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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Σπάνιο κυπριακό γαϊδούρι που ζει ελεύθερο στις πε-
ριοχές της Καρπασίας και του Πενταδακτύλου. Έχει
πολλές ομοιότητες με το σύνηθες κυπριακό γαϊδούρι
με την ουσιαστική διαφορά ότι είναι άγριο και δεν εξη-
μερώνεται, ούτε υπακούει κανέναν. 

Εμείς τιμούμε τον ΟΝΑΓΡΟ δίνοντας το όνομά του
στην εφημερίδα μας. Όπως έπρεπε να κάνει και η Πο-
λιτεία με τον άλλο κυπριακό γάιδαρο, που για αιώνες
ήταν στην υπηρεσία (χωρίς καμιά αμοιβή) των φτωχών
Κύπριων χωρικών. Ούτε με ένα γραμματόσημο δεν τον
τίμησαν και ας ρεζίλεψε μια ολόκληρη αυτοκρατορία.  

Η εφ. ΟΝΑΓΡΟΣ θα κλωτσά και θα πορτοκλωτσά με
φόβο και με πάθος. Δεν θα είναι εδώ για να κάνει αγ-

γαρείες στις κάθε λογής εξουσίες, αλλά για να τις κλω-
τσά εκεί που πονούν περισσότερο.

Ο ΟΝΑΓΡΟΣ δεν έχει να χάσει τίποτα, ούτε καν τις
αλυσίδες, διότι απλούστατα δεν έχει, όπως τα άλλα
γαϊδούρια του τόπου. Ζει και πεθαίνει ελεύθερος στα
βουνά και τους κάμπους μας χωρίς τη βοήθεια κανενός.
Σαν έρθει η ώρα να πεθάνει αποσύρεται εν τόπω χλο-
ερώ, εν τόπω αναψύξεως, ώστε να τον δουν οι γύπες και
να τον φάνε, για να επιζήσουν κι αυτοί. Αυτά σε αντί-
θεση με τα άλλα γαϊδούρια που πάνε σε κομπάουντ,
δηλαδή σε συνοικισμούς περίθαλψης ηλικιωμένων και
άρρωστων γαϊδουριών. Ο όναγρος αρνείται τη σκλα-
βιά, όπως αρνείται και τις υπηρεσίες του στις άπονες

εξουσίες. Μία και μόνη φορά έδωσε τις υπηρεσίες του
στον άνθρωπο κι ευτυχώς αυτή τη στιγμή την απαθα-
νάτισε ο ποιητής στην καρπασίτικη παραλλαγή του Δι-
γενή Ακρίτα και του Χάροντα.  
Καβάλα πας τον όναρκον μπαίνει στον Άη Γιώρκη
«Βοήθα με, προστάτη μου, τον χάρο να νικήσω.
Να σου ανάψω θκυο τζιερκά τζιαι έναν το κτηνόν
μου.
Νάρτω που το πρωίν, που το πουρνόν νάρτω να προ-
σκυνήσω»

…………………………….

Ο ONAΓPOΣ EINAI EΔΩ.   

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Παρότι ηττη-
μένοι, κουρασμένοι και εξαθλιωμένοι ψυ-
χικά, οικονομικά και υπαρξιακά, είμαστε
υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο πο-
λιτικό προσκήνιο μιας και η ηγεσία μας,
μαζί με όλον τον γνωστό ξένο και ντόπιο
συρφετό, έπιασαν δουλειά για να τελει-
ώσουν αυτό που δεν κατάφεραν το 2004,
δηλαδή την ομοσπονδιοποίηση-τουρκο-
ποίηση της Κύπρου. 

Οι συνομιλίες που αρχίζουν μπορεί αυ-
τή τη φορά να ευοδώσουν και να φέρουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα που εδώ και
χρόνια επιδιώκει το ΔΗΣΑΚΕΛ και η
Τουρκία. Σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ
πιο ιδανικές από ό,τι το 2004. Γι’ αυτό,
λοιπόν, επιστρέφουμε με μια μικρή δια-
δικτυακή εφημερίδα άτακτη, άσεμνη και
αντάρτικη. Θα κτυπάμε στο ψαχνό και

μετά θα εξαφανιζόμαστε. Θα ανασυ-
γκροτούμε τις δυνάμεις μας, για να μην
αφήσουμε κανένα σε χλωρό κλαρί. Η εφη-
μερίδα ΟΝΑΓΡΟΣ είναι γέννημα θρέμμα
της αιματηρής ανάγκης να κρατηθούμε
σε αυτόν τον τόπο, έστω κι αν αυτό ση-
μαίνει πως το γαίμαν μας θα γινεί αυ-
λάτζιν. Δεν θα είναι, όμως, μόνο το δικό
μας αίμα που θα γίνει αυλάτζιν.

Έφτασε ο καιρός να εκφέρει λόγο και ο
έως τώρα σιωπηλός λαός. Έφτασε ο και-
ρός να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας
και με νουν και καρδιά να πούμε τα δι-
κά μας τραγούδια, ν’ ακουστούμε πα-
ντού για να καταλάβουν όλοι πως ο ελ-
ληνικός λαός στο σύνολό του σε Κύπρο
και Ελλάδα μπορεί να βιώνει μια απί-
στευτη κρίση, όμως δεν είναι έτοιμος να
αυτοκτονήσει. Ο λαός μας μπορεί να εί-

ναι βουβός σήμερα, μπορεί να είναι και
έτοιμος να πάρει τα όπλα για μια διζω-
νική δικοινοτική ομοσπονδία με ένα υψη-
λότερο βιοτικό επίπεδο, αλλά αυτή είναι
η μια όψη του. 

Είναι λαός που έρχεται από μακριά,
που λέει και ο Ζουράρις. Είναι λαός για
κλάματα, αλλά βαθιά μέσα του έχει τις
κόκκινες γραμμές του, έχει το αίμα των
ηρώων, των ποιητών και των αγίων του
και σαν φτάσει η στιγμή πάλι θα αντι-
σταθεί. Δεν μπορούμε, όμως, να μείνου-
με σε αυτή την ιδιότητά του, διότι μπορεί
αυτή τη φορά να μην φτάσουμε καν σε
κάποιο δημοψήφισμα, οπότε από ΤΩΡΑ
εμείς πρέπει να δώσουμε το παρόν μας,
ώστε τα ανανικά σκουλήκια να μην είναι
μόνα τους στον άνισο αυτό αγώνα. Πρέ-
πει να ξέρουν πια όλοι ότι θα μας βρουν

απέναντί τους, θα μας βρουν στον δρό-
μο τους κι εμείς δεν έχουμε να χάσουμε
τίποτα πια. Ό,τι είχαμε – τουτέστιν την
πατρίδα μας και την αξιοπρέπειά μας –
την έχουν κατακεραυνώσει.

Παρακαλούμε όλους τους συναγωνιστές
του αντιανανικού αγώνα, όπως και όλους
τους ενωτικούς συναγωνιστές, όλους τους
Έλληνες αγωνιστές της Ελευθερίας να στη-
ρίξουν την εφ. ΟΝΑΓΡΟΣ, να τη διαδί-
δουν με κάθε τρόπο και να αποστέλλουν
συνεργασίες τους. Καλώ τους αναγνώστες
της ΕΝΩΣΙΣ όπως και των άλλων εντύπων
που έχουμε κυκλοφορήσεικατά καιρούς
να αγκαλιάσουν τον ΟΝΑΓΡΟ και να εί-
ναι έτοιμοι για το αίμα των θεών. Είναι
μεγάλη ντροπή να αφήσουμε την Κύπρο
να τουρκοποιηθεί. Το αίμα των παιδιών
της ΕΟΚΑ δεν έχει ακόμα στεγνώσει. 

