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ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ Νο.5 (έλεος…!!!!)

ΟΤΑΝ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ….

Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια χώρα -που βέβαια  δεν έμοιαζε ακριβώς με  χώρα αλλά 
μάλλον με  χωριό- και στην οποία κατοικούσε μια φυλή που λεγόταν Λιλιπούα. Στη χώρα αυτή 
επικρατούσε μια φοβερή κατάρα, την οποία είχε αφήσει πίσω της η άγρια φυλή των 
γεροσυνεταιρο-Παπούα ,που κατοικούσε στα μέρη εκείνα τα πολύ παλιά χρόνια. Η κατάρα έλεγε 
περίπου τα εξής:

‘’Όποιος νέος αυτή εδώ την γη πατήσει- κεφάλι προς τα πάνω ποτέ να μη γυρίσει !!!‘’

Και έτσι λοιπόν ζούσαν οι κάτοικοι  στην χώρα αυτή πολλά-πολλά χρόνια, με την απειλή της 
κατάρας και δεν σήκωναν ποτέ το κεφάλι τους προς τα πάνω φοβούμενοι ότι στην καλύτερη των 
περιπτώσεων θα τους έπεφτε ο ουρανός κατακέφαλα!

Κάποια μέρα όμως, κάποιοι περίεργοι βαρέθηκαν να κοιτούν μόνο προς τα κάτω και είπαν ’’για να 
δούμε πως είναι να κοιτάς και προς τα πάνω’’!!   Δειλά στην αρχή, μα με θάρρος στη συνέχεια, 
σήκωσαν το βλέμμα τους για να δούνε επιτέλους τι υπάρχει  τριγύρω τους.

Αλλοίμονο!!! Το θέαμα που αντίκρισαν τους άφησε εμβρόντητους!!!

 Ο Πρίγκιπάς– ο μονάρχης του χωριού, κείτονταν φαρδύς-πλατύς κάτω από ένα πεύκο δίπλα στην 
Ζαππειόλιμνη, αλλά το χειρότερο……ο Πρίγκιπας ήταν γυμνός!!!!

Τρομαγμένοι τον πλησίασαν, φοβούμενοι για τα χειρότερα γιατί ήταν γνωστό στους  πάντες ότι ο 
Πρίγκιπας δεν περνάει πια την πρώτη νεότητά του αλλά η ανησυχία τους εξαφανίστηκε 
οσονούπω, σαν έφτασε στα αυτιά τους το ρυθμικό του ροχαλητό.

‘’Ξύπνα Πρίγκιπα! Δεν είναι εδώ μέρος  για να παίρνεις τον υπνάκο σου!’’ Αγουροξυπνημένος ο 
Πρίγκιπας, γύρισε  προς τους Λιλιπούα και με το  χαρακτηριστικό στυλ ενός ευπατρίδη, είπε τα 
εξής :

‘’Ποιοί είστε εσείς;;;; Δεν βλέπετε ότι προσπαθώ να ξεκουραστώ από τον αγώνα που κάνω να 
διαφυλάξω τα κεκτημένα …;; Γιατί  έκανα τόσες δεξιώσεις, λειτουργίες και εγκαίνια αν είναι να με 
ενοχλείτε.. έ;;;;

Σοκαρισμένοι οι Λιλιπούα έμειναν με το στόμα ανοιχτό!

‘’Και  επιτέλους πρέπει κάποτε να μάθετε τις παραδόσεις του χωριού μας που λένε να ακούτε  
τους αφέντες σας και  να αφήνετε  αυτούς να φροντίζουν για το καλό σας!! ‘’  Και φτύνοντάς τους 
κατάμουτρα τα σκληρά αυτά λόγια, γύρισε με μια μεγαλειώδη κίνηση όπως αρμόζει σε έναν 
Πρίγκιπα και άρχισε να ανηφορίζει μεγαλοπρεπώς την γέφυρα της Ζαππειόλιμνης…..

ΓΚΝΤΟΥΠ !!!!!!!!!!!..........ΠΛΑΤΣ!!!!!!!!!!!....... K@R@Β@!!!!!!!!!.......

         (μεξικάνικη βρισιά που συνηθίζεται από τους παράνομους του Far West)

….. ο Πρίγκιπας  πάτησε μια μπανανόφλουδα που λιαζόταν ύποπτα πάνω στη γέφυρα και έσκασε 
σαν  παραγινωμένο καρπούζι στα ήρεμα νερά της λίμνης……και  τότε ακούστηκε μια τρομερή 
τσιρίδα:

‘’Αφεντικό-αφεντικούλι μου δεν το  ήθελα, δεν ήταν για σένα η μπανανόφλουδα, συγχώρα με 
αφεντικούλι μου …..κλαψ κλαψ!!!!’ ’

 

 



Και  ξάφνου μέσα από τα πεύκα της λίμνης εμφανίστηκε μία …..μαϊμού!!! Θα μου πείτε τι γυρεύει 
μια  μαϊμού στο βουνό…εμ! …αφού έχουμε κάκτους(τους οποίους όπως ξέρετε  φύτεψε με 
περισσή φροντίδα ο κομψεψίκομψος διακοσμητής-εργολάβος της περιοχής μας) να μην έχουμε και 
 μια μαϊμού  να ζει εδώ??!!

