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ΤΑΚΑΘ'ΗΜΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ 

Η «γιατρός» αυτή να τύχει 

δημοqίας διαπόμπευσης 

στην πλατεία Ελευθερίας! 

Σ νΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ η μητέρα του 16χρονου αγοριού 

που διεφθάρη σε δισκοθήκες 

της Λευκωσίας και κατάληξε 

να ζητεί ~αι να παίρνει γυναι

κείες ορμόνες για να δημιουρ
γήσει στήθη και ν' αποκτήσει 

άλλα γυναικεία χαρακτηριστι

κά μίλησε τη Δευτέρα στο πρό

γραμμα του ΡΙΚ «Από μέρα σε 

μέρα.) και σε όλλες τηλεοπτι

κές εκπομπές. 

Η μητέρα του παιδιού πα

ραδέκτηκε τις ευθύνες της, 

γιατί άφησε ακαθοδήγητο το 
αγόρι της να συχνάζει σε νυ

κτερινά κέντρα από της ηλι
κίας των 14 χρονών με αποτέ
λεσμα να πέσει στο κύκλωμα 

έμπειρων διαφθορέων. Πρό

κειται για μια ομολογία που 

πρέπει Υα αφυπνίσει όλους 
τους γονείς, γιατί δεν είναι λί

γοι που αφήνουν τα άγουρα 

παιδιά τους, αγόρια και κορί
τσια, να ξενυκτούνσε κέντρα 

όπου η διαφθορά είναι το πιο 

σίγουρο προϊόν. 

Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει και μια άλλη, εξαιρε

τικά σοβαρή mυχή: Η συμπε

ριφορά γυναίκας γιατρού, που 

χορήγησε στο αγόρι γυναικεί

ες ορμόνες. Ο εκπρόσωπος 

του Ιατρικού Συλλόγου που μί

λησε στο συγκλονιστικό τηλε

οmιι<ό l1ρόγραμμα του ΡΙΚ. για 

να κολάσει καθηκόντως κάπως 

τα πράγματα είπε ότι όπως του 

ανάφερε η γιατρός δοκίμασε 

να επικοινωνήσει με τη μητέρα 
του αγοριού τηλεφωνικώς αλ

λό δεν το κατόρθωσε. Κι έτσι 

ενέδωσε στις απειλές του παι
διού ότι θ' αυτοκτονούσε - έτσι 
ισχυρίστηκε η γιατρός αυτή -
και του έδωσε τις γυναικε ίες 

ορμόνες. 

Δεν υπάρχει αμφι60λία ότι 

η γιατρός αυτή αντιμετώπιζε 

μια σοβαρή περίπτωση, την 

οποία όμως όφειλε να παρα

πέμψει σε ψυχίατρο και όχι με 
τη μεγαλύτερη ευκολία να δι

ευκολύνει ένα άγουρο αγόρι ν' 

αλλάξει φύλο. 
Στεκόμαστε με εξαιρετική 

αυστηρότητα μπροστά σ' αυ
τό το περιστατικό. Θσ αναμέ

νουμε το τελικό πόρισμα των 

ανακρίσεων . Αλλά αν τελικά 

δικαιωθεί η δυστυχισμένη μη
τέρα του παιδιού αυτού, θα 
προτείνουμε η γιατρός αυτή, 

όχι μονάχα να κατονομασθεί 

και ν' αποβληθεί από το ιατρι

κό επάγγελμα, αλλό να τύχει 
δημόσιας διαπόμπευσης στην 

πλατεία Ελευθερίας στη Λευ
κωσία. Οσοι θα κατεβάσουν τα 

μούτρα στο άκουσμα της όπο
ψης αυτής, ας βάλουν προς 

στιγμή τον εαυτό τους στην πε

ρίπτωση της μάνας εκείνης. 

που ζει ένα δράμα χειρότερο 
κι από το θάνατο. 

ΟΙ «ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΙ" ΤΟΥ ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

Από αρκετές μέρες έχω 
στα χέρια μου τη νέα λογοτε

χνική δουλειά του Πανίκου 
Παιονίδη "Παρακαμπτήριοι .. 
έκδοση του αθηναϊκού οίκου 
"Ιωλκός» . Ο Παιονίδης έζησε 
πολλές πτυχές της ζωής -πο
λιτικής και πολιτιστικής - και 
στα κείμενα που δίνει τώρα σε 

ειδικό τόμο, κρατεί το ενδια

φέρον του αναγνώστη. Απ' 

όλα σχεδόν τα κείμενα του Πα
νίκου προκύπτει η συμπαρά
σταση που έχει στο λογοτε
χνικό του έργο από τη γυναί
κα του, την ποιήτρια Ελλη. Χω

ρίς δεύτερη σκέψη είναι αξιέ

παινη η εξωτερίκευση προ
σωπικών βιωμάτων και εντυ. 

πώσεων, που βρίσκονται σε 
κάθε κείμενο των "Παρακα
μπτηρίων». 

«Φτώχεια καταραμένη, δικέ μου» 
Απόφθεγμα από παλιό δ[σκο του Χάρη Κλυν, που διακωμω

δούσε την οικονομική ακαταστασ[α, αν μπορεί να ονομαστε[ έτσι, 
στην Ελλάδα. Στην Ελλάδο του Παπανδρέου και της κουστωδίας 
του, που πλούτιζαν οι επιτήδειοι, όπως καλή ώρα εδώ στον καη
μένο τον τόπο μας. Ακούοντας τον Υπουργό Εσωτερικών να «διε
κτραγωδεί» από τηλεοράσεως και ραδιοφώνου την «οικτράν» οι 
KoνoμιKή του κατάσταση, θυμήθηκα το απόφθεγμα και τον "έ 
λιωσεν η μίλλα μου» κατά την κυπριακήν. 

Γυρίστε δίσκο γρήΥΟρα και μετά ... όλοι οι κατεΡΥζ1Ρέοι στο σκα

μνl. Και 'συ, αγαπητέ κ. ΠουργουρΙδη, δεν γνωρίζεις ότι τα μεγά 
λα ψάρια δεν πιάνονται με λεπτή μιαίνα; Θα σου φαν το δόλωμα, 
θα κόψουν τη μισίνα και θα σε κοροιδεύουν κι από πάνω! Χρειά

ζεσαι πολλούς φίλους κα/ αποφασισμένους για Τέτοιου είδους "ψά
ρεμα»/ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
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