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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Dear High Commisioner MR Ric Todd,
May your fucking dick drop off  and be
eaten straight away (before it stinks the
whole country) by the nistiges cats of
the near by area. Then may you bloody
bleed to death and be buried at the
fucking English cemetery in the occupied
part of Cyprus.Then may the Turkish
dogs dig your grave and carry you in
the streets of occupied Nicosia before
they eat you. Lets hope they also die
from poisoning afterwards.  

Hi Mr Skat, american embassador,
You said Δεν θεωρώ ότι το Κυπριακό
είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής,
and we say with a large kotsiros in our
hand that the 9.11 attack on the Twin
Towers was not a terrorist attack. We
don’t know if you will turn your ISIS
dogs on us, or your Turkish dogs, we
just hope that the Indians and Hispan-
ics of America will one day teach you
what the world invation and occupation
mean. Idiot! Motherfucker!

OUR VERY SMALL ENGLISH SUPPLEMENT OUR VERY SMALL AMERICAN SUPPLEMENT 

Ὄναγρος
Αλλό λλίο 

εν να μας πουν
ότι εμείς εκάμα-
μεν την εισβολή!

29.5.1453
Δεν ξεχνώ.

ΣΑΝ ΤΟ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ 

ΕΝ ΕΣΙΕΙ!

ΜΕΝ ΑΚΟΥΕΤΕ

ΠΕΛΛΑΡΕΣ!

Η ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΑΦΡΟΝΑ ΔΗΣΥ
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ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΣΕΞ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΚΙΝΤΖΙ;

Εγώ εν τζιαι… Έκαμεν το πιλέ!
Μα η πίπα 

εν τζι εν ολοκληρωμένο σεξ.

Μα έκαμεν ο Αναστασιάδης
blow job στον Ακκιντζί; 

Εγώ δεν είδα έτσι πράμα.
Πού να δεις, που έτρεχες 
που πίσω την Χόπλαρου;

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΑΜΕΝ ΕΤΣΙ
ΠΡΑΜΑΝ ο Πρόεδρος τζιαι ο Τορνα-
ρίτης εν εκόντεψεν της Χόπλαρου.
Ήμουν δίπλα της ούλλην την ώρα.

Πέρκει μου καϊλίσει γαμώ το. 

Ο Πρόεδρος δεν κάνει πίπες.
Τ ο υπογράφω κι εγώ. Μιαν βόλταν έκαμεν ολάν. Μια βόλταν τζιαι η μισή εν μέσα.

Έσιει χάζιν να πείτε πως 
τον εγάμησεν τζιολας.

Αποκλείεται, αυτούς τους δύσκολους
καιρούς, εγώ στηρίζω τον Πρόεδρο 

για μια ΔΔΟ.

Ούτε βούκκον έκαμεν του (μου), ούτε
εγάμησεν το, αλλά εν ο πρώτο ελλη-
νοκύπριο Πρόεδρο που ήρτεν ποδά
τζιαι μπράβο μου (του). Σιγά σιγά

καϊλίσει του (μου).

Μετά τη συνάντησή του με τον Γ.Γ.
του ΑΚΕΛ, ο νέος πρέσβης της
Ελλάδας στην Κύπρο έκανε δηλώ-
σεις. Ο κ. Φωτόπουλος μίλησε σαν
να ήταν πρέσβης της Σλοβενίας ή
του Πακιστάν και όχι της Ελλάδας
που, πέραν του ότι είναι συνυπεύ-
θυνη για τα δεινά μας, πέραν του
ότι ανήκει και αυτή στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση μαζί μας και πέραν του
ότι είναι εγγυήτρια δύναμη, τυγχά-
νει και ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ, δηλα-

δή Μάνα
που οφείλει
ακόμη και
ξύλο να δώ-
σει στο παι-
δί της για
να συμμορ-
φωθεί προς
το οικογε-
νειακό συμ-
φέρον. Κύ-
ριε Φωτό-
πουλε, είναι
δύσκολη η

καρέκλα που αναλαμβάνετε. Υπόψη
ότι σ’ αυτήν κάθισαν παλικάρια πολ-
λά. Καλωσόρισες με την ελπίδα ότι
θα συνεχίσεις την παράδοση που θέ-
λει τους Έλληνες πρέσβεις στην Κύ-
προ να αποτελούν την αιχμή της
εθνικής πολιτικής της ελληνικής πο-
λιτείας. 

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
Καγκαρόγαρος:
Κ. Σανταμάς

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

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΝ ΦΟΥΛΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΣΥ

Ο νέος πρέσβης της...
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MIA BOΛΤΑ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ

Τελικά, ο Μουσταφάς και ο Νίκα-
ρος έκαναν τη βόλτα τους στην πα-
λιά Λευκωσία και αμφότεροι έμει-
ναν κατενθουσιασμένοι. Τα ΜΜΕ,
εδώ αλλά και στο εξωτερικό, πρό-
βαλαν το γεγονός ως ιδιαιτέρως ση-
μαντικό. Εμείς ας αρχίσουμε με μια
γενική παρατήρηση. 

ΟΥΛΛΟΙ ΟΙ ΣΣΙΥΛΛΟΙ ΜΙΑ
ΓΕΝΝΙΑ ή ALL DOGS ONE GEN-
ERATION, για να καταλάβουν και
οι σκύλλοι της απέναντι πλευράς,
δηλαδή των κατεχομένων. 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

Επειδή πολλά ειπώθηκαν για τους
συμβολισμούς της βόλτας, παραθέ-
τουμε κι εμείς μερικούς άλλους συμ-
βολισμούς που αγνόησαν τα ΜΜΕ:

1. Ο Αναστασιάδης παράγγειλε
τούρκικο καφέ στα κατεχόμενα και
ο Ακκιντζί κυπριακό στις ελεύθερες
περιοχές. 

2. Ο Αναστασιάδης, για να μην πει
τη λέξη ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ, όταν πέ-
ρασε στην τουρκοκρατούμενη Λευ-
κωσία είπε «ΠΟΔΑ», σε αντίθεση με
τον Ακκιντζί, που όταν ήταν να πε-
ράσουν στις ελεύθερες περιοχές, εί-
πε σε άψογα ελληνοτουρκικά «τώρα
πάει νότια Νικκοσία». 

3. Δέκα λεπτά πριν περάσουν στα
κατεχόμενα, οι Τούρκοι εξαφάνισαν
όλους τους σιύλλους που κουνο-
σιύλλιαζουν στο Μπουγιούκ Χαν. 