‘’Βρε άτιμο ζωντόβολο που βρήκες μπανάνες χειμωνιάτικα και πετάς τις φλούδες από εδώ και 
εκεί;;’’ ούρλιαξε ο Πρίγκιπας,’’ Τις μάζεψα από το τραπέζι που μας έκανες τις γιορτές σε μένα και 
στα υπόλοιπα  φιλαράκια και σκέφτηκα από τότε  να κρατήσω τις φλούδες για να τις ρίχνω, να τις 
πατάνε οι εχθροί σου και να γκρεμοτσακίζονται….......σνιφ, σνιφ!!! λυπήσου με αφεντικούλι και σου 
υπόσχομαι ότι στην επόμενη δεξίωση που θα κάνεις στο ΤΙΤΑΝΙΑ δεν θα ψηφίζω μόνο με τα 4 
πόδια μου αλλά θα σηκώσω ψηλά και την ουρά μου για να πιάνω για  5 ψήφους .κλαψ,κλαψ,κλαψ, 
στο υπόσχομαι!!!! Αλήθεια!!!!

Και με τέτοιες και άλλες γαλιφιές η μαϊμού κατάφερε να ηρεμήσει τον Πρίγκιπα, ‘’στο κάτω –κάτω 
,σκέφτηκε εκείνος, η μαϊμού μπορεί να μην είναι συνεταίρος  αλλά για να δημιουργεί κλίμα 
ζούγκλας και να ψηφίζει ότι θέλω εγώ, είναι μανούλα, το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, όταν την 
έβαλα και έκατσε απέναντί μου τις προάλλες στη δεξίωσή  στο ΤΙΤΑΝΙΑ. Με το χειροκρότημά της 
και της άναρθρες κραυγές της κράταγε το χορό!!!!

Βέβαια ευτυχώς που για τις σοβαρές μου υποθέσεις έχω πιο αξιόπιστους  και φερέλπιδες 
συνεργάτες’’, μονολόγησε ο Πρίγκιπας και άρχισε να αναζητά στα πέριξ της λίμνης τον πολλά 
υποσχόμενο, καινούργιο του τσομπάνο….

Εδώ αγαπητοί μου φίλοι δράττομαι της ευκαιρίας να σας εξομολογηθώ ένα πολύ σοβαρό θέμα: 
Όπως γνωρίζετε στην Λιλιπούπολη Νο 4 αποκάλυψα για πρώτη φορά το πραγματικό μου όνομα 
καθώς και την ιδιότητά μου. Μαζί με αυτά όμως βγήκε στην φόρα και το πρόβλημα που με 
βασανίζει από καιρό.

Θα γνωρίζετε φαντάζομαι και εσείς εκ πείρας, ότι και στις καλύτερες οικογένειες υπάρχει ένα μαύρο 
πρόβατο.

Στην δική μου …είναι το γράμμα ‘’ρο’’, ένα φαινομενικά αθώο γράμμα το οποίο όμως μου έχει κάνει 
πάμπολλες φορές κασκαρίκες-στις οποίες θα αναφερθώ κάποια άλλη φορά-και το οποίο αφού 
εγκαταστάθηκε για τα καλά στη μέση του ονόματός μου  πολλαπλασιαζόμενο σαν τον ιό της γρίπης 
αποφάσισε να κάνει κολοτούμπα  με το γράμμα ‘’λ’’ δημιουργώντας κακόηχους συνειρμούς.........

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο Πρίγκιπα μας που αναζητούσε τον τσομπάνο του, για να συζητήσει 
μαζί του κάποιες καινούργιες ιδέες που του ήρθανε στο κεφάλι λόγω του απρόσμενου 
χειμωνιάτικου μπάνιου.

Οι Λιλιπούα που είχαν παρακολουθήσει πρωτύτερα το θέαμα είχαν μείνει άφωνοι! Προσπαθούσαν 
να εξηγήσουν αυτά που συνέβησαν μπροστά στα μάτια τους και να λύσουν το μυστήριο: Γιατί ο 
Πρίγκιπας κυκλοφορούσε  τσιτσίδι –χειμωνιάτικα???

