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σαν προσωρινά με κρατική εντολή. 

σαν προσωρινά με κρατική εντολή. 

τους σε συνδυασμό με την επιμονή 

σαν προσωρινά με κρατική εντολή. 

ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



στο Καρφί του Σαββατοκύριακου • 12 Δεκεμβρίου 202040ΧΡΟΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΦΙΟΥ

Συνεχίζουμε με το ίδιο μεράκι 
και αγάπη στα χνάρια του Νί-
κου. Κλείνοντας τα 21 χρόνια με 
επιτυχία το «ΚΑΡΦΙ»παραμένει 
ζωντανό παρόλο που κάποιοι… 

καλοθελητές έλεγαν ότι χωρίς τον Κακαου-
νάκη θα κλείσει.
 Μπορεί ο Τύπος να περνάει δυσκολίες και 
κρίση αλλά το «ΚΑΡΦΙ»αντέχει, έχει κα-
θιερωθεί γιατί είναι βαθιά ριζωμένο στη 
συνείδηση των αναγνωστών που το αγά-
πησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Το «ΚΑΡΦΙ» κυκλοφόρησε στις 29 Νοεμ-
βρίου 1999 μέχρι που ο Νίκος έφυγε από 
κοντά μας, στις 28 Δεκεμβρίου του 2009.
Το «ΚΑΡΦΙ»έπρεπε να συνεχίσει την πορεία 
του χωρίς τον άνθρωπο που το οραματί-
στηκε και το γέννησε. 
Ο Νίκος είχε ταυτιστεί με συναίσθημα και 
πάθος με το ΚΑΡΦΙ, και πάντα το χαρακτή-

ριζε ως το αγαπημένο του δημοσιογρα-
φικό παιδί.  Ακόμα και στις πιο δύσκολες 
στιγμές έβαζε πρώτα και πάνω από όλα 
τον αναγνώστη δίνοντάς του πνευματική 
και αληθινή τροφή, αδιαφορώντας για το  
όποιο κόστος και κίνδυνο αντιμετώπιζε 
κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα που πολ-
λές φορές βρίσκονταν και στα έδρανα των 
δικαστηρίων. 
Γιατί δε δίσταζε και δεν φοβόταν ακόμα 
και να μπει και στη φωτιά προκειμένου να 
κάνει αποκαλύψεις και ρεπορτάζ.  Ήταν 
πραγματικός κυνηγός της είδησης. 
Σαν εκδότης δεν ασχολούνταν όπως συνη-
θίζεται με το πόσες διαφημίσεις θα πάρει. 
Ο Νίκος είχε μια δική του φιλοσοφία και 
άποψη για τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ. 
Γιατί θεωρούσε τη δημοσιογραφία λει-
τούργημα και όχι επάγγελμα. Δεν χρησι-
μοποιούσε το διαδίκτυο και δεν καθόταν 
σε μια καρέκλα μπροστά στο κομπιούτερ 
όπως συνηθίζουν πολύ δημοσιογράφοι 
ακόμα και σήμερα. Ο Νίκος είχε σαν όπλο 

τον κοντυλοφόρο και ένα τεφτέρι μονίμως 
στην τσάντα του γυρνώντας όλες τις περιο-
χές της Αττικής και κυνηγώντας την είδηση 
για ενημέρωση και ρεπορτάζ. Μίλαγε στα 
τηλέφωνα συνεχώς σε όλη την Ελλάδα. 
Για αυτό ο Νίκος ξεχώριζε και είχε καθι-
ερωθεί ως ο μεγαλύτερος ρεπόρτερ της 
Μεταπολίτευσης. Έτσι το «ΚΑΡΦΙ»ξεχώ-
ρισε από τις άλλες εφημερίδες με μικρά 
κείμενα, «μονόστηλα», πολλές μικρές 
φωτογραφίες με τους πρωταγωνιστές του 
δημοσιεύματος, με πολύ μελετημένα και 
προσεγμένα πρωτοσέλιδα που απασχολού-
σαν την κοινωνία, ώστε να πέφτει άμεσα 
το μάτι του αναγνώστη στο περίπτερο να 
το αγοράζει και να το διαβάζει με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.
Θυμάμαι πολλές φορές στο δεύτερο όρο-
φο στο γραφείο του στη Μεσογείων που ξε-
νυχτάγαμε μέχρι να καταλήξουμε στο θέμα 
που θα βάζαμε πρωτοσέλιδο. Και πράγματι 
δημοσιογράφοι και αναγνώστες είχαν να 
πουν για τα πρωτοσέλιδα του «ΚΑΡΦΙΟΥ».