4. Στο Μπουγιούκ Χαν, ο Ανα-
στασιάδης, για να δείξει πως είμα-
στε κι εμείς κάπως άξεστοι, εκαθά-
ρισεν ενδεικτικά τη μύτη του και το
κακκάτιν έβαλεν το που κάτω που
την καρέκλα. 

5. Ο ιδιοκτήτης του Μπουγιούκ
Χαν εξαφάνισε ΟΛΑ τα τασάκια
από τα τραπεζάκια, γνωρίζοντας την
τάση του Αναστασιάδη να πετάσσει
τασάκια άμα τα ‘βρει σκούρα. 

6. Ένας εθνικιστής σερβιτόρος στο
Χαλαρά, για να τη σπάσει στον Μου-
σταφά και τον Αναστασιάδη, έπαιρ-
νε του Μουσταφά συνέχεια λούντζα
τζιαι σιοιρομέρι για να τσιλλίσει την
πεννιά του. 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Συνέβησαν και αρκετά ευτράπελα
που τα ΜΜΕ αγνόησαν. Παραθέ-
τουμε μερικά.

1. Όταν ο Γιωρκάτζης επάτησεν
μιαν κουτσουκούταν στα κατεχόμε-
να έκαμεν του παρατήρηση ο Ανα-
στασιάδης, ο οποίος ως γνωστόν και
όπως ανέφερεν στον Ακκιντζί έχει
μια μεγάλη συλλογή από κυπριακές
κουτσουκούτες. Μάλιστα, συμφώνη-
σαν να φτιάξουν ένα κοινό shelter
για τις πατημένες κουτσουκούτες. 

2. Μέσα στο ΕΚΜΕΚ ΚΑΤΕΪΦ ο
Αναστασιάδης βρήκε μια τεράστια
πυτόμουγια, αλλά για να μη δημι-
ουργηθεί κακό κλίμα επροτίμησε και
την έφαγε. Όταν τον ρώτησε ο Μου-
σταφά αν του άρεσε, ο Αναστασιά-
δης απάντησε «έχω φάει και πιο με-
γάλη». Ο Μουσταφά δεν εκατάλαβε,
διότι ως γνωστόν τα εγγλέζικα του
Αναστασιάδη εν σιειρόττερα που του
Γρουστόφια. 

3. Ο λόγος που ο Αναστασιάδης
εβιάστηκε να έρθει αμέσως στις
ελεύθερες περιοχές δεν είναι επειδή
δεν του αρέσουν τα κατεχόμενα, αλ-
λά επειδή δεν ήθελε να σιέσει τους
Τούρκους λόγω της σούρτας που τον
κατέλαβε μετά που έφαεν την πυ-
τόμουγια. Επροτίμησε να μας σιέ-
σει εμάς και γι’ αυτό εξαφανίστηκε
τρεις φορές. 

Δεν είναι η πρώτη φορά
που αρχίσαμε τους πανη-
γυρισμούς, επειδή η κυ-
βέρνηση – οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση – θέλησε να δημι-
ουργήσει ένα κλίμα ευφο-
ρίας ότι κάτι επιτέλους γί-
νεται με το Κυπριακό και
λόγω κάποιων νέων συ-
γκυριών διαφαίνεται όλοι
να ευνοούν μια λύση που
διζωνικά και δικοινοτικά
θα ομοσπονδοποιεί τη νή-
σο. Κούνια που σας κού-
ναγε. Από το 1974 που θυ-
μάμαι εγώ, όλο και κάποι-
ος βρισκόταν στο τραπέζι
που θα έφερνε την πολυ-
πόθητη επιστροφή. Είχαμε
και καμπάνες με την άνο-
δο του Κάρτερ στην εξου-
σία, είχαμε και πανηγυρι-
σμούς με τον θάνατο του
δήθεν κακού Ντενκτάς, εί-
χαμε και πάρτι με την άνο-
δο Ταλλάτ. Ακόμα και βόλ-
τες ένθεν και ένθεν της
γραμμής αντιπαράταξης με
πρωταγωνιστές τους νέους
φωστήρες, Ακκιντζί και
Αναστασιάδη.

Δεν πρέπει να ξεχάσου-
με και όλες τις πολύ καλές
υπηρεσίες των Γ.Γ. των
Ηνωμένων Εθνών, ούτε τα αισιόδοξα
μηνύματα του Φόρεϊν Όφις, ούτε τις ευ-
ρωπαϊκές λύσεις των εταίρων μας. 

Δεν έχω μετρήσει πόσα σχέδια έφτα-
σαν στο τραπέζι των συνομιλιών έως
τώρα, αλλά πρέπει να είναι πάνω από
είκοσι, χωρίς κανένα να πάρει σάρκα
και οστά για τον απλούστατο λόγο ότι
είναι ΑΔΙΚΑ και ως τέτοια δεν μπο-
ρούν να πείσουν ούτε εμάς ούτε τους
ξένους πολλές φορές. 

Θα πει κάποιος τώρα πως τα πράγ-
ματα και οι συνθήκες έχουν αλλάξει,
πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια οι-
κονομική καταστροφή κι εμείς και ο μό-
νος μας συμπαραστάτης, η Ελλάδα, πως
οι Τούρκοι και οι ξένοι έχουν λυσσάξει
να το λύσουν επιτέλους για να μπορούν
να συγκεντρωθούν στους υδρογονάν-
θρακες και τα πετρέλαια. Και θα έχει
απόλυτο δίκαιο. Δεν αγνοώ αυτόν τον
παράγοντα ούτε αγνοώ πως τα συμφέ-
ροντα των 200 ελίτ οικογενειών της Κύ-
πρου ταυτίζονται με μια ψευδαίσθηση
ελευθερίας που θα φέρει η αναμενόμε-
νη λύση. Ούτε αγνοώ ότι τα κόμματα
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, δηλαδή το 70% του
κυπριακού πληθυσμού, έχουν γαλουχη-
θεί με τη λύση της ΔΔΟ και δεν μπο-
ρούν να την αναιρέσουν, διότι απλού-

στατα θα αναιρέσουν την ύπαρξή τους
και ως κομμάτων και ως πολιτικών δυ-
νάμεων που μοιράζουν την πίτα. Να θυ-
μηθείτε εδώ, παρακαλώ, τη δραματική
έκκληση του Χριστόφια την ώρα που
έφευγε από το Προεδρικό «ΤΟ
ΚΟΜΜΑ τζιαι τα μάτια σας», τουτέ-
στιν το κόμμα είναι υπεράνω της πα-
τρίδας. 