Ένας μικρός αλλά  πονηρός Λιλιπούα  πέταξε:’’ Λέτε να φταίει για αυτό  η δικαστική απόφαση που 
εκδόθηκε τώρα τον Φλεβάρη και  που τον έχει πετάξει από θέσεις που κατείχε παράνομα αυτός και 
οι φίλοι του ή ισχύει και εδώ η παροιμία: όποιος τα θέλει όλα μένει με τα λίγα;;;;’’

Τα παραπάνω γεγονότα ήταν η αφορμή για τους Λιλιπούα να ξεκινήσουν μια ζωηρή συζήτηση:

‘’Είναι αλήθεια ότι όσοι επιλέξαμε να ζήσουμε εδώ το κάναμε γιατί  αγαπούμε την  φύση και γιατί 
έχουμε την ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας να ζήσουμε σε ένα μέρος ανθρώπινο, τέτοιο που δεν 
μπορούμε να βρούμε πια στην πόλη .

Είναι αλήθεια επίσης ότι η περιοχή μας στερείται  αρκετών υποδομών που να ικανοποιούν πολλές 
από τις  βασικές ανάγκες μας.



Ας αναφέρουμε κάποιες ενδεικτικά: ~η ύδρευση α) τι νερό πίνουμε, (της ΕΥΔΑΠ? της 
γεώτρησης?) και γιατί το πληρώνουμε τόσο ακριβά, β) είναι  επίσης εμφανής η έλλειψη 
παράλληλου δικτύου που να εξασφαλίζει νερό της γεώτρησης-δωρεάν για πότισμα κήπων,

~η αποχέτευση που είναι μια από τις συμβατικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού και που αν δεν 
την ολοκληρώσει (λόγω π.χ. πτώχευσης) θα την πληρώσουμε όλοι εμείς οι κάτοικοι από την τσέπη 
μας,

~ο φωτισμός ,ο δρόμος προς την Ιπποκράτειο είναι θεοσκότεινος όπως και πάμπολλοι  δρόμοι  
στο εσωτερικό της, είναι τόσο δύσκολο να μπούνε μερικές λάμπες??

~η  οδοποιία, όλοι ξέρουμε τα χάλια της, α) ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ!!!, β)Δύο τρόποι υπάρχουν μόνο να 
φύγεις από την Ιπποκράτειο, με αυτοκίνητο ή με ελικόπτερο, αν προσπαθήσεις να φύγεις με τα 
πόδια είσαι …νεκρός!! Γιατί η έλλειψη πεζοδρομίου στην έξοδο της Ιπποκρατείου αποτελεί 
εγκληματική αμέλεια των υπεύθυνων του έργου της κατασκευής του δρόμου.

~η  έλλειψη σχολείου ή ενός οργανωμένου και αξιόπιστου συστήματος μεταφοράς των μαθητών 
στα σχολεία τους ,

~η  έλλειψη αισθητικής  στις εισόδους της Ιπποκρατείου με την τοποθέτηση  κακόγουστων μενίρ 
που θυμίζουν ταφόπλακες,

~η έλλειψη μπάρας στην ανηφόρα της οδού  Ιπποκράτους (τι να την κάνουμε αυτή, ας σκοτωθούν 
5-6 για να αραιώνουμε!!!)

~η έλλειψη ενός χώρου κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

~η έλλειψη καθαριότητας καθώς και οργανωμένης και  συστηματικής φροντίδας του 
περιβάλλοντος

~η  οργανωμένη κοινωνική φροντίδα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες(παιδιά-ηλικιωμένοι) εκ 
μέρους της πολιτείας που να εκφράζεται με την δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης,

~η ύπαρξη παιδικών χαρών και χώρων άθλησης που να είναι κατάλληλοι για  παιδιά και να 
πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας που θέτουν οι υπεύθυνοι επιστημονικοί φορείς,(ΕΛΟΤ, κ.α.)

~η  προστασία του δάσους από ξυλοκόπους (επαγγελματίες ή μη) και η παντελής έλλειψη ελέγχου 
από  την  κοινότητα, την αστυνομία ,το δασαρχείο και απ’ όλους τους φορείς  που έχουν την 
ευθύνη για την διαχείριση, τον καθαρισμό από τα ξερά δέντρα, κλαδιά και την φύλαξη του δάσους,

~ η  προστασία από αυθαίρετα οικοδομοτεχνικά έργα και από  μπαζώματα ρεμάτων που 
επιβαρύνουν την περιοχή μας

~η προστασία των κοινόκτητων και των κοινόχρηστων χώρων,

αξίας πολλών-πολλών εκατομμυρίων ευρώ που διεκδικούνται από τα γνωστά  οικονομικά 
συμφέροντα και που χρησιμοποιούν με παράνομο τρόπο θεσμοθετημένα όργανα ή 
‘’κατασκευάζουν ‘’καινούργια προκειμένου να το πετύχουν,

~η προστασία των οικοπέδων που ανήκουν στον Συνεταιρισμό από διεκδικήσεις συμφερόντων 
(μικρών και μεγάλων) που με τους παραπάνω χώρους αποτελούν την μεγάλη περιουσία του 
Συνεταιρισμού (άρα δική μας), ικανή να χρηματοδοτήσει την αποπεράτωση των έργων υποδομής 
στην περιοχή μας.