Που στην πλειοψηφία τους αναδείκνυαν 
το σκληρό και αληθινό πρόσωπο της Δε-
ξιάς που πάντα ήμασταν απέναντι. 
Όλοι εμείς οι φίλοι του συνεχίζουμε με 
το ίδιο πάθος και αγάπη, γιατί για μας ο 
Νίκος δεν έφυγε, είναι εδώ. Απλά έγινε 
πνεύμα και μας καθοδηγεί τριγυρνώντας 
αναμεσά μας!!! 
Εμείς συνεχίζουμε στα χνάρια και στην 
παρακαταθήκη που άφησε ο Νίκος.  
Να υπερασπιζόμαστε δηλαδή την μεγά-
λη προοδευτική παράταξη της Κεντροα-
ριστεράς ασκώντας κριτική για τα όποια 
λάθη γίνονται εις βάρος του συνόλου της 
κοινωνίας, και αναδεικνύοντας με τον πιο 
γλαφυρό τρόπο τις ανάγκες και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερι-
νά οι πολίτες. 
Μπορεί να μην είμαστε η πρώτη σε κυ-
κλοφορία εφημερίδα αλλά είμαστε μια 
καθαρή και δυνατή φωνή. 
 Και αφού είστε μαζί μας, εσείς οι ίδιοι 
είστε το «ΚΑΡΦΙ».  

