
Φίλοι μου, γειά σας!
Σᾱς ἔφερα τήν ΣΥΝΝΕΦΟεφημερίδα! Τί νομίζετε;! Εἶ μαι ἐνημε-

ρωμένο ΣΥΝΝΕΦΟ! Κάθε πρωί τήν ἀ γο ράζω ἀπό τό ΣΥΝΝΕ-
ΦΟπερίπτερο τῆς ΣΥΝΝΕΦΟγειτονιᾱς μου. Εἶναι ἡ καλύτε-
ρη! Τά γράφει ὅλα. Καί τά νέα τοῡ οὐρανοῡ καί τά νέα τῆς
γῆς. Λοιπόοοον, δεῖτε τί διάβασα στό παρακάτω φύλλο.

Σχολικά τυροπιτόχαρτα ἐπιτέθηκαν
σέ τριαντάφυλλα καί πάπιες.

ΣΟΚ ἔχει προκαλέσει ἀπό χθές τό
πρωί ἡ μαζική ἐπίθεση σχολικῶν τυρο-
πιτόχαρτων στό πάρκο τῆς ὁδοῦ Πρασι-
νούλη. Ἡ ἐπιδρομή σημειώθηκε στίς
9:30΄ π.μ., ὅταν σχολικό λεωφορεῖο στα-
μάτησε στήν εἴσοδο τοῦ πάρκου καί
ἀποβίβασε μαθητές, πού μασουλοῦσαν
ἐπιδεικτικά στρογγυλές καί τρίγωνες
τυρόπιτες τυλιγμένες σέ κίτρινα τυροπι-
τόχαρτα (λαδόκολλες). Οἱ μαθητές
σκορπίστηκαν κατά ὁμάδες μέσα στό
πάρκο καί ἄρχισαν νά ρίχνουν βολές
ἐναντίον ἀνυποψίαστων κατοίκων. Σύμ-
φωνα μέ αὐτόπτες μάρτυρες τά περισ-
σότερα τυροπιτόχαρτα ἐκτοξεύθηκαν
στά παρτέρια μέ τά τριαντάφυλλα, ἐνῶ
κάποια ἄλλα κατευθύνθηκαν στή λι-
μνούλα μέ τίς πάπιες, πού ἐκείνη τήν
ὥρα ἔκαναν μπάνιο στά ἀνήλικα παπάκια
τους. Τό πιό συγκλονιστικό ἦταν ὅτι μα-
θήτρια ἔριξε ἐναντίον πάπιας ὁλόκληρο
κομμάτι τυρόπιτας. Ἐπίσης τουλίπες τῆς

περιοχῆς κατηγόρη-
σαν τούς μαθητές γιά
τήν ἀχαρακτήριστη καί ἀπολίτι-
στη συμπεριφορά τους. Παράλληλα
μαρ γαρίτες τῆς ἴδιας συνοικίας σέ ἔν -
δειξη διαμαρτυρίας ἔριξαν τά πέταλά
τους σχηματίζοντας τή φράση: ΟΧΙ ΑΛ-
ΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ! Ἀνεξήγητο
ὡστόσο καί ὕποπτο παραμένει τό γεγο-
νός ὅτι οἱ νεαροί μαθητές δέν ἔριξαν
οὔτε ἕνα τυροπιτόχαρτο σέ κάδο σκου-
πιδιῶν! Διενεργοῦνται ἔρευνες.

Μιά ἀπό τίς σημαντικότερες Συνθῆκες στήν παγκόσμια Ἱστορία ὅλων τῶν

ἐποχῶν ὑπογράφτηκε χθές τό πρωί στό Μέγαρο Γκαζονέ Γκαζόν μεταξύ τῆς

Καθαροχώρας καί τῆς Βρωμοχώρας. Τά δύο κράτη συμφώνησαν νά ἑνώσουν

τά σύνορά τους. Ἡ Βρωμοχώρα δεσμεύτηκε νά καθαριστεῖ ὁλόκληρη καί νά ἀπε-

λευθερώσει τόν ἄδικα φυλακισμένο Πρωθυπουργό της κύριο Ἀρχοντιέν Σαπουνιέν. Ἡ

Καθαροχώρα ἀπό τήν πλευρά της συμφώνησε νά πουλήσει στήν γείτονα χώρα ἀπορρυ-

παντικά σέ τιμές λογικές καί κάδους ἀνακύκλωσης. Διεθνής ἐπιτροπή θά ἐλέγχει τήν

ἐφαρμογή τῶν ὅρων τῆς Συνθήκης. (Ἀναλυτικά βλ. ΣΥΝΝΕΦΟδιεθνή, σελ. 40).

Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...Συννεφοπαραμύθια  καί ἄλλα...
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Μιά ἀποκαλυπτική συνέντευξη τῆς κυ-ρίας Τέντας Ρέλλας 
Τί δήλωσε στή δημοσιογράφο Ψαχου-λένη ἡ κυρία Τέντα Ρέλλα,ἡ πολύχρωμη θαλασσινή ὀμπρέλα.
ΨΑΧ. Καλημέρα σας, κυρία Τέντα Ρέλ-λα. Εἴμαστε ἀπό τήν ΣΥΝΝΕΦΟεφημερί-δα. Πεῖτε μας σᾶς παρακαλοῦμε πόσο και-ρό ἐργάζεστε στήν παραλία;Τ.Ρ. Σχεδόν δυό καλοκαίρια;ΨΑΧ. Εἶστε εὐχαριστημένη;Τ.Ρ. Κοιτάξτε νά δεῖτε, στήν ἀρχή ἦ -ταν καλά. Ὅσο περνάει ὅμως ὁ καιρός ἡδουλειά στήν παραλία γίνεται δύσκοληἕως ἀφόρητη.

