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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ρε Σαββάκη, 

αν πω εκατό φορές
«γαμώ την ππουστοκυ-
βέρνηση μας» λαλείς ο
δικαστής να μου κάμει

έκπτωση;

Εν νομίζω! Αν εν 
50 ευρώ ο κάθε

ππούστης, ετοίμασε
5000 ευρώ για κάθε

ενδεχόμενο!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΝΕΟΙ
AΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΦΥΛΟ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΠΑΡΕΪΤ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΠΡΟ ΓΚΕΪ
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ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΩΘΑΤΕ ΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΟΥΣΕ 
ΕΝΑ ΜΟΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ Τ/Κ 

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΑΜΗΣΟΥΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΣ;

Πρέπει να κάνουμε το παν για να
βρεθεί μια λύση. 

Πολύ ευχαρίστως, φτάνει να φορούν
προφυλακτικό. ...για να μεν κολλήσουν ακελίτιδα;

Αν θα το επιτρέπει το νέο σύνταγμα,
δεν βλέπω τον λόγο να μην προωθή-

σουμε ένα τέτοιο ΜΟΕ.

Δεν έχω γυναίκα, αλλά αν είχα, γιατί
όχι; Φτάνει φυσικά να μπορούμε κι
εμείς να γαμούμεν καμιά Τουρκού

πού τζιαι πού.

Είπαμεν να μας γαμήσουν, αλλά όχι
και τη γυναίκα μας. Ας αρχίσουν

πρώτα με την πεθερά μας και μετά
βλέπουμε. 

Εγώ και η Αντρούλα θα είμαστε 
περήφανοι αν άρχιζαν από εμάς. 

Κύριε Βασιλείου, εν εκατάλαβες 
καλά. Εννοεί μόνο τις γυναίκες. 

Γιατί οι άντρες εν έχουν ψυσιή; Κόρη
Κυριακίδου, πού είσαι; Θέλω να κά-

μω μιαν καταγγελίαν. 

Άμαν δουν τη γυναίκα μου εν νομίζω
να θέλουν, αλλά ας το δοκιμάσουμε κι

αυτό. 
Ναι, φτάνει να την εσπιτώναν κιόλας.

Αστειεύκουμαι, κόρη Άντρη. 

Νομίζω είναι πιο λογικό να προωθού-
σαμε ένα ΜΟΕ σύμφωνα με το οποίο
ΕΜΕΙΣ θα δικαιούμαστε να γαμήσου-

με τη γυναίκα μας. Χιούμορ κάνω!

Οι σκατένοι του ΡΙΚ, στο πρό-
γραμμα του ΔΗΣΑΚΕΛ «Σάββατο κι
Απόβραδο», έκαναν αναπαράσταση
του κυπριακού γάμου. Χέστηκε η φο-
ράδα στ’ αλώνια, δηλαδή. Αφού αυ-
τός ο ίδιος ο κόσμος σκότωσε ό,τι αυ-
θεντικό είχε αυτός ο τόπος, τώρα μας
το ξανασερβίρει ως φολκλόρ. Μα δεν
τους έφτασε αυτό. Έντυσαν κι έναν

παπά με κάτι γένια
ψεύτικα, χειρότερα
απ’ αυτά που χρησι-
μοποιούν τα παιδιά
στα καρναβάλια, κο-
ροϊδεύοντας με αυ-
τόν τον τρόπο την εκ-
κλησία, δηλαδή όλον
αυτόν τον κόσμο που
έδινε σάρκα και οστά

στον γάμο, τις μανάδες μας, τις για-
γιάδες μας, τους συγχωριανούς μας
που όλοι και εκκλησία πήγαιναν και
τους παπάδες σέβονταν, ακόμη και
όταν αυτοί δεν ήταν οι καλύτεροι άν-
θρωποι. Τι τους έφταιξε η εκκλησία
στο αμαρτωλό ΡΙΚ; Πιστεύουν πως
με αυτόν τον τρόπο γελοιοποιούν την
εκκλησία; Τους εαυτούς τους γελοιο-
ποιούν. Η εκκλησία είναι εδώ δυο χι-
λιάδες χρόνια με τα ίδια γένια, με τα
ίδια ράσα, δίπλα σε όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής μας. Οι σκατένοι του
ΡΙΚ άτε να ζήσουν 80 χρόνια τζιαι
μετά μπάι-μπάι. Ακούς, Τρυφωνίδη;

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

ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟ ΡΙΚ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ

ΣΚΑΤΟ ΡΙΚ

(Ξέρουμε
ότι έφυγε).
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Σιερκάς ο περατικός

Απεφάνθη ο εν αναχωρήση ευρι-
σκόμενος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην
Κύπρο, ο μέγας και τρανός, ο αυτο-
κράτωρ βασιλεύς, πως στην Κύπρο
δεν έχει συμβεί καμιά εισβολή και
πως δεν υπάρχει κατοχή. Τι μεγα-
λοφυής ανακάλυψη! Ποιος ηγετικός
παράγοντας της σύγχρονης κυπρια-
κής πολιτικής διαφωνεί μαζί του; Ο
Αναστασιάδης, άλλως μεθυσμένη πο-
λιτεία, ο Χάσικος, ο Μέγας Κασου-
λίδης, οι νεοσύλλεκτοι ες αεί προ-
σαρμοζόμενοι, Χριστοδουλίδης και
Φωκαΐδης, οι επαναστάτες της Αρι-
στεράς του ΑΚΕΛ, που ακολουθούν
το λαμπρό παράδειγμα του Che ή ο
εκσυγχρονιστής σταλινικής έμπνευ-
σης Άντρος, ο επονομαζόμενος άδρω-
πος του λαού; Ή ακόμη ο εκπρόσω-
πος της μεγάλης αστικής τάξης και
της πλουτοκρατίας, ο Αβέρωφ, άλ-
λως καθαρά χέρια ή πουλλούιν; (μεν
ρωτήσετε γιατί το υποκοριστικό!) 

Όλα αυτά τα λέσια και πολλοί άλ-
λοι ξιμαρισμένοι που υποστηρίζουν
πως εκπροσωπούν τον ελληνισμό της
Κύπρου (τρίζουν τα κόκκαλα του
Αυξεντίου και του Παλληκαρίδη) εί-
παν τα και εκάμαν τα πολύ πριν τα
ανακοινώσει ο ύπατος εκπρόσωπος
της νέας διεθνούς αταξίας, αυτο-
κράτορας John – Χτιτζιόν! Η πολι-
τική που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα
χρόνια που περιπαίζαν τους κύπρι-
ους βόες, κατά Θεμιστοκλή Δέρβη,
ήταν στο μέγιστο βαθμό της πολιτι-
κής ευελιξίας, άλλως γλείψιμο, σκύ-
ψιμο, μπήξιμο και έσχι παρακάτω,
δηλαδή έμπρακτη αποδοχή της απο-
κήρυξης της εισβολής και λιβάνισμα
της κατοχής ως νόμιμης κατάστα-
σης. 

Ας μας εξηγήσουν τι σημαίνει δι-
ζωνική και δικοινοτική; Λένε είναι
μια καλή λύση! Η τελευταία μας ελ-
πίδα για την Κύπρο! Εξήγησε κανέ-
νας πως διζωνική - δικοινοτική ση-
μαίνει δύο κράτη – δύο λαοί και τί-
ποτα άλλο; Ή περιμένουμε να μας
το εξηγήσει τούτο ο σύντροφός μας
Ακκιντζί ή ο εθνικός μας (κυπρια-
κός πλέον) οδοντίατρος των Βρυ-
ξελλών; 

Η σωτηρία μας έρχεται εφόσον
δεχτούμε να τουρτζιέψουμε με αμε-
ρικανοβρετανική βίλλα (συγχωρέστε
με εγγλέζοι που σας εχάλασα το νά-
μι. Τούτη τη φορά ούλλα δείχνουν
πως εν τα καταφέρετε να μας γα-
μήσετε). Οπότε, αδέλφια μου, πολί-
τες του κυπριακού έθνους, το οποίο
κατασκευάζει για σας ο Μέγας Κα-
σουλίδης με τους πατρώνους του,
τους βορειοευρωπαίους Βίκινγκς, στο
εργαστήριο ΥΠΕΞΠΡΙΟ, μην ανησυ-
χείτε! Θα γίνουμε αυτό που μας αξί-
ζει και που έχει ονειρευτεί για μας
ο αυτοκράτορας John Χτιτζιόν και η
κλίκκα που έστησε για να μας σώσει.
Βάλτε τα χαμόγελα σας, τα καλά
σας τα κυριακάτικα, πιάστε μια βα-
ζελίνη, κατεβάστε τα βρατζιά σας
και ετοιμαστείτε! Εν να συνηθίσου-
με! Το όνειρο του Koenig  εν να φκει
αληθινό! Μπράβο μας!

