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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ρε Μένιο, ευτυχώς 

που εμάς των χτηνών
εν θα κάμουν 
σουννέττι.

Μεν το λαλείς 
ρε Σαββάκη, μπορεί 

να το γλυτώσουμε που
τους Τούρκους, αλλά
που τους Εβραίους, 
εν το γλυτώνουμε!

Όχι Μακαριώτατε, 
εβραίος δεν είμαι. Το καππε-
λούιν εν δώρο που τον Νετα-

νιάχου, δεν έχω αλλαξοπι-
στήσει, μεν φοάσαι, παραμέ-
νω ένας κανονικός μουσουλ-

μάνος γενίτσαρος.

Ήρθε ένα βράδυ ο προφήτης και μου είπε: 
έλα να πάμε να δενδροφυτέψουμε τον ουρανό
φέρε τους σπόρους, τους βολβούς και τα μοσχεύματα.
Πήρα βολβούς από τους λόφους του Ριζοκαρπάσου
μέλισσες, όρνιθες και πετεινούς
άγριας ορχιδέας τοπικά ονόματα
ήμερα ματσικόριδα από τους κήπους
και άγρια από τις όχθες χωραφιών
και ανεμώνες με χρώματα μεθυστικά.
Από τις τριανταφυλλιές πήρα μονάχα μόσχευμα 
από τη μουσιέττα την άσπρη και τη ροζ
που ήταν γύρω απ’ τη δεξαμενή
με τα χρυσόψαρα. 
Α! είπα, πρέπει ακόμη στον ουρανό

να υπάρχει και ν’ ανθίζει 
μια τριανταφυλλιά του Μάρτη
γιατί θυμήθηκα τα παραμύθια
της μανούλας μου
και τότε πήρα ανάσα από ροδόνερο.
Ύστερα μάζεψα σπόρους 
να ’χω στο μέλλον παραγωγή            
κουμανταντάδες, κίτρα και λουμίες.
Τα περγαμόντο με το θεσπέσιο άρωμα 
ας μην τα λησμονήσω, σκέφτηκα,
και όλα τα εσπεριδοειδή.
Μικρά φυτά ξερίζωσα 
για τον απάνω κήπο του ουρανού
άγρια ελιά από τα δάσος της Τραχείας

μια μερσινιά από την Αφέντρικα 
μιαν αντρουκλιά και θάμνο αόρατο
έξω απ’ τη μονή της Ελεούσας
από το Λάρη ποταμό
μια ροδοδάφνη        
χαμομηλιά στο δρόμο 
προς τον Άγιο Φίλωνα.
Όλα τα φόρτωσα σε ράχες δελφινιών 
και ανηφόρησα κατά τον ουρανό.
Ήδη μες τον ουράνιο κήπο μου
ανάμεσα στο πράσινο 
ψιθύρους αφουγκράζομαι
όσων αγαπημένων έφυγαν…

Νάσα Παταπίου            

Πήγε ο Αναστασιάδης στο Ισραήλ και σχεδόν όλη η Κύ-
προς πανηγυρίζει ωσάν και οι Γιαχούτηδες δήλωσαν ευ-
θαρσώς πως θα διώξουν τους Τούρκους και την Τρόικα
από την Κύπρο και με τις συμφωνίες που έκαναν με τον
Αναστασιάδη θα μετατρέψουν τη νήσο σε ένα δεύτερο
παραδεισένιο Ισραήλ. Κούνια που μας κούναγε. Ο Ισραήλ
τα συμφέροντά του εξυπηρετεί και τίποτε άλλο. 

Δεν λέω, είμαστε εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στη
σφηκοφωλιά του κόσμου και προφανώς ως κώλους
τίτσιρους δεν μας παίρνει να μην έχουμε καλές σχέ-
σεις με τους γείτονές μας, έστω κι αν αυτοί είναι οι
Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν φοβούνται ούτε καν τον Θεό,
πόσο μάλλον τα Ηνωμένα Έθνη, την Αμερική και τον
υπόλοιπο κόσμο. Να έχουμε καλές σχέσεις, να μην
μας περνούν, όμως, για ψώνια και να μας υποτιμούν
εντελώς. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί πρέπει να

επιμένουμε κι εμείς σε αρχές αμοιβαίων συμφερό-
ντων, σε αρχές πανανθρώπινες, έστω κι αν αυτό μπο-
ρεί π.χ. να τους κακοφανίσει η σχέση μας με τους
Άραβες και ειδικά με τους Παλαιστίνιους. Θα μας σε-
βαστούν πολύ περισσότερο αν έχουμε άποψη και εθνι-
κά συμφέροντα, παρά αν παριστάνουμε τους φρα-
γκολεβαντίνους και λέμε ναι σε όλα. 

Πρέπει, επιτέλους, στο Υπουργείο Εξωτερικών να
προσλάβουν ειδικούς επιστήμονες για τη γεωστρατη-
γική πτυχή των προβλημάτων της περιοχής, όπως εί-
ναι ο ισλαμικός κίνδυνος, η υπεροχή του Ισραήλ, ο πό-
λεμος στη Συρία και οι επιπτώσεις του στο Κυπρια-
κό, το Κουρδικό ζήτημα, το ηφαίστειο της Τουρκίας,
κ.λπ. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να φύγει ο Κα-
σουλίδης, ο αρχιτέκτονας της υποταγής, και μετά όλοι
να κατανοήσουν ότι αν θέλουμε κάποιες χώρες να μας

εκτιμούν, όπως υποτίθεται εμείς εκτιμούμε τους Ισραη-
λίτες, τότε πρέπει να κάνουμε και ενέργειες που κά-
νουν οι Ισραηλίτες, όπως ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ, χρή-
ματα και κονδύλια για την ΑΜΥΝΑ και οργάνωση της
δομής του κράτους με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ύπαρξή μας σε αυτόν τον τόπο. 