Μπορεί να μας έχουν γονατίσει, μπο-
ρεί ακόμα και να είναι αργά για τον
Ελληνισμό να βρει τα πόδια του και να
αποφύγει κι άλλους εθνικούς ακρωτη-
ριασμούς. Μπορεί ακόμη και όλα να
μην έχουν νόημα μιας και σε μια δεκα-
ετία δεν ξέρουν αν σε αυτόν τον ελλη-
νικό τόπο θα ζουν ακόμη Έλληνες Ορθό-
δοξοι και δεν εννοώ τυπικά, αλλά ου-
σιαστικά Έλληνες Ορθόδοξοι.

Ήδη αδυνατούμε να προσδιορίσουμε
τι είναι κυπριακό – ελληνικό. Η πα-
γκοσμιοποίηση, τα σύγχρονα ρεύματα
και ο πόλεμος εναντίον της εθνικής μας
ταυτότητας έχουν φέρει άσχημες εξε-
λίξεις. Ίσως δούμε φαινόμενα κατά τα
οποία πρόσφυγες θα σκοτώνονται ανα-
μεταξύ τους, για να περάσει ή να μην
περάσει η λύση. Ίσως φτάσαμε στον
πάτο και στον απόπατο. Ίσως τώρα θα
επιδιώξουν να περάσουν το έκτρωμα

της ΔΔΟ. Τώρα που σερνό-
μαστε σαν τα σκουλήκια και
μέσα από τις απογοητεύσεις
μας απαξιούμε και την πο-
λιτική και την αντίσταση
στα σχέδιά τους. Όλα μοιά-
ζουν μάταια μόνο που η
πραγματικότητα δεν είναι
έτσι. Τα φαινόμενα όντως
απατούν. Είμαστε Έλληνες.
Φάγαμε λάχανο Τούρκους
και Τουρκαλάδες, γιατί να
φοβηθούμε τον Ερντογάν.
Φάγαμε λάχανο δεκάδες
Άγγλους πρωθυπουργούς
και όλους τους Γ.Γ. του
Ο.Η.Ε. Καταφέραμε και ξε-
φορτωθήκαμε άπειρους
Αμερικάνους απεσταλμέ-
νους πρέσβεις και ειδικούς
των Προέδρων της εκάστο-
τε κυβέρνησής τους. Γιατί
να φοβηθούμε σήμερα; Δεν
το πιστύεετε, αλλά σιέπει
μας που τα ‘ψη ο Θεός μας,
οι Άγιοι μας, οι ποιητές μας
και οι ήρωές μας. 

Τώρα είναι η ώρα του λα-
ού ξανά. Να βγει στους δρό-
μους να διεκδικήσει ψωμί
και λευτεριά. Να μην αφή-
σει κανένα να μας τουρκο-
ποιήσει. Μαζί με τους συ-
νέλληνες της Ελλάδας και

του εξωτερικού πρέπει να βρούμε τους
τρόπους να σώσουμε το ΕΘΝΟΣ. Μόνο
εμείς, με ένα λόγο ελληνικό, μακριά από
ξενόφερτες ιδεολογίες, μπορούμε να
σώσουμε το Έθνος. 

Λέγαμε ότι η αριστερά στην Ελλάδα
θα φανεί αντάξια της αριστεράς του
Χριστόφια, που μας κατέστρεψε και
δεν μας πίστευε κανείς. Λέγαμε για το
ομόσταυλο ΔΗΣΑΚΕΛ και όλοι μας
χλεύαζαν. Λέμε τώρα για ένα ελληνικό
μέτωπο αντίστασης στην εθνική κα-
τρακύλα και δεν πείθουμε ούτε τους
συναγωνιστές μας. Δεν πειράζει. Κά-
ποια στιγμή, πριν είναι αργά, όλοι θα
συνειδητοποιήσουμε πως καμιά δεξιά
και καμιά αριστερά δεν μπορούν να
μας σώσουν. Μόνο ο λαός σε Κύπρο
και Ελλάδα μαζί και μαζί με τα πιο
σπιθνηροβόλα πνεύματα μπορούν να
δώσουν μια άλλη προοπτική. 

Η απείρου κάλλους εναρκτήρια ομι-
λία Κώστα Ζουράρι στην ΒΟΥΛΗ δεν
φτάνει. Ήταν μια αρχή, αλλά δεν φτά-
νει. Θα γίνει μια καινούργια αρχή μόνο
όταν ο νέος βουλευτής βάλει πρώτα τον
σταυρό του, μετά πει δυνατά ΖΗΤΩ ΤΟ
ΕΘΝΟΣ και η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ και μετά ας μην πει τίποτε
άλλο. Δεν θα χρειάζεται. 

Πορτοκλωτσώντας

Σιέπει μας που τα ’ψη ο Θεός μας

ΕΥΤΥΧΩΣ! ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΩΣΑΝ ΣΤΗ ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ!

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ  Τ Ι Σ  ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ  Α Ι ΓΑ ΙΟΝ
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Πολλοί άσχετοι και
ανίδεοι ισχυρίζονται
πως η σημερινή κρίση
έχει κτυπήσει μόνο
τους φτωχούς. Αυτό
είναι ένα μεγάλο ψέ-
μα που εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των αρι-
στερών και των συνδι-
κάτων. Να, για παρά-
δειγμα, η καημένη η
Φαίη Σκορδά. Η κοπέ-
λα έπεσε από τα ψη-
λά στα χαμηλά μέσα
σε μια νύχτα – σε μια
νύχτα μου ‘χεις κάνει
άσπρα τα μαλλιά –
και τώρα τριγυρνά με
το σορτσάκι που βλέ-
πετε, επειδή αναγκά-
στηκε να πουλήσει όλα
τα ρούχα της για να
ζήσει. Όπως βλέπετε,
το σκισμένο σορτσάκι
δημιουργεί κι άλλα
προβλήματα, όπως, για
παράδειγμα, μέχρι
πού φτάνει το μπικίνι
λάιν όταν φοράς ένα
τέτοιο σορτσάκι ή πό-
σα στοιχίζει μια τέτοια
αποτρίχωση; Γι’ αυτό,
λοιπόν, ο ΟΝΑΓΡΟΣ,
ευαίσθητος σε κοινω-
νικά ζητήματα, προκη-
ρύσσει παγκύπριο
έρανο για να βοηθή-
σουμε την καημένη τη
Σκορδά. Παρακαλώ,
δώστε γενναιόδωρα.
Εν θα μείνει πάνω της.
Ίσως βγάλει και το
σορτσάκι. 