To 2004, λίγους μήνες πριν το δημο-
ψήφισμα, μας έπιασε όλους ένας τα-
μπλάς. Τέτοια ήταν η προπαγάνδα και
τέτοιο το μένος των οπαδών του ΝΑΙ,
που πράγματι κανείς δεν μπορούσε να
είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Θα
θυμάστε πως όλοι από τα Ηνωμένα Έθνη,
τις ξένες πρεσβείες, τα ξένα ιδρύματα,
τα κόμματα, μέχρι τις μεγάλες προσω-
πικότητες Μαρκίδη, Παπαπέτρου, Θεμι-
στοκλέους, Ρολάνδη, Στυλιανίδη, Ανα-
στασιάδη, κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ., έως σχεδόν
σύσσωμη την ελληνική πολιτεία επι-
στρατεύτηκαν για να περάσει το σχέδιο
Ανάν. Απέναντί τους, τουλάχιστον σε ιδε-
ολογική αντιπαλότητα, ο Αχιλλέας Αιμι-
λιανίδης, ο Χρίστος Κληρίδης, ο Αντρέας
Αγγελίδης και μερικοί άλλοι μεμονωμέ-
νοι Κύπριοι και Ελλαδίτες διανοούμενοι.
Φυσικά, υπήρχε και ο Τάσσος Παπαδό-
πουλος, ο οποίος όμως ήταν και αρχη-
γός του κράτους και έπρεπε να μιλά με
«διπλή γλώσσα» για να μην προκαλεί
τις μεγάλες δυνάμεις και τους «συμμά-
χους» μας που πίεζαν ασφυκτικά και
εκβιαστικά να αποδεχτούμε το σχέδιο
Ανάν. 

Υπήρξαν και μερικά ευρωπαϊκά κράτη
που προφανώς και για δικά τους συμ-
φέροντα δεν ήθελαν να δώσουν δώρο την
Κύπρο στους Τούρκους και με τον τρό-
πο τους βοηθούσαν τον Παπαδόπουλο
να μην νοιώθει απολύτως μόνος. Υπήρ-
ξε, φυσικά, κι ένα κίνημα από κάτω, ένας
λαός στους δρόμους, που όχι μόνο άντε-
χε τις πιέσεις, αλλά ταυτοχρόνως έδει-
χνε και τα δόντια του. Το αποτέλεσμα
είναι γνωστό. Σωθήκαμε. 

Ο κόσμος κατέληξε στο ΟΧΙ όπως και
στο ΝΑΙ από πολλές αφετηρίες. Πολλοί
δε και από τα δυο στρατόπεδα ήταν του
ΝΑΙ και ΟΧΙ και από ένστικτο κατέληξαν
στο ένα ή στο άλλο. Σήμερα ΟΛΑ έχουν
ανατραπεί. Στην κυβέρνηση βρίσκεται
ένας από τους πρωτοστάτες του ΝΑΙ (να,
λοιπόν, που η προδοσία αμείβεται) και
στην αξιωματική αντιπολίτευση το έτερον
ήμισύ του, το ομόσταβλό του ΑΚΕΛ, αμ-
φότεροι λυσολάγνοι του κερατά. Μαζί
τους, φυσικά, είναι και ολόκληρη η Ευ-
ρώπη πια, η Ελλάδα και η Αμερική και
η Τουρκία και το Σουδάν και η κουτσή
Μαρία. 

Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν περιμέ-
νει τα καράβια της χριστιανοσύνης να πε-
ράσουν τον Βόσπορο, για να σώσουν την
πολιορκημένη Κύπρο. Υπάρχει ένας Πα-
παδόπουλος, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι
γιος του πατέρα του. Υπάρχουν ακόμη
και οι ίδιοι οι διανοούμενοι που έδωσαν
τις σκληρές μάχες στα ΜΜΕ, όμως τα
ίδια τα ΜΜΕ του 2015 δεν είναι τα ΜΜΕ
του 2004. Το ΡΙΚ ανήκει στη γενιτσάρι-
κη πτέρυγα του ΔΗΣΥ και ο ΑΝΤΕΝΑ
και το ΣΙΓΜΑ βρίσκονται μέσα στην πού-
γκα του Αναστασιάδη. Αμφιβάλλω αν οι

διανοούμενοι θα καταφέρουν να σταυ-
ρώσουν λέξη, όταν θα φτάσουμε κοντά
σε κάποια λύση. 

Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουμε ότι ο
λαός του 2004 δεν είναι ο ίδιος με τον
λαό του 2015. Εδώ και οκτώ χρόνια,
πρώτα οι ακελικοί και τώρα οι Συνα-
γερμικοί, του έχουν γαμήσει κυριολεκτι-
κά τα ιερά και τα όσια, δηλαδή την πού-
γκα του και ΔΕΝ αντιδρά. Το 2004 δεν
υπήρχε γκέι ππαρέιτ ούτε κρίση ούτε Γε-
ωργιάδης να μπαινοβγαίνει στις αγορές
και να μας αγοράζει φούμαρα. Ούτε το
ΡΙΚ ήταν τουρκοκρατούμενο ούτε τα κα-
νάλια όργανα του λαϊφστάιλ και του τη-
λεοπτικού γκεϊσμού. Το 2004 υπήρχε
ακόμη ο Καζαντζίδης, υπήρχαν και πρό-
σφυγες που δεν ήταν συνταξιούχοι. Υπήρ-
χε και Αρχιεπίσκοπος και Εκκλησία.
Υπήρχε κι ο μέγας Έλλην, Ραούφ Ντεν-
κτάς, βεβαίως. 

Τώρα ποιος θα μας σώσει; Ίσως η
Τουρκία ξανά, ίσως αυτό το ένστικτο ενός
λαού που ανέχεται τα πάντα, όχι όμως
και να τουρκέψει μαζικώς. Ίσως, και αυ-
τό είναι το πιο πιθανόν, αυτό το θαύμα
που μας κράτησε Έλληνες σε αυτόν τον
τόπο πάνω από 2000 χρόνια, αυτό το
θαύμα που θέλει τους Έλληνες να την
γλιτώνουν στο τσακ, ακόμη και όταν
έχουν να κάνουν με ορδές αυτοκρατο-
ριών. 

Τώρα οι ορδές είναι μέσα από τα τεί-
χη. Την κερκόπορτα εμείς την ανοίξαμε,
εμείς κόψαμε και τις αλυσίδες της θά-
λασσας που σταματούσαν τον τουρκικό
στόλο να περάσει στη Βασιλεύουσα, εμείς
επιστρατεύσαμε και τους γενίτσαρους
και τους Βασιβουζούκους. Χωρίς Πα-
λαιολόγο, όλα διαφαίνονται μάταια. Η
Κύπρος, το τελευταίο κομμάτι της Μι-
κράς Ασίας, θα πέσει, θα τουρκέψει. Κού-
νια που σας κούναγε, δεν προσκύνησαν
ένα εκατομμύριο Έλληνες το σκήνωμα
της Αγίας Βαρβάρας για το τίποτα!