Δεν γίνεται να έχουμε την πίτα σωστή και τον σκύ-
λο χορτάτο, ούτε να κάνουμε εξωτερική πολιτική με
γνώμονα το ρητό «ο μέχρι πρότινος φίλος του εχθρού
μου και τώρα μίσιη μου εχθρός του είναι ο νέος κολ-
λητός μου». Ναι σχέσεις με τους Ισραηλίτες, αλλά
σχέσεις ισοτιμίας, ειλικρίνειας, με βάση τα δικά μας
εθνικά συμφέροντα και όχι στις εκποιήσεις των κυ-
ρίαρχων δικαιωμάτων μας. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και
με τους Άραβες γείτονές μας. Ας μην γίνουμε το κλο-
τσοσκούφι της Ανατολικής Μεσογείου. 

Δημοσιεύουμε ένα ποίημα μιας σπουδαίας ποιήτριας του ελληνισμού, της Νάσας Παταπίου, προς τιμή των νεκρών μας που δεν ευτύχισαν να πε-
θάνουν στα πάτρια εδάφη της Καρπασίας.

Ο επάνω κήπος                                                      

Φοβού τους Ισραηλίτες και...
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Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου έχει κάνει προσθήκη στήθους;

Βυζιών εν βάλλω το σιέριν μου στη
φωθκιάν, αλλά γλώσσας έκαμεν σίουρα. 

Γιατί είμαι ο Κατσουρίδης 
τζιαι ρωτάτε με;

Αν τζιαι εμέναν εφανήκαν μου λλίον
μιαλλίττερα, καλλίττερα ρωτάτε τον

Άντρο που τα ξέρει ούλλα. 

Πάντως, με το καινούργιο συνέδριο το
κόμμαν εβκήκεν ενισχυμένον. Φαντά-
ζουμαι ότι θα ενισχύθηκαν τζιαι οι

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 
Άσε να ρωτήσω την 
Αθηνά Κυριακίδου. 

Μα, η Αθηνά εν τζι εν προσθήκη βυ-
ζιών που χρειάζεται, αλλά εγκεφάλου. 

Είτε μιτσήν εν το βυζίν, είτε μεγάλο
εν έσιει σημασία. Φτάννει 

να το χουφτώνουν οι Τούρτζιοι. 
Μα, κύριε Πρόεδρε, ακόμα 

τζιαι της γυναίκας σου; 
Ρε Νικο, εγιώ δηλαδή εν έχω το 

δικαίωμα να ησυχάσω που λλόου της;

Πάντως, ο Κυρίτσης έκαμεν. 
Γιατί να μεν κάμει τζιαι η Ειρήνη.

Ρε Σιζόπουλε, άλλο το τρανσπλάντ
….. και άλλο η προσθήκη βυζιών.

Εν πολλά δύσκολη η θέση μου. 
Εν ξέρω, εν απαντώ. 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πολλοί αναγνώστες διερωτούνται για-
τί δεν απαντάμε στους επικριτές μας
και σε πολλούς άλλους που με τον ένα
ή άλλο τρόπο ασχολούνται με τα γρα-
φόμενα μας. Γράφουμε την άποψη μας
για το κυπριακό και όχι μόνο, εδώ και
40 χρόνια, πότε κριτικάροντας, πότε βρί-
ζοντας ή χλευάζοντας, ή ακόμη και σα-
τιρίζοντας τις διάφορες εξουσίες χωρίς
να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας τις
αντεπιθέσεις τους, είτε είναι υβριστικές,
είτε απειλητικές, είτε ακόμη χυδαίες.
Έχουν γραφτεί αρκετοί λίβελλοι εναντίον
μας, όπως και ψεύδη και ανακρίβειες
και κακοήθειες. Ολίγον μας ενδιαφέρει,
εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε
διάλογο με τις εξουσίες. Δεν έχουμε αυ-
ταπάτες για τον ρόλο τους και τις επι-
λογές τους. Ας γράφουν ό,τι θέλουν. Όσο
μπορούμε κι εμείς να γράφουμε ελεύ-
θερα τις απόψεις μας έχουν κι αύτες και
οι υπόλοιποι αναγνώστες το δικαίωμα
να μας κρίνουν και να μας συκοφαντή-
σουν όπως θέλουν. Ο χρόνος δείχνει ποι-
οι ήταν σωστοί και ποιοι ήσαν κάλπικοι
κι απατεώνες. Ο χρόνος επίσης χαρα-
κτηρίζει και την πορεία του καθενός απ’
εμάς. 

Θέλω να επισημάνω πως ούτε τα κα-
λά λόγια μας συγκινούν γι’ αυτό και
εκεί που μπορούμε δεν επιτρπέπουμε
ούτε αρνητικά, ούτε θετικά σχόλια. Θε-
τικά σχόλια τύπου «πέστα μεγάλε» ή
μόνο εσείς λέτε την αλήθεια, συνεχίστε»
μας αφήνουν εντελώς αδιάφορους. Προ-
σωπικά μάλιστα θεωρώ αυτές τις φιλο-
φρονήσεις εξίσου επικίνδυνες και βλα-
κώδες όπως τα επικριτικά σχόλια.

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

ΟΜΗΡΟΥ GO HOME, ΡΕ ΚΟΥΜΠΑΡΕ!
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Σιγά-σιγά γίνεται αντιληπτό πως τε-
λούμε σε Κύπρο και Ελλάδα υπό μία
ιδιόμορφη κατοχή. Είμαστε μια σύγ-
χρονη αποικία των Ευρωπαίων και άλ-
λων δανειστών μας, χωρίς στοιχειωδώς
να μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαι-
ώματά μας, που πηγάζουν από την εθνι-
κή ανεξαρτησία, που έχει πια εκχωρη-
θεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τράπε-
ζες και τις λεγόμενες αγορές. Δεν είναι
σχήμα λόγου πως είμαστε πια οικόπε-
δο και αποικία. Είναι η σκληρή πραγ-
ματικότητα μιας νέας τάξης πραγμά-
των, όπου η απόλυτη αξία είναι η ασυ-
ναρτησία ενός... Γεωργιάδη και όχι ο
λόγος των ποιητών και Πατέρων μας.
Η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι το
απόλυτο χάος. Είναι η απόπειρα χει-
ραγώγησης των μαζών, οι οποίες πρέπει
να ζουν και να καταναλώνουν ότι και
όπως θέλουν οι τράπεζες και οι πολυε-
θνικές, εκποιώντας ταυτοχρόνως και
όλα τους τα δικαιώματα. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως οι κυβερνήσεις μας προ-
σπαθούν να μας πείσουν πως όλα αυ-
τά που γίνονται για να είμαστε πιο
φτωχοί είναι το συμφέρον μας και για
το συμφέρον μας και τα το συμφέρον
της πατρίδας. Όσο πιο παγκοσμιοποι-
ημένοι γινόμαστε, άλλο τόσο χαίρονται
για το συμφέρον της πατρίδας. Όσο πιο
παγκοσμιοποιημένοι γινόμαστε, άλλο
τόσο χαίρονται και αγαλιάζονται οι ηγε-
τικές μας μαφίες, οι μεσάζοντες δηλα-
δή της σκλαβιάς μας. 