Χωρίς αυταπάτες

Ὄναγρος
Αδέλφια 

κλωτσάτε τους
ανελέητα!

Στα αμελέτητα,
πονούν

παραπάνω!
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Ρε Μουσταφά, 
μεν αντρέπεσαι, 

μπήξε την ούλλην μέσα
αγάπη μου, εν πονώ!
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ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΝΟΥΜΕΡΟ, ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΗΣΟΥΝ;

Εγώ νούμερο γεννήθηκα, 
νούμερο εννά πεθάνω.  

Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Συγνώμη! Εννοώ της Ομόσπονδης 

Κεντρικής Κυβέρνησης. 
Πάντως τα νούμερα ευημερούν, όλοι
είμαστε πιο πλούσιοι απ’ ό,τι πριν. 

Πρόεδρος! Αφού τα κατάφερε 
ο Αναστασιάδης, γιατί να μην 

τα καταφέρω κι εγώ; 

Θα ήθελα να έχω ένα δικό μου 
καπαρέ με Ουκρανές τζιαι Ρωσίδες,

να έρκεται ο Τορναρίτης τζιαι 
ο Νεοφύτου να μου τα ακουμπούν.

Για να είμαι ειλικρινής προτιμώ τες
Κυπραίες τες χαμηλοκωλούες, ειδικά

αυτές που έχουν μουστακούιν. 

Θκιάορκας σου! Μπροστά 
σε τούτους εγώ είμαι έναν χαμηλού

επιπέδου νούμερο.

Νομίζεις, ρε καραγκιόζη. 
Εννά σε κανονίσω ύστερα. 

Εν τζιαι γλιτώνεις την.

Μαλάκας πάει μου; Πάντως τζιαι 
διευθυντής του αεροδρομίου 

της Τύμπου εν θα με πείραζε. 
Εν πολλά κοντά στο σπίτι μου. 

Πάει σου, πάει σου!  Μάλλον EΔEKITHΣ.
Διευθυντής των φυλακών με βέτο για
το ποιος φυλακίζεται και ποιος όχι. 

Η εφ. ΟΝΑΓΡΟΣ δεν μπορεί να
σας υποσχεθεί ότι θα κυκλοφορεί
κάθε εβδομάδα. Θα μπορούσε να εί-
μαστε μαζί σας κάθε Σάββατο, έστω
κι αν κυκλοφορούμε με δισέλιδη έκ-
δοση. Θα προσπαθήσουμε να είμα-
στε μια κανονική τετρασέλιδη δια-
δικτυακή εφημερίδα, όμως αυτό θα
εξαρτηθεί και από τη βοήθεια που
θα μας παρέχεται. 

Τώρα το μεγάλο μας πρόβλημα εί-
ναι οι διορθωτές των κειμένων. Χω-
ρίς διορθωτές θα έχουμε τεράστιο
πρόβλημα. Καλούμε, λοιπόν, τους
αναγνώστες μας που έχουν χρόνο να
μας διορθώνουν τα κείμενα, να επι-
κοινωνήσουν μαζί μας το συντομό-
τερο. Μόνο έτσι θα είμαστε τακτικά
μαζί σας. Ακόμη και μονοσέλιδη κα-
θημερινή μπορούμε να κυκλοφο-
ρούμε, αν παραστεί ανάγκη. Ελάτε
μαζί μας σε αυτή τη νέα περιπέτεια,
για να βάλουμε φρένο στο ξεπού-
λημα της Κύπρου. Ελάτε μαζί μας
να ανατρέψουμε την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη και να δώσουμε ένα άλ-
λο μάθημα σε όλα τα νεοκυπριακά
σύγχρονα και παραδοσιακά κατά-
λοιπα της κοινωνίας. Ελάτε να ση-
κώσουμε τον ήλιο πάνω από την
Ελλάδα. 

Ὄναγρος
ATAKTΟΣ, AΠPOBΛEΠTΟΣ 

KI ANAΓΩΓΟΣ

Εφημερίδα Ὄναγρος
άλλως ὄναρκος

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΙΕΡΚΑΣ ΛΤΔ
Νομός Λευκωσίας, Ελλάς
yialousa@cytanet.com.cy

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Βάσος Φτωχόπουλλος
Σελιδοποίηση:
Σοφία Γεωργίου
Φωτογραφίες γαδάρων:
Σοφία Γεωργίου, άλλως διθεσίτιδα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Κούλλης Θεοδώρου
Αλεξία Αναστασίου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Λούης Πατσαλίδης
Lucky Papaphilippou
Γιαννάκης Ομήρου
και πολλοί άλλοι γαδάροι, γάαροι τζιαι
όναρκοι.

ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ Σ’ AYTO TΟ ΤΕΥΧΟΣ
και ούτε θα τους αφήσουμε να γράψουν ποτέ:

Λούης Ηγουμενίδης
Θανάσης Φωτίου
Ειρήνη Χαραλαμπίδου

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Δεν έχουμε διότι πολλοί δικηγόροι θα
καταλήξουν στις φυλακές.

ΣΚΥΛΛΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ:
Σαββάκης
Παλαιολόγος
και 
Έλλη Πίτσιου

ΓΑΛΑΝΕ, ΕΛΕΙΨΕ ΣΟΥ Η ΒΕΝΖΙΝΗ
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Τις θέσεις μας τις γνωρίζετε.
Τις έχουμε γράψει άπειρες φορές.
Εν τάχει επαναλαμβάνουμε κά-
ποιες. 

Είμαστε εναντίον της επανένω-
σης της Κύπρου σε μια διζωνική
– δικοινοτική ομοσπονδία είτε έχει
σωστό περιεχόμενο (δεν υπάρχει
κάτι τέτοιο), είτε όχι. 

Είμαστε εναντίον των δικοινοτι-
κών διαπραγματεύσεων υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αν
θυμάστε καλά, ήταν τα Η.Ε. που
μας έφεραν το σχέδιο Ανάν και
τον Χάνυ και τον Ντάουνερ και
τον Έιντε. 

Η Κύπρος είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ και
ως τέτοια έχει την καρδιά να ζή-
σει όλα τα παιδιά της και όλα τα
παιδιά που τη σέβονται είτε είναι
ομόδοξοι, ομόεθνοι, είτε όχι. 

Η Κύπρος μόνον ως τόπος απο-
λύτως δημοκρατικός μπορεί να
υπάρξει και να δημιουργήσει συν-
θήκες απόλυτης ασφάλειας για
όλους τους κατοίκους της. 

Στηρίζουμε τις θέσεις μας σε αρ-
χές και αξίες, όπως είναι η ελευ-
θερία η εθνική, η κοινωνική και η
πολιτισμική. Είμαστε ενάντια στις
ψευδοελευθεριακές πολυπολιτι-
σμικές αρλούμπες του σύγχρονου
παγκοσμιοποιημένου τοπίου. 