Πορτοκλωτσώντας

Αναμένοντας το θαύμα!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ  Τ Ι Σ  ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ  Α Ι ΓΑ ΙΟΝ

Γράφει η Σιερέ Στρινιάρου

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΑΜΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος και η Καίτη Νικολάου από τον
Καραβά και τώρα στη Λάρνακα και ο
Αχμέτ και η Αϊσιέ Σιεϊττάνογλου από
τα Κόκκινα και τώρα στο Yeni
Erenkioy, άλλως Γιαλούσα, σας καλούν
στους γάμους των παιδιών τους, Κω-
στάκη και Ιμπραήμ, που θα γίνουν στο
Δημαρχείο Λευκωσίας.

ΑΛΛΑ ΜΟΕ

l Να απαγορευτεί διά νόμου να απο-
καλούμε τους Τούρκους «βρωμόσσιυλ-
λους», «Μογγόλους», «καραβόσιυλ-
λους», ακόμα και «Μεμέτια». 
l Να απαγορευτεί διά νόμου να χρη-
σιμοποιούμε παροιμίες που αναφέρο-
νται στους Τούρκους, όπως «γιοφύριν
που ‘ν τουρκόκτιστον, που πάνω μεν
περάσεις».
l Να απαγορευτεί διά νόμου να λα-
λούμε υποτιμητικά ότι οι Τουρκούες
ξιουρίζουν το πράμαν τους. 
l Να θεσπιστεί νόμος, σύμφωνα με τον
οποίο το 80% των Ε/Κ θα πρέπει να
κάνουν σουνέττιν για να μεν νοιώθουν
μειονεκτικά κάποιες Τουρκούες ότι τες
γαμούν οι Έλληνες. 
l Το γαμήσι που τον κώλο να μην ονο-
μάζεται ούτε οθωμανικό ούτε the greek
way για να μην κερδίζει πόντους κα-
μιά κοινότητα. 
l Να απαγορευτεί η διδασκαλία της
Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και Φιλο-
σοφίας, για να μην νοιώθουν μειονε-
κτικά τα Μεμέτια... Ουπς! Σόρρυ... οι
Τουρκοκύπριοι. 
l Να υπάρχει έξω από τα δημόσια κτί-
ρια, όπως και σε όλους τους δρόμους,
χώροι στάθμευσης ειδικά για τους
Τουρκοκύπριους και τους γκεϊκύπρι-
ους, όπως υπάρχει για τους παραπλη-
γικούς. Οι χώροι στάθμευσης να σημα-
τοδοτούνται με έναν σσιύλλο, που φο-
ρεί φέσι για τους Τουρκοκύπριους τζι-
αι για τους γκεϊκύπριους ένα σσιύλλο
που φορεί φέσι
l Να υπάρχουν έξω από τα δημόσια
κτίρια, όπως και σε όλους τους δρό-
μους, χώροι στάθμευσης ειδικά για τους
Τουρκοκύπριους και τους Γκεϊκύπρι-
ους, όπως υπάρχουν για τους παρα-
πληγικούς. Οι χώροι στάθμευσης να ση-
ματοδοτούνται με έναν σσιύλλο που
φορά φέσι για τους Τουρκοκύπριους
τζιαι για τους Γκεϊκύπριους με έναν
σσιύλλο που φορά φέσι τζιαι με το λου-
ρίν παίρνει ένα ππουστούιν περίπατο. 

ΝΑΙ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 



4 05.06.2015

Ιδού ο χάρτης με τα παλιά και νέα οδοφράγματα, όπως δημοσιεύτηκε πρό-
σφατα στον τύπο και στο διαδίκτυο. Την ώρα που διάφορες ομάδες χαριε-
ντίζουνται για το άνοιγμα των νέων οδοφραγμάτων, οι Τούρκοι έκαναν ένα
άλλο μεγάλο βήμα στην κατάκτηση της νήσου, χωρίς πόλεμο κιόλας. Κοι-
τάξτε καλά τον χάρτη. Τα ονόματα στην ΠΑΝΩ μεριά (έχει κι αυτό τον συμ-
βολισμό του) είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και στα κατεχόμενα
τα ονόματα είναι αυτά που έχει δώσει ο κατακτητής και όχι τα ελληνικά ονό-
ματα των πόλεων και χωριών μας. Δείτε, κιόλας, που η διαχωριστική γραμ-
μή δεν διαφαίνεται, ώστε το μάτι να διακρίνει την κατεχόμενη από την ελεύ-
θερη Κύπρο. Χοντρά γράμματα για πολλούς, όμως ακόμη και η όραση έχει
να παίξει τον ρόλο της στην προπαγάνδα και την αλλοίωση του εθνικού μας
προσανατολισμού. Φυσικά, ο δημιουργός του χάρτη είναι και ολίγον – θελη-
ματικά ή άθελά του – πρακτορούιν των Τούρκων. Οι Τούρκοι δεν αποδέχο-
νται ούτε με σφαίρες το ενιαίο κράτος, οπότε όποιος καινούργιος χάρτης εί-
τε πολιτικός είτε γεωγραφικός θα σηματοδοτεί ξεκάθαρα τα δύο κράτη. 

ΙΔΟΥ Ο ΧΑΡΤΗΣ

ΑΓΓΑΡΙΖΩ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΜΙΛΩ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

l Κανεί, ρε Φωτίου. Έβαλε σε επίτρο-
πο ο Αναστασιάδης
τζι έσωσε σε από
σίουρον αφανισμό
τζι εσύ τωρά ξε-
πληρώνεις γλείφο-
ντας τον. Είπαμεν
να γλείφετε λλίον,
αλλά όι τζιαι τον
κώλον του. Είντα,
εσύ εξεπέρασες
τζιαι τον Κκάρο-
γιαν. 
l Κούλλης Θεοδώρου! Πάει με όλα,
όπως η κόκα-κόλα, ακόμη και με την
ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ. Έλεος, αγα-
πητέ Σιεκέρσαββα! Δεν υπάρχουν τρα-
γουδιστές που τουλάχιστον να μην γε-
λοιοποιούν τις αντικατοχικές απόψεις
σας; Γιατί, δηλαδή, να έρθω εγώ σε μια
συναυλία, έστω κι αν είναι για να τι-
μήσουμε τον Θεοδωράκη, όταν κύριος
τραγουδιστής από την Κύπρο είναι κά-
ποιος που ανοικτά χλευάζει τον αντι-
κατοχικό αγώνα και ανοικτά υποσκά-
πτει την ελληνικότητά μας;
l Αυτός ο διεφθαρμένος Πρόεδρος της
FIFA, ο περιβόητος Blatter, πρέπει να
φύγει αμέσως, μήπως και το ποδό-
σφαιρο ξεφύγει από τους απατεώνες.
Τελικά έπιασαν οι κατάρες μας και
έφυγε.

l Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, αντί
ο πολύς κ. Κουτσοκούμνης να προσπα-
θεί να ενοποιήσει το πρωτάθλημα φέ-
ροντας μέσα τις τουρκοκυπριακές ομά-
δες, γιατί δεν βγάζει ένα διάταγμα να
απαγορευτεί η χρήση αλλοδαπών πο-
δοσφαιριστών; Έτσι δηλαδή, για να μι-
λάμε για κυπριακές ομάδες και κυ-
πριακό ποδόσφαιρο. 

Κυρία Ευανθία,
Κάποτε για να γαμήσω καλλίτερα την

κυρία, γαμώ την που τον κώλο τζιαι φα-
ντασιώνουμαι ότι τζιείνη γλείφει το μου-
νί μιας γειτόνισσας μου. Για να καυλώ-
σουμεν παραπάνω φωνάζω «άτε ρα
σκατολεσβία μου, σιίσ’ της τον σιίστον
της». Άκουσα, όμως, ότι στη Βουλή μας
εψηφίστηκεν νόμος που εν θα μας αφή-
νει να ξητιμάζουμεν τους ΛΟΑΤ. Υπάρ-
χει κίνδυνος δηλαδή, κυρία Ευανθία, να
με συλλάβουν επειδή λαλώ ξημαρόλο-
γα την ώρα που κάμνω τη δουλειά μου;

Κώστας Ιακ.
Γέρι

Αγαπητέ μου φίλε,
Θεωρητικά μπορεί κάποιος να σε κα-

ταγγείλει, όμως θα πρέπει να αποδεί-
ξουν ότι όντως αυτά που λες παρακι-
νούν τον κόσμο να κάνει κακό στους
ΛΟΑΤ. Αν, δηλαδή, σε ακούν οι γείτο-
νες να φωνάζεις έτσι και πιάσουν τες
στράτες, που λέμε, και αρχίσουν να δέρ-
νουν λεσβίες, τότε μπορεί να μπλέξεις.
Όμως δεν νομίζω, μιας και οι γείτονες
σου τη νύχτα κάμνουν το ίδιο πράμα. 