ΨΑΧ. Γιατί τό λέτε αὐτό;Τ.Ρ. Δεῖτε γύρω σας! Παραλία τήν λέ-τε ἐσεῖς αὐτή ἤ χωματερή;! Κάθε πρωίμόλις ἀνοίγω τό πολύχρωμο ὕφασμά μου,χιλιάαααδες σκουπίδια τρέχουν ἀπό κά-τω. Ἔχω βαρεθεῖ πιά! Χώρια πού δέν ἐ πι -τρέπεται νά μπῶ στή θάλασσα γιά νά κά-νω τουλάχιστον μπάνιο!ΨΑΧ. Πῶς βρέθηκαν ἐδῶ τόσα σκου-πίδια;
Τ.Ρ. Οἱ τουρίστες, δικοί μας καί ξένοι.Ἔρχονται, τρῶνε, πίνουν, κι ὅ,τι σκουπί-

δι τούς περισ-
σεύει τό θά-
βουν στήν ἄμ -
μο ἤ τό ἀφή-
νουν στά βό-
τσαλα. Ὕστε-
ρα ἔρχεται ὁ
ἥλιος, ζεσταίνει τά σκουπίδια, αὐτά ἱ -δρώνουν καί ...πουφ! βρωμᾶνε! Κι ὅτανθε λήσουν δροσιά, ὁ ἀέρας μοῦ τά κου-βαλάει ἀπό δῶ κάτω. Φρίκη! ΨΑΧ. Ἔχετε μιλήσει μέ κάποιον ὑπεύ-θυνο;

Τ.Ρ. Βέβαια! Ἔχω φωνάξει καί τόν ἴ -διο τόν Πρόεδρο Παραλιῶν τόν κύριοΛάκη Βοτσαλάκη. Ἀλλά τί νά σοῦ κάνειὁ καημένος! Τρέχει λέει σʼ ὅλα τά νησιά,γιατί ἡ κατάσταση εἶναι φοβερή!ΨΑΧ. Τί σκέπτεσθε νά κάνετε;Τ.Ρ. Νομίζω ὅτι θά ἀπευθυνθῶ στάπαιδιά ὅλης τῆς χώρας μέσω τῆς ΣΥΝ-ΝΕΦΟεφημερίδας καί θά τούς φωνάξω:ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ!Τά παιδιά, εἶμαι σίγουρη, θά ἀκούσουντή φωνή μου. Σᾶς εὐχαριστῶ.ΨΑΧ. Κι ἐμεῖς σᾶς εὐχαριστοῦμε, κυ-ρία Τέντα Ρέλλα!

Ἀπίστευτο κι ὅμως ἀληθι-νό! Κυκλοφοροῦν ἀνεξέ-λεγκτα! Πετοῦν γύρω ἀπότή γῆ! Ἐμποδίζουν τό φῶςτῶν ἀστεριῶν. Καθημερινάπροκαλοῦν ἀτυχήματα σέ διαστη-μόπλοια. Κάνουν βαρύ και ἀνθυγιεινό τόἔργο τῶν ἀστροναυτῶν! Ποιά;;;; Τά δια-στημικά σκουπίδια! Μάλιστα! Εἰδικοί ἐπι-στήμονες ἔχουν κατασκευάσει ἐξελιγμέ-νες σκοῦπες διαστήματος! 

� Μικρός κάδος ἀπορριμμάτων. Ἔχειχρῶμα πράσινο τοῦ ἔλατου. Τή μέραπού χάθηκε φοροῦσε καινούργια γκρίσακούλα. Ἡ τελευταία του ἐμφάνισηἦταν στή διασταύρωση τῶν ὁδῶν Σκου- πιδώ καί Ντενεκέν στό κέντρο τῆς πό-λης. Τόν ἀναζητοῦν τά... σκουπίδια!
� Σακουλάκι ἀπό γαριδάκια. Ἔχειχρῶμα παπαγαλί καί κουβαλᾶ μέσα τουτρεῖς τάπες. Χάθηκε τή στιγμή πούἔτρεχε νά φτάσει στόν κάδο τῆς ὁδοῦΚαθαροῦ - Ρου. Τό ἀναζητᾶ... ὁ κάδος!

Πά-πα-πα! Φίλοι μου, τί νά πῶ; 
Ἄχ, δέν εἶναι νά διαβάζει κανείς ἐφημερίδα! Κάντε κάτι καί γρήγορα. Πάρτε σακοῦ -

λες, γάντια καί ξεκινῆστε δουλειά πρῶτα ἀπό τό σπίτι σας... καί φυσικά μήν πετᾶτε
σκου πίδια κάτω. Σᾶς χαιρετῶ μ’ ἀγάπη 

τό ΣΥΝΝΕΦΟ
ΥΓ. Στεῖλτε τήν ΣΥΝΝΕΦΟεφημερίδα στούς φίλους καί συγγενεῖς σας!




