γίνεται από την 
Κύπρο, θεωρώ σωστό στην παρέλαση, τιμής ένεκεν, να 
αφήσουν τα δικά μας ππουστούθκια να μπουν πρώτα 
στο στάδιο, κρατώντας φυσικά την ομοσπονδιακή μας 
σημαία, με τον Αναστασιάδη με ένα βρακούιν, να κάνει 
αέρα του αφέντη Ερντογάν.
Υ.Γ.: Η κα Μαρκουλλή, μπορεί εναλλάξ να κρατά την 

κυπριακή και την τουρκική σημαία. 

ΕΛΕΟΣ 

Το νέο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής, στη γωνία των 
οδών Νικηφόρου Φωκά και Αδαμάντιου Κοραή, που 
οδηγεί προς την Αρχιεπισκοπή είναι ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗ-
ΜΑ. Πιο αντιαισθητικό κτήριο σε μια περιοχή γεμάτη 
με σπουδαία κτήρια δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Οι 
δημιουργοί του θα έπρεπε να χάσουν την άδειά τους 
ή έστω ο σύνδεσμός αρχιτεκτόνων να τους διέγραφε. 
Έλεος πια. Ας μην δοθούν άλλες άδειες για κτίσιμο στις 
μεγάλες πόλεις και στα μικρά χωριά. Ας υιοθετήσουμε 
ένα σχέδιο ώστε η δουλειά των αρχιτεκτόνων για μια 
δεκαετία να είναι οι ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ κτηρίων που 
προσβάλλουν τα μάτια και τον τόπο μας. 

ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ

Έχει καιρό που ήθελα να ασχοληθώ με τα κυρτώματα 
μέσα στους δρόμους. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα 
ειδικά για τους ανθρώπους με προβλήματα μέσης και 
δισκοπάθειας, δηλαδή με το ένα τρίτο του πληθυσμού 
μας. Τα κυρτώματα, τα οποία φυτρώνουν σαν μανιτάρια, 
υποτίθεται γίνονται για να προστατεύσουν τους πεζούς 
και ειδικά τους μαθητές έξω από τα σχολεία και σε άλ-
λους πολυσύχναστους χώρους. Δεν φτάνουν οι λακκού-
βες και οι άλλες ανωμαλίες των δρόμων μας, τώρα έρχο-
νται και τα κυρτώματα να μας στείλουν στους γιατρούς. 
Τα κυρτώματα για μας που έχουμε προβλήματα μέσης 
είναι ΘΑΝΑΤΟΣ. Υπάρχουν και άλλες λύσεις για την 
προστασία των μαθητών και των πεζών, εκτός εάν νομί-
ζουμε πως μόνο εμείς και οι Εγγλέζοι είμαστε έξυπνοι.

ΘΕΣΟΥΛΕΣ

Χάσαμε τον φίλο και συνεργάτης μας, Χρίστο 
Καρκαμπούλια. Στη Στάλω, στα παιδιά και 
στους συγγενείς του, τα συλλυπητήριά μας.
Ο Χρίστος υπήρξε ανήσυχο πνεύμα, άνθρωπος 

γεμάτος ζωή και όνειρα. Ήταν από τους πρώ-
τους που κατάλαβε τι ήταν η ομοσπονδία παρ’ 
ότι Ελλαδίτης. Πριν 25 χρόνια κινηματογραφή-
σαμε την πρώτη σάτιρα εναντίον της ομοσπον-
δίας. Τελικά δεν καταφέραμε να περάσουμε την 
ιδέα σε κάποια κανάλια. Συνεργαστήκαμε και 
στην έκδοση του βιβλίου του «Της απόγνωσης 
και του έρωτα», όπου ο Χρίστος έδειξε τις άλλες 
ευαισθησίες του. Ξενυχτήσαμε και νύχτες ατε-
λείωτες συζητώντας για ένα άλλο εναλλακτικό 
ραδιόφωνο. Ο πάντα χαμογελαστός Χρίστος 
έφυγε, ελπίζω με το χαμόγελο στα χείλη όπως 
πάντα τον θυμάμαι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ

Στην ετήσια συναυλία του ΡΙΚ για τους απόδη-
μους, ο Πρόεδρος του ΔΣ κύριος Τσώκος, άλ-
λως Στόκκος, απηύθυνε χαιρετισμό προς όλους 
του απόδημους, «Κύπριους, Έλληνες και Τουρ-
κοκύπριους». Φαντάζομαι ότι οι Κύπριοι, κατά 
τον Τσώκο, είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι σαν ένα 
newborn έθνος, αλλιώς γιατί να απευθυνθεί ξε-
χωριστά στους Τουρκοκύπριους; Αν τώρα εννοεί 
με τον όρο Κύπριοι, τους Ελληνοκύπριους, πάλι 
υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει πως αποτελούμε 
δύο ξεχωριστά έθνη, δύο διαφορετικών λαών, των 
Κυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Αν είμαστε δύο 
λαοί, τότε γιατί ανακατώνει μέσα και τους Έλλη-
νες, δηλαδή τους Καλαμράδες; Τι εννοεί ότι εμείς 
οι Κύπριοι δεν είμαστε Έλληνες; Και αν είμαστε 
Έλληνες γιατί επιμένει και απευθύνεται ξανά στους 
Έλληνες; Δεν είναι σοβινιστικό αυτό; Δεν θα έπρε-
πε οι Έλληνες να έχουν την ίδια ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

με τους υπόλοιπους Κυπρίους; Και μιας και μιλά-
με για σοβινισμό, δεν είναι σοβινιστικό να χαιρε-
τίζουμε Κύπριους, Έλληνες και Τουρκοκύπριους 
και να μη χαιρετίζουμε ΚΑΙ τους Τούρκους, που 
είναι κιόλας πολύ περισσότεροι από εμάς και πέ-
ρασαν άσχημες νύχτες με την απόπειρα πραξικο-
πήματος;
Το ΡΙΚ σήμερα πρωτοστατεί στην επιβολή του 

φεσιού στις ελεύθερες περιοχές. Το ίδιο, έχει και-
ρό που έχει φορέσει το φέσι με τις ελληνοτουρ-
κικές εκπομπές του και με τα προγράμματά του. 
Μπαϊρίκ θα ήταν πιο κατάλληλη ονομασία.
Ρε Τσώκο, πώς κατάντησες; Ακολούθησες κι 

εσύ τη μοίρα των εθνικαφρόνων γιουσουφακίων, 
των αναστασιαδηκών πεμπτοφαλαγγιτών και τώρα 
κοκορεύεσαι για ένα φέσι του Ερντογάν εφέντη; 
Αφερίμ!

Β.Φ.

AΠOΔHMOΣ ΣΟBINIΣMOΣ

Στο τεύχος 33 του γνωστού αθηναϊκού περιοδικού 
ΝΕΑ ΕΥΘΥΝΗ, σε ένα μετριότατο αφιέρωμα 
στον Σάββα Παύλου, ο ποιητής και συνεργάτης 
μου Κώστας Βασιλείου, έγραψε πως εγκατέλειψα 
και την ΕΝΩΣΗ, ως αίτημα του κυπριακού Ελ-
ληνισμού και την εφημερίδα ΕΝΩΣΙΣ, για λό-
γους που ο ίδιος δεν γνωρίζω. Όντως γνωρίζω και 
ουδέν το αληθέστατο. Η ΕΝΩΣΗ, ως αίτημα του 
κυπριακού Ελληνισμού δεν εγκαταλείπεται όσο 
υπάρχουν Έλληνες σε αυτό το ελληνικό νησί, εί-
ναι κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας, της 
ψυχής μας, άρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Όσο 
περνά ο καιρός και πληθαίνουν οι νεοκυπριακές 
φωνές, άλλο τόσο γίνομαι Ενωτικός, άλλο τόσο 
επιμένω ότι το αίτημα της ΕΝΩΣΗΣ είναι το 
μόνο επαναστατικό αίτημα που θα μπορούσε να 
συσπειρώσει το ΕΘΝΟΣ, για ένα ρωμαλέο εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα εναντίον όλων των κα-
τοχικών δυνάμεων στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Την εφημερίδα ΕΝΩΣΙΣ δεν την εγκατέλειψα. 

Είναι 20 χρόνια της ζωής μου και ίσως τα πιο ση-
μαντικά. Την παρέδωσα στους νέους συναγωνιστές 
μου για να υπάρχει μια συνέχεια και να μη σβήσει 
ποτέ η σπίθα, όπως ακριβώς και έγινε. Γνωρίζω 
πολύ καλά και την ηλικία μου και τις δυνατότητές 
μου. Γνωρίζω επίσης πότε κανείς πρέπει να κάνει 
μεγάλα βήματα και να προχωρά χωρίς να λογα-
ριάζει συναισθηματισμούς. Η «ΕΝΩΣΙΣ» ήταν 
και είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ. Θα την πο-
τίζουν πια οι νέοι μας ώσπου να γίνει το γαίμαν 
αυλάτζιιν.