Ας τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δεν
έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο εναντίον των
πούστηδων. Οι πούστηδες στην πλειο-
ψηφία τους είναι αξιοπρεπέστατοι άν-
θρωποι με όλα τα καλά και κακά χα-
ρακτηριστικά άλλων ομάδων του πλη-
θυσμού. Έχουμε ένα πρόβλημα, όμως,
με τους γκέι, άλλως ππουστούθκια, όχι
για τη σεξουαλική τους επιλογή, αλλά
για το γεγονός ότι αποτελούν μια σύγ-
χρονη μορφή εξουσίας, δηλαδή είναι οι
σύγχρονοι καταπιεστές, μάλιστα εν ονό-
ματι μιας ελευθεριακής ιδεολογίας, που
θέλει τους γκέι να είναι θύματα μιας
ΟΜΟΦΟΒΙΚΗΣ κοινωνίας, που προ-
σπαθεί να τους εξοντώσει. 

Η εξουσία των γκέι φαίνεται ξεκάθα-
ρα στα ΜΜΕ, στις τέχνες, στα πανεπι-
στήμια και στην κοινωνία γενικότερα
πια. Η ιδεολογική τρομοκρατία που
ασκούν οι γκέι και οι υπόλοιποι που
τους ακολουθούν είναι απίστευτη. Κα-
μιά κριτική δεν μπορεί να ειπωθεί για
κάτι που κάνουν οι γκέι χωρίς να σου
κολληθεί η ρετσινιά του ομοφοβικού ή
του ρατσιστή. 

Ουσιαστικά, οι σημερινοί γκέι είναι
στο απυρόβλητο. Είναι αναπόσπαστο
κομμάτι μιας ελίτ που θέλει τον κόσμο
παγκοσμιοποιημένο, ισοπεδωμένο και
χαζοχαρούμενο, δηλαδή θέλει τους λα-
ούς άβουλα όντα, με δικαιώματα, χωρίς
υποχρεώσεις, χωρίς αρχές και αξίες.
Αυτό που μετρά σε όλα αυτά τα άτομα
είναι τα δικά τους δικαιώματα και τί-
ποτα άλλο. Η ιδιαιτερότητά τους στα-
ματά στη σεξουαλική τους επιλογή και
μόνο αυτή είναι αποδεκτή. Οι άλλες ιδι-
αιτερότητες αυτού του λαού, συλλογικές
ή μη, που μάλιστα τον χαρακτηρίζουν

ως λαό (έθνος, θρησκεία, γλώσσα, πο-
λιτισμός), όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά
είναι απεχθή χαρακτηριστικά, εθνικι-
στικά και απορριπτέα. 

Νοείται ότι πια οι γκέι δεν διώκονται,
ούτε χλευάζονται, όπως παλαιότερα,
όταν σε ολόκληρη τη Λευκωσία ήταν
γνωστοί ως τέτοιοι ελάχιστα άτομα. Η
Κύπρος είναι πια μια ευρωπαϊκή χώ-
ρα με όλες τις ιδιότητες και αναλογίες
που τις επιτρέπεται από τις ευρωπαϊ-
κές συμβάσεις. Δηλαδή, έχουμε τις σω-
στές αναλογίες πόρνων, ναρκομανών,

αλκοολικών, απροσάρμοστων, ανέργων,
πάμπτωχων, ζωόφιλων, δερμένων γυ-
ναικών, κακοποιημένων παιδιών, κ.λπ.,
κ.λπ., κ.λπ. Εκεί που υπερβαίνουμε τις
ευρωπαϊκές νόρμες - «κότες» είναι
στους γκέι που, για κάποιο περίεργο
λόγο, είναι δυσανάλογα πιο πολλοί από
όσοι στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Η άπο-
ψη του φίλου Κ.Κ. ότι αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι νησί
και «μπάζει» από παντού, δεν ισχύει
έστω κι αν ακούγεται cute, που θα έλε-
γαν και οι ίδιοι οι γκέι. 

Όχι μόνο δεν διώκονται οι γκέι πια,
αλλά αποτελούν και μια νέα ΜΑΦΙΑ,
ειδικά όσον αφορά τα ΜΜΕ και τον πο-
λιτισμό. Κρατούν όλες τις θέσεις-κλει-
διά και δεν περνά στρέιτ μύγα στα δι-
κά τους ταράφια. Στο θέατρο π.χ. ακό-
μη και διάσημοι καταξιωμένοι σκηνο-
θέτες, όπως Πάντζης και Σιοπαχάς, πε-
ριμένουν πενταετίες για να σκηνοθετή-
σουν στον ΘΟΚ. Στα εικαστικά, αν δεν
είσαι ΛΟΑΤ τζιαι πιο τζιει, δεν βλέπεις
καμιά σημαντική έκθεση ούτε στο νησί,
ούτε στην Ευρώπη. Οι ντον Κορλεόνε
της δικιάς μας Nicosia, μπορεί να μην
έχουν χωριατόφατσες, αλλά μαφιόζοι
είναι. Είκοσι-τριάντα άτομα καταφέρ-
νουν και ελέγχουν τα πάντα, μάλιστα
αφήνοντας απ’ έξω αξιόλογους πού-
στηδες καλλιτέχνες, επειδή δεν έχουν
κανονική γκέι ταυτότητα. 

Οι σύγχρονες εξουσίες έχουν πια πολ-
λά πρόσωπα και προσωπεία. Όπως κά-
θε εξουσία, έτσι και η εξουσία των γκέι
είναι ένας καταπιεστικός θεσμός, μια
ανελεύθερη πρακτική και ιδεολογία και,
ως εκ τούτου, αντιστρατεύεται τα συμ-
φέροντα του λαού, ακόμη και των ίδιων
των ομοφυλόφιλων. 