❧

Κυρία Ευανθία,
Συγγνώμη που γράφω τζιαι δεύτερην

επιστολήν, αλλά εσκέφτηκα κάτι. Λα-

λείς τούτοι ούλλοι οι βουλευτές τζιαι οι
βολευτίνες που εψηφίσαν τούτον τον νό-
μο ναν ππούστιες τζιαι λεσβίες τζιαι γι’
αυτόν ανησυχούν τόσον πολλά;

Κώστας Ιακ.
Γέρι

Αγαπητέ μου φίλε, 
Όταν λέμε για ένα πολιτικό ότι είναι

«ππούστης» δεν εννοούμε ότι είναι κυ-
ριολεκτικά. Υπό αυτή την έννοια είναι
όλοι οι βουλευτές ππούστηες. Μερικοί
θα έλεγα ότι είναι και αμφισεξουαλι-
κοί και άλλοι τρανσεξουαλικοί. Μια μά-
λιστα είμαι σίγουρος πως έχει την κλει-
τορίδα της πολύ μεγαλύτερη από τα
πέη πολλών βουλευτών και μελών της
κυβέρνησης, του Χάσικου συμπεριλαμ-
βανομένου. Πάντως, απ’ ό,τι ξέρω, δεν
έχουμε κανένα ΛΟΑΤ ανάμεσα στους
βουλευτές μας. Τουλάχιστον φανερά.
Όταν, στις επόμενες ομοσπονδιακές
εκλογές, βγάλει ο ΔΗΣΥ τον πρώτο γκέι
βουλευτή, τότε θα φανερωθούν όλοι και
όλες και η κάτω βουλή όντως θα γεμί-
σει με «ππουστούθκια».

Η κυρία 
Ευανθία σάς

συμβουλεύει...

ΓΑΑΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το βραβείο απονέμεται στην μου-
τσιού* Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλ-
λή, η οποία αποφάνθηκε πως η δή-
λωση του Αμερικανού πρέσβη ήταν
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ. 

Ισορροπημένος να είναι ο κώλος
σας, κυρία μου, και συγγνώμη για
τη γλώσσα. Ξέρω πως δεν αρμό-
ζει στη σύγχρονη πολιτική ορολο-
γία που καθορίζουν οι ΛΟΑΤ και οι
άλλες προοδευτικές δυνάμεις, αλ-
λά τι να κάνουμε; Τελικά, σ’ αυ-
τόν τον τόπο έχουν δικαιώματα και
οι ανισόρροποι. 

*Μουτσιού λεγόταν η γαάρα με
εξέχοντα τα δόντια τής κάτω σια-
γόνας, τουτέστιν η ασιημογαούρα. 

Είδα την Επιτροπή Πολιτισμού της
ελληνοκυπριακής πλευράς και φύρτη-
κα στα γέλια. Αυτή η επιτροπή θα συ-
ναντιέται με την αντίστοιχη τουρκοκυ-
πριακή, για να βρουν τρόπους ώστε ο
πολιτισμός να φέρει κοντά τις δύο κοι-
νότητες. Επικεφαλής της δικής μας επι-
τροπής φαίνεται να είναι η Αντρούλα
Βασιλείου, γνωστή παμπακολίνα*, που
κατά καιρούς εκπροσώπησε, μαζί με
τον σύζυγό της, επάξια τα τουρκικά
συμφέροντα. Ο Τουμαζής, όπως η κό-
κα-κόλα, πάει με όλα. Δεν ήταν δυνα-
τόν να λείψει από μια τέτοια επιτροπή.
Καλά ο Τουμαζής – εδώ πρέπει να εί-
μαστε προσεκτικοί, διότι ο άνθρωπος
δεν δέχεται μύγα στο σπαθί του και
ανά πάσα στιγμή μας πάει στα δικα-
στήρια – θα φέρει τους Τουρκοκύπρι-
ους πιο κοντά στη μεταμοντέρνα τέ-
χνη, ρίχνοντάς τους ταυτοχρόνως κα-
μιά έκφυλη θεατρική αμερικανιά. Αυ-
τή η Γαλανού τι θα κάνει; Μάλλον ετοι-
μαστείτε για ελληνο-
τουρκικά ποιήματα
που θα μας απαγγέλ-
λουν διάφοροι ακελι-
κοί ηθοποιοί. Ο Πα-
ρασκευάς Παύλος των
Πολιτιστικών Υπηρε-
σιών είναι μια άλλη
παράξενη επιλογή.
Δεν φτάνει που σπά-
ζει τα δικά μας νεύ-
ρα, θα σπάζει και των καημένων των
Τουρκοκύπριων τώρα;

Άλλο παράξενο της δικής μας Επι-
τροπής είναι η παρουσία του Πρόδρο-
μου Προδρόμου, ο οποίος υπήρξε στε-
νός συνεργάτης μας και μισεί θανάσι-
μα τον λεγόμενο τουρκοαγγλοκυπρια-
κό πολιτισμό, δηλαδή τον πολιτισμό της
Αντρούλας Βασιλείου, της Ειρήνης Χα-
ραλαμπίδου, της Κουκουμά, του Τορ-
ναρίτη και της Κυριακίδου. Δεν κατα-
λαβαίνω γιατί δεν έβαλε ο Αναστα-
σιάδης και τον Άντη Ροδίτη στην Επι-
τροπή αυτή να τους τα πρήξει μέσα σε
λίγες μέρες να τελειώνουμε;

*Παμπακολίνα: Η αντίστοιχη τουρκο-
κυπριακή λέξη που έχουν οι Τούρκοι για
τους απ’ εδώ ΛΙΝΟΠΑΜΠΑΚΟΥΣ. Έτσι
αποκαλούν οι Τούρκοι όσους Έλληνες
έχουν τουρκέψει, αλλά διατηρούν και
τις δύο ταυτότητες, αν και πια δεν ισχύ-
ει αυτό, διότι οι περισσότεροι Παμπα-

κολίνοι είναι πια κανονικοί γενίτσαροι. 

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Α) Την κατάργηση ελληνορθόδοξων
ναών στις ελεύθερες περιοχές και με-
τατροπή τους σε multicultural centers,
badminton και squash fields,
bicommunal LOAT centers, discotheque
and entertainment clubs, ίσως και γκέι
κλαμπ και μερικά τζαμιά για να μην
τσακώνονται οι Σιίτες με τους Σουνίτες
όταν έχουν ραμαζάνι.   

Β) Την κατάργηση των Νέων Καλα-
μαρίστικων από τη Μέση Εκπαίδευση
και την εκμάθηση της κυπριακής δια-
λέκτου για τους αφφούς μας τους
Τουρκοκύπριους τζιαι τη μάχηση των
τουρκοκυπριακών από τους Κυπραί-
ους που ζιουν που ποδά τζιαι μιας τζι
εν θα συνεννοούμαστεν εν καλλίτερα
να απαγορευτούν στα σχολεία ούλλες

οι γλώσσες τζιαι
να μείνουν μόνον
τα εγγλέζικα. 

Γ) Να απαγο-
ρευτούν οι όροι
ελληνικός και
τουρκικός και
όλες πια οι εκ-
φάνσεις της πολι-
τιστικής μας ζωής
να είναι κοινές,

δηλαδή να μην υπάρχουν πια κυπρια-
κοί χοροί και τραγούδια, ούτε ελληνική
και κυπριακή ποίηση και θέατρο, αλλά
μόνο ομοσπονδιακή τέχνη τζιαι πολιτι-
σμός. Νοείται πως όλοι πρέπει να γρα-
φτούμε στις νεολαίες της ΕΔΟΝ και
ΝΕΔΗΣΥ και του Ακκιντζί, για να παίρ-
νουμε τα κατάλληλα μαθήματα. 