Συνεχίζεται...

Κυρίες και κύριοι της λεγόμενης αντι-
κατοχικής αντιπολίτευσης,
Κατά καιρούς σας έχουμε στηρίξει

μέσα από λογικές κατάθλιψης, δηλαδή
χωρίς να είστε η δική μας επιλογή, αλ-
λά το μη χείρον βέλτιστον ή ακόμα για
να μη περάσουν άλλες χειρότερες επι-
λογές. Έφτασε, όμως, η ώρα που θα
πρέπει κι εσείς να δείξετε ότι μπορεί-
τε να ξεπεράσετε τον μικρό σας εαυ-
τό και να κατανοήσετε πως αυτός ο
κόσμος, ο μικρός ο μέγας, δεν μπορεί
άλλο να ανεχτεί τα τερτίπια σας. Ή
θα βρείτε τρόπους συνεργασίας για να
σωθεί αυτός ο τόπος με ένα κοινό πρό-
γραμμα αποτροπής της διζωνικής ομο-
σπονδίας - με σωστό ή λανθασμένο πε-
ριεχόμενο - ή να πάτε στα σπίτια σας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ΔΕΝ σας αδί-
κησε. Αντιθέτως, ΟΛΟΙ ευνοηθήκατε
από δαύτην. Εσείς της χρωστάτε και
όχι αυτή εσάς. Έφτασε η ώρα να αφή-
σετε τα μικρομάγαζά σας και να πο-
ρευθείτε μαζί με τον λαό για τη μεγά-
λη ανατροπή. 
Κύριε Συλλούρη, θα πρέπει επιτέ-

λους να πολιτευθείς, όχι με γνώμονα το
τι θα κάνεις αν αποτύχεις. Δηλαδή, να
πάψεις να κρυφοκοιτάς προς τον Συ-
ναγερμό και να δεις τον εαυτό σου στον
καθρέφτη, έστω κι αν στο τέλος ραγίσει. 
Κύριε Περδίκη, δεν φτάνει να νιώ-

θεις συνεχώς δικαιωμένος όταν στα με-
γάλα ζητήματα μετά βίας καταφέρνεις
να πολιτεύεσαι. Κοιτάζεις συνεχώς να
συγκεράσεις και να ικανοποιήσεις τα
δύο μεγάλα στρατόπεδα του κόμματός,
σου πότε ως λίγο αριστερός, πότε ως
λίγο εθνικός. 
Κυρία Θεοχάρους, δεν φτάνει να δι-

καιώνεσαι στις Βρυξέλλες, ούτε φτάνει
να μας απειλείς ότι θα είσαι η επόμε-
νη Πρόεδρος της Δημοκρατίας (προσω-
πικά το εύχομαι). Απ’ ό,τι φαίνεται, το

κόμμα σου δεν θα μας αφήσει Δημο-
κρατία για να της προεδρεύσεις. Έφτα-
σε η ώρα να αποφασίσεις με ποιους εί-
σαι. Με το κομμάτι του λαού που θέλει
Δικαιοσύνη και Λευτεριά ή με τους συ-
νοδοιπόρους των Τούρκων;
Κύριε Σιζόπουλε, η απόρριψη της δι-

ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι
ένα βήμα. Μην μείνετε όμως ως ΕΔΕΚ
πάλι στα ίδια μεσοβέζικα των τελευ-
ταίων πενήντα χρόνων. Μεγαλώστε επι-
τέλους και βρείτε τρόπους συνύπαρξης
με τους υπόλοιπους, για να έχει νόημα
και ισχύ ο ππούνιος σας. 
Κύριε Λιλλήκα, οι ευθύνες σου πια

είναι τεράστιες. Δεν είσαι αρχηγός ενός
μικρού κόμματος, αλλά μιας παράτα-
ξης που έχει μέλλον και προοπτικές. Εί-
ναι καιρός να πάρεις πιο ριζοσπαστι-
κές θέσεις και στο κυπριακό και στην
κοινωνία και να πρωτοστατήσεις στην
ενοποίηση του λεγόμενου ενδιάμεσου
χώρου, έστω και αν σημαίνει πως δεν
θα είσαι εσύ ο υποψήφιος πρόεδρός του.
Κύριε Παπαδόπουλε, το ΔΗΚΟ χω-

ρίς ριζοσπαστικές θέσεις στο εθνικό ζή-
τημα είναι – και συγγνώμη για τη φρά-
ση – σαν τη μετακινούμενη πόρνη, η
οποία πότε με τον ένα πεζεβέγκη, πό-
τε με τον άλλο, πάλι το σώμα της και το
σώμα του λαού πουλά. Είσαι γιος πο-
λιτικού που, αν μη τι άλλο, είχε αρχίδια.
Είναι καιρός να φορέσεις το μουστάκι
του πατρός σου και να πετάξεις τις φι-
λοδοξίες σου στον κάλαθο των αχρή-
στων πριν το κυπριακό σε πετάξει στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας. 
Κυρίες και κύριοι, είναι στο χέρι σας

να πορευθείτε με τον λαό ή να προ-
χωρήσετε για να αυξήσετε κατά ένα ή
δύο τοις εκατόν τη δύναμη των κομ-
μάτων σας. Δεν έχετε πια δικαιολο-
γίες. Μοιράστε την εξουσία όπως θέ-
λετε. Πάρτε και δώστε υπουργεία και
θέσεις σε όσους θέλετε και μεθύστε
με το αθάνατο κρασί του Beaujolais.
Φάτε μέχρι σκασμού και βολέψτε ημε-
τέρους. Όμως ελάτε μαζί μας να στα-
ματήσουμε τον Αναστασιάδη πριν είναι
αργά.  

Εν έτει 2015 κι ενώ όλες οι ακελικές
κάνουν αποτρίχωση μπικίνι λάιν και οι
μισοί ακελικοί ξιουρίζουν τα χέρια τους
κι ενώ ακόμη και οι Αλβανοί έχουν απο-
κηρύξει τον σταλινισμό, έρχεται το
ΑΚΕΛ με την υπόθεση Κατσουρίδη να
επιβεβαιώσει πως παραμένει προσκολ-
λημένο στη Σοβιετική περίοδο ως ένα
κλασικό σταλινικό κόμμα. Προσέξτε!
Ούτε που ανέφεραν το όνομα του Κα-
τσουρίδη, ούτε που μας είπαν τίποτα
το σχετικό, αν δηλαδή έκλεψε ο άνθρω-
πος ή αν έκανε κάποια άλλη σοβαρή πα-
ρανομία. 

Όπως τον παλιό καλό καιρό της Σο-
βιετίας, το ΑΚΕΛ τον εξαφανίζει όποτε
θέλει και τον επαναφέρει όποτε θέλει.
Αν θέλει φυσικά, διότι τώρα έχει άλλες
προτεραιότητες: να βγάλει από τη φυ-
λακή τον άλλο ακελικό, τον Βενιζέλο
Ζαννέτο, ο οποίος – καλά καταλάβατε –
είναι ΑΘΩΟΣ, διότι δεν μπορεί ένας
ακελικός να ΜΗΝ είναι αθώος, εκτός αν
αποφασίσει αλλιώς το ΚΟΜΜΑ. Τελεία
και καύλα του κόμματος, που λέμε. 