Το όραμα των γκέι, δηλαδή, μια σαχλή
τηλεόραση που θα προβάλλει ηλίθια
παιχνίδια, κουτσομπολίστικες εκπομπές,
πρωινάδικα με κότες και ππουστούθ-
κια να παριστάνουν τους έξυπνους και
έναν όχλο που θα ζει και θα αγωνίζεται
για το επόμενο ΓΙΟΥΡΟΒΙΣΙΟΝ και την
επόμενη ΓΚΕΪ ΠΠΑΡΕΪΤ πρέπει να
υποστεί αυστηρότατες κριτικές, όχι από
εμάς, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους
αξιοπρεπείς ππούστηες και ομοφυλό-
φιλους. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣΑΓΓΑΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΙΛΩ

ΝΕΔΗΣΥ, ΕΔΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΚΚΙΝΤΖΙ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ

ΓKEΪ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

l Πόσο μπορεί να ξεπέσει κάποιος; Ο
Λευτέρης Πανταζής κάποτε γέμιζε τα
τεράστια κέντρα της Αθήνας και δεν
πρόφταινε να πουλά γαρδένιες. Τώρα,
ο καημένος, αναγκάζεται να κάνει μια
αρπαχτή στην Αγία Νάπα, στον χορό
του ψαρκού και... κλάμα οι κυρίες. 
l Μια γαστρονόμος, κάποια Ιωαννίδου
αν άκουσα καλά, έδωσε όλες τις πλη-
ροφορίες για το χαλούμι σε μια εκπο-
μπή της Ελίτας. Μόνο που η γαστρο-
νόμος παρουσίασε τα στοιχεία που έδω-
σε σαν να ήταν δικά της, σαν να ήταν
αυτή που τα πρωτόφερε στη δημοσιό-
τητα. Τα στοιχεία αυτά τα πρωτοδη-
μοσίευσε η Νάσα Παταπίου πριν πολ-
λά χρόνια και αποτελούν αποτέλεσμα
έρευνας στα αρχεία της Βενετίας. Όφει-
λε η γαστρονόμος να αναφέρει τις πη-
γές της και να μην κάνει την έξυπνη.
Οι έξυπνες γαστρονόμισσες από τη μύ-
τη πιάνονται. 
l Η Ευρώπη και η Γερμανία πρέπει να
γονατίσουν και να πουν ευχαριστώ στην
Ελλάδα. Οι Γερμανοί είναι καθάρμα-

τα... τάδε έφη ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν
Λικ Γκοντάρ. Να που υπάρχει και μια
άλλη Ευρώπη. 

l Στην περιβόητη βόλτα του Ανα-
στασιάδη στα κατεχόμενα, η οποία
τον κατέστησε τον πρώτο Πρόεδρο
της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε τα
κατεχόμενα τζι εν αντράπηκεν τα μού-
τρα του, παρευρέθηκε και το υπόλοι-
πο σκυλολόι της τουρκολαγνείας.
Ήταν εκεί και ο Τορναρίτης, ένας από
τους πιο εκφυλισμένους εθνικόφρονες
του ΔΗΣΥ, ήταν εκεί και η Χόπλαρου,
το αριστερό αστεράκι-λούζερ του νέ-
ου ΔΗΣΥ. Είδα και τον Λέλλο κορ-
τωτό-κορτωτό σαν να και σ’ αυτόν
ανήκει αυτή η μεγάλη νίκη. Είδα και
τον Αντρέα Παράσχο – αθθυμάστε το
ΑΔΗΣΟΚ, αθθυμάστε τα ελληνοτουρ-
κικά κείμενά του; Δεν ξέρω αν πήγε
και ο Παπαπέτρου και ο Θεμιστο-
κλέους και ο Ρολάνδης. Αν έκαναν κι
αυτοί τη βόλτα τους, τότε ζερώσαμε.

Κυρία Ευανθία, 
Την περασμένην εφτομάδαν ερωτήθη-
κες αν ο ομφαλός μου εν η όγδοη τρύ-
πα μου και σου απαντώ ΟΧΙ. Η όγδοη
τρύπα μου εν μια μεγάλη τρύπα που
έμεινεν πας το κωλομέριν μου, όταν
πριν τέσσερα χρόνια στην Κρήτη εμπή-
κεν μου ένα μεγάλο σίδερο σε μια πο-
λυκατοικίαν που εκτίζαν οι αρκάτες,
όταν ένας βαρβάτος Κρητικός οικο-
δόμος μ’ έσυρεν κάτω για να με γα-
μήσει για δεύτερην φοράν. Την πρώτην
φοράν εγάμησεν με στέκοντας. Έτσι
πράμαν εν μου έκαμεν ποττέ ο άντρας
μου, αλλά για να μεν τα πολλυλοώ,
όταν με έσυρεν χαμαί εμπήκεν το σίε-
ρον πας τον κώλο τζι εκάμαν μου κά-
μποσες εγχειρήσεις, αλλά δυστυχώς η
τρύπα έμεινεν. Δυστυχώς δηλαδή ου-
δέν κακόν αμιγές καλού, που λαλούν

οι Κυπραίοι. Σε πληροφορώ ο άντρας
μου πελλανίσκει με τη δεύτερη κωλο-
τρυπίδαν μου, διότι μπορεί ταυτο-
χρόνως να με γαμά που τον κώλο τζι-
αι να μου βάλλει κωλοδάκτυλο. Αυτά,
για να ξέρεις την αλήθεια. 

Γεωργία Η., Ακρόπολη

❧

Αγαπητή μου Γεωργία,
Μένω άφωνη – ή άκωλη αν προτιμάς –
με την εφευρετικότητα των συμπα-
τριωτών μου. 

Η κυρία 
Ευανθία σάς

συμβουλεύει...
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l Ο Σουηδός νικητής του διαγω-
νισμού Γιουροβίζιον, σ’ ένα τρελό
ξέσπασμά του όταν ανακηρύχθη-
κε νικητής, είπε WE ARE ALL
HEROES, υπονοώντας πως το τρα-
γούδι του HEROES αποτελεί μια
ευρωπαϊκή αξία. Από μια σκοπιά
έχει δίκαιο ο Σουηδός. Όλ’ αυτά
τα εκατομμύρια που συμμετέχουν
σαν εθισμένοι χουλιγκάνοι σ’ αυ-
τόν τον διαγωνισμό είναι ήρωες.
Κατάφεραν να ισοπεδώσουν τους
πολιτισμούς της Ευρώπης και να
φτιάξουν τον νέον ομοιόμορφο άν-
θρωπο. Τον χαζοχαρούμενο
VIDEOT που μπορεί να είναι 60
χρονών και τσιριλλά όπως έκαναν
οι δεκατριάχρονες όταν τραγου-
δούσαν οι BEATLES. Η διαφορά,
φυσικά, είναι ότι οι Beatles τρα-
γουδούσαν αριστουργήματα ποπ
μουσικής, ενώ οι HEROES τρα-
γουδούν σαχλαμάρες. 