Δ) Να γίνει υποχρεωτικό το σεξ ανά-
μεσα στους ποδά τζιαι στους ποτζιεί,
ώστε σιγά-σιγά οι μεικτοί γάμοι να επι-
φέρουν τζιαι τον πολυπόθητο ΜΙΞ πο-
λιτισμό. 

Ε) Να θεσπιστούν νόμοι, όπως αυτός
με τους ΛΟΑΤ, που να μεν κάνει incite
to violence, όπως μου είπε μια δικηγο-
ρίνα, τους Τουρκοκύπριους να νιώθουν
απειλούμενοι, επειδή η καταγωγή τους
εν που τη Μογγολία. 

Υπάρχουν πολλές άλλες προτάσεις τις
οποίες θα δημοσιεύσουμε, αφού πρώ-
τα μας τις παραδώσει ο Πρόδρομος
Προδρόμου. 

Ελληνοτουρκικός πολιτισμός

Λόγω απου-
σίας της φω-
τοσυνθέτριάς
μας για τις
όγδοες δια-
κοπές της
φέτος, ο
επόμενος
ΟΝΑΓΡΟΣ
θα κυκλοφο-
ρήσει δισέλι-
δος.
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l Αθθυμάστε τον Μάριο Κάρογιαν;
l Αθθυμάστε που η Χαραλαμπίδου
έπαιζεν ττένις για να φαίνεται ότι
έννεν λαϊκιά γκόμενα τζι εφόρεν
άσπρο βρακούιν matching με την
άσπρην φούσταν της;
l Αθθυμάστε που η ΕΔΕΚ έγινεν...
γαμώ το! Εν αθθυμούμαι τ’ όνομα
της. 
l Αθθυμάστε που οι Ομονοιάτες
τζιαι οι Αποελίστες επηαίνναμεν μα-
ζί στο γήπεδο για να δούμεν το
ματς τζι ύστερα μέσα στο γήπεδο
εξιτιμάζαμεν ο ένας τον άλλο;
l Αθθυμάστε που ο Αναστασιάδης
εγύριζεν τες στράτες τζι επούλαν
την εφημερίδαν της νεολαίας του
ΔΗΣΥ;
l Αθθυμάστε που ο Αναστασιάδης
εθεωρείτουν μέλος της εθνικιστικής
πτέρυγας του ΔΗΣΥ;
l Αθθυμάστε που ο Χριστόφιας εν
ήξερεν που ήταν το Μαρίν;
l Αθθυμάστε που ούλλοι ενομίζα-
μεν πως οι τραπεζίτες ήταν έναν
αξιοπρεπές επάγγελμα;
l Αθθυμάστε που στα αποχωρητή-
ρια είσιεν εφημερίδες για να σφου-
τζιίζουμεν τον κώλον μας;
l Αθθυμάστε τον Χριστόδουλον
Χριστοδούλου;

l Αθθυμάστε που η Ειρήνη Χαρα-
λαμπίδου επάταν έναν κουμπί σ’
έναν πρόγραμμα του ΡΙΚ τζι εκέρ-
διζεν ο κόσμος ριάλια;
l Αθθυμάστε που ο Αναστασιάδης,
άμαν ήθελε να μας περιπαίξει λλίον,
ελάλεν τη λέξη «δεσμεύομαι»;
l Αθθυμάστε που ούλλοι εφορού-
σαμεν φλι-φλο;
l Αθθυμάστε που είσιεν νέους που
τους ενδιέφερε το σεξ τζι εθέλαν να
γαμούν συνέχεια;
l Αθθυμάστε που ο Ρίκκος Ερωτο-
κρίτου ήταν αγωνιστής του ΟΧΙ;
l Αθθυμάστε τον Βενιαμίν; Ζιει οξά
επέθανεν ο καημένος;
l Αθθυμάστε μια νύχταν στην τη-
λεόραση, τότε με το σχέδιον Ανάν,
που ο μιτσής Αιμιλιανίδης έκαμεν
τον Μαρκίδην με τα κρεμμυδάκια
τζι έκτοτε του Μαρκίδη εν του ση-
κώνεται;
l Αθθυμάστε που ετζιοίμιζεν μας
μόνο το ΡΙΚ;
l Αθθυμάστε τη Γεωργίαν Αχιλλέ-
ως του ΑΝΤΕΝΑ του Λουκή;
l Αθθυμάστε που η Γιώτα Κουφα-
λίδου έπαιζεν θέατρο στην Επί-
δαυρο τζι έκαμνεν την Κύπρον μας
περήφανη τζιαι τωρά φκαίνουν κά-
τι τσογλάνια ατάλαντοι ηθοποιοί
τζιαι κατηγορούν την εκπομπή της;
l Αθθυμάστε που οι λαϊφσταλίστες
και τα ππουστούθκια του Φ απο-
καλούσαν τη Βίσσυ «θεά»;
l Αθθυμάστε όταν επρωτοεκλέγη-
κεν ο Αβέρωφ βουλευτής που επή-
εν με μιαν ομάδα βουλευτών στο
Παρίσι τζι επήαν στες πουτάνες
τζιαι οι φίλοι του εκανονίσαν μιαν
νέγραν με μεγάλα βυζιά για να εκ-
πληρώσει τη φαντασίωση του, αλ-
λά μόλις έπεσε μες το κρεβάτι ανα-
κάλυψεν πως η νέγρα είσιεν τζιαι
ένα βίλλον των 15 ιντσών; Πού να
θυμάστε; Ούτε καν εξέρατε αυτή
την πληροφορία. Την αποκαλύ-
πτουμεν τωρά, μετά από τόσα χρό-
νια, χωρίς να ξέρουμε κιόλας αν
τελικά έμεινε μαζί της ή όχι ο βου-
λευτής μας.  

ΑΘΘΥΜΑΣΤΕ

Μια άλλη ΜΑΦΙΑ της Κύπρου είναι οι
λαϊφσταλίστες. Στους λαϊφσταλίστες
συγκαταλέγονται τόσο τα άτομα χαμη-
λής πολιτιστικής στάθμης, όπως οι κυ-
ρίες στα πρωινάδικα και τ’ απογευμα-
τάδικα, όσο και οι ιδεολόγοι κουλτου-
ριάρηδες, όπως οι επώνυμοι δημοσιο-
γράφοι (Χριστοδούλου Θ. Φωτίου). Σ’
αυτήν τη Μαφία δεν συγκαταλέγω τους
εκπροσώπους της λεγόμενης τρας τιβί,
παρότι είναι αρκετά της μόδας, ειδικά
στα τοπικά κανάλια εκτός Λευκωσίας. 

Οι κυρίες των κουτσομπολίστικων εκ-
πομπών έχουν και μεγάλες διαφορές
και μεγάλες ομοιότητες. Η κλαμένη Ελί-
τα Μιχαηλίδου προσδίδει μια σοβαρό-
τητα στη δική της εκπομπή, παριστά-
νει τη δημοσιογράφο και προσπαθεί,
τάχατες, να μπει σε βάθος στα θέματά
της. Σε αντίθεση, η ελκυστική και τσαχ-
πίνα Γιώτα Κουφαλίδου δεν προσποι-
είται τίποτα. Αυτή που βλέπουμε, αυτή
είναι. Η κρατική μας σταρ, η κυπροτέξ
Αριστοτέλους, ποντάρει στο γεγονός ότι
ξέρει να παριστάνει την καλαμαρού,
κάτι μεταξύ Μενεγάκη και Μελέτη, στο
πιο νεανικό και βουγιουκλακικό. Η φο-
βητσιάρικη cult Σχίζα του Σίγμα βρί-
σκεται σε άλλο πλανήτη, αλλά αυτό δεν
τη σταματά να έχει λόγο στη ζωή των
γυναικών και αντρών που έχουν την
ανάγκη να συμμετέχουν στο κυπριακό
ΣΤΑΡ ΣΥΣΤΕΜ και τις αξίες που ανα-
παράγει. 