Εμείς, όμως, ως μια σοβαρή εφημερί-
δα θα αποκαλύψουμε κάποιους από
τους λόγους που οδήγησαν τα συντρόφια
στην αποβολή του Κατσουρίδη κι εσείς
διαλέξτε όποιον σας βολεύει. 

l Ο Κατσουρίδης τα πήρε από την υπό-
θεση ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ, αλλά δεν έδωσε
το σωστό ποσό στο κόμμα. 
l Έβαλε χέρι σε κυρία της Κεντρικής
Επιτροπής, την ώρα μάλιστα που εσυ-
νεδριαζε η Κ.Ε.

l Έκανε άσεμνη πρόταση σεξουαλικής
φύσεως στον ευρωβουλευτή Τάκη Χα-
τζηδημητρίου και όταν ο μορφονιός εί-
πε «ΟΧΙ, δεν μπορώ αυτό το Σαββατο-
κύριακο. Θα δω τον Στυλιανίδη», ο Κα-
τσουρίδης των απείλησε ότι θα του βι-
δώσει το πέος του με ένα εργατικό κα-
τσαβίδι.
l Αποκάλεσε τον Χριστόφια «αγάμητο
ξηπετσισμένο κουρκουτά» και την Έλση
«φάουσα».
l Κάλεσε την Ελένη Μαύρου σε ένα δια-
μέρισμα, για να της δείξει (μίσιη μου)
ένα σπάνιο χειρόγραφο του μακαρίτη
του Εζακία Παπαϊωάννου και, αντ’ αυ-
τού, κατέβασε το παττελόνιν του κι έδει-
ξεν της τα πράματά του. Η κοπέλα, προ-
φανώς, εφύρτηκεν. 
l Από τις 12 Μαρτίου 1995 μέχρι τις 12
Μαρτίου 2015 ήπιε στο Χίλτον Λευκω-
σίας 3012 ουίσκια με πάγο. 
l Σε παλαιότερη συνεδρίαση της Κ.Ε.
ισχυρίστηκε πως ο πεοθηλασμός δεν
βλάπτει το κόμμα, αντιθέτως βοηθά στην
επούλωση των ούλων!
Είπαμε. Διαλέξτε!

ΓKA ΓKE MΠE MΠE MΠE MΠE
T’ AKEΛIKOYΘKIA

Οι πιο πάνω εικονιζόμενοι, ο πα-
λιός φίλος Ανδρέας Μαυρογιάννης και
ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι αμφό-
τεροι και μορφωμένοι και σε θέσεις
κλειδιά της κυβέρνησης Αναστασιάδη. 

Μέχρι τώρα ήταν περίπου στο απυ-
ρόβλητο, μιας και αφελέστατα πι-
στεύαμε ότι πολύ σύντομα θα ανα-
γκάζονταν να διαχωρίσουν τη θέση
τους από την επίσημη πολιτική της
υποδούλωσης, όσο κι αν έβρισκαν
στην εξουσία το ελιξήριο της σεξου-
αλικότητάς τους. 

Τώρα έφτασε η στιγμή να αποφα-
σίσουν με ποιους θα πορευτούν: με
τα δίκαια του λαού ή με τους απα-
τεώνες, τα αφεντικά τους. Δεν υπάρ-
χουν πια δικαιολογίες. Ούτε ισχύει
το γνωστό παραμυθάκι του καιρο-

σκόπου – κερδοσκόπου πως τάχατες
από μέσα μπορεί κανείς να αλλάξει
τα πράγματα. 

Ρε Μαυρογιάννη, ξύπνα. Υπάρχουν
κι άλλα αφροδισιακά. Δεν είναι μόνο
η εξουσία. Έτσι κι αλλιώς είσαι σε
μια ηλικία που θα πρέπει να λει-
τουργεί περισσότερο η πάνω κεφαλή
σου και όχι η κάτω. Κι εσύ, Νίκο, λί-
γη σου έπεφτε μια ακαδημαϊκή κα-
ριέρα; Έπρεπε να ανακατωθείς με τα
πίτουρα;

Αυτοί οι δύο ήταν από τα τρομερά
παιδιά του Τάσσου Παπαδόπουλου.
Φαντάσου, δηλαδή, να μην ήταν κιό-
λας. Διαλέξτε διότι το γιαούρτωμα
δεν θα το γλιτώσει κανείς, ούτε αυτοί
που είναι στο προσκήνιο, ούτε αυτοί
που είναι στο παρασκήνιο. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Πορτοκλωτσώντας

Ή τώρα ή ποτέ!

Δυο πόρτες έχει η ζωή;

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ = ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ
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Όλοι αυτοί που οραματίζονται να λύ-
σουν το Κυπριακό (ΔΗΣΑΚΕΛ) δεν
έχουν καταφέρει να τελειώσουν την
πλατεία Ελευθερίας, ένα χώρο ενός τε-
τραγωνικού χιλιομέτρου. Σαν ανέκδο-
το μοιάζει αυτή η ιστορία. Ο ένας σκα-
τάς μετά τον άλλο δίνει τη δική του εκ-
δοχή για την ημερομηνία αποπεράτω-
σης του έργου, που έτσι κι αλλιώς θα
γαμήσει το κέντρο της πόλης μας. Πέ-
ρασαν ήδη 7-8 χρόνια. Δεν θυμάμαι πια
από τότε που άρχισαν οι εργασίες κι

ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Αυτό δείχνει
τη σοβαρότητα των αφοδευτών που κυ-
βερνούν αυτόν τον τόπο. Η πιο σημα-
ντική πλατεία του νησιού που θα έπρε-
πε να τελειώσει σε έξι μήνες το πολύ
κείται μέσα στις λάσπες, χωρίς να ξέ-
ρουμε αν τελικά θα δούμε το έκτρωμα
τελειωμένο ή όχι. Τελειωμένες να είναι
οι μέρες όλων αυτών που είναι υπεύ-
θυνοι γι’ αυτό το κιλίκκι – για να χρη-
σιμοποιήσουμε κι εμείς μια λέξη της νέ-
ας γλώσσας των Κυπρίων. 

l Φτάνει πια με αυτόν τον κομπλεξικό
«διανοητή», κ. Πιτσιλλίδη. Παίρνει
σβάρνα τα κανάλια, για να μας πει πό-
σο απόλυτα κατέχει ΟΛΕΣ τις αλήθει-
ες. Όσο πιο γρήγορα αποδεχθεί τη μο-
ναδική του αλήθεια, ότι δηλαδή είναι

νούμερο –και, φυσικά, γούστο του και
καπέλο του– και συμφιλιωθεί με αυτό
το γεγονός, τόσο το καλύτερο για όλους
μας. Έτσι κι αλλιώς, δεν έχει να φοβη-
θεί τίποτα. Τα νούμερα είναι στο απυ-
ρόβλητο και υπό την προστασία του
κράτους. Δεν διώκονται πια στην Κύ-
προ, ούτε στιγματίζονται. Αντιθέτως,
προβάλλονται πάντα περίπου και ως
ΙΔΑΝΙΚΟ. Μέχρι και παρέιτ τους έχει
κανονίσει ο καλός μας Δήμαρχος μαζί
με τη βοήθεια φυσικά ΟΛΩΝ των πρε-
σβειών που, κατά σύμπτωση, μας έχουν
στο μάτι κιόλας. Τυχαίο; Δεν νομίζω.
Άσε που τα νούμερα πια είναι και ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 

l Mιας και μιλάμε για Πατσαλίδηες, τι
είναι αυτό το «show και αβλαβές»;
Έξυπνος τίτλος, αλλά ως εκεί. Άιντε
καλή και η ιδέα και καλοί οι μουσικοί
ως μέρος όλου του προγράμματος.
Όμως, το επίπεδο του χιούμορ αγγίζει
τα όρια του εγκλήματος. Η μια κρυάδα
ακολουθεί την άλλη και τα κλισέ αστει-
άκια και αστεϊσμοί κινδυνεύουν να μας
φύρουν κυριολεκτικά και όχι στα
αστεία. 