l Στο τέλος του σόου, οι τέσσερις
συντονίστριες μάς αποχαιρέτησαν
συγκινημένες. Σπουδαία εικόνα.
Η νέα εικόνα με τους νέους
Heroes. Οι τέσσερις Ευρωπαίοι
ήταν. Μια Αυστραλέζα χωρίς βυ-
ζιά και προσωπικότητα, μια μιγά-
δα με κύριο χαρακτηριστικό τα
βυζιά της, μια νέγρα που δεν έδει-
ξε τίποτα και μια γεναίκα με γέ-
νια τζιαι τρίσιες σ’ όλο της το πρό-
σωπο. 

l Είναι όντως ηρωικό. Όλοι οι εκ-
πρόσωποι που ανακοίνωσαν τις
εθνικές βαθμολογίες, αν ήταν
άντρες εππουστοδείχναν και αν
ήταν γυναίκες έμοιαζαν με ανέ-
ραστες κρυόκωλες ασεξοβόμβες. 
l Το σύνθημα φέτος ήταν WE
ARE BUILDING BRIDGES, δηλα-
δή κτίζουμε γέφυρες. Δεν το κα-
τάλαβα αυτό. Μήπως οι γέφυρες
είναι καμιά καινούργια στάση των
χαζοχαρούμενων ή μήπως όλες αυ-
τές οι εθνικές σημαίες που ανέμι-
ζαν έδειχναν τον τρόπο που πρέ-
πει να χτίζουμε τις γέφυρες, δη-
λαδή βγάζοντας ο ένας τα μάτια
του άλλου;
l Πόσος εθνικισμός, δηλαδή, μέ-
σα σε μια αίθουσα! Αν ανεμίζαμε
εμείς έστω και μια ελληνική ση-
μαία σε μια συγκέντρωση στην
Αθήνα ή στη Λευκωσία θα μας εί-
χαν κατασπαράξει όλους σαν
άγριους και επικίνδυνους εθνικι-
στές. Στη Γιουροβίζιον όλα επι-
τρέπονται, φτάνει να είμαστε όλοι
το ίδιο χαζαχαρούμενοι... 
l Αυτός ο Χάματσος τι είναι και
εκπροσωπεί την Κύπρο; Μην μου
πείτε πως δεν διαφήμιζε τον γκε-
ϊσμό του σ’ αυτά τα λίγα δευτε-
ρόλεπτα που είχε στη διάθεσή του
πριν δώσει το σίπριοτ βόουτ; Σαν
γκέι φρούτο μου φάνηκε και όχι
σαν κυπριακή παττίχα. 

ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝΙΚΑ

Η Λευκωσία είναι πια μια μοντέρνα
πόλη, ευρωπαϊκή θα έλεγα, με τραπε-
ζίτες, με εστιατόρια όλων των ειδών, με
κακοποιημένες γυναίκες, με γκέι ππα-
ρέιτ και, φυσικά, με graffiti στους τοί-
χους των κτιρίων. 

Οι επίδοξοι Banksy της Κύπρου έχουν
αυξηθεί κατακόρυφα και όλο και πε-
ρισσότεροι τοίχοι έχουν καλυφθεί με τα
λεγόμενα έργα τέχνης των urban καλ-
λιτεχνών μας. Πρόσφατα, έπιασα στα
πράσα δυο νεαρούς να ζωγραφίζουν
έναν τοίχο στην παλιά Λευκωσία και
τους ρώτησα τι υπονοούσε το μισοτε-
λειωμένο έργο τους. «Τίποτα», μου
απάντησε ο ένας από τους δυο, «απλά
ομορφίζουμεν την πόλη μας», συμπλή-
ρωσε ο άλλος. Όταν ρώτησα να μου
εντοπίσουν την ομορφιά ο ένας, κάπως
ενοχλημένος, μου είπε «μα, εν βλέπεις
τα χρώματα;» «Δεν μου αρέσουν»,
απάντησα και πήγα να φύγω, οπότε ο
ένας, προφανώς θιγμένος, μου λέει
«πρέπει να είσαι πολλά συντηρητικός,
ρε κουμπάρε, τζι εν καταλάβεις που τα
προοδευτικά κινήματα».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έφτασα
σε σημείο παρεξήγησης για τα graffiti
της πόλης μας. Πριν λίγα χρόνια τσα-
κώθηκα αγρίως με μια γειτόνισσά μου
που, μαζί με τις φίλες της, κάλεσαν κά-
μποσους «καλλιτέχνες» για να φτιά-
ξουν ένα τεράστιο έργο πίσω από το
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ήταν ένας όμορ-
φος άσπρος τοίχος, ο οποίος στα χέρια
των προοδευτικών μας καλλιτεχνών με-
τατράπηκε σε ένα κυριολεκτικά λερω-
μένο τοίχο, ασυνάρτητο και καταθλι-
πτικό. Όταν είπα την άποψή μου στη
γειτόνισσα μου, αυτή κόντεψε να πά-
θει καρδιακή προσβολή. Δεν περίμενε
από ένα μαλλιαρό να «έχει έτσι οπι-
σθοδρομικές απόψεις». «Νόμιζα», μου
είπε «πως ήσουνα προοδευτικός άν-
θρωπος, άνθρωπος της τέχνης και των
γραμμάτων».

Ο τοίχος αυτός, όπως και πολλοί άλλοι,
έχουν υποστεί ένα βιασμό από τους προ-
οδευτικούς ζωγράφους μας. Δείτε, όμως,
το παράδειγμα πιο πάνω, για να κατα-
λάβετε πως όλα σχεδόν αυτά τα έργα
είναι κακόγουστα, άθλια, χωρίς φαντα-
σία και χωρίς κανένα νόημα, χωρίς ιστο-
ρία και χωρίς κανένα δέσιμο με το πε-
ριβάλλον τους. Υπάρχει μια ενοχλητική
ομοιομορφία χωρίς να ξεχωρίζει ο ένας
καλλιτέχνης από τον άλλο. Ό,τι βλέπεις
σε μια επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, βλέ-
πεις κι εδώ. Ό,τι πιο κακόγουστο βλέ-
πεις στην Ισπανία, βλέπεις κι εδώ. Ό,τι
βλέπεις στα μπετά των γεφυριών της
Δανίας, βλέπεις και στη Νικοζία Σίτι. 