Το «ΚΑΡΦΙ» συνεχίζει χωρίς 
τον Νίκο για τον Νίκο

Δύο αχώριστοι 
καρδιακοί φίλοι, 
ο Νίκος 
και ο Κώστας
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ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ… �ΚΑΡΦΙ�:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
 Μία συνεργασία ζωής
Ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, 
ήταν η σχέση μου με τον Νίκο Κα-
καουνάκη. Τον γνώρισα το 1970 στο 
«ΒΗΜΑ», όπου έκανα τα πρώτα μου 
δημοσιογραφικά βήματα, ενώ ο 
Νίκος ήταν ήδη ένας καταξιωμένος 
ρεπόρτερ, με δεκάδες δημοσιογρα-
φικές επιτυχίες. Την δύσκολη εκείνη 
περίοδο, μεσούσης της δικτατορίας, 
στο συγκρότημα Βήμα- Νέα, εργαζό-
ταν όλο το αγλάισμα της ελληνικής 
δημοσιογραφίας, ενώ το όνειρο κάθε 
νέου δημοσιογράφου ήταν πως θα 
περάσει τις «πύλες της επιτυχίας». 
Όταν πρωτοσυστήθηκα  στον Νίκο, 
με αντιμετώπισε με συγκατάβαση 
και ένα αδιόρατο χαμόγελο που 
συχνά τον διέκρινε, δείγμα ότι μπο-
ρούσα να γίνει αποδεκτός στο συνάφι 
του. Προϊόντος του χρόνου, η γνω-
ριμία μετατράπηκε σε φιλία, όμως, 
μετά την μεταπολίτευση, οι δρόμοι 
μας  χώρισαν και παρόλο που και οι 
δυο, εργαστήκαμε σε διάφορα μέσα, 
δεν έτυχε ποτέ να συνεργαστούμε. 
Το 2001, όταν το «Καρφί» κυκλοφο-
ρούσε ήδη δύο χρόνια και «έσπαγε τα 
ταμεία», ο Νίκος μου έκανε πρόταση 
να συνεργαστούμε. Θεώρησα τιμη-
τική την πρόσκληση, την οποία απο-
δέχθηκα αμέσως. Όμως, λογάριαζα 
χωρίς «τον ξενοδόχο», που ήταν 
εμπόδιο που δεν μπορούσα να ξεπε-
ράσω, το οποίο- βέβαια- το γνώριζε ο 
Νίκος, γι’ αυτό και έγινε έξαλλος. Με 
τον καιρό ξεπεράστηκε το πρόβλημα, 
έγιναν αμοιβαίες εξηγήσεις, όμως, η 
συνεργασία μας ποτέ δεν πραγματο-
ποιήθηκε, παρόλο που οι σχέσεις μας 
είχαν αποκατασταθεί πλήρως.
Δυστυχώς, όμως δεν κατέστη δυνα-
τόν να συνεργαστούμε, γιατί στις 20 
Δεκεμβρίου 2009, κόπηκε του Νίκου 
το νήμα της ζωής, τόσο πρόωρα, 
τόσο άδικα. Το 2013, δέχθηκα την πιο 
ενδιαφέρουσα πρόταση της δημοσι-
ογραφικής μου καριέρας. Ο Γιάννης 
Κουρτάκης, φίλος και σύντεκνος του 
Νίκου, μου πρότεινε να αναλάβω 
την διεύθυνση του «Καρφιού». Το 
δέχτηκα, ασμένως, χωρίς δεύτερη 
κουβέντα και έκτοτε εργάζομαι στην 
ιστορική αυτή δημοκρατική εφημε-
ρίδα, ως σύμβουλος έκδοσης. Εμείς 
εδώ στο «Καρφί», από τον εκδότη 
Ηλία Τζαφέρη, μέχρι τον τελευταίο 
συνεργάτη μας, έχουμε εμβολια-
στεί με το εμβόλιο που μας χάρισε ο 
Νίκος. Πιστοί στις παρακαταθήκες 
του, συνεχίζουμε το έργο του, ώστε 
να μεγαλουργήσει ξανά η παράταξη 
εκείνη, η οποία έχει διαμορφώσει 
την σύγχρονη Ελλάδα. Και αυτό κα-
νείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, 
καθώς έχει ανεξίτηλη την σφραγίδα 
του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπαν-
δρέου.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 Πιστό στη δηµοκρατική 
παράταξη, χωρίς 
εξαρτήσεις και 
παρωπίδες
Όταν ο Νίκος Κακαουνάκης αποφάσισε 
να εκδώσει το «Καρφί» λίγοι πίστευαν ότι 
το φύλλο θα μακροημερεύσει και ελάχι-
στοι στοιχημάτιζαν ότι θα συνέχιζε μετά 
την αδόκητη απώλεια του ιδρυτή του. Τα 
σχόλια ήταν του τύπου «τι χρειάζεται μια 
ακόμη εφημερίδα;», «ο κόσμος δεν δια-
βάζει σήμερα», «πού θα βρεθεί αντικατα-
στάτης του Νίκου;» και τα παρόμοια. Οι 
Κασσάνδρες έπεσαν έξω. Αποδείχθηκε 
ότι πάντα χρειάζεται μια εφημερίδα που 
έχει κάτι διαφορετικό να πει, ότι ο κόσμος 
διαβάζει ό,τι τον ενδιαφέρει κι ότι το φύλ-
λο είχε βαθιές ρίζες και δεν μαράθηκε 
όταν έλειψε ο Κακαουνάκης. 
Έζησα 13 χρόνια την εκδοτική προσπά-
θεια από θέση ευθύνης και διαπίστωσα 
ότι αυτό που πέτυχε το «Καρφί» ήταν η 
σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες 
του. 
Στήλες όπως «Το βάσανό μου» και το 
«Ό,τι πεις» ήταν ο κρίκος που συνέδεε 
την εφημερίδα με τον άνθρωπο που την 
αναζητούσε στο περίπτερο. Το πάντα 
ενημερωμένο και συχνά αποκλειστικό 
ρεπορτάζ- η σπεσιαλιτέ του Κακαουνάκη- 
αποζημίωνε όποιον ήθελε να σχηματίσει 
γνώμη για όσα συνέβαιναν και όσα δεν 
αποκαλύπτονταν. Στοιχείο της ταυτότη-
τας του «Κ» ήταν η συνέπεια. Δεν γοητεύ-
τηκε από το «νέο» που διαφήμιζαν στον 
Τσίπρα ούτε από την «επανίδρυση του 
κράτους» που διαλαλούσε ο Καραμανλής. 
Πιστό στη δημοκρατική παράταξη, χωρίς 
εξαρτήσεις και παρωπίδες, με στήριγμα 
τους αναγνώστες του έφτασε στον 21o 
χρόνο της έκδοσής του και συνεχίζει.