l Πάντως, το βραβείο σοβαροφάνειας
πάει στους τρεις ή μάλλον στους δυο
παρουσιαστές του ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΙ
ΑΠΟΒΡΑΔΟ, αυτής της κακόγουστης
αντιγραφής του ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ
ΠΑΙΔΙΑ, του Σπύρου Παπαδόπουλου.
Ο Κούλλης Θεοδώρου και ο Χρίστος Φι-

λίππου συναγω-
νίζονται ποιος
θα πει τα πιο τε-
τριμμένα πράγ-
ματα (με υφάκι
παρακαλώ τεσ-
σάρων καρδινα-
λίων) και ποιος
θα συμπληρώσει
τη μεγαλύτερη
εξυπνάδα. Οι
όψιμοι υπερα-
σπιστές του λαϊ-

κού και έντεχνου τραγουδιού κάθε άλ-
λο παρά υπερασπιστές του είναι.
Υμνούν π.χ. τον Βαμβακάρη αλλά από
την άλλη θαυμάζουν ένα ζεϊμπέκικο με
έξι ξεφτίλες χορευτές να χορεύουν συ-
ντονισμένα και δασκαλεμένα σαν να εί-
ναι χορευτικό συγκρότημα Βούλγαρων

χορευτών. Άσε να μην γράψω άλλα,
μιας κι αυτή η Βασιλική συμπαθητική
είναι, σε κάποια άλλη εκπομπή. 

l Η πιο γελοία κατάσταση στο
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΙ ΑΠΟΒΡΑΔΟ είναι οι κα-
λεσμένοι, συνήθως μέλη του κυπριακού
σταρ σύστεμ. Σε πρόσφατο πρόγραμμα
είδαμε τη μελιστάλαχτη Ελίτα να πα-
ριστάνει τη ρεμπέτισσα. Είδαμε και την
πιο φοητσιάρικη  Κυπραία, την Κοζά-
κου Μαρκουλλή, να παριστάνει την
αντιστασιακή και να λέει μπούρδες για
τον Λοΐζου και τον Τόκα. Μάλιστα, η
εν λόγω κυρία, που ήταν και δις Υπουρ-
γός Εξωτερικών, ανακάλυψε και ένα
καινούργιο έθνος - προς μεγάλη ευχα-
ρίστηση του
Κούλλη Νταλά-
ρα - το έθνος
των Κυπρίων.
Χωρίς αιδώ η
πρώην χωρια-
τοπούλα με
τους τσέστους
στη Νέα Υόρκη
α π ο κ ά λ ε σ ε
τους Λοΐζο και
Τόκα εθνικούς
συνθέτες, διότι
είναι και οι δύο
κυπριακής κα-
ταγωγής. 

Άλλος εγώ, ο παλαβός, νόμιζα πως
μια κυρία που διετέλεσε  και υπουρ-
γός θα ξεχώριζε τι εστί έθνος, τι κράτος
και τι κιτς. 

l Ας μείνουμε λιγάκι στο Σάββατο κι
Απόβραδο. Θέλω να δώσω συγχαρητή-
ρια στους χορευτές του στυλαρισμένου
γκέι ζεϊμπέκικου. Οι ασορτί μονόχρωμες
γραβάτες τους ήταν το κάτι άλλο. Έδω-
σαν το στίγμα και του συγκεκριμένου
προγράμματος μα και του ίδιου του
ΡΙΚ.

l Θα μείνω στο ΡΙΚ για να σας πω για
τις ξανθές που τελευταία γεμίζουν τα
μάτια μας με... δάκρυα. Τα τρία ξυ-
λάγγουρα του ΡΙΚ δεν είναι μόνο ξαν-
θιές, δηλαδή σύμβολα του σεξ, είναι και
διανοούμενες-τέρατα πολλαπλών ταλέ-
ντων και πληθωρικές όσο, ας πούμε ο
Λούης Ηγουμενίδης ή ο Διον. Διον δε
λούζερ, του Πολίτη. Η... Μηλιώτη που
είναι δημοσιογράφος ολκής και οργής
- δείτε το πρόσωπό της όταν εξοργίζε-
ται με τα κακώς έχοντα και αμολάει
κάτι δυσκολότατες ερωτήσεις στους πο-
λιτικούς που τους αποστομώνει για
δυο-τρεις ώρες και αναγκαζόμαστε
εμείς να αλλάξουμε κανάλι. Η Μηλιώ-
τη, λοιπόν, κάνει
δημοσιογραφία με
υφάκια ποτέ αυ-
στηρά κι άλλες
φορές σαν κακο-
μαθημένο κορι-
τσάκι. Η ουσία,
όμως, παραμένει η
ίδια, όποιο κι αν
είναι το υφάκι. 
l Τώρα αυτή η
άλλη ξανθιά που

βουρά που χωρκόν
σε χωρκόν τζιαι
χαμογελά σαν τη
χαζή, επειδή οι
χωρκάτες κάμνουν
τη χάζι – τι να κά-
μουν οι καημένοι
στις μοναξιές τους
– είναι Αλεξία
Αναστασίου νομί-
ζω το όνομά της,
πρέπει να πάρει
βραβείο λαϊκισμού
και χαμηλοκωλι-
σμού. Τι τα θέλει αυτά τα πατταλόνια
που προβάλλουν τον κώλο της έτοιμο
να αγγίξει το έδαφος;

l Η άλλη ξανθιά, η διανοούμενη-σα-
ντέζα που ξέρει όλες τις απαντήσεις
στο ΠΟΣΑ ΞΕΡΕΙΣ του ΡΙΚ - ενός άλ-
λου άθλου του ΡΙΚ που υποτιμά τη νοη-
μοσύνη του κοινού – η κυρία... Καρα-
ντώνη πρέπει να είναι η πιο ασέξουαλ
ξανθή όλων των εποχών. Χαμογελά
όπως τραγουδά και τραγουδά όπως μι-
λά. Κινείται πάνω στη σκηνή, όπως
ακριβώς όταν είναι ακίνητη και ξέρει
μόνο να πλαστικοχαμογελά. 