Οι μούντζες αυτές επιβεβαιώνουν ότι

τίποτα το αυθεντικό δεν φυτρώνει πια
σ’ αυτόν τον τόπο. Κανένας δεν πατά
πάνω στους προηγούμενους καλλιτέχνες
για να τους ξεπεράσει. Απλά αντιγρά-
φουν ό,τι χειρότερο έχει η Ευρώπη κι έτσι
παριστάνουν κι αυτοί τους Ευρωπαίους,
χώρκατοι χορτάτοι και τίποτε άλλο. Ού-
τε τον Βλεκ ντε Ρατ γνωρίζουν ούτε τον
Μπάνσκυ, πόσο μάλλον τη δική μας, την
Ελένη Νικοδήμου, η οποία πριν ακόμη
τα μεγαθήρια του παγκόσμιου graffiti γί-
νουν γνωστά σε κάποιους κύκλους, στην
Κύπρο το 1980 και στην Ελλάδα το 1985
αυτή άφηνε πίσω της αριστουργήματα
στους τοίχους τής τότε ερειπωμένης πα-
λιάς πόλης της Λευκωσίας. 

Τότε η Νικοδήμου, γνώστης των προ-
βλημάτων της πόλης της και συμμέτο-
χη στην αγωνία για μια άλλη πόλη μα-
κριά από το αππωμένο κυπριακό όνει-
ρο του μπετόν και της ξιπασιάς, ζω-
γράφισε για το πεφωτισμένο φεστιβάλ
της Λευκωσίας τις «σκιές» της, αυτές
τις σκιές ανθρώπων που έτειναν να εξα-

φανιστούν από αυτόν τον τόπο. Η Νι-
κοδήμου άφησε δεκάδες τέτοια έργα.
Μερικά άντεξαν στον χρόνο και ακόμη
υπάρχουν για να μας υπενθυμίζουν πως
η τέχνη αντέχει, πως μόνο με την αμ-
φισβήτηση του παλιού γεννιέται το και-
νούργιο. Τα σημερινά graffiti-μούντζες
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αλλο-
τριωμένος τάχατες Ευρωπαίος homo
Κύπριος, δηλαδή ένας ρηχός μιμητής
κακόγουστων ευρωπαϊκών ιδεολογη-
μάτων, τεχνοτροπιών και συνηθειών. 

Αντί, λοιπόν, τα λερωμένα graffiti
στους τοίχους, βάλτε έξω από τα σπί-
τια μια γλάστρα με λουλούδια ή βότα-
να για να μοσχοβολήσει ο τόπος. Αν αυ-
τό δεν σας αρκεί και σώνει και καλά
θέλετε να γράψετε κάτι στους τοίχους,
τότε γράψτε τα συνθήματα: ΚΑΤΩ ΟΙ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, Η
ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ή
GRAFFITY FREAKS GO HOME,
LEAVE THE WALLS ALONE, για να
καταλάβουν.

GRAFFITI 

Δημοσιεύουμε δύο μικρά αλλά πολύ εύστοχα σχόλια του Σάβ-
βα Παύλου που ξεσηκώσαμε από το ιστολόγιο του
savvaspavlou.wordpress.com

24/5/2015
Είσαι προδευτικός Αθηναίος διανοούμενος; Και θέλεις να γράψεις

μεγάλη λογοτεχνία; Εμ, δεν μπορείς γιατί είσαι ένα τρομοκρατημέ-
νο ανθρωπάκι: Αυτό άσε το, γιατί είναι ομοφοβικό, αυτό όχι, γιατί
είναι αντιφεμινιστικό, αυτό μη, γιατί είναι αντισυμφιλιωτικό κ.λπ.κ.λπ.
Έτσι δεν γράφεται λογοτεχνία. Η μεγάλη λογοτεχνία είναι αιχμηρή,
θέλει την αλήθεια του τόπου της, εσύ γράφεις υπάκουος για ιδρύματα
και μηχανισμούς, που επιλέγουν αυτά που αρέσουν στην εξουσία,
(Μη κυβερνητικές οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση. ΟΗΕ κ.λπ.
κ.λπ.).�Συνέχισε έτσι και θα βγάλεις μια τρύπα μέσα στο νερό.

29 Δεκεμβρίου 2014
Πόσο εύκολα το συγκρότημα εξουσίας οικειοποιείται τα παλιά

ανατρεπτικά κινήματα. Ακόμα και το ομοφυλόφιλο κίνημα έγινε μια
παράτα καραγκιοζοειδής. Που όλο το συγκρότημα εξουσίας τη χαι-
ρετίζει. Στην πρώτη παρέλαση ομοφυλοφίλων στην Κύπρο ήταν εκεί,
χαμογελαστοί, όλοι όσοι έθαψαν αυτόν τον τόπο, έκλεψαν, πούλησαν
το νησί. Χαμογελούσαν και χειροκροτούσαν, βλέπεις γινόμαστε και
μείς εκσυγχρονισμένοι, έδειχνε το ύφος τους, κι αυτό γίνεται υπό
την ηγεσία μας.�Αυτά σε ένα νησί λεηλατημένο, με δεκάδες χιλιάδες
άνεργους. Και από τους ομοφυλόφιλους που μαζεύτηκαν δεν βρέθηκε
ένας αξιοπρεπής να φωνάξει: Κάτω οι κλέφτες! 

 ΓΑΟΥΡΟΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ



ΒΑΡΩΣΙΩΤΕΣ

ΠΑΝΤΑ

ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΙ

ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ

ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ 

Και, 

κύριε Γαλανέ, 

GO HOME 

Ο Όναρκος σχολιάζει

Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Κόρη Έλλη, είδα σε

να κάμνεις βόλτα στα
κατεχόμενα με κανένα

βρωμόσιυλλο, 
εσκότωσά σε!

Εγώ Ρωμιά
γεννήθηκα,

Ρωμιά εν να πεθάνω!
Νομίζω δηλαδή...