Λέγαμε από τον καιρό που άρχισε η
κρίση στην Ελλάδα και μετέπειτα η κρί-
ση στην Κύπρο πως δεν μπορούμε να
αναιρέσουμε τα δεδομένα με τα ίδια
μυαλά που μας οδήγησαν στην κρίση,
ούτε με τις ίδιες ιδεοληψίες που προ-
κάλεσαν την κρίση. Η Ελλάδα και η Κύ-
προς ΔΕΝ μπορεί να σωθούν με τις ιδέ-
ες των καπιταλιστών ή σοσιαλιστών οι-
κονομολόγων, ούτε με τα εναλλακτικά
δάνεια, αλλά με ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για απεγκλωβισμό και
απελευθέρωση από τους αποικιοκρά-
τες, από τους κατακτητές μας. Νοείται
ότι αυτό προϋποθέτει σκληρούς αγώ-
νες και ένα λαό έτοιμο για μεγάλες θυ-
σίες, μεγάλες συγκρούσεις και πολύ
κουράγιο, θάρρος και ψυχικά αποθέ-
ματα. Μιλούμε, δηλαδή, για έναν ΑΛΛΟ
λαό, που δυστυχώς δεν έχουμε. Όμως
σε Κύπρο και Ελλάδα υπάρχει ένα τμή-
μα του λαού μας που είναι διατεθειμέ-
νο να παλέψει, όπως υπάρχουν και οι
πνευματικές δυνάμεις που μπορούν να
βρεθούν στο πλάι ενός κινήματος ανα-
τροπής της κατοχής. Ο λαός μας σήμε-
ρα – και αυτό πρέπει να το λέμε – δεν
είναι ντροπή, είναι για κλάματα. Πε-

ρισσότερο νοιάζεται π.χ. για το gay
parade, για την Eurovision και τον νι-
κητή του Voice, παρά για το αν οι χώ-
ρες μας οδηγούνται στην παραπέρα
εξαθλίωση. Στην Αθήνα διαδηλώνουν οι
νέοι της Αριστεράς για την κάνναβη και
σχίζουν και ελληνικές σημαίες άμα λά-
χει, αλλά ούτε που περνά από το μυα-
λό τους ότι η πατρίδα κινδυνεύει, πως
δηλαδή όταν δεν έχεις πατρίδα δεν έχεις
τίποτα, ούτε καν κάνναβη, που κάποτε
ανθούσε στους κάμπους της χώρας μας,
ανάμεσα σε όλα τα άλλα φυτά. Ο λαός
σήμερα, δεξιοί και αριστεροί, έχει χάσει
τον μπούσουλά του. Πηγαινοέρχεται
στα μονοπάτια που του καθορίζουν άλ-
λοι και όλα αυτά για το ιερό δικαίωμα
να καταναλώνει αγαθά που μπορεί να
μην τα χρειάζεται καν. Είναι σκλάβος
του μάρκετινγκ, του λαϊφστάιλ και της
παγκοσμιοποίησης. Έτσι τον ήθελαν οι
ηγεσίες μας, έτσι τον θέλουν ακόμη. Του
πήραν την περιουσία του, τους μόχθους
δεκαετιών, τον έκλεψαν μέρα μεσημέρι
και δεν έσπασε μύτη. Δεξιοί και αρι-
στεροί περιμένουν καλύτερες μέρες.
Από ποιους; Μα απ’ αυτούς που τους
οδήγησαν στην εξαθλίωση και τη φτώ-
χεια, απ’ αυτούς που καθημερινά τους
λένε ψέματα χωρίς να φοβούνται, χωρίς
να ντρέπονται. 

Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν
πολύ διαφορετικά. Οι λαοί μαθαίνουν
να υπερβαίνουν εαυτόν και να κάνουν

θαύματα. Το είδαμε αυτό και με το
ΕΑΜ και με την ΕΟΚΑ. Φτάνει να
υπάρχει μια πεφωτισμένη ηγεσία που
θα δώσει το εναλλακτικό λάκτισμα προς
την ελευθερία. Ο λαός μπορεί σιγά-σι-
γά να δείξει τον άλλο του εαυτό, τον
άνθρωπο της θυσίας και του αγώνα, τον
άνθρωπο της σκληρής δουλειάς και της
αλληλεγγύης, τον άνθρωπο που ξέρει
να παλεύει για το συλλογικό καλό και
όχι για τα ψευδοδικαιώματα που μας
χαρίζουν οι αποικιοκράτες. 

Όταν έπεσε ο κεραυνός περί κουρέ-
ματος, έβγαινε ο λαός στα ραδιόφωνα
και με ένα γνήσιο πατριωτισμό έδειχνε
στην ηγεσία τον δρόμο της σωτηρίας.
Όμως κανείς δεν άκουε. Ο λαός έλεγε
να βάλει ο καθένας υποθήκη το σπίτι
του να βρούμε δηλαδή εμείς τους πό-
ρους, για να μην περάσει το κούρεμα,
να μην έχουμε ανάγκη τους ξένους και
τις τράπεζες, να δώσουμε εμείς τα χρή-
ματα οικειοθελώς από το υστέρημά μας
και τις καταθέσεις μας, να επιτάξουμε
τον στρατό και την εκκλησία, για να
μην πεινάσει κανείς, να βρούμε τρόπους
να είμαστε οι αφέντες της κρίσης μας,
για να την ξεπεράσουμε. Πού να ακού-
σουν οι καρχαρίες. Αυτοί είχαν βγάλει
τα χρήματά τους έξω, ύστερα μάλιστα
επέστρεψαν μερικά για να ονομαστούν
και ευεργέτες από πάνω, κούρεψαν την
οικονομία, κούρεψαν και τα ιερά και
τα όσιά μας. 