21 χρόνια πέρασαν από την πρώτη φορά που ακούστηκε µε την στεντόρεια 
γεµάτη µέταλλο φωνή «Στο Καρφί»… 
Ο Νίκος Κακουανάκης έθεσε τις βάσεις και δηµιούργησε ένα οικοδόµη-
µα πολύ γερό που άντεξε τις κλειδώσεις των κρίσεων, των δύσκολων εποχών. 
Στις δύο δεκαετίες  που το Καρφί ήταν κρεµασµένο στα περίπτερα η 
χώρα βίωσε έντονα γεγονότα, η κοινωνία αναδοµήθηκε το πολιτικό σύστηµα 
άλλαξε προσανατολισµό και ύφος.  Την ίδια ώρα ο χάρτης των ΜΜΕ άλλαξε 
ριζικά. Εφηµερίδες «ιστορικές» ανέστειλαν την λειτουργία τους και άλλες 
άνοιξαν και έκλεισαν µέσα σε λίγους  µήνες. Μα το «Καρφί» εδώ όρθιο. 
Με την ίδια συνταγή και µε γνώµονα την αλήθεια και φυσικά την αποκά-
λυψη των παραπολιτικών παρασκηνίων το Καρφί σήµερα γιορτάζει 21 χρόνια 
ενηµέρωσης ή µάλλον 21 χρόνια που µας ανοίξατε την πόρτα του σπιτιού σας 
και µας κάνατε µέρος της οικογένεια σας.  
Εµείς σας γνωρίζουµε µέλη της οικογένειας µας, ξεφυλλίζουµε το άλµπουµ 
των αναµνήσεων και σήµερα σας παρουσιάζουµε ευχές δηµοσιογράφων 
που άφησαν το δικό τους αποτύπωµα στο Καρφί.  O Λάµπης Ταµγµατάρχης, 
ο Γιώργος Αυτιάς, η Σοφία Τσικρίκα και ο Αντώνης Πρέκας κοµµάτια του DNA 
µας, στέλνουν το δικό τους µήνυµα! Μήνυµα µε νοσταλγία, 
µνήµες, µικρές ιστορίες. 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ Χ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Αναµνήσεις και άγνωστες ιστορίες

ΛΑΜΠΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ: 
Πολλές ευχές 
και µνήµες πολλές
«Πέρασαν 21 χρόνια, από τότε, που μαζί 
με τον συγχωρεμένο Νίκο Κακαουνάκη  
ψάχναμε τίτλους για τη νέα εφημερίδα 
του ,τη νέα «κουζουλάδα» του..
«Τι την θες τώρα την εφημερίδα…. έχεις 
το ραδιόφωνο, την  τηλεόραση, γράφεις 
όπου θες όποτε θες τι την θες τώρα την 
εφημεριδα…;» τον ρωτούσα. 
Απάντηση δεν έπαιρνα, μόνο ματιές 
κοφτές ,που λέγανε …
«Σταμάτα την μουρμούρα και πες καμία 
ιδέα».
Και χωρίς να το καταλάβουμε, εκεί  δεξιά  
όπως κατεβαίνουμε την Μεσογειων, 
μετά την Κατεχάκη ,ένα πρωί ήρθε ένας 
τύπος ,έστησε μια ταμπέλα που έγραφε 
ΚΑΡΦΙ και μετά, εκατοντάδες περιπτερά-
δες κρεμούσαν το φύλλο με τα μανταλά-
κια τους , κάθε Σαββάτο πρωί…
Του είχα πει με ρητό και κατηγορηματικό 
τρόπο 
«πάντως να ξέρεις, εγώ δε πρόκειται να 
γράψω λέξη  και 
 μου απάντησε… .»σιγά μη χάσει η Βενε-
τία βελονη…. κάνε ό,τι θες…»
Λίγες εβδομάδες μετά το πρώτο φύλλο 
μου είπε, «γράψε ένα κειμενάκι ,μόνο για 
να δεις τι ωραίο  ψευδώνυμο που σου 
βρήκα», το έγραψα και το έστειλα και την 
άλλη μέρα διαβάζω να το υπογράφω ως 
«χαζοβιόλης» 
Α ρε Νικόλα, τα γελεια που κάναμε, ο 
χαζοβιόλης  έγραφε πολλά πολλά χρόνια 
κάθε Σάββατο ,κανείς δεν ήξερε ποιος 
ήταν πίσω από το ψευδώνυμο
Μόνο ευχές εχώ για το ΚΑΡΦΙ ,πολλές 
ευχές και μνήμες πολλές…»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΙΑΣ: 
Σηµείο πολιτικής και 
οικονοµικής αναφοράς 
το «Καρφί» στη Χώρα
«Το ΚΑΡΦΙ εκφράζει ότι πιο δημο-
κρατικό και σημαντικό στοιχείο της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της 
χώρας. Είναι η εφημερίδα που μπαί-
νει παντού! Την βρίσκεις παντού! 
Την αναζητάς παντού!  Αισθάνεσαι 
ενημερωμένος για όλα! Το ζω από 
τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών   
στην εκπομπή  και το γεγονός ότι τα 
ρεπορτάζ της εφημερίδας είναι  απο-
καλύψεις  αιχμής, αποκάλυψης και 
ιδίως   αυθεντικά! Οι εβδομαδιαίες 
αποκαλύψεις του ΚΑΡΦΙΟΥ συνο-
δεύουν την ειδησεογραφία  όλης της 
εβδομάδας. Πρωτοσέλιδα της εφη-
μερίδας γίνονται  πολιτική πράξη σε 
λίγες μέρες  και επαληθεύονται . Οι 
αποκαλύψεις στο ΚΑΡΦΙ   αντικείμε-
νο πολιτικού και τηλεοπτικού σχολια-
σμού. Οι σημερινοί συνεχιστές αυτής 
της εκπληκτικής πορείας θα κάνουν 
ασφαλώς τον ιδρυτή της εφημερίδας 
αείμνηστο  Νίκο Κακαουνάκη   να 
αισθάνεται υπερήφανος από εκεί 
ψηλά….ΤΟ  ΚΑΡΦΙ τόσο στον έντυπο, 
όσο και τον ηλεκτρονικό τύπο έχει 
πετύχει να είναι το σημείο αναφοράς 
στον πολιτικό και οικονομικό στίβο 
της χώρας!   Μπράβο  σε όλους!  
Μπράβο Ηλία!».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΑ: 
Ο Κακαουνάκης  
σε ενέπνεε να κάνεις 
το παραπάνω
«Εικοσιένα  χρόνια όλη η επικαιρότητα, 
ότι γίνεται στο προσκήνιο αλλά και στο 
παρασκήνιο… «στο Καρφί»!!!
Σαν να ήταν χτες θυμάμαι τον Νίκο 
Κακαουνάκη, με την χαρακτηριστική 
φωνή του και την φράση «στο Καρφί» (!) 
να «προειδοποιεί» τον πολιτικό κόσμο ότι 
θα δει τα… «άπλυτα» του το Σάββατο στα 
περίπτερα Την αγάπησα πολύ τη δουλειά 
σε αυτή την εφημερίδα. Ήταν για μένα 
10 ωραία χρόνια! ‘Ήταν ο Κακαουνάκης 
που σε ενέπνεε να κάνεις το παραπάνω! 
Και εφόσον σε επέλεγε να δουλέψεις μαζί 
του, έβαζε πλάτη και σε στήριζε απόλυτα 
απέναντι σε όποιον μπορεί να δυσαρε-
στούσες με τα γραφόμενα σου.
Θυμάμαι μια φορά που είχα γράψει ένα 
παραπολιτικό με ένα ατυχές στιγμιό-
τυπο ενός κορυφαίου υπουργού της 
κυβέρνησης Καραμανλή στη Βουλή, 
χτύπησε το τηλέφωνο μου. «Κύριε Νίκο 
γιατί διαμαρτύρεται; ‘Ήμουν αυτόπτης 
μάρτυρας» έσπευσα να του λέω. «Να 
συνεχίσεις έτσι» απάντησε κοφτά. ‘Ήταν 
όμως σαν τον έβλεπα, ήμουν σίγουρη ότι 
χαμογελούσε
Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε 
21 χρόνια ζωής μιας εφημερίδας μετρούν 
πολλαπλάσια… 
Το «Καρφί» συνέχισε να είναι μαχητικό 
και αποκαλυπτικό και αξίζει τη στήριξη 
μας! Δεν άντεξε τυχαία τόσα χρόνια.
Χρόνια πολλά «ΚΑΡΦΙ»!!! Συνέχισε δυνατά!»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΕΚΑΣ: 
Κοινωνικο-πολιτικό 
«µέταλλο»
Αυτή η εφημερίδα (στην οποία είχα την 
ευ-τυχία να λειτουργήσω για περίπου 
τέσσερα χρόνια) τόχει η μοίρα της να 
αντέχει στο χρόνο.  Καρμικά σχεδόν, 
συνδυάζει από τα γεννοφάσκια της:  τις 
ιδιότητες που εξ ορισμού φέρει το όνομα 
της (Καρφί), το σκληρό κοινωνικο-πο-
λιτικό «μέταλλο» του «όντως» ΠΑΣΟΚ, 
δεμένα και τα δύο (και αυτό είναι το 
πρώτιστο) με το αντάρτικο πνεύμα και 
την Κρητική ψυχή του Νίκου Κακαου-
νάκη που ακόμα την διαπνέει. Έτσι κατά 
πως το είχε πει ο Νίκος Καζαντζάκης 
για την κοινή τους πατρίδα,την Κρήτη, 
έτσι ισχύει και γι αυτή την εφημερίδα:  
«Όποιος γνωρίζει (...) ιστορία (...) καθη-
λώνεται όταν αναλογίζεται το λυσσαλέο 
αγώνα πάνω σ’ αυτή τη γη ανάμεσα στον 
άνθρωπο που μάχεται για την ελευθερία 
του και στον καταπιεστή που μαίνεται 
για να τον συνθλίψει. Οι Κρητικοί αυτοί 
έχουν τόσο εξοικειωθεί με το θάνατο που 
δεν τον φοβούνται πια. Υπέφεραν τόσο 
επί αιώνες, διαπίστωσαν τόσες φορές 
ότι ο ίδιος ο θάνατος δεν μπορεί να τους 
καταβάλει, που έφτασαν στη διαπίστωση 
ότι ο θάνατος είναι απαραίτητος για το 
θρίαμβο του ιδανικού τους, ότι στην κο-
ρυφή της απελπισίας αρχίζει η σωτηρία. 
Ναι, είναι δύσκολο να τη μασήσεις την 
αλήθεια. Αλλά οι Κρητικοί, σκληραγωγη-
μένοι από τον αγώνα, λαίμαργοι για ζωή, 
την καταπίνουν σαν ένα ποτήρι δροσερό 
νερό».
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ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΕΙΝΕΙ 
ΤΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΡΦΙ ΜΑΣ 
ΚΑΣΤΡΟ  ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ…

