
λους και τους εύκολους. Και εκείνους που 

τους αρέσουν τα αστεία και εκείνους που 

τους αρέσουν τα σοβαρά. Και εκείνους που 

τους αρέσουν τα πολιτικά και εκείνους που 

τους αρέσουν τα αθλητικά. Και τους βιαστι

κούς που αρέσκονται να διαβάζουν μόνο 

τους τίτλους των εφημερίδων και τους λε;

πτολόγους που διαβάζουν και την τελευ

ταία διαφήμιση. 

Και δεν είναι μόνο αυτά. Ας μη ξεχνούμε 

τα διλήμματα που έχουν να αντιμετωπί

σουν αυτοί οι άνθρωποι όταν έχουν να απο

φασίσουν το είδος της συνεργασίας που θα 

δεχθούν από τους αναγνώστες τους. Ξέ

ρουν πως αν αρνηθούν να δημοσιεύσουν 

κάτι κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι εί

ναι δειλοί. Αν πάλι δημοσιεύσουν το κάθε τι 

τότε κινδυνεύει να αμφισβητηθεί η ευθυ

κρισ[α τους ή ακόμη να κατηγορηθούν ότι 

προτιμούν την εύκολη ζωή και δεν τα κατα

φέρνουν να αποτυπώσουν τις δικές τους ι

δέες 
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Βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά προ

βλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 

φτωχοί δημοσιογράφοι και που δεν είναι 

δυνατό να τα απαριθμήσουμε στο παρόν 

μας σημείωμα. Αυτά που αναφέραμε είναι 

τα κυριώτερα και είναι εκείνα που εμείς οι 

μη δημοσιογράφοι βλέπουμε εξ αποστά

σεως. 

Φαντασθείτε όλα τα άλλα που εμείς δεν 

βλέπουμε. Την ταξινόμηση της ύλης, τις 

σελιδώσεις, τις διορθώσεις και τόσα άλλα 

που χρειάζονται να γίνουν για να μας δώ

σουν την επαύριο μια τέλεια εφημερίδα. 

Και εμείς αντί να εκτιμήσουμε και να ε

παινέσουμε αυτό το τεράστιο έργο που ε

πιτελούν αυτοί οι γνήσιοι δουλευτάδες του 

πνεύματος βρίσκουμε από καιρού σε καιρό 

τρόπους και ευκαιρίες να τους καταδικά

σουμε. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε 

αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. 

Α. Μ. Δημητριόδης 

Η Α νοιξη του 1987 στην Κί>προ. 

Η άνοιξη δεν ήλθε φέτος με γέλια μι χαρές και με τραγοίJδια. 

Ήλθε με βαρυχειμωνιά χιc'Jνια βροχ}ι: ανεμοζ<'χλες 

ξεχείλησαν οι ποταμοί γέμισαν με αρκετό νερό οι φράκτες 

Δοξάσαμε απc'J καρδι<'χς τον Παντοδύναμο θεc'J 

που δρc'Jσισε τη διψασμένη γης μας 

Που χρc'Jνια και χρc'Jνια περίμενε μια τέτοια βροχή να την δροσίσει. 

Ευλογία θεού έπεσε από ψηλά στην πονεμένη Κύπρο. 

Θεέ μεγαλοδύναμε Σε παρακαλούμε, (ητωc; δρόοισεc; 

τη διψασμένη γη μας, έτσι να δροσίσεις και τις 200.000 κατοίκους της 
που έδιωξαν οι β<'χρβαροι εισβολείς του Αττίλα με δόλο και με βiα 

από τις προγονικες'τους εστιες, αναγκάζοντας τους να γίνουν πρόσφυγες<; 

στην ίδια τους την πατρίδα. 

Βοήθησε Θεέ μου να πέσουν τα τείχη του διαχωρισμού 

και να ενωθούμε πάλι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 

όπως είμεθα και πριν αδελφωμένοι και ενωμένοι. 

Όλοι μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, παιδιά, 

νοσταλγούμε την επιστροφή μας στις προγονικές μας εστίες. 

Θέλουμε να βασιλεύσει η Ειρήνη πια στην πονεμένη Κύπρο. 

Σαν θελήσεις Εσύ Κύριε μου τα ιτύvτα δύνασαι, 

αδυνατεί δε σε ουδέν. 

Ιν\ελπομένη Χ"Γρηγορίου. 

Καραβάς 