Η Κύπρος και η Ελλάδα ΜΑΖΙ μπο-
ρούν να δώσουν την ελπίδα ξανά στον
λαό μας. Με άλλες λογικές, με λογικές
εθνικοαπελευθερωτικές, που θα βασί-
ζονται στα συμφέροντα τα πραγματι-
κά του λαού και των χωρών μας και όχι
στα συμφέροντα των αποικιοκρατών
και των τραπεζών. Πολλά μπορούν να
γίνουν έστω και τώρα, την ύστατη στιγ-
μή πριν την καταστροφή. Είναι ανα-
γκαία πια η ίδρυση ενός ΕΝΙΑΙΟΥ
ΕΘΝ ΙΚΟ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤ ΙΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ με
στόχο την απελευθέρωσή μας. Έστω κι
αν είναι ανάγκη να περάσουμε δύσκο-
λες μέρες είτε μέσα στο ευρώ είτε πί-
σω στη δραχμή και τη λίρα. Και στις
δύο περιπτώσεις μπορούμε να ελπί-
ζουμε σε  καλύτερες μέρες ΜΟΝΟ αν
έχουμε μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,
έναν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ και μια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ να ζήσουμε ως
Έλληνες Ορθόδοξοι και ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
και ας είμαστε φτωχοί. 

Πορτοκλωτσώντας

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το βραβείο απονέμεται στην
Αθηνά Κυριακίδου, του άλλου
ΔΗΚΟ, η οποία ανακάλυψε
τώρα που πήγε στην Ευρώπη
πόσο λάθος κάναμε που ψη-
φίσαμε ΟΧΙ το 2004. Οφείλω
να πω κι εγώ τώρα που πή-
γα στην Ευρώπη για τις δια-
κοπές μου πόσο μεγάλο λά-
θος ήταν που το 2004 εστα-
μάτησα ένα μιστήν που ήθε-
λεν να σύρει ένα γιαούρτι πά-
νω στη φάτσα της Αθηνάς Κυ-
ριακίδου. Γαάρα!

Ο ΟΝΑΡΚΟΣ ΕΝΘΕΤΟ 

Φτάσαμε αισίως στο πέμπτο φύλ-
λο και έχουμε πολύ καλά νέα για
τους αναγνώστες μας. Ο διευθυντής
της νέας ΧΑΡΑΥΓΗΣ είδε κάτω από
τον τίτλο που λέει ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑ -
ΣΙΑΔΗ  και επειδή η ανατροπή του
Αναστασιάδη τους ενδιαφέρει κι αυ-
τούς, μου ζήτησαν αν μπορώ έναντι
μιας σχετικής πληρωμής να τυπώ-
νουν και να βάζουν ένθετο τον
ΟΝΑΓΡΟ κάθε Κυριακή. Φυσικά,
δεχτήκαμε μιας και τα 200 ευρώ
που δίνουν δεν είναι ευκαταφρόνη-
το ποσό, για εμάς, ειδικά τώρα που
θα έχουμε έξοδα πολλά σε σπρέι
και μπογιάδες για να γράφουμε
συνθήματα στους τοίχους των τρα-
πεζών και άλλων κυβερνητικών γρα-
φείων και οικημάτων. Μην χάσετε,
λοιπόν, την Κυριακή τον ΟΝΑΓΡΟ
μέσα στη ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ. Κάντε
γρήγορα, πριν τον διαβάσουν όλο
και αλλάξουν ιδέα. 

ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Πάλι τα κατάφερε αυτό το παι-
δί. Στην τελευταία του συνέ-
ντευξη στον Φιλελεύθερο με δύο
ολοσέλιδες φωτογραφίες του
(ομολογουμένως μπορεί και να
μην είχε καμία σχέση με αυτό)
αμολά την ατάκα της χρονιάς:
«ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΗΘΕΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΣ». Γουάου,
που θα έλεγε και ο Σταύρος Χρι-
στοδούλου. Αυτή κι αν είναι δή-
λωση. Ο Αλκίνοος, ως αππωμένος
καλλιτέχνης μάς έχει συνηθίσει
σε αυτές τις δήθεν εναλλακτικές
τοποθετήσεις. Κάθε του συνέ-
ντευξη είναι και μια υψηλού επι-
πέδου σοφιστεία, στην οποία ο
καλλιτέχνης, ως πραγματικός κυ-
πριακός κυπριώτικος Κυπραίος,
το παίζει σοφός σε όλα τα τα-
μπλώ. Ολίγον Φοίνικας και κά-
πως Έλλην και με τον ΣΥΡΙΖΑ
και με τον λαό και συστηματι-
κός και όχι και εναντίον των ριά-
λιτι και των κριτών τους, αλλά
και με τα παιδιά που προσπα-
θούν. Άσε που θέλει να υιοθετή-
σουμε και τη γραφή της κυπρια-
κής διαλέκτου, για να γίνουμε
καλύτεροι Έλληνες. Ο Αλκίνοος
δεν είναι Σαββόπουλος, ούτε εί-
χε τη χάρη του να λέει εκρηκτι-
κά πράγματα χωρίς να προκα-
λεί ή να παίζει τον έξυπνο. Ο
Αλκίνοος παριστάνει τον Σαββό-
πουλο και μάλιστα παρασύρει
και την κατά τ’ άλλα έξυπνη δη-
μοσιογράφο να του υποβάλλει
«σαββοπουλιακές» ερωτήσεις.
Μόνο που με ένα Αλ Χαλίλι δεν
γίνεσαι Σαββόπουλος και όντως
δεν ξέρεις πού πατάς και πού
πηγαίνεις. 