Η μια σταρ συμπληρώνει την άλλη και
όλες μαζί την εκπροσώπηση ενός κυ-
πριακού σταρ σύστεμ που είναι εδώ
πια για να μείνει, όσο κι αν είναι κα-
κέκτυπο του ελληνικού. Απόδειξη πως
δεν είναι πια ανάγκη να έρχονται όλοι
οι σταρ από την Ελλάδα για να αν-
δρώνουν τα τόσα και τόσα ριάλιτι της
κυπριακής τηλεόρασης. Έχουμε πια και
φωτομοντέλα και φωτογράφους και χο-
ρογράφους και τραγουδιστές και σονγκ
κόουτσες και χορευταρούδες, αλλά και
κριτές και κομπέρ και Ζέτα Μακρυ-
πούλια. Έχουμε, φυσικά, και γαάρους
γονείς, που ανησυχούν για την πρόοδο
των παιδιών τους. 

Το συγκρότημα του ΛΑΪΦΣΤΑΪΛ δεν
έχει να κάνει μόνο με το σταρ σύστεμ,
αλλά κυρίως με την αγορά και τη χα-
λιναγώγηση του κόσμου, ώστε να είναι
σε θέση να ΨΩΝΙΖΕΙ με άνεση - πράγ-
ματα, αντικείμενα, είδη πρώτης και δεύ-
τερης ανάγκης, ακόμη και ιδέες και ιδε-
ολογίες που δεν χρειάζεται - αλλά και
να ΨΩΝΙΖΕΤΑΙ. 

Όλα τα λαϊφστάιλ περιοδικά στοχεύ-
ουν στην πούγκα σας και κυρίως στο
μυαλό σας. Πρέπει να μάθετε τι θα τρώ-
τε, τι θα φοράτε, τι θα πίνετε, τι θα δια-

βάζετε, τι θα ακούτε, πώς και πού να
κάνετε όλες τις καθημερινές σας δου-
λειές. Όχι για κανένα άλλο λόγο αλλά
για να είστε κι εσείς in, να είστε κι εσείς
μέρος ενός συστήματος των εκλεκτών,
γκλαμουράτων καταναλωτών. 

Αρχηγός και εμπνευστής του λαϊφστάιλ
στην Κύπρο είναι πρώτα ο Παττίχης με
το συγκρότημα του «Φ» και μετά ο Χα-
τζηκωστής με το συγκρότημα του ΔΙΑ.
Αν δεν διαβάζει κανείς τα έντυπα του
Παττίχη δεν μπορεί να ανήκει στην τά-
ξη των ελίτ, των κοινωνικά μορφωμένων,
των ανθρώπων που έχουν taste, style και
class. Γι’ αυτό άλλωστε επιστρατεύει και
δημοσιογράφους που έχουν μια σχετική
παιδεία, για να μην είναι ολοφάνερο πως
το παιχνίδι είναι σικέ. 

Είναι γνωστό πως οι μεγάλοι λαϊφ-
σταλίστες, άντρες και γυναίκες του
«Φ», γράφουν και σοβαρά και σοβα-
ρότατα άρθρα, όχι μόνο στον ίδιο τον
«Φ», αλλά ακόμη και στα περιοδικά τα
κουτσομπολίστικα. Βλέπουμε π.χ. τον
Θανάση Φωτίου ανάμεσα στα βυζιά της
Μενεγάκη και την αποτρίχωση της τά-
δε να γράφει βαρύγδουπες αναλύσεις
για το σχέδιο Ανάν ή να καταγγέλλει
την έλλειψη σοβαρότητας των αρχηγών
των κομμάτων ωσάν κι αυτά τα περιο-
δικά τα διαβάζουν όσοι προβληματίζο-
νται για τα σύγχρονα πολιτικά ρεύμα-
τα της ανθρωπότητας. 

Αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει, όπως
δεν πρέπει να μας παραξενεύει και το
γεγονός πως όλοι οι λαϊφσταλίστες
έχουν, τάχατες, μια μεγάλη απέχθεια
προς το κιτς, την κακογουστιά και τον
αρχοντοχωριατισμό. Ούτε πρέπει να μας
ξενίζει και η κουλτουριάρικη έξωθεν
καλή τους μαρτυρία. Το λαϊφστάιλ δεν

θέλει να χειραγωγήσει τα λαϊκά στρώ-
ματα και τους χωρικούς, αλλά τα με-
σαία και κάπως πιο μορφωμένα στρώ-
ματα των πόλεων, δηλαδή την πλειο-
ψηφία του λαού μας, προπαντός την
πλειοψηφία αυτών που κρατούν τα χρή-
ματα. 

Τα συγκροτήματα θέλουν αναγνώστες-
σκλάβους. Δεν θέλουν αναγνώστες που
να μπορούν να αμφισβητούν τα κυ-
ρίαρχα ιδεολογικά και πολιτιστικά ρεύ-
ματα, γι’ αυτό και ψαρεύουν, όχι μόνο
σε θολά νερά, αλλά και στα σαλόνια
και στα θέατρα και στους συναυλια-
κούς χώρους. Τους ενδιαφέρει να ξέ-
ρουμε γιατί η Βίσσυ είναι ΘΕΑ, μα τους
ενδιαφέρει εξίσου (τάχατες) να γνωρί-
σουμε την υψηλή τέχνη της Νέας Υόρκης
και τους εκπροσώπους της στην Κύπρο.
Τους ενδιαφέρει να κάνουν πλάκες με
την Πάολα, αλλά ξέρουν ανά πάσα στιγ-
μή πού εμφανίζονται και τα πιο μο-
ντέρνα ελληνικά και ξένα συγκροτήμα-
τα. 

Γι’ αυτό και το λαϊφστάιλ τους είναι
ελιτίστικο, είναι αναπόσπαστο κομμά-
τι μιας παγκοσμιοποιημένης κουλτού-
ρας που σνομπάρει τον λαό και τον λαϊ-
κό πολιτισμό. Γι’ αυτό άλλωστε και ο
σταθμός του Παττίχη παίζει μόνο ξένα
και ελληνικά ποπ, αρνείται τον Καζα-
ντζίδη, αρνείται το Ρεμπέτικο, αρνείται
το Δημοτικό, αρνείται όλα τα τραγούδια
μας, εκτός αν τα χορεύει κάποια γκό-
μενα με φουστάνι GUGGI και γόβες
LOUBOUTIN στο τάδε μαγαζί που οι
γκόμενες πίνουν σαμπάνια DOM
PERIGNON μέσα από τα γοβάκια τους.
Δηλαδή, όλα παίζουν, φτάνει να τα ξε-
φτιλίζουμε αν είναι λαϊκά.

Tο β΄ μέρος σε κάποιο επόμενο τεύχος.

LAIFSTYLE ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ Α΄ ΜΕΡΟΣ

Αναδημοσιεύουμε ένα μικρό σχόλιο
της Πέπης Ραγκούση από τα Αθηναϊ-
κά Νέα. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορού-
σε να γραφτεί στην Κύπρο για τη Βίσ-
συ παραδείγματος χάρη. 

Όταν άκουσα, από επαγγελματικό ψυ-
χαναγκασμό, τον Σάκη Ρουβά να τρα-
γουδάει - λέμε τώρα! - το «Αξιον Εστί»
θυμήθηκα μία ηρωίδα του Καραγάτση
από το «10». Τη Στάσα. Ο συγγραφέας
την περιγράφει ως ένα σοβαροφανές «τί-
ποτα» που, όταν ήθελε να προσδώσει
βαρύτητα στα λεγόμενά της, μιλούσε με
στρογγυλεμένο στόμα για να βγαίνουν
οι λέξεις «στρογγυλές».

Έτσι τραγούδησε και το ποπ είδωλο
τους στίχους του Ελύτη. Επιστρατεύο-
ντας την τεχνική παλαιομοδίτη τροβα-
δούρου που τραγουδά σε ταβέρνα το
«Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Με
στόμφο για να καλύπτει την κακοφω-
νία.