Όσοι έχετε παιδιά,
μην τους δείξετε αυ-
τό το σχόλιο. Μπορεί
να τους προκαλέσει
αμηχανία. Η Τόνια
Σταυρινού, του Φιλε-
λεύθερου - που πα-
ρεμπιπτόντως είναι η
μόνη, κατά την άπο-
ψή μου, που έχει
μυαλό και γράφει
καλά στο συγκρότη-
μα - στο περιοδικό
ΔΑΟΥΝ ΤΑΟΥΝ δη-
μοσιεύει ένα ατυχές
και μαγκολαϊφσταλί-
στικο άρθρο περί
στοματικού έρωτος.
Τώρα που η Σταυρι-
νού αποκαλύπτει
πως ο στοματικός
έρωτας αρέσει στους
άντρες (εν το ατού
μας) δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι
συντάκτες του «Φ» και ο ίδιος ο Πατ-
τίχης. Γράφω πως είναι ατυχές το άρ-
θρο, διότι περίμενα από τη Σταυρινού
να υπέσκαπτε κάπως τον εαυτό της, να
πρόσθετε κάποιο χιούμορ στο θέμα,
ακόμη και να πήγαινε στα άκρα. Έμει-
νε, όμως, σε ένα Φιλελεύθερο συντηρη-
τισμό που αφήνει εκτεθειμένες όλες της
φίλες της στον «Φ», οι οποίες αύριο θα
τραβούν τα μαλλιά τους τα πάνω, διό-
τι δεν έχουν κάτω πια, όταν οι σύζυγοί
τους θα σκύψουν για να βρουν το αι-
δοίον και να αρχίσουν να γλείφουν μέ-
σα στο σκοτάδι. Το άρθρο της είναι,
επίσης, ρατσιστικό και σεξιστικό, που
δεν ταιριάζει σε ένα αντιομοφοβικό πε-
ριοδικό, όπως είναι το ΔΑΟΥΝ ΤΑΟΥΝ.
Γιατί π.χ. δεν αναφέρεται και στο ομο-
φυλοφιλικό γλείψιμο; Τι της έχουν κά-
νει οι γκέι, που μάλιστα στον «Φ» ευ-
δοκιμούν; Γιατί αγνοεί το γλείψιμο του
κώλου, όπως και του μυαλιώνα των

ποθκιών μας; Άσε που η Σταυρινού δεν
προσθέτει κανένα ιστορικό στοιχείο,
όπως π.χ. ποιος έφερε πρώτος μαζικά
την αιδοιοληχεία στην Κύπρο: Ναι, ήταν
η ΕΛΔΥΚ και μην μας αποκαλέσετε
εθνικιστές. Ή ακόμη κάτι που θα έπρε-
πε να μας έκανε περήφανους, το γεγο-
νός δηλαδή πως ήταν οι δικοί μας με-
τανάστες, τη δεκαετία του ’50 και ’60,
που έμαθαν τους Εγγλέζους τι θα πει
γλείψιμον του αιδοίου. 

Ούτε η Σταυρινού συνέδεσε την αι-
δοιοληχεία με τα σημερινά προβλήματα
και συνθήκες. Αντί να πει στους ανα-
γνώστες της να σταματήσουν να αγο-
ράζουν τις μαλακίες που προβάλλει το
σκατοπεριοδικό τους και να αρχίσει ο
κόσμος την αιδοιοληχεία, που είναι και
δωρεάν και ευχάριστη και γυμνάζει τη
γλώσσα σε μια περίοδο που οι μισοί
Κυπραίοι μασσέφκουν κιόλας, η Σταυ-
ρινού παίζει πελλή και κρατά τις ίσες
αποστάσεις. Όπως ο «Φ».

ΟΝΑΡΚΟΚΚΙΑΟΛΙΣΜΟΙ O στοματικός έρωτας στον «Φ»

Κάποιοι οφείλουν να δώ-
σουν εξηγήσεις σε αυτόν
τον λαό. Οι Λουκής Παπα-
φιλίππου και Κωστής Χα-
τζηκωστής - αμφότεροι
Ελληναράδες και υπερπα-
τριώτες, τουτέστιν Συνα-
γερμικοί της κακιάς ώρας -
πήραν άδειες για να λει-
τουργήσουν τηλεοπτικούς
σταθμούς με τον όρο ότι θα
έδιναν κατιτίς πίσω στον
λαό με προγράμματα πολι-
τισμού, πατριδογνωσίας και
εκπαίδευσης. Αμφότερα τα κανάλια μάς γράφουν στ’ αρχίδια τους. Προβάλ-
λουν τις ηλίθιες σειρές τους, ελληνικές, κυπριακές και αλλοδαπές, βγάζουν τα
κέρδη τους από τη διαφημιστική πίτα και μετά μας πιάνουν και τον κώλο.
Όχι πως θα μπορούσαν να κάνουν προγράμματα πολιτισμού με αξιώσεις, αλ-
λού βρίσκεται το ταλέντο του Λουκή και του Κωστή, αλλά δεν θα έβλαπτε να
κρατάμε τα προσχήματα σε αυτόν τον τόπο. Είναι κρίμα που δύο έξυπνοι άν-
θρωποι κατάντησαν ανθρωπάκια ελεεινά μιας χαμηλής στάθμης χαρακτήρες,
όπως αυτές του Μπρούσκο και του Εφτά ουρανοί τζιαι πεντέξι αλήτες. 

Άλλη μια πατάτα από το
ΜΕΓΑ ήρθε να προστεθεί
στις υπόλοιπες. Το όνομα της
σειράς Δρ Ιπποκράτης. Δεν
ξέρω ποιος έγραψε το σενά-
ριο, αλλά να μια κλασική πε-
ρίπτωση που είναι αναγκαία
η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, για
να προστατεύσει τη νοημοσύνη του
κοινού. Το επεισόδιο που είδαμε στη-
ρίζεται σ’ ένα χαρακτήρα, ένα ππου-
στούιν, σαν αυτά που τελευταίως κα-
τακλύζουν όλες τις τηλεοπτικές σει-
ρές. Γιατί, δηλαδή, πρέπει να γελού-
με με έναν γκέι και γιατί οι ίδιοι οι

γκέι δεν διαμαρτύρονται γι’
αυτό το ππουσλίκκι; Ο ηθο-
ποιός (Γρηγοριάδης), που
υποδύεται το ππουστούιν
έχει παίξει με επιτυχία πολ-
λά ππουστούθκια στην κα-
ριέρα του με τον ίδιο τρόπο.
Κάποιοι κακεντρεχείς λένε

μάλιστα πως πρέπει να είναι ο ίδιος
γκέι για να μπορεί να παίζει τόσο
καλά τον ρόλο τους μιας και δεν θε-
ωρείται κανένας ηθοποιός της προ-
κοπής. Δεν μπορώ να καταλάβω για-
τί μια κωμική σειρά πρέπει να έχει κι
ένα ππουστούιν για να βγάζει γέλιο. 

1. TA OΓΛΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

2. ENA ΠΠΟΥΣΤΟΥΪΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟΝ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΑ

Έξω το ΑΚΕΛ 
από το σωματείο 

μας!

Λευτεριά στην Ομόνοια!

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Ρε παπά, 
μα επέλλανεν 

ο Ομήρου;