Ευτυχώς που το δικό μας Σαβ-
βοπουλλούιν έχει λίγο χιούμορ,
αλλιώς θα ήταν για κλάματα. 
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ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ
(22) ΑΞΙΑΣ 225 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ 80 ΕΥΡΩ 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΟΝΑΓΡΟΥ
Από αυτή την εβδομάδα η εφ. ΟΝΑΓΡΟΣ θέτει σε λειτουργία τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη, στην οποία με μόνο 20 ευρώ
μπορείτε να παραγγείλετε 20 –ναι, είκοσι- βιβλία της αρεσκείας σας από τον πιο κάτω κατάλογο των τριάντα βιβλίων. 
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ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
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Τα έξοδα της αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Παρακαλούμε να ενισχύσετε αυτή μας την προσπάθεια, διότι ως γνωστόν 
δεν έχουμε άλλες πηγές για να κρατηθούμε όρθιοι, ούτε η PRIO, ούτε η FOCUS, ούτε τα ταμεία του Προεδρικού μάς ενισχύουν οικονομικά. 

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 99541221 ή γράψτε μας στην ηλ. διεύθυνση yialousa@cytanet.com.cy

ΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΥΦΛΩΝΕΣΤΕ, ΟΪ ΜΕ ΤΟ ΘΚΙΑΒΑΣΜΑ
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Ζώντας στην εποχή της σύγχρονης πα-
γκοσμιοποίησης είναι πραγματικά άξιον
σχολιασμού το πόσο εύκολα και εν μέ-
σω των παθητικών βλεμμάτων της αν-
θρωπότητας σε όλα τα μήκη και πλάτη
του κόσμου, κράτη, κοινωνίες, λαοί και
ολόκληροι πολιτισμοί μπορούν να κα-
ταρρεύσουν, να διαβρωθούν, να αλλο-
τριωθούν ή ακόμη και να εκλείψουν.
Αναφορικά προς την Κύπρο και την πο-
λιτισμική αποδόμηση που λαμβάνει χώ-
ρα τα τελευταία δέκα χρόνια ταχέως
και ανερυθριάστως -ως κορωνίδα μιας
διαδικασίας χρόνιας και μεθοδικής πρα-
κτικής εκφυλισμού της ταυτότητάς μας-
, θα πρέπει κανείς για να μπορέσει να
αντιληφθεί τους επιδέξιους χειρισμούς,
τα χειρουργικά μέσα, τα διεισδυτικά
προπαγανδιστικά τεχνάσματα και τις
δυσκόλως ορατές διαστάσεις, να εξη-
γήσει καταρχάς τι συνιστά την ουσία
της ταυτότητας αυτού του λαού στις
απολήξεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Στη Κύπρο για διάστημα 3000 χρό-
νων διατηρήθηκε η ελληνικότητα ως προ-
σέγγιση της ζωής, που αναφέρεται σε
συγκεκριμένα συνεκτικά στοιχεία, όπως
η ελληνική γλώσσα, η παράδοση, το
πνεύμα, τα ιδανικά, τα πρότυπα, τα ιδε-
ώδη, τα σύμβολα. Αυτά λειτούργησαν
ως βακτηρία για τον ανά τους αιώνες
και υπό την εξουσία διαφόρων επικυ-
ρίαρχων λαό, που αγωνιωδώς και με τε-
ράστιες θυσίες, διατηρήθηκε αντιστεκό-
μενος, χωρίς να αφομοιωθεί συνειδη-
σιακά και κατ’ επέκταση πολιτισμικά. Ο
μεγάλος τραγωδός στους Πέρσες υμνεί
το γεγονός πως η υποδούλωση της νήσου
δεν αλλοίωσε την συνείδηση και δεν
έκαμψε το φρόνημα των κατοίκων τού-
του του ελληνικού τόπου.  Οι πόλεις της
Κύπρου ήσαν «ελληνικότατες» με ελ-
ληνικά λατρευτικά έθιμα,  τέχνη, σύμ-
βολα, αν και υπό περσική κυριαρχία,
αποδίδει ανάγλυφα ο Ισοκράτης. Πέ-
ρασαν από αυτό το θαλασσοφίλητο
σταυροδρόμι οι Πτολεμαίοι, οι Ρωμαίοι,
οι Άραβες, οι Σταυροφόροι, οι Ναΐτες,
οι Φράγκοι, οι Ενετοί, οι Οθωμανοί, οι
Βρετανοί, οι Τούρκοι.  Η ελληνικότητα
του χαρακτήρα της νήσου παρά τις εξου-
σιαστικές επιβουλές, δεν αλλοτριώθηκε. 

Η Κύπρος εν έτει 2015 θα μπορούσε
κάλλιστα να αποτελέσει παραδειγμα-
τική υπόθεση επιτυχούς εφαρμογής της
θεωρίας προπαγάνδας, ενορχηστρωμέ-
νης με νότες κατ’ επίφαση πολιτικής
ισότητας και δημοκρατίας με εξορισμού

σαθρή αφετηριακή δομή. Ένα διεθνές
έγκλημα του 20ου αιώνα αποσιωπάται
καταφανώς και μεθοδικά από την πο-
λιτική ηγεσία και αυτή η διαδικασία
αποδιεθνοποίησης και εσωτερίκευσης
της διεθνούς παρανομίας αναπαράγε-
ται στον εγχώριο και στον διεθνή τύ-
πο, πλειστάκις υποστηρικτικά των εκά-
στοτε ταγών και άλλοτε καταγγελτικά
από μια εξαιρετικά ελάσσουσα και
εσχάτως –όπως της αποδίδεται- γρα-
φική μειοψηφία, που δεν αποδέχεται
την φαυλότητα και την αναξιοπρέπεια
απλώς της εξυπηρέτησης των αναγκών
του υπαρξιακού μας σαρκίου, αλλά
διεκδικεί την ειρήνη ως ισότητα και δι-
καιοσύνη για τον καθένα, χωρίς ρατσι-
στικού τύπου αποκλίσεις και δουλο-
πρεπείς επικύψεις στα τεχνάσματα –με-
τά γέλωτος ή αφεψημάτων- των μορ-
μολύκειων της Άγκυρας και των Βρε-
τανοαμερικανοσκανδιναβικών «προ-
στατών» μας. 