Το θέμα όμως δεν είναι η εκτέλεση του
έργου αλλά η συσπείρωση όψιμων, ή μη,
υπερασπιστών του Ρουβά με άλλοθι την

ελευθερία των επιλογών τού κάθε καλ-
λιτέχνη. Λογικό! Ο Ρουβάς αντιπροσω-
πεύει ένα χαρακτηριστικό και καθόλου
μικρό, πλέον, δείγμα. Αυτό της υπερε-
κτιμημένης μετριότητας. Εξ ου και η ταύ-
τιση...

Οι περισσότεροι έχουμε «ρουβάδες»
στη δουλειά μας. Ή στη ζωή μας. Ανθρώ-
πους με εξαιρετικά περιορισμένες δυ-
νατότητες, χαμηλότατες αντικειμενικές
αξίες, που βολεμένοι μέσα σε ένα πλαί-
σιο, «ποτίζουν» την καριέρα τους και
την προσωπικότητά τους με τον εγωκε-
ντρισμό τους. Σε ένα ιδανικό επαγγελ-
ματικό περιβάλλον ο Ρουβάς και οι «ρου-
βάδες», θα ήταν κάτι σαν φάρσα.

Αλλά το σημαντικό είναι άλλο. Η κα-
κοποίηση της έννοιας «ελευθερία» όσον
αφορά τις επιλογές. Ελευθερία δεν ση-
μαίνει ακριβώς αυτό. Σημαίνει «έλευση
ορίων». Και όσο πιο συχνά το ξεχνάμε
τόσο περισσότερο κινδυνεύει. Όχι η λέ-
ξη. Η έννοια.

«Πού να σου εξηγώ» όμως όπως έλε-
γε, κατά τον Σαββόπουλο, ο Μπιθικώ-
τσης…

 ΓΑΟΥΡΟΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Εξαρτάται ποιος
εν ο ππούστης!

ΟΝΑΡΚΟΚΚΙΑΟΛΙΣΜΟΙ 

Όταν ο Σαββόπουλος έγραφε «Ζήτω η Ελλάδα
και κάθετι μοναχικό στον κόσμο αυτό» «η Ελλά-
δα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει»
δεν νομίζω να είχε στον νου του ότι μέσα σε 20
χρόνια η Ελλάδα, όπως την ύμνησε, θα έχανε ένα
μεγάλο μέρος της καρδιάς της, δεν θα ήταν πια
Ελλάδα, αλλά Ελλαδέξ ή ακόμα και ΕΛΑΔΑ. Δεν
είναι ανάγκη να παραθέσω όσα η Ελλάδα έχει
χάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Μόνο οι στραβοί
δεν βλέπουν αυτές τις τεράστιες αλλαγές. 

Πουθενά αλλού δεν είναι τόσο διακριτή αυτή η
αλλαγή όσο στην τηλεόραση και στα «ελληνικά»
προγράμματα, στα οποία πουθενά δεν υπάρχει
αυτό που θα λέγαμε έστω και μια ελληνική φά-
τσα. Μόνο τύποι με αστραφτερά δόντια, ξανθά
μαλλιά και ίδιες κομμώσεις, κάτι ανάμεσα σε
αμερικανάκια και μεσογειακούς μάγκες. Όσο
ομοιόμορφα είναι τα κορίτσια με τα ίσια μαλ-
λιά, άλλο τόσο είναι και τα αγόρια με τα μου-
σάκια, τα τατουάζ και το κουλ στιλάκι. Δεν λέ-
με τίποτα για το ντύσιμο, ούτε για τη συμπερι-
φορά. 

Φυσικά, η τηλεόραση έχει και τις εξαιρέσεις
της. Υπάρχουν προγράμματα που υποτίθεται
υπερασπίζονται την Ελλάδα, όπως π.χ. το
ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ της ΝΕΡΙΤ, στο οποίο προ-
ωθούνται τα τοπικά προϊόντα και τα θέρετρα
μας, οι θάλασσες, τα βουνά και οι κάμποι. Μό-
νο που ήδη το πρόγραμμα μιλά για μια άλλη
Ελλάδα. Μια Ελλάδα των θαλάσσιων και ex-
treme σπορ, των κανό, των χάικερς, των ανθρώ-
πων που κάνουν εναλλακτικό τουρισμό σε μια
εναλλακτική Ελλάδα, όπου από τη μια βρίσκεται
το φολκλόρ (τραγούδι, χοροί, κ.λπ.) και από την
άλλη η νέα Ελλάδα των άλλων Ελλήνων, που
ντρέπονται για την καταγωγή τους. Η Ελλάδα
της δουλειάς, του μόχθου, της παρέας, της δια-
σκέδασης δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα και οι
γεωργοί μοιάζουν σαν να ήρθαν από το city του
Λονδίνου. 

Ένα άλλο ενδεικτικό πρόγραμμα είναι το
ΕΛΛΑΔΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ, στο οποίο δυο ομάδες -
ομολογουμένως με πολύ κέφι – διασκεδάζουν

και ανταγωνίζονται σε θέματα πατριδογνωσίας
με καλεσμένους διάσημους σταρ των ΜΜΕ και
του καλλιτεχνικού κόσμου. Τις δυο ομάδες στη-
ρίζουν και οι δύο κερκίδες με τους οπαδούς τους
κι έτσι το πρόγραμμα είναι πολύ ζωντανό και
κεφάτο, μιας και οι κύριοι συντελεστές είναι πο-
λύ καλοί στο είδος τους (Πουμπούρας, Καλυβά-
τσης και Παπαδημητρίου). Μια μεγάλη ενότητα
του προγράμματος είναι η ελληνική μουσική, κα-
τά την οποία οι δύο ομάδες καλούνται με το
άκουσμα λίγων νότων να αναγνωρίσουν ποιο
τραγούδι παίζει στο πιάνο ο μουσικός. Μόλις η
μια ομάδα βρει τον τίτλο, η μόνιμη μπάντα της
εκπομπής αρχίζει και τραγουδά το άσμα μαζί
με το κοινό και τις ομάδες.  Γίνεται ο χαμός και
όλοι τραγουδούν και χαριεντίζονται μαζί. 

Υπάρχει, όμως, ένα προβληματάκι. Τα τραγού-
δια είναι σχεδόν ΟΛΑ ποπ, από αυτά που παλιά
αποκαλούσαμε μαλακίες και κανείς δεν έπαιρ-
νε στα σοβαρά. Τώρα, ως νέοι Έλληνες, τα τρα-
γουδάνε όλοι σαν να είναι ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ. Θα μπορούσε κανείς να συγχωρέσει
τις αμερικανιές του ΕΛΛΑΔΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ αν
απλώς πρόσθετε ένα ΑΧ μπροστά, ώστε όλα τα
τραγούδια να ήταν οι ύμνοι από τον θησαυρό
της λαϊκής μας παράδοσης. Λαϊκός δεν είναι μό-
νο ο Καζαντζίδης, αλλά και η Βάσω Αλαγιάννη,
ο Ρασούλης, ο Παπάζογλου με το Αχ Ελλάδα σ’
αγαπώ. Λαϊκός είναι και ο Χατζηδάκις. 

Δεν μεμψιμοιρώ. Βλέπω, όμως, μια άλλη Ελλά-
δα να προβάλλει. Μια Ελλάδα που με τρομάζει,
μια Ελλάδα που νοιάζεται μόνο για τα άτομα
του σταρ σύστεμ της, για τους νέους Έλληνες
και Ελληνίδες που αρνούνται τον εαυτό τους και
βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά, γεμίζουν το σώ-
μα τους με μουντζούρες και τρυπούν τα πρό-
σωπά τους με δακτυλίδια και άλλα μπιχλιμπίδια.
Άσε που όλοι μιλούν ωσάν και κατέφθασαν πριν
λίγες ώρες από τη Νέα Υόρκη, άσε που χαμογε-
λούν σαν bimboes της κακιάς ώρας. 

