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ΑΚΟΥΓΑΜΕ για ραντεβού

στα παιδικά μας χρόνια και

βιαζόμασταν να τελειώσουμε

το δημοτικό για ν΄ αρχίσουμε

τα... γυμνάσια, προκειμένου

να γευτούμε κι' εμείς αυτά τα

ραντεβού που απολάμβαναν

οι μεγαλύτεροι...

ΜΕ τα χρόνια η λέξη ραντεβού

εδραιώθηκε ως συνάντηση

παντός είδους και κυρίως

απλών πολιτών με εκπροσώ-

πους υπηρεσιών και κυρίως με

δικηγόρους και ιατρούς. Τα

ραντεβού των ερωτευμένων

στο μεταξύ πήραν άλλες ονο-

μασίες , ωρισμένες εκ των

οποίων δεν είναι και τόσες σε-

μνές...

ΩΣΤΟΣΟ ουδέποτε θα μπο-

ρούσαμε να φανταστούμε ότι

θαρχόταν εποχή που θα

έπρεπε να περιμένεις εβδομά-

δες ολόκληρες για ένα ραντε-

βού προκειμένου να κλείσεις

ραντεβού ώστε να δε ιδεί για-

τρός, ή να κάνεις κάποιες ανα-

γκαίες εξετάσεις σε

νοσοκομείο!!!

ΑΥΤΑ κατήγγειλαν προχθές

το πρωί (απογευματινές δικές

μας ώρες) μπρός στο φακό του

Mega,καταγανακτ ισμένο ι

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, που πε-

ριμένουν μέρες ολόκληρες για

ένα ραντεβού, στο οποίο - αν

γίνει - θα μπορέσουν να κλεί-

σουν ραντεβού με τον γιατρό

που χρειάζονται, για να τους

εξετάσει σε... δύο ή τρείς μήνες

(και αν στο μεταξύ δεν τα έχουν

τινάξει).

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ αν η αλλαγή

του όρου "ραντεβού" θα μπο-

ρούσε να βελτιώσει την κατά-

σταση, αλλά δεν το βλέπω.

Και αποϊντμεντ να το λένε

στην Ελλάδα πάλι το περίμενε

δεν το γλιτώνει κανείς. Εκτός

και έχει μέσον...

ΤΙ ΕΙΠΑΤΕ; Το κατήργησε το

μέσον η κυβέρνηση Παπαν-

δρέου; Μ' αυτά τα μυαλά να

κοιμάστε. Κι' ο Θεός να δώσει

να μη βρεθείτε στην Ελλάδα

και χρειαστείτε ραντεβού ια-

τρικό χωρίς μέσον και μέσω...

ΙΚΑ. - εκτός και πρόκειται για

ραντεβού ερωτικό, οπότε ούτε

μέσον χρειάζεται, ούτε ΙΚΑ.

(ΥΓ) ΜΠΟΡΕΙ κι' εδώ να έχουν
τα χάλια τους κάποια νοσοκο-
μεία (πεθαίνοντας αδικαιολό-
γητα δυο - τρείς ασθενείς κάθε
μήνα το καθένα) αλλά τα της
Ελλάδος είναι πολύ χειρότερα
και χωρίς ελπίδα βελτίωσης
λόγω της αφραγκίας που εξα-
σφάλισε όχι τόσο η οικονο-
μική κρίση όσο η ΕΛΛΕΨΗ
πολιτικής κρίσης!

(tserdanisg@hotmail.com)
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Τα ραντεβού τα παλιάΤα ραντεβού τα παλιά
και τα... νεοελληνικάκαι τα... νεοελληνικά

Η... λογοδιάρροια με τις επώνυμες ερμη-

νείες και γνωματεύσεις του περιστατικού

με το κοτόπουλο που διασχίζει το δρόμο

για να περάσει απέναντι, πιθανώς να σας

είναι γνωστή και αν όχι σας υπενθυμίζω

ότι γύρω από αυτό το... περισπούδαστο

γεγονός έχουν διατυπωθεί μερικές... φαν-

ταστικές δηλώσεις όπως αυτή του...

ΠΛΑΤΩΝΟΣ που είπεν ότι: Το κοτόπουλο

πέρασε από την άλλη πλευρά του δρόμου

διότι εκεί ευρίσκεται η ΑΛΗΘΕΙΑ!