Καθόσον δεν λειτουργούμε ως ο ομ-
φαλός της γης και κατ’ ουσία δεν επη-
ρεάζουμε κανένα  με την ισχύ μας, αυ-
τό που αναπαράγεται διεθνώς και λαμ-
βάνεται υπόψη ως δεδομένο από τους
διάφορους περιφερειακούς θεσμούς και

οργανισμούς προαγωγής του δικαίου,
είναι η βούληση και οι εκπεφρασμένες
αντιλήψεις της πολιτικής ηγεσίας. Δη-
λαδή αν οι ηγέτες μας δεν μιλούν σε
κάθε δημόσια παρέμβασή τους για ει-
σβολή, κατοχή, βίαιο εκτοπισμό, παρα-
βίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και ατομικών ελευθεριών, τον
εποικισμό ως έγκλημα πολέμου και άλ-
λες διεθνείς ανομίες και ανωμαλίες, τό-
τε γιατί θεωρούν ότι οι άλλοι από τη
Ρουμανία, την Φινλανδία, την Ισπανία
θα γνωρίζουν το πρόβλημά μας, θα το
κατανοήσουν, θα μας συμπονέσουν, θα
μας υποστηρίξουν και εν τέλει ίσως να
καταφέρουμε να δικαιωθούμε; 

Η Συρία, η Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγα-
νιστάν κατέρρευσαν και ουδείς προσέ-
τρεξε να βοηθήσει τους κατατρεγμέ-
νους, εξαθλιωμένους και πρόσφυγες αν-
θρώπους να συλλέξουν τα απομεινάρια
της ζωής τους στα ερείπια της άλλοτε
ακμάζουσας πολιτισμικά αγαπημένης
τους γης.  Η σφαγή των Αρμενίων έγι-
νε το 1915 και κανείς Αρμένιος δεν την
άφησε να προσλαμβάνεται επιδερμικά,
πόσο μάλλον να ξεχαστεί. Εκατό χρό-
νια μετά η αναγνώριση της γενοκτονίας
αποτελεί μια μορφή δικαίωσης για τους

αγώνες του έθνους τους. Αυτό έγινε για-
τί οι άνθρωποι δεν λησμόνησαν και δεν
επέτρεψαν στους άλλους να αμφισβη-
τήσουν τον αγώνα τους, να εκφυλίσουν
τα ιδανικά τους, να τους προσανατολί-
σουν προς τα εύκολα με υποσχέσεις και
ιστορικώς επιπόλαια οράματα αιθερο-
βαμόνων πρακτορίσκων.

Και για να είμαστε και ακριβείς, έχει
αναρωτηθεί κανείς πόσοι από τους βου-
λευτές, τους υπουργούς, τους θεσμικούς
παράγοντες γνωρίζουν πραγματικά την
ιστορία τούτου του τόπου; Γιατί αν
υποθέσουμε ότι την γνωρίζουν, τότε αυ-
τό που λαμβάνει χώρα με την υποστή-
ριξη, την σιωπηρή τους συναίνεση ή και
ανοχή, δεν ορίζεται ως φαιδρώς ανα-
φέρθηκε επανειλημμένως από τους
«πραγματιστές» πολιτικούς μας ταγούς
ως «ρεαλισμός», αλλά ως μειοδοτική
προδοσία!

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς το γε-
γονός πως ένα κράτος που δέχθηκε ει-
σβολή και κατέχεται παρανόμως το
έδαφός του, το οποίο –ειρήσθω εν πα-
ρωδώ- είναι τμήμα του ευρωπαϊκού
εδάφους, δεν πράττει τίποτα πέραν του
να ανακυκλώνει τα ξύλινα επιχειρήμα-
τα του παρελθόντος και να τείνει ευή-
κοα ώτα στις παραινέσεις των διεθνών
διπλωματών που έρχονται, βλέπουν και
αποχωρούν. Αυτή την φορά όμως, με
την πολιτισμική αλλοτρίωση που επέρ-
χεται, μάλλον δεν θα αποχωρήσουν απο-
χαιρετώντας μας με ένα όνειρο, που ευ-
ελπιστούν να πραγματωθεί, αλλά θα
έχουν έρθει, θα έχουν δει, θα έχουν μο-
χλεύσει, θα έχουν σαγηνεύσει με τα υψί-
φωνα «θα» μιας οικονομικά συμφέ-
ρουσας επανένωσης (καινοφανής μειο-
δοτικός όρος ή διπλωματική διατύπω-
ση για τον παράνομο και βίαιο διαμε-
λισμό της πατρίδας μας), θα έχουν εξα-
γοράσει την ελπίδα και τον καημό για
τις ανέμελες αναμνήσεις των παιδικών
μας χρόνων με το υψηλότερο τίμημα,
αυτό της εθελουσίας αποποίησης των
δικαιωμάτων, των ελευθεριών, του μέλ-
λοντος των παιδιών μας, της ελληνικής
μας ταυτότητας,  θα έχουν εξέλθει νι-
κηφόρα στις όποιες στοχεύσεις τους και
θα αποχωρήσουν, αφήνοντας την δια-
χείριση των πολιτικών τους εγκλημά-
των στα πολιτισμικά εκφυλισμένα υβρί-
δια και στους ευτραφείς ιθαγενείς του
«κυπριακού έθνους», του μοναδικού
ρατσιστικά δομημένου κράτους του
21ου αιώνα. 

Οι ευτραφείς ιθαγενείς του «Κυπριακού Έθνους»!