Αχ Καζαντζίδη, να ’ξερες πώς παρανόησαν τα
Μουντζουρωμένα Χέρια σου και γυναίκες και
άντρες μούντζωσαν τα δικά τους με τατουάζ!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Είμαι Έλλην, στρέιτ,

κοντός, φτωχός και 
άνεργος.

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Κκιάολε, 
επούτσισά την!

l Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, γνωστή και ως φάουσα του
ΑΚΕΛ, δεν φορά πια g-string, αλλά βρακούιν της για-
γιάς που είναι πια πολύ της μόδας. 
l Το πιο μεγάλο πέος στη σημερινή βουλή, σύμφωνα με
κρυπτογραφικό δημοσίευμα της εφημερίδας Σημερινή,
το έχει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μισός. Πληροφορίες
που θέλουν το μεγαλύτερο πέος να το έχει βουλευτίνα
εν πελλάρες. 
l Τα κουνούπια κάνουν τις αφαιμάξεις του αίματός
μας με την προβοσκίδα τους και όχι με τα πέη τους,
όπως γράφει η εφημερίδα της ΕΔΟΝ. Επειδή κάποιος
είπε «τα γαμημένα τα κουνούπια εγαμήσαν μας εψές»
δεν σημαίνει πως πίνουν το αίμα μας με το πέος τους. 

l Η Ζέτα Αιμιλιανίδου, παρότι
Υπουργός, τρώει τακτικά κολοκάσι
με σιοίρον. 
l Η ευρωπαϊκή ομάδα με τους πε-
ρισσότερους μαύρους ποδοσφαιρι-
στές είναι η ομάδα του BRADFORD
της Αγγλίας. Έχει 13. Η αφρικανι-
κή ομάδα με τους περισσότερους
λευκούς ποδοσφαιριστές είναι η
PRETORIA WARRIORS, που έχει

έναν. Είχε δύο, όμως ο άλλος δεν άντεχε τα ρατσιστι-
κά σχόλια και ειδικά το παρατσούκλι που του φώναζαν
ομαδικά οι μαύροι «πολική αρκούδα». 
l Η Ελένη Μαύρου, σύμφωνα με τις κολλητές της, εί-
ναι καλή κοπέλα. 
l Ο στραβός ο βουλευτής, ο Ρίκκος Μαππουρίδης, τε-
λικά δεν είναι και τόσο στραβός. Την περασμένη βδο-
μάδα έκανε παρατήρηση στην Κουκουμά να φορά πά-
ντα σουτιέν όταν βρίσκεται στη Βουλή. 
l Μια μούγια δεν ζει πάνω από 15 μέρες, εκτός από με-
ρικές ακελικές, οι οποίες φτάνουν και τις 30 μέρες.
Σκοτώστε τες.
l Η μεγαλύτερη σεξουαλική μειονότητα χωρίς κανένα
δικαίωμα στην Κύπρο είναι οι κοτζιακαρογαμιστές, δη-
λαδή οι νεαροί που γαμούν κοτζιάκαρες άνω των 75
ετών. Στη Λευκωσία υπάρχουν 116 και πολλοί συχνά-
ζουν στα μεγάλα ξενοδοχεία, όπου οι γριές παίζουν τον
κουγκάν τους. 
l Το εθνικό φαγητό των Εγγλέζων είναι πια το κάρυ.
Έχει εκτοπίσει το ψάρι με πατάτες (fish & chips) εδώ
και πολλά χρόνια. 
l Το κάρυ, είπε ο γιατρός Κύριλλος Σαρρής, το απο-
λαμβάνεις δυο φορές. Μια που το τρως και μια που το
σιέζεις. 
l Ο Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ έσιει να χαμογε-
λάσει με την όρεξή του που τον τζιαιρόν που ήταν στην
πρώτη τάξη του Δημοτικού. 

Στο λεμεσιανό κανάλι ΕΞΤΡΑ
κάθε Τετάρτη, σε μια εκπομπή
που λέγεται ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ, ο κω-
μικός Ανδρέας Αργυρίδης μοι-
ράζει χρήματα και δώρα σε
όσους τηλεφωνούν για να παί-
ξουν καζαντί και κερδίζει, φυ-
σικά, ο αριθμός της κάρτας που
επιλέγουν. Μιλούμε για χιλιά-
δες ευρώ κάθε βράδυ. Δεν ξέ-
ρουμε πού τα βρίσκει ο ηθοποι-
ός, μιας και γνωρίζουμε πως δεν
είναι κανένας Κροίσος, αλλά αυ-
τό είναι μια άλλη ιστορία. Το
ατού της εκπομπής είναι οι γκό-
μενες-δόλωμα που έχει το πρό-
γραμμα για να ελκύουν τους τη-
λεθεατές να παίρνουν τηλέφω-
νο και να παίζουν καζαντί. Η μία είναι μια ξαν-
θή λαϊκιά γκόμενα, τσαχπίνα και χορευταρού, που
βάζει σκυλάδικα τραγούδια από το cd και τρα-
γουδά και χορεύει τσιφτετελίζοντας, κατεβάζο-
ντας κάθε λίγο και λιγάκι τη φούστα της, για να
μην φαίνεται το πράμαν της. Τόσο κοντή είναι η
φούστα της. Ούτε η ελληνική και ιταλική τηλεό-
ραση δεν έχει τέτοια γκόμενα. Πού τα βρίσκει αυ-
τά τα σκυλάδικα δεν ξέρω. Ακόμη κι εγώ που
παρακολουθώ κάπως τη σκυλάδικη σκηνή δεν τα
γνωρίζω τα περισσότερα. 

Η άλλη είναι, επίσης, εντυπωσιακή, όχι μόνο για
τις χορευτικές της ικανότητες, αλλά και για τα
βυζιά της και τους κώλους της. Είναι πράγματι
μια αμαζόνα ψηλή, γεμάτη και καλαμαρού. Είναι

ηθοποιός της επιθεώρησης απ’
ότι κατάλαβα και πρέπει να
έχουν τραβήσει μαλακία πάνω
της – δεν εννοώ κυριολεκτικά –
χιλιάδες νέοι και γέροι. Δείχνει
πολύ βυζίν, τόσο που αν η εκπο-
μπή ήταν πριν είκοσι χρόνια και
την έβλεπαν οι φαντάροι μας θα
έπαιζαν μούτσιον ομαδικώς. Σή-
μερα κάτι τέτοιο είναι αδύνατον
μιας και οι φαντάροι μας παί-
ζουν μόνο με το ipad τους. 

Σε άλλο κανάλι της Λεμεσού
υπάρχει κι εκεί μια εκπομπή που
μοιράζει χρήματα. Μόνο που εί-
ναι πιο κουλτουριάρικη και πιο
«εκπαιδευτική». Μια γκόμενα,
χωρίς να είναι προκλητική, μοι-

ράζει χρήματα φτάνει οι τηλεθεατές να βρουν τ’
όνομα ενός χωριού της Κύπρου ή κάτι ανάλογο,
έχοντας για βοήθεια ένα μόνο γράμμα που συν-
θέτει αυτή τη λέξη. Όσο αυξάνονται οι αποτυχίες
προστίθενται κι άλλα γράμματα μέχρι κάποιος
να βρει τη σωστή απάντηση και να πάρει τα χρή-
ματα. 

Τι γίνεται, τελικά, με αυτά τα προγράμματα;
Θα επέμβει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ή θα πρέ-
πει να επέμβει η αστυνομία να συλλάβει την Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης; Πάντως, αν είχα λίγα χρήματα
έστω και για λίγο θα έβρισκα τρόπο να εκπέμ-
ψω παράνομα κι ας ερχόταν ο οποιοσδήποτε να
μου κάνει παρατήρηση. Θα του έδειχνα αυτά τα
δυο προγράμματα και μετά την πόρτα. 

ΑΙΔΩ ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ

l MIKPA ΚΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ l

Δηλαδή, ρε Σαββάκη
μου, με τούντον 
καινούργιο νόμο, 
αν πω «έκλασε ο

ππούστης» εν να με
πάρουν φυλακή;