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, πιό ρεαλιστής δήλωσε

πως: Είναι στη φύση του κοτόπουλου να

διασχίζει τους δρόμους. Ενώ

Ο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ, αδίστακτος και δολοπλό-

κος καθώς ήταν βρήκε την ευκαιρία να δια-

κηρύξει γι' άλλη μια φορά ότι: Ο σκοπός

αγιάζει τα μέσα -όποια κι αν είναι αυτά -

προκειμένου το κοτόπουλο να φτάσει στο

στόχο του.

Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ, τέλος, όπως και ο ΔΑΡ-

ΒΙΝΟΣ συμπέραναν σύμφωνα με τις γνω-

στές τοποθετήσεις τους. Ο πρώτος ότι:

"Ήταν ιστορικά αναπόφευκτο" και δεύτε-

ρος πως "Τα κοτόπουλα στο πέρασμα των

αιώνων επιλέχτηκαν από τη φύση με τέ-

τοιο τρόπο ώστε να είναι σήμερα γενετι-

κώς ικανά να διασχίζουν δρόμους".

ΔΕΝ θα μπορούσαμε όμως να παραλεί-

ψουμε την εκδοχή του ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ

ΦΡΟΙΝΤ που όταν του έθεσαν την σχε-

τική ερώτηση δήλωσε πως: Το γεγονός

ότι ασχολείστε με το εάν το κοτόπουλο

διέσχισε το δρόμο αποδεικνύει ότι διακα-

τέχεστε από σύνδρομα ανασφάλειας και

ότι η σεξουαλικότητά σας είναι καταπιε-

σμένη, άσε που μπορεί κάτι να σας έχει

συμβεί, όταν ήσασταν παιδί!...

ΟΜΩΣ το άκρως σοβαρό ερώτημα "γιατί

το κοτόπουλο διέσχισε το δρόμο" τέθηκε

και σε ωρισμένους συμπαροίκους, αρχής

γενομένης από τον πρόεδρο της Κυπρια-

κής Κοινότητας Μιχάλη Χριστοδούλου
ο οποίος, πολύ λογικά, απήντησε ότι το

μόνο κίνητρο που μπορεί να υποθέσει

είναι ότι απέναντι θα υπήρχε κάποια

τροφή που το πτηνό την επεσήμανε και

διέσχισε τον δρόμο για να την φάει...

ΦΥΣΙΚΑ αν είχε ερωτηθεί ο Πάγκαλος
θα απαντούσε ότι, στις μέρες μας, δεν

είναι σοβαρές κουβέντες αυτές, για κοτό-

πουλα και για τροφές αφού όλα "ΜΑΖΊ ΤΑ

ΦΑΓΑΜΕ"

ΡΩΤΗΘΗΚΑΝ όμως τόσο ΤΑΚΗΣ ΣΑ-

ΡΕΛΑΣ, ;όσο και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
που, μ' ένα στόμα και οι δυό απάντησαν

ότι για ν' αναγκαστεί το κοτόπουλο να δια-

σχίσει το δρόμο, θα πρέπει να είχε πειθα-

ναγκαστεί, από τίποτα φασίστες και κομ-

μουνιστοφάγους, για να περάσει απέναντι

(τους)...

Ο ΜΠΙΛ Μπέτσος, γνωστός μπεταδώρος

του Μάρρικβιλ απόρησε, όταν πληροφο-

ρήθηκε το γεγονός και αναρωτήθηκε πώς

είναι δυνατόν να υπάρχουν ρέσσες, με κο-

τόπουλα χωρίς να το έχει πάρει χαμπάρι,

ενώ ο φίλος του ο ΤΑΣΣΟΣ, που μόλις

επεστρεψε από Ελλάδα είπε πως είναι

αδύνατον εκεί να διασχίσει το δρόμο κο-

τόπουλο, χωρίς να το βουτήξει κάποιος

για να το φάει!!

ΛΟΓΩ έλλειψης χώρου σήμερα, κάποιες

ακόμη απαντήσεις συμπαροίκων μένουν

γι’ αργότερα, τελειώντας την... λογοδιάρ-

ροια με τη δήλωση του ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑ-
ΝΕΛΛΗ, ο οποίος μας είπε ότι το

κοτόπουλο για να διασχίζει δρόμο και ν'

αλλάζει πεζοδρόμιο δεν θα πρέπει να ήταν

καλής ποιότητος, οπότε δεν τον ενδιαφέ-

ρει για το μαγαζί του.

......ΛΛοογγιικκέέςς    ααππόόψψεειιςς    ππρροοσσωωππιικκοοττήήττωωνν
κκααιι  σσυυμμππααρροοίίκκωωνν    γγιιαα  ττοο  κκοοττόόπποουυλλοο Τι 

του έκανα
του Σπανέλλη

και δεν με
θέλει;