Είδα τη φοϊτσιάρικη, την Ερατώ Κο-
ζάκου Μαρκουλλή μαζί με τη Σούλα
Ζαβού στον Αντένα τζιαι αντελοσσιά-
στηκα. Μιλούσαν για τη γυναικεία πο-
σόστωση στην πολιτική ζωή και τα πο-
λιτικά και άλλα αξιώματα και αμέσως
έγινα γυναικοφοβικός. Να μια και-
νούργια λέξη. Θαυμάστε την. Γιατί σκέ-
φτηκα πρέπει να υπάρχει γυναικεία πο-
σόστωση; Δηλαδή, αν μια γυναίκα εί-
ναι ηλίθια, γιατί να πάρει τη θέση αυ-
τή και όχι ο άντρα που τη διεκδικεί; Ή
το αντίστροφο; Γιατί να είναι π.χ. 30%
γυναίκες στη βουλή, αν π.χ. μπορούν
να εκλεγούν 55%; Νοείται ότι τώρα τα
πράγματα δεν είναι υπέρ των γυναι-
κών, αλλά οι γυναίκες δεν θα κερδίσουν
τον μισό ουρανό μέσα σε μια νύχτα.
Έτσι κι αλλιώς, τίποτε το καλό δεν ση-
μαίνει αν βρεθούν σε θέσεις-κλειδιά γυ-
ναίκες. Εκτός αν είναι καλές και ικανές
γυναίκες και όχι Ερατωούδες. Αυτή η
λογική που θέλει τις γυναίκες να βρί-
σκονται ισότιμα με τους άντρες παντού
είναι ρατσιστική. Οι γυναίκες μπορούν
να τα κάνουν σκατά ισάξια με τους
άντρες, δεν χωράει καμιά αμφιβολία.
Άρα, το πρόβλημα δεν είναι η ποσό-

στωση. Οι άντρες δεν μπορούν να γεν-
νήσουν παιδιά, ούτε να τα θηλάσουν.
Ας το λάβουν υπόψη τους και αυτό οι
γυναίκες που θέλουν ισότητα στη σκλα-
βιά. Είναι όμως οι γυναίκες και ομο-
φοβικές, άλλη μια ωραία καινούργια
λέξη. Θέλουν ποσόστωση για τις γυ-
ναίκες μόνο και όχι και για τους ΛΟΑΤ
και τους ΛΟΑΤΕ. Γιατί, δηλαδή, να μην
δικαιούνται ποσόστωση και οι ομοφυ-
λόφιλοι και οι αμφισεξουαλικοί και οι
τρανσέξουαλ και οι λεσβίες; Μάλιστα,
οι λεσβίες πρέπει να έχουν υψηλότεροι
ποσόστωση μιας και είναι ταυτοχρόνως
και γυναίκες και είναι και ομοφυλόφι-
λες. Τώρα, θα διερωτάστε τι είναι οι
ΛΟΑΤΕ...

ΛΟΑΤΕ
Όταν κάποιος  πει «ρε κουμπάρε τι

σας ΛΟΑΤΕ η μιτσιά» τζιαι ο άλλος
ποΛΟΑΤΕ τζιαι λαλεί «πρόσεχε εν κό-
ρη του» δεν σημαίνει πως η συγκεκρι-
μένη παρέα αποτελείται από γκέυ τζι-
αι λεσβίες. 

Η λέξη ΛΟΑΤΕ δεν προέρχεται από
τη διάλεκτό μας «λοάτε, πολοάτε,
κ.ο.κ.», αλλά είναι μια νέα λέξη την
οποία έχει δημιουργήσει ο φίλτατος
Σάββας Παύλου, για να μας υπενθυμί-
ζει ποιοι είναι οι καταπιεσμένοι σε αυ-
τόν τον τόπο. Εάν είναι οι λεσβίες, οι
ομοφυλόφιλοι, οι αμφισεξουαλικοί και
οι τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) τότε πιο κα-
ταπιεσμένοι είναι οι Έλληνες (ΛΟΑΤΕ)
που τυγχάνει να είναι και η πλειοψη-
φία του λαού. Δηλαδή, έχουν δικαιώ-
ματα στην ποσόστωση και οι
ΕΛΛΗΝΕΣ, οπότε καλύτερα να εξα-
φανιστούν όλα τα ππουστούθκια, δε-
ξιά και αριστερά, από τη Βουλή, τα
Υπουργεία και τη Δημόσια Υπηρεσία
και να δώσουν τη θέση τους στους
Έλληνες. 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΚΕΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ 
ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ

ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΛΕΒΕΝΤΕΣ

- Θκιάολε! Εγώ επούτσησά την!
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Τέτοια ήταν η συγκίνηση των Αναστασιάδη – Ακκι-
ντζί στη Λεμεσό, στην παράσταση του έργου
ΠΟΝΕΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΛΗΓΩΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΤΟΥΡΚΟΙ, που οι γάροι οι δικοί μας δηλαδή κυβερ-
νητικοί παράγοντες, καλλιτέχνες και γλείφτες της εξου-
σίας μούνταραν αμέσως να προτείνουν το έργο αυτό
να πάει σε όλα μας τα σχολεία, σαν να είναι ένα κλα-
σικό θεατρικό έργο. Τα παπαγαλάκια των εφημερίδων
και των ΜΜΕ, όπως και τα λεγόμενα σόσιαλ μίντια,
μας τα έχουν πρήξει με αυτό το έργο. Εμείς πιστοί
στις παραδόσεις της ελληνοτουρκικής λαγνείας, προ-
τείνουμε και κάτι άλλο. Να μην μείνουμε μόνο σε αυ-
τή την παράσταση, αλλά να ενθαρρυνθούν όλοι οι Κύ-
πριοι συγγραφείς να γράψουν ελληνοτουρκικά θεα-
τρικά έργα, για να διαπαιδαγωγήσουμε και να ψυ-
χαγωγήσουμε τους λαούς και τους λαγούς μας. Εμείς
προσφέρουμε εντελώς δωρεάν τη δική μας διασκευή
του ROMEO AND JOULIET του μεγάλου Σέξπηγα ή
–προς το κυπριακότερον – Σέξπηα. Να ένα μικρό
απόσπασμα.