Και άλλα πολλά……ο κατάλογος είναι ανοιχτός ………….

‘’Από την  στάση μας σε αυτά αλλά και σε άλλα ζητήματα θα  κριθούμε ο  κάθε ένας από εμάς 
ατομικά αλλά και συλλογικά ‘’ κατέληξαν οι Λιλιπούα.



‘’Και όμως κάπου τα καταφέραμε καλά’,πετάγεται ένας-αφηρημένο τον λένε οι κακές 
γλώσσες-,έχουμε ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ !!! ώστε αν βαρεθούμε στον έναν να μπορούμε να πάμε στον 
άλλο και τούμπαλιν!!!!! 

‘’Βεβαίως έχουμε δύο διαφορετικούς  συλλόγους, λέει ο μικρός σοφός Λιλιπούα, αλλά έχουμε και  
πολλά κοινά προβλήματα, αρκετά που μας ενώνουν και ελάχιστα που μας χωρίζουν! 

Για αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να προτείνουμε στα  καταστατικά όργανα των συλλόγων 
αυτών να πάρουν μία απόφαση  για την ενοποίηση τους σε έναν!

Η περιοχή μας έχει ανάγκη από ένα μαζικό, ζωντανό, δυναμικό και πάνω απ’ όλα ενιαίο σύλλογο 
που να ενώνει και όχι να διασπά τους κατοίκους, που να παλεύει μαζί τους για την βελτίωση της 
ζωής τους στη περιοχή μας. Έχουμε ανάγκη από έναν σύλλογο που να είναι μακριά από 
σκοπιμότητες, προσωπικές ή πολιτικές φιλοδοξίες καθώς και μακριά-  ETΗ ΦΩΤΟΣ από μικρά και 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Ας αναλογιστούν κάποιοι λοιπόν ,τώρα που ο Πρίγκιπας-προστάτης έμεινε γυμνός και το 
απόστημα αρχίζει να σπάει, με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν!!!

Θα είναι με την μεριά των κατοίκων ή θα υπερασπίζονται συμφέροντα και σκοπιμότητες ξένα προς 
αυτούς??’’ 

Και επειδή από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, εγώ ως Μάγισσα 
Μπρρρρρλλλλρρρρουχίλντα δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτά που πρότεινε ο μικρός 
Λιλιπούα, παρά μόνο μια μικρή ρήση του καλλιτέχνη  και να την απευθύνω  προς τον αξιότιμο Κο 
Αστυνόμο Κρυψί-βολο (ναι αυτόν που επί 20 χρόνια δεν τον ήξερε κανείς καθότι ως σωστός 
χαμαιλέων ήταν μεταμφιεσμένος σε χαρτοσακούλα και μόνο……………… παρακολουθούσε) ο 
οποίος οφείλει να παραδεχθεί ότι στην δεξίωση του Πρίγκιπα στο ΤΙΤΑΝΙΑ είχε ελαφρώς 
παρεκτραπεί  όταν παραληρούσε και μίλαγε για βαλίτσες γεμάτες λεφτά που θα εισέπραττε από 
μηνύσεις και αγωγές που θα κατέθετε αυτός????

H ρήση του καλλιτέχνη που του αφιερώνω είναι η παρακάτω:

Όποιος δεν έχει ΑΓΩΓΗ από το σπίτι του …. κάνει αγωγές στους άλλους και ζητάει χρήματα….. 

 
Με την προσδοκία ότι η πρόταση του μικρού Λιλιπούα θα γίνει δεκτή από την πλειοψηφία των 
καλοπροαίρετων κατοίκων, μένω με την ελπίδα ότι  θα μπορέσω να διακτινισθώ  για πάντα στο 
υπερπέραν και να απαλλάξω από την παρουσία μου τους ταλαιπωρημένους-ελπίζω στο ελάχιστο-
φίλους μου της Λιλιπούπολης  και να ασχοληθώ επιτέλους με τα δικά μου!

Για την Μάγισσα Μπρρρρρρρλλλλουχίλντα-

Μαργαρίτα Σταμπουλίδου
Κάτοικος Ιπ.Πολ.
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