➤ ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ ΕΚΔΟΤΗ, φίλοι δημοσιογράφοι και 
αγαπητοί αναγνώστες- στριες γεια σας… Σαν να μην πέρασε 
ούτε ένας χρόνος έρχονται στην μνήμη μου οι αγώνες του 
αείμνηστου φίλου Νίκου Κακαουνάκη και όλων των δημο-
σιογράφων μας συνεργατών του... Είμαι λίγο χαρούμενος 
που συνέβαλα κι εγώ, όπως κι όλοι σας δημοσιογράφοι και 
αναγνώστες στο να κυκλοφορεί τώρα το Καρφί μας παρόλο τον 
πόλεμο που μας έκαναν και μας κάνουν διάφορα κυκλώματα… 
Για να μην μακρυγορώ εγώ θα πω περιληπτικώς για όσα ξέρω… 
Βλέποντας τον πόλεμο που μας έκαναν τα διάφορα κυκλώματα 
και τα ΜΜΕ της εποχής εναντίον του ΠΑΣΟΚ έστέλνα συνέχεια 
επιστολές και τηλεφωνούσαστο ΠΑΣΟΚ για να ετοιμάσουν  κι 
αν μπορούσαν επίσης οικονομικώς να ανοίξουν και κανάλι κλπ. 
Μετά όμως από λίγους μήνες ξαφνιάστηκα, βλέποντας τον 
αείμνηστο Νίκο μας Κακαουνάκη να λέει στα κανάλια για την 
έκδοση της εφημερίδας μας «Στο Καρφί»… 
Αργότερα, πήρα τον αείμνηστο Νίκο στο τηλέφωνο και του 
είπα ότι πρέπει να φτιάξεις δύο σελίδες να φιλοξενείτε τις 
απόψεις και τα παράπονα των αναγνωστών. Να εφοδιαστείτε 
ένα αυτόματο τηλεφωνητή στον οποίο να παίρνουμε τηλέφωνα 
εμείς και να καταγράφονται τα μηνύματά μας γιατί του λέω με 
επιστολές στα ταχυδρομεία δεν πηγαίνει ο άλλος εύκολα. Έτσι 
να κάνεις και θα δεις μετά πόσοι θα παίρνουμε τηλέφωνα… 
Σημειωτέον ότι αυτή η ιδέα μου για εκείνη την εποχή ήταν… 
προχωρημένη. Επίσης όταν είδα τον πόλεμο που μας έκαναν 
διάφοροι πράκτορες τύπου- περιπτεράδες- ψιλικατζήδες του 
είπα, βάλετε ένα τηλέφωνο στην εφημερίδα και να παίρνουμε 
οι αναγνώστες όπου δεν μας δίνουν ή κρύβουν το Καρφί μας 
κλπ… Πάντως, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου το Καρ-
φί μας εν σχέση με άλλες εφημερίδες πάει πολύ καλύτερα στις 
κυκλοφορίες του. Και σας παρακαλώ όσο μπορείτε βοηθάτε 
–λέτε στους συγγενείς και φίλους σας να το διαβάζουν και στα 
παιδιά και εγγόνια σας να μπαίνουν στο website: HYPERLINK 
"http://www.tokarfi.gr"www.tokarfi.gr να μαθαίνουν  τα 
νέα. Πάντως εγώ δεν παριστάνω τον ξύπνιο, διότι σε όλη μου 
την ζωή είμαι μετριοπαθής και ταπεινός και θέλω μόνον να 
με λέτε τελευταίο- στιχουργό- ποιητής όμως του λαού και του 
Χριστού…
Αγαπητό καρφί μας, σας εύχομαι να τα εκατοστήσετε, καλή 
υγεία να έχετε όλοι οι δημοσιογράφοι μας καλά να περνάτε και 
μεγαλύτερες ακόμη κυκλοφορίες στο μέλλον και εμείς είμαστε 
όλοι εδώ.
Διατελώ μετά τιμής

Κωστής Αρματάς- στιχουργός- ποιητής
www.armataskostis.gr

➤ ΘΑ  ΗΘΕΛΑ να σας στείλω τις πιο θερμές μου 
ευχές, να τα εκατοστήσει η εφημερίδα μας και ακόμη 
παραπάνω. Το «Καρφί» όχι μόνο μας ενημερώνει αλλά 
μα ςπροσφέρει και καταπληκτικές συνταγές. Περιμέ-
νω με αγωνία κάθε Σάββατο. Σας εύχομαι και πάλι να 
έχετε την υγειά σας όλοι εσείς και να προσέχετε τώρα 
με την πανδημία

Μαρία από Μοσχάτο

******
➤ ΑΓΑΠΗΤΟ ΚΑΡΦΙ τα 21 χρόνια σου είναι πολύ λίγα, 
καθώς έχεις μεγάλο μέλλον μπροστά σου και αυτός που 
σε ίδρυσε ο αείμνηστος Νίκος Κακουνάκης θα είναι υπε-
ρήφανος από εκεί ψηλά. Να είστε όλοι καλά

Μ.Μ από Αλιβέρι
Ο μεγαλύτερος φοροφυγάς του ΕΚΑΣ

******
➤ ΚΑΡΦΙ ΜΟΥ να τα εκατοστήσεις. Υγεία, δύναμη 
στο προσωπικό και κυκλοφοριακή επιτυχία στην εφη-
μερίδα μας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν δίνει φράγκο; 
Θ’ελει να ανοίξει η αγορά με τι; Ανοίγoντας τρύπες; Τα 
χρήματα τα κρατάνε μόνο για τους μετανάστες; 

Χαράλαμπος από Μαραθώνα

******
➤ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΕ υγεία και τα 21 χρόνια του «Καρφιού» 
να γίνουν 121. Θέλουμε να ξέρετε ότι εμάς τους παλαιό-
τερους αναγνώστες σας μας συγκινείτε πολύ. Μας θυ-
μίσατε φοβερά πρωτοσέλιδα και μεγάλες επιτυχίες του 
αξέχαστου Νικόλα μας, που σήμερα με τις δυσκολίες 
που περνάμε, μας λείπει περισσότερο από ποτέ. Γιατί 
δεν το καθιερώνετε ώστε κάθε εβδομάδα να μας θυμί-
ζετε κι άλλα πρωτοσέλιδά σας που έγραψαν ιστορία; 

Από τους πρώτους 
αναγνώστες του «Καρφιού» 

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Να είστε πάντα καλά. 
Δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό για το «Καρφί».

******
➤ ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΙ ΤΟ «ΚΑΡΦΙ»! 

Τα 21 έκελισε, Νικόλα, το «Καρφί» σου. 
Στα χνάρια σου κυκλοφορεί, όπως το άφησες εσύ, 

και φέρει τη μορφή σου.  Έπρεπε να ’σουνα και εσύ στη 
γη να πεις δυο λόγια,  στον κόσμο δίπλα

 να σταθείς και πώς κατάντησαν να δεις τη χώρα
 τα λαμόγια. Και με την πένα τη σοφή όπως 

παλιά να γράψεις  ποιος είναι ο πολιτικός 
μεταγραφής ή αυθεντικός, σωστά να περιγράψεις.  

Εδώ πεθαίνει η Ελλάς, τα σπίτια ερημώνουν 
και τα λαμόγια στη Βουλή  το ποιος θα φάει 

πιο πολύ σφάζονται και μαλώνουν.  
Να πεις σταράτα στο λαό σωστή 

να κάνει κρίση  και σαν θα φτάσει η στιγμή 
στην επομένη επιλογή να τους καταμαυρίσει. 

Καρφοαναγνώστης, από Χαλκίδα 

******
➤ ΕΥΧΟΜΑΙ τα 21χρόνια του «Καρφιού» να γίνουν 
εκατό. Συγχαρητήρια για την εφημερίδα μας.Μπράβο 
συνεχίστε έτσι. Πάλι καλά που έχει κι εσάς το ΠΑΣΟΚ, 
γιατί, αν περιμέναμε από τους βουλευτές του να κάνουν 
αντιπολίτευση, χαθήκαμε! 

Ευτυχία, από Κέρκυρα

➤ ΘΑ ΗΘΕΛΑ να ευχηθώ στο Καρφί μας να τα εκα-
τοστήσει και  να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει την 
κυκλοφορία του για την οποία εμείς αγωνιζόμαστε και 
θα αγωνιστούμε

Τάκης από Βούλα

➤ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ και να τα χιλιάσετε! Σας ευχα-
ριστούμε που υπάρχετε, και θέλουμε να κάνετε 
υπομονή, να κρατήσετε γερά σε αυτές τις δύσκο-
λες μέρες που διανύουμε. Επίσης ζητώ από το 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να σας βοηθήσει. Δεν μπορεί να 
δίνουν χείρα βοηθείας σε εφημερίδες που τους 
έθαβαν, και να μη στηρίζουν το «Καρφί» μας, που 
είναι η ψυχή των γνήσιων ΠΑΣΟΚων.

ΠΑΣΟΚτζού από Ζάκυνθο

******
➤ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για ό,τι προσφέρετε 
στον ελληνικό δημοκρατικό λαό. Είστε η μόνη 
εφημερίδα η οποία γράφει αλήθειες και μόνο το 
«Καρφί» μιλάει τη γλώσσα του δίκιου. Η Δεξιά 
και τα φερέφωνά της φάγανε όλα τα λεφτά του 
ελληνικού λαού. Ότι λένε είναι ψέματα. Ο κόσμος 
να μην πιστεύει τίποτα από όσα λένε... 

Βασιλική από Σύρο

******
➤ ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ που είμαι φανατική ανα-
γνώστρια της εφημερίδας μας «Στο Καρφί». Είναι 
κόσμημα, και μάλιστα αδιάψευστο. Διαβάζοντας 
μηνύματα της περασμένης εβδομάδας, είδα ότι 
πολλοί αναγνώστες είναι εξοργισμένοι με τους 
ψεκασμένους που δεν πιστεύουν στον κορωνοϊό. 
Μακάρι να τους φωτίσει ο θεός

Ρούλα από Αρτέμιδα 

******
➤ ΑΠΟ την πρώτη μέρα που έβγαλε το Καρφί 
μας ο φίλος μου ο νίκος βρίσκομαι δίπλα στην 
εφημερίδα με όλο μου το πάθος για να κυκλοφο-
ρεί κάθε βδομάδα σε όλο τον κόσμο.  Αγαπητό 
μου Καρφί η σελίδα σου μου θύμισε πολλά. Εύχο-
μαι πάντοτε να κτυκλοφορεί με επιτυχίες 

Φουντουλοκωνσταντής από Ηράκλειο

******
➤ Η ΣΕΛΙΔΑ που είχε αφιέρωμα στα 21 χρόνια 
του «Καρφιού» ήταν ένα κόσμημα. Μας γυρίσατε 
χρόνια πίσω. Συγκινήθηκα. Και τώρα σας λέω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ επειδή συνεχίζετε επάξια 
αυτό που μας άφησε ο Νικόλας. Λυπάμαι μόνο 
που δεν είναι κοντά μας για να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί. Εύχομαι οι σύντροφοι να αγωνιστούν για να 
ανέβει το «Καρφί» μας ψηλά, εκεί που του αξίζει. 

Αριάδνη από Χανιά

******
➤ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στο «Καρφί» και σε όλους 
όσοι εργάζονται σε αυτή την εφημερίδα. Σας αγο-
ράζω από το πρώτο φύλλο γιατί είχα αδυναμία 
στον Νίκο Κακαουνάκη. Χαίρομαι που παραμεί-
νατε άξιοι συνεχιστές του και θέλω να συνεχίσετε 
έτσι. Ο χώρος της Κεντροαριστεράς και το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σας χρειάζεται. Μια φωνή αληθινή 
χωρίς ψέματα και λαϊκισμούς. Να τα χιλιάσετε και 
εύχομαι να αυξήσετε την κυκλοφορία σας.

Μίμης από Πόρο

******
➤ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ που βάζετε κείμενά μου στο «Καρφί». Το 
σύστημα αυτό το είχε εφαρμόσει ο αλησμόνη-
τος και αξιότατος Νίκος Κακαουνάκης. Να τα 
εκατοστήσει η εφημερίδα μας. Ο θεός να σας 
έχει γερούς…

Ανάστα από Κατερίνη
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