Ο ΡΩΜΙΟΣ ΤΖΙΑΙ Η ΑΪΣΙΕ 

ΡΩΜΙΟΣ (φωνάζει δυνατά): Ρα, Αϊσιέ, τάραξε λλίον
κόρη τζι εν σε θωρώ καλά. 
ΑΪΣΙΕ: Πιας τα μματογυάλια που σου έφερα που την
Άγκυρα. 
ΡΩΜΙΟΣ: Α, ναι! Α, τωρά θωρώ σε. Έλα κόρη, δείξε
μου λλίον το πουττίν σου. 
ΑΪΣΙΕ: Εν έσιει τίποτε αν δεν μου κοτσιανιάσεις τα
χωράφκια τζιει κάτω που εν η Αμαθούντα τζιαι τα
απάρτμεντς στη Σωτήρα πλαζ. 
ΡΩΜΙΟΣ: Αφού είπαμεν καΐλα πρώτα τζι ύστερα η
πέρτικα μου εννά ’σιει ό,τι θέλει. Δε βίλλον που ’χω.
ΑΪΣΙΕ: Άμαν έχω που τούτον (δείχνει πράμαν της)
βρίσκω δέκα που τζιείνους. Είντα του Αχμέτ εν πιο με-
γάλος. 
ΡΩΜΙΟΣ: Κιάολε μαύρε, επήες τζιαι με τον Αχμέτ;
Έννεν ο ανιψιός σου ο Ακελικός;
ΑΪΣΙΕ: Ε, και; Γιατί εσύ επήες με τη Σωτηρούλα Χα-
ραλάμπους. 

ΡΩΜΙΟΣ: Εν πελλάρες που λαλείς! Είπα σου επήα
μαζί της σε μιαν κρουαζιέραν στα ελληνικά νησιά. Εν
τζιαι σημαίνει ότι εκάμαμεν το. Ορκίζουμε σου μό-
νον εσέναν αγαπώ τζιαι αν δεν καϊλήσεις εννά στρα-
ωθώ που τον μούτσιον. 

ΑΙΣΙΕ:  Άτε, έλα… που την πίσω πόρτα. Εντάξει.
ΡΩΜΙΟΣ: Έρκουμαι.

ΕΞΩ ΠΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΪΣΙΕ

ΡΩΜΙΟΣ: Κόρη Αϊσιέ, έβκα ρα να σε δω. Βκάλε τη
φάτσαν σου που το παράθυρο να δω τα μάθκια σου
τα δκυο, να δω τζιαι τα βυζιά σου. 
ΟΜΕΡ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΪΣΙΕΣ (εμφανίζεται από παρά-
θυρο): Ρε ξιμαρισμένο γκιαούρη, χέλει εσένα δει βυ-
ζιά Αϊσιέ; Βάλε πρώτα βούκκον βίλλον μου σκατέ-
νο... 
ΡΩΜΙΟΣ: Σόρρυ, θκειε Ομέρ. Εν ήξερα πως ήσουν
μέσα. Άνοιξε μου, παρακαλώ. Έφερα σας πεντέξι κι-
λά αρνί που έσφαξεν ο παπάς μου τζιαι καμιάν δε-
καρκά κιλά λουκάνικα που έκλεψα εγιώ. 
ΟΜΕΡ: Έρκουμαι να τα πίαω να πάω να τα πουλή-
σω στον κουμπάρο Ττοουλή αύριον να βάλει οφτόν
κλέφτικό.  (φεύγει ο πατέρας)

ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΑΪΣΙΕ 

ΑΪΣΙΕ: Εκάμετε πολλά, ρε Ρωμιό, ακόμα τζιαι το Λά-
ρισσα επιάετε πίσω. 
ΡΩΜΙΟΣ: Ίντα, εσείς εν που το 1575 που μας σφάζετε.
ΑΪΣΙΕ: 1571 
ΡΩΜΙΟΣ: Τέλος πάντων, έσιει τόσους αιώνες που μας
σφάζετε, που μας βιάζετε, που μας λεηλατείτε είπα-
μεν σας τίποτε; Πρέπει Αϊσιέ μου να ξεχάσουμεν τα
παλιά τζι εμείς τζι εσείς τζιαι να ζήσουμεν μαζί ευ-
τυχισμένοι. Έλα, κάμνε γλήορα. Ππέσε πας στο κρε-
βάτιν τζιαι γύρισε που την άλλην να κάμουμεν πρω-
κτικόν βιασμόν να μας φύει ο φόος, ολάν. 
ΑΪΣΙΕ: Άτε, εν πειράζει (πέφτει και ο Ρωμιός πέφτει
απάνω της. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα η υπη-
ρέτρια της Αϊσιέ, μια πασιά έποικη που το Ντιαμπα-
κίρ).
ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ: Τάραξε, Αϊσιέ. Εμένα γαμήσει Ρωμιό
τζιαι ύστερα εσούνι.
ΡΩΜΙΟΣ: Κατύσιη μου πάλε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

1) Έχει κρίνει κάποιος ότι το έργο που
είδε ο Αναστασιάδης και ο Ακκιντζί
είναι κατάλληλο για τα παιδιά των
σχολείων μας;
2) Το Υπουργείο Παιδείας έχει απο-
φανθεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι
κατάλληλο για τα παιδιά; Εάν ναι, Κα-
δή παραιτήσου!
3) Οι σκατάες της ΟΕΛΜΕΚ τι έχουν
να πουν ή μιλούν μόνο όταν θέλουν
ριάλια. 
4) Οι σκατάες του ΘΟΚ ανάμεσα σε
αυτούς και ο πολύς κ. Τουμαζής τι

γνώμη έχουν για το έργο και γιατί δεν
παίρνουν θέση;
5) Εάν τελικά το έργο πάει στα σχο-
λεία, ποιο έργο θα πάει; Αυτό της Φαϊ-
ζέ Οζντεμιρτζιλέρ ή η μετάφραση του
πράκτορα του Αναστασιάδη, Κιζιλγι-
ουρέκ, ο οποίος ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ως διά
μαγείας όλες τις αντικατοχικές αιχμές
και δηλώσεις του έργου;   
6) Έλεγξε κανείς επίσημος τη μετά-
φραση του Κιζίλγιουρεκ, ο οποίος εδώ
και τριάντα χρόνια βρίσκεται στις
ελεύθερες περιοχές, για να προωθεί

την υποταγή μας στα τουρκικά στρα-