Ρε Τρυφωνίδη, λυπήθου μας τζιαι κό-
ψε τζιαι τες τρεις, γαμώτο. 

l Η άλλη ξανθιά του ΡΙΚ, η περιβόητη
Ελίτα Μιχαηλίδου, δεν παίζεται. Είναι
το απόλυτο κλαμένο νινί. Μόλις κάνει

την εμφάνισή
της σου έρχε-
ται η όρεξη
να βάλεις το
χέρι σου στην
πούγκα και
στη μια περί-
πτωση να
βγάλεις 20
ευρώ να δώ-
σεις στο δυ-
στυχισμένο
υφάκι της και
στην άλλη να
κάνεις κά-

ποια αταξία και να την αφιερώσεις
στους καλεσμένους της που δίνουν το
παρόν τους στη συγκεκριμένη εκπομπή,
επειδή έχουν κάτι να κερδίζουν. 

l Επιστρέφω στο Σάββατο κι Από-
βραδο. Το ΡΙΚ είναι υπεύθυνο και για
ένα άλλο έγκλημα. Το χορογραφημένο
στυλαρισμένο μαζικό ζεϊμπέκικο. Που
είσαι Κοεμτζή; 

MIKPA l ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ l MIKPA l ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ l MIKPA

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Κυρία Ευανθία, 
Κάθε φορά που βλέπω έναν πολι-

τικό στην τηλεόραση δεν ξέρω τι πα-
θαίνω... Θολώνει το μυαλό μου και
θέλω να πάω κοντά και να γαμήσω
την τηλεόραση και ύστερα να τη
σπάσω. Είναι φυσιολογικό αυτό;
Αντρέας Κ. Αγλαντάι (πρόσφατα γρά-

φτηκα στη συμμαχία του Λιλλήκα) 

❧

Αγαπητέ μου φίλε,
Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό να

θέλει κανείς να γαμήσει την τηλεόρα-
σή του. Αυτά τα κάνουν σε εντελώς
διεφθαρμένες κοινωνίες, όπως η Αμε-
ρική, η Ολλανδία και η Νορβηγία, όπου
γαμούν όχι μόνο την τηλεόραση, αλλά
και τη γιαγιά τους όταν σκύβει για να
αλλάξει κανάλι. Ούτε έχω το σθένος
να σου πω να γαμήσεις τις γυναίκες
τους, διότι οι περισσότεροι δεν θα εί-
χαν πρόβλημα. Αρκετοί, μάλιστα, δεν
θα είχαν πρόβλημα να γαμήσει τους
ίδιους. Οπότε, αν νιώθεις έντονα, ση-
κώσου από την τηλεόραση και πήγαι-
νε έξω από το Προεδρικό και τα κόμ-
ματα και αφόδευσε  έναν ΚΟΤΣΙΡΟ
περιωπής και αφιέρωσέ τον σε όποιον
σε εκνευρίζει παραπάνω.  

❧ ❧ ❧

Κυρία Ευανθία, 
Πρόσφατα είδα όνειρο ότι εγάμη-

σέν με ο Χριστόφιας τζιαι που τες
οκτώ τρύπες τζι επειδή εν ιφτάννω
πια σε οργασμό, είπα το του αντρός
μου, ο οποίος εθύμωσεν πολλά τζι
έκαμεν με ολόμαυρην που το ξύλο,
αποκαλώντας με «ξημαρισμένην ακε-
λικιάν». Εν τζι επείραξεν με που με
έδερεν, κυρία Ευανθία. Στο κάτω-
κάτω της γραφής εν άντρας μου.
Αλλά τζιείν το «ξημαρισμένη ακελι-
κιά» επλήγωσέν με πολλά. Έσιει που
τζιείν την ημέραν που εν ιφτάννω σε
οργασμό τζιαι ανησυχώ. Επήα τζιαι
με τον μπακκάλην μας, αλλά τίπο-
τε. Τα ίδια τζιαι τα ίδια. Πάντως, μια
φορά που είδα όνειρον ότι έκαμα το
με τον Γεωργιάδην, τον Υπουργόν Οι-
κονομικών, εν έπαθα τίποτε. 
Τι να συμβαίνει, κυρία Ευανθία;                      

Γεωργία Η. – Ακρόπολη

❧

Αγαπητή μου Γεωργία,
Τα όνειρά σου είναι όντως φρικτά,

ειδικά το δεύτερο με τον κύριο Γεωρ-
γιάδη. Για το πρώτο έχεις κάποια ελα-
φρυντικά, διότι είναι γνωστή η επιθυ-
μία να κάνει κανείς σεξ με τον εχθρό
του και ειδικά αν ο εχθρός είναι ασε-
ξουαλικός, όπως είναι ο κύριος Χρι-
στόφιας. Δοκίμασε να πάεις και με τον
ντελιβερά τον Πακιστανό, που σου
φέρνει την πίτσα, ίσως ξυπνήσει το
κτήνος που έχεις μέσα σου. Σκέψου
ότι μπορεί να είναι και μέλος της ΙΣΙΛ.
Η όγδοη τρύπα είναι ο ομφαλός σου; 

Η κυρία
Ευανθία
συμβουλεύει...

ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ ΓΑΜΙΟΥΝΤΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΠΙΑ
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O BAΡΥΓΔΟΥΠΟΣ
l Aνέφερε πρόσφατα ο Νίκος Τορνα-
ρίτης, «η δεξιά
πρέπει να περιο-
ρίσει τον εθνικι-
σμό, η αριστερά
πρέπει να περιο-
ρίσει τον αντι-δυ-
τικισμό και τα
κόμματα του κέ-
ντρου πρέπει να
περιορίσουν τον
απορριπτισμό».
Πω-πω IQ! Πω-
πω πολιτική ανάλυση! Αυτό το παιδί,
παρότι αυτιστικό, πρέπει να πάρει κά-
ποιο βραβείο, δεν γίνεται. 

O ΓΕΛΟΙΟΣ
l Ο Παναγιώτης
Τσαγγάρης του
ΟNLY CY έγραψε
για την υπόθεση Κα-
τσουρίδη πως το
ΑΚΕΛ είναι το μόνο
σοβαρό κόμμα στην
Κύπρο. Μπορεί να
είναι έτσι τα πράγ-

ματα, μόνο που ο ίδιος γίνεται γελοίος
με έτσι αναλύσεις.

Η ΜΥΣΤΙΚΟΠΑΘΗΣ
l Αυτή η Φ. ΟΙΚ., η οινογαστρονόμος
– άκου επάγγελμα – έγραψε ένα ολό-
κληρο άρθρο στον Φιλελεύθερο για να
προωθήσει το κυ-
πριακό ΠΡΟΓΕΥΜΑ
στους ξένους τουρί-
στες. Πρέπει, λέει,
να κάνουμε όλοι
καμπάνιες ΚΟΤ
κ.λπ., για να φέ-
ρουμε τουρίστες
στην Κύπρο να απολαύσουν το κυ-
πριακό πρόγευμα. Τώρα το ερώτημά
μου είναι τι στο διάολο είναι το κυ-

πριακό πρόγευμα που θα με κάνει εμέ-
να, τον Σουηδό, να φύγω άρον-άρον από
τη Σουηδία, για να έρθω στην Κύπρο
να το φαουσιάσω; Η εν λόγω γαστρο-
νόμος δεν μας λέει. Λέτε να το κρατά
μυστικό και να πουλήσει την ιδέα της
στον ΚΟΤ ή στις εταιρείες; Ή μήπως
θα μας τα πει όλα σε κανένα νέο άθλιο
βιβλίο της, όπως αυτό που κυκλοφόρη-
σε πριν λίγα χρόνια για το κυπριακό
κρασί.

H ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΚΕΪ
l Μας τα έχουν πρήξει με αυτή τη Γι-
ουροβίσιον. Έχει δυο μήνες τώρα που
βλέπουμε τα ρετρό Γιουροβίσιον. Σε λί-
γα χρόνια θα αρχίσουν να μας πολιορ-
κούν με τη γιορτή των ππουστουθκιών
οκτώ μήνες νωρίτερα. Αυτό θα πει πα-
γκοσμιοποιημένη ψυχαγωγία και πολι-
τισμός. 

O ΛΑΪΦΣΤΑΛΙΣΤΑΣ
l Ο Θανάσης Φωτίου είναι ένας χαζο-
χαρούμενος κομπλεξικός. Ο σοβαρός
λαϊφσταλίστας κάνει κάτι πολιτικές

αναλύσεις στα
κουτσομπολίστικα
περιοδικά του Φ,
που κάνουν τον
κώλο μας να τρέ-
μει από επίπεδο.
Εκεί που διαβά-
ζεις αν είναι
έγκυος η τάδε ή
αν ο άλλος πήδη-
ξε την τάδε έρχε-
ται ο Φωτίου με

τις βαρύγδουπες αναλύσεις του και βά-
ζει τις ενέσεις του. Θα επανέλθω στους
χαζοχαρούμενους λαϊφσταλίστες ανα-
λυτές στο επόμενο τεύχος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
l Η ελληνική κοινωνία θα καταρρεύσει
λόγω τηλεόρασης. Όταν ένα κράτος εί-

ναι ετοιμόρροπο
και ο κόσμος
ασχολείται με
τρίχες και ό,τι
άλλο αρπάξει ο
κώλος του και το
στομάχι του ση-
μαίνει πως κά-
ποιοι αδιαφο-
ρούν αν θα
υπάρχει Ελλάδα
αύριο. Σκοτώστε

τη Μενεγάκη που έχετε μέσα σας. Σκο-
τώστε και τον μάγειρα που έχετε μέ-
σα σας. Σκοτώστε και τον τραγουδιστή
που έχετε στη γειτονιά σας. Μας αρ-
κούν οι παλιοί για άλλα εκατό χρόνια.
Τουλάχιστον!

Η ΛΕΧΩΝΑ
l Εγέννησεν η Κέιτ Μίντλετον. ΨΟΦΟ!

ΤΟ ΛΕΣΙΙΝ
l Αθθυμάστε τον Μάριο Καρογιάν;

ΚΑΤΑΡΑ
l Μακάρι να πατώσει η Ελλάδα και η
Κύπρος στη Γιουροβίσιον. Όσο πιο κα-
λά πάμε σε αυτές τις σαχλαμάρες, άλ-
λο τόσο κακά πάμε στα σοβαρά μας
προβλήματα. 

O ΣΑΧΛΑΜΑΡΑΣ
l YOLO, άλ-
λη μια σαχλή
παραγωγή
για την ενί-
σχυση των
ππουστουθ-
κιών και του
κυπριακού
σταρ σύστεμ
εις βάρος της
νοημοσύνης
του λαού. 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ

l Τι ζόρι τραβά αυτή η Ασλανίδου και
άρχισε να συμπεριφέρεται σαν φωτο-
μοντέλο;

ΒΑRBIE
l Ευτυχώς τα βραβεία ΜΑΝΤΑΜ
ΦΙΓΚΑΡΟ δεν πήγαν καλά. Φτάνει πια
αυτή η ηρωοποίηση και η εκμετάλλευση
του ονόματος του Άντη Χατζηκωστή.

ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

l Ο Καζαντζίδης, διαμέσου του Ελλη-
νικού Κέντρου Πολιτισμού, είχε την τι-
μητική του. Μα πού αλλού; Στο Μαν-
χάταν Νέας Υόρκης, παρακαλώ!

ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ
l Μετά την εκλογή του Χριστόφια και
του Αναστασιάδη στο ανώτατο αξίωμα
αυτού του τόπου, όλα είναι δυνατά πια.
Ακόμη και εκλογή του Αβέρωφ. Γιατί,
δηλαδή, η γυναίκα του να μην θέλει τον
Αβερωφούλη Πρόεδρο; Γιατί η Μαρ-
κουλλή Κοζάκου να μην θέλει να κάθε-
ται στο Προεδρικό, να λέει ασυναρτη-
σίες και να τις λέει μόνο από την τηλε-
όραση; Η διζωνική μπορεί, φυσικά, να
μας σώσει από τα επίδοξα νούμερα που
θέλουν να κατοικίσουν στο Προεδρικό,
αλλά ποιος θα μας σώσει από τη διζω-
νική;
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Bραβεία Μαντάμ Φιγκαρό που δεν δόθηκαν
Νταντά άτακτων παιδιών Nταλαρίσκος 

με ταξική συνείδηση
Eκπρόσωπος κυπριακού

σταρσύστεμ, που παίρνει τζιαι
τη μάνα της μαζί της



Pε γάαροι, 

κλείστε τα οδο-

φράγματα, 

ρε γάαροι. 

Ο Όναρκος σχολιάζει

Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Kόρη Έλλη, τωρά που

εμπλέξαμε με γάα-
ρους, ετοιμάστου για

το Προεδρικό!

Λαλείς να
τα καταφέρω να
κατουρήσω μέσα
στο γραφείο του
Αναστασιάδη;

ATYXH ΣΤΙΓΜΗ;
l Πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να
δημιουργήσει μια επιτροπή που θα
ελέγχει τα γραφόμενα των δημοσιο-
γράφων και άλλων γραφιάδων. Όταν
γράψουν καμιά χοντρή μαλακία, η επι-
τροπή να μπορεί να τους πιάνει το πτυ-
χίο τους και να τους στέλνει σπίτι τους
ως ανεξεταστέους. Μια τέτοια περί-
πτωση είναι και η κατά τ’ άλλα συ-

μ π α θ η τ ι κ ή
Μαρίνα Σχίζα
του Φιλελεύ-
θερου, που
έγραψε ότι ο
μακαρίτης ο
Γκλεν Χιουζ
ήταν μια αγνή
κυπριακή ψυ-
χή. Ο άνθρω-
πος που έζη-
σε εδώ 60
χρόνια και
ΔΕΝ έμαθε

ελληνικά ούτε έμαθε ένα τραγούδι αυ-
τού του τόπου και ζούσε ως ένας μπο-
έμ –για να μην γράψω έκφυλος– δυτι-
κοευρωπαίος, χωρίς ποτέ να αγαπήσει
αυτόν τον τόπο και αυτόν τον λαό, επει-
δή ήταν καλός ζωγράφος μάς τον πα-
ρουσίασε η κυρία Σχίζα ως ελληνόψυ-
χο κιόλας. Φυσικά, ο Νίκος Παττίχης
δεν την έπιασε από το αυτί ούτε της
έκανε κάποια παρατήρηση. 

ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΡΝΟΥΝ
ΜΕΣ ΣΤΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ

l Ε/Κ και Τ/Κ ζήτησαν διάνοιξη του
οδοφράγματος Δερύνειας, γράφουν οι
εφημερίδες. Να θυμάστε τα λόγια μου.
Όσο φτάνουμε πιο κοντά στη «λύση»,
τα παπαγαλάκια του ΝΑΙ και οι οπαδοί
του ελληνοτουρκικού μπάχαλου θα μας
δέρνουν στους δρόμους, χωρίς να νοιά-
ζεται κανείς για ανθρώπινα δικαιώμα-
τα. Άλλωστε, το έχουν πει σχεδόν όλοι,
από τα παπαγαλάκια στα ΜΜΕ και
τους «διανοούμενους», ώς τους πρωτα-
γωνιστές, ντόπιους και ξένους, του σχε-
δίου Ανάν ότι την επόμενη φορά δεν θα
αφήσουν τίποτα στην τύχη. Λοιπόν, συ-
ναγωνιστές στα γυμναστήρια, ας είμα-
στε έτοιμοι. 

ΚΑΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
l Να και κάτι ευχάριστο επιτέλους.
Μάλλον πάει κατά διαόλου η ΑΡΧΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ που ενώ συ-
στάθηκε για να προστατεύει την νοη-
μοσύνη του λαού αφήνει όλο το σκου-
πιδαριό να μεταδίδεται χωρίς ούτε μια
παρατήρηση. 

ΟΙ ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΓΑAΡΟΙ
l Ξέρετε ποιο πανεπι-
στήμιο πρακτορεύει τα
συμφέροντα του ΠΡΙΟ
της νορβιγικής οργάνω-
σεις που πρακτορεύει
τα συμφέροντα της
Τουρκίας στην Κύπρο;
Μα το πανεπίστημιο
των προοδευτικών,
Ατταλίδη και Περιστιά-
νη.

ΜΑΝΑ ΜΟΥ, ΡΕ...
l Έφυγε ο τριθεσίτης Τσαλακός από το
ΡΙΚ και πρέπει εμείς να μαραζώνουμε.
Όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία
ένας σοφός γέρος, Ψυρούκης τ’ ονομά,

μου είπε. «Να θυμάσαι τα λόγια μου, το
ΠΑΣΟΚ με όλους αυτούς τους αντι-
στασιακούς ελλαδίτες και κύπριους, αυ-
τό θα καταστρέψει την Ελλάδα».

ATYXH
l To KEBE, OEB, ή όπως άλλως το
λένε, έχει συνάψει συμφωνία με τους
αντίστοιχους τουρκοκύπριους βιομήχα-
νους για να εργοδοτήσουμε εμείς τουρ-
κοκύπριους κι αυτοί ελληνοκύπριους.
Δηλαδή, έκαναν την ομοσπονδία πριν
τους δώσει κανείς το δικαίωμα και προ-
φανώς χωρίς να κατανοούν τις επιπτώ-
σεις. Πάρτε τους τηλέφωνο και ζητήστε
κι εσείς δουλειά στα κατεχόμενα για
να ανοικοδομήσετε το σπίτι σας. Θα
ακούσετε τις βρισιές.

AΠΙΣΤΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ
l Οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκ των
οποίων έξι είναι γυναίκες, ζητούν να
καταργηθεί το έθιμο της μεταφοράς του
ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ από τα Ιεροσόλυμα διό-
τι δίνει την εντύπωση πως είμαστε θε-
οκρατικό κράτος και είναι και ακριβή η
όλη διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ προσπά-
θησε να μας αλλάξει την πίστη διά της
μεθόδου της ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ οι κο-
μπουνιστές θα το κάνουν με καταμέ-
τωπον ΕΠΙΘΕΣΗ. Kούνια που τους κού-
ναγε δηλαδή, δεν ξέρουν τι θα πει
ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

l MIKPA ΚΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ l

Ρε σκατάες Κυπραίοι, εν εθέλετε
τον Παπαδόπουλον τζι εκάμετε ό,τι
σας είπαν τα κόμματα σας τζι επε-
τάξετε τον μες στα σκουπίκκια σαν
να ’ταν κανένας καταϊσιεμένος, ρε
σκατάες. Εφκάλετε τον Χριστόφια,
ρε ηλίθιοι, έναν άθθρωπον που ούτε
τ’ όνομα του εν ήξερε να κουμα-
ντάρει, πόσο μάλλον μιαν χώραν.
Εβάλετε ούλλοι τον οβολόν σας μα-
ζί τζιαι η ΦΟΚΟΥΣ τζι οι Εγγλέζοι
τζι οι Αμερικάνοι τζι εχαριεντίζε-
σταν που εν επέρασεν στον δεύτερον
γύρον. 

Εν εσκεφτήκετε ότι εγλύτωσεν σας
που το σχέδιο Ανάν, πως είσιεν τα
οικονομικά του κράτους συσταρι-
σμένα τζι επεριόρισε τους κλέφτες
τζιαι τους απατεώνες στο μίνιμουμ.
Άφηκεν σας τζι εκατομμύρια μες
στα ταμεία πριν φύει, αλλά εσείς το
φκιολίν σας. Εθέλετε Χριστόφιαν τζι-
αι Αναστασιάδην, που τζιαι οι θκυο
να σμίξουν εν αξιούν ούτε μιαν τρί-
χαν που τ’ αρτζίθκια του. Άσε που
είσιεν αρτζίθκια, σε αντίθεση με τους
άγαμους ηγέτες του ΔΗΣΑΚΕΛ. 

Εν σας εκάνεν ο μόνος Κυπραίος
που ήξερεν το κυπριακό πόξω τζιαι
νεκατωτά τζι ήξερεν εξίσου καλά
τζιαι τα κόλπα των Τούρκων τζι
επροτιμήσετε τους άσχετους Χρι-
στόφια-Αναστασιάδη, που οδηγήσαν
την χώρα στην εξαθλίωση, στον εκ-
μαυλισμό τζιαι στην δυστυχία. Πει-
νάτε; Καλά να πάθετε. Εν κραείτε
να γοράσετε γάλαν των κοπελουθ-
κιών σας; Καλά να πάθετε. Εφάαν
σας τα ριάλια σας οι τράπεζες τζι
οι απατεώνες; Καλά να πάθετε. Εθέ-
λετε κομμουνισμόν εν έτει 2008 τζι-

αι μετά εθέλετε έναν κοπελλούιν να
μας φκάλλει που τα σκατά του Χρι-
στόφια, αφού τζιόλας εξέρετε το ότι
εφκήκεν Πρόεδρος για να μας ταΐσει
τα σκατά του Χριστόφια, ρε σκατά-
ες. Εννά ψάχνετε πολλά χρόνια για
έναν Τάσσο Παπαδόπουλο, αλλά
έτσι Πολιτικόν εν θα βρείτε. Εννά
παρακαλάτε να κάμει την εμφάνιση
του κανένας Παπαδόπουλος να μας
σώσει, αλλά εννάν αργά. Οι Τούρ-
τζιοι θα έχουν ήδη γαμήσει τες γε-
ναίτζιες τζιαι τες κόρες σας. Αλλά
πού σας κόφτει; Εγαμήσαν σας τζι
εσάς τζιαι ’κόμα κάθεστε στον κα-
ναπέ τζιαι ντζιίζετε πας στον κώλον
σας να δείτε αν έφυεν λλίον ο πό-
νος. Σκατάες, που να μεν μείνει ένας
σας. 

ΠΡΟΣ ΤΟ 80% του κυπριακού λαού

ΟΝΑΡΚΟΚΚΙΑΟΛΙΣΜΟΙ 