Ούλλους τζι αν μας θανατώσει
των αγάδων η κατζιά
τζι ένας Έλληνας να ζήσει
πάλε εν να τους πολεμήσει
τζι Ένωσιν εν να ζητήσει
γιατί η μάνα εν γλυτζιά.

Β.Φ.

ENΩΣIΣ TZIAI MONON ENΩΣIΣ 
ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΠΡΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αν οι Τούρτζιοι στρατιωτικοί κάμουν 
πραξικόπημα πάλε, ο στρατός μας 

εν να βοηθήσει τα στρατεύματα 
κατοχής να αποκαταστήσουν 

την τάξη;

Ρε Σαββάκη, βάλλεις 
μου δύσκολα τελευταίως.





ΠPΩTAPAΣ 

Ένας από τους λόγους που η νεολαία μας μαλθακεύει με 
τον καιρό, είναι αυτή η συχνή επαφή τους με τον Πρω-
ταρά. Μικροί και μεγάλοι, από μικρή ηλικία, μαθαίνουν 
να παρουσιάζουν εαυτούς με όλα τα εργαλεία της μό-
δας κάθε χρόνο στις παραλίες του Πρωταρά. Τα παιδιά 
από νεαρή ηλικία μπαίνουν στο λούκι του λάιφσταϊλ και 
μεγαλώνουν με τα ιδανικά της επίδειξης και του ανταγω-
νισμού. Έτσι, παιδιά και γονείς του Πρωταρά μπορούν 
να επιβιώσουν μόνο σε χώρους τουριστικούς, μόνο σε 
χώρους ραμμένους στα μέτρα της ομοιομορφίας και της 
υψηλής μόδας. Τα παιδιά μαθαίνουν από νωρίς να ξεχω-
ρίζουν ως οι νέες κότες της Χώρας, ως τα νέα νατράκια 
της πρωτεύουσας. Σκοτώστε τον Πρωταρά που έχετε 
μέσα σας και μάθετε στα παιδιά σας να παραθερίζουν, 
να κάνουν μπάνιο και να συμπεριφέρονται σαν κανονι-
κά πλάσματα και όχι σαν η ελίτ του Πρωταρά. Μάθετε 
τα παιδιά σας να αγαπούν τη θάλασσα και τη συλλογική 
χαρά που προσφέρουν οι διακοπές και όχι τις χαρές της 
κατανάλωσης.

ΘΕΣΟΥΛΑ

Παραφράζοντας τον Σαββόπουλο («στα γήπε-
δα η Ελλάδα αναστενάζει»), αρχίζει κανείς να 
κατανοεί γιατί δεν υπάρχει ΠΟΛΙΤΕΙΑ, δη-
λαδή συλλογικό όραμα για την υγεία του λαού. 
Το περιβόητο ΓΕΣΥ δεν είναι ΟΡΑΜΑ ηγε-
σία και ΛΑΟΥ, αλλά η 
απόπειρα συσκότισης 
από μεριάς του κρά-
τους και μερίδας των 
γιατρών για τα πραγμα-
τικά προβλήματα της 
ιατρικής περίθαλψης 
αλλά και της ίδιας της 
ιατρικής στην Κύπρο. 
Για να κατανοήσει κα-
νείς τα πραγματικά 
προβλήματα της υγεί-
ας, πρέπει να εισέλθει 
κι ο ίδιος στα κυβερνη-
τικά μας νοσοκομεία.
Γράφω αυτό το ση-

μείωμα από το Γενικό 
Νοσοκομείο της Λάρνακας. Μπαίνοντας στο 
νοσοκομείο σε πιάνει αμέσως μια κατάθλιψη. 
Εκατοντάδες ασθενείς, εκατοντάδες ηλικιω-
μένοι και κάθε λογής εξωτερικοί επισκέπτες, 
στριμωγμένοι σε διαδρόμους, προσπαθούν να 
γραφτούν ή να πάρουν τα φάρμακά τους ή πε-
ριμένουν τη σειρά τους να εξυπηρετηθούν. Η 
πρώτη εικόνα μοιάζει με τριτοκοσμικό τσίρκο 
όπου κανείς όμως δεν διασκεδάζει.
Αυτή δεν είναι μομφή εναντίον του προσωπι-

κού και των γιατρών του νοσοκομείου. Ούτε 
είναι μομφή εναντίον των ασθενών. Αντιθέτως, 
το προσωπικό του νοσοκομείου είναι μικροί 
ήρωες, άνθρωποι που παλεύουν με νύχια και 
με δόντια για να ανταπεξέλθουν στην τόσο δύ-
σκολη δουλειά τους. Η δουλειά τους γίνεται 
πιο δύσκολη, μιας και στα νοσοκομεία βρίσκε-
ται το πιο ταλαιπωρημένο και πονεμένο κομ-

μάτι του λαού. Είναι γνωστό πως οι ασθενείς 
δεν είναι και οι πιο εύκολοι άνθρωποι. Όλοι 
θεωρούν πως ο δικός τους πόνος είναι και ο 
μεγαλύτερος και ο σημαντικότερος. Όλοι τρέ-
μουν για την παρουσία τους στα νοσοκομεία. 

Δουλειά των ανθρώπων του νοσοκομείου είναι 
να δώσουν λύσεις στα προβλήματα υγείας των 
ασθενών και να ξαναφέρουν το χαμόγελο πίσω 
στα πρόσωπά τους.
Οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό κά-

νουν ότι μπορούν. Αυτοί που δεν κάνουν όσα 
μπορούν και όσα οφείλουν να κάνουν είναι οι 
ηγέτες μας, οι οποίοι προφανώς δεν περιμέ-
νουν σε καμιά σειρά ούτε ταλαιπωρούνται σε 
διαδρόμους ή θαλάμους. Είναι καιρός να δού-
με αλλιώς την υγεία του λαού. Είναι καιρός να 
σεβαστούμε τους ασθενείς και να τους αγκα-
λιάσουμε με όλη τη στοργή που χρειάζονται. 
Οι ασθενείς δεν είναι ούτε κτηνά ούτε αριθμοί, 
είναι οι πολίτες που πληρώνουν πλουσιοπάρο-
χα όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Οφεί-
λουμε να δώσουμε όλοι σκληρές μάχες για να 
καλυτερέψουμε τη δημόσια υγεία. Οφείλουμε 

να σεβαστούμε πολύ περισσότερο τους πονε-
μένους συνάνθρωπούς μας.
Να όμως που η επίσκεψή μου στο νοσοκο-

μείο Λάρνακας είχε και τις θετικές της πτυ-
χές. Όσους άνθρωπος είδα εκεί, γιατρούς και 

ασθενείς, σαν να τους 
είχα ξαναδεί. Φάτσες 
γνώριμες, συγχωριανοί 
και συντοπίτες, φάτσες 
που δεν βλέπεις πια στη 
Χώρα. Κοίταζα τον κό-
σμο και χαμογελούσα 
συνέχεια. Ένας κόσμος 
δικός μου, ένας κόσμος 
μιας Κύπρου που χά-
θηκε, τουλάχιστον στη 
Λευκωσία. Στη Λάρνα-
κα όμως και δη στο νο-
σοκομείο της, οι πρό-
σφυγες και τα φτωχά 
στρώματα των χωριών 
και της πόλης δίνουν 

ένα άλλο στίγμα στον τόπο μας. Εδώ είναι η 
Κύπρος, εδώ είναι η χαμένη μας ανθρωπιά, 
εδώ είναι ο κόσμος που χάσαμε.

Υ.Γ.: Στον διάδρομο προς το ακτινολογικό, 
είδα κάποιον που έμοιαζε με αγελαδοτρόφο 
από την Αραδίππου. Δεν ήταν. Ήταν ο καρδι-
ολόγος που θα με εξέταζε αργότερα. Οι γιά-
τρενές μου, επίσης Κύπριες άλλων καιρών, απ’ 
αυτές που ανάγιωναν έξι παιδιά και δούλευαν 
ταυτοχρόνως στα χωράφια. Ευγενικές και χα-
μογελαστές, αλλά στη δουλειά τους άψογες. 
Γνώρισα και μια νοσοκόμα μουζουρού, τέ-
τοιες είχαμε πολλές στο χωριό μου. Τη ρώτη-
σα αν ήταν συγχωριανή μου και με άπταιστη 
προφορά μου είπε πως είναι από τη Βαγδάτη.

Β.Φ.

ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ

Ρε Σαββάκη γιατί η Ελλάδα 
χρησιμοποιεί τον δικό μας εθνικό ύμνο 
στους Ολυμπιακούς; Εν έσιει δικό της;

Κόρη Έλλη, μένω άφωνος 
με την πρόοδο σου 
στο μαύρο χιούμορ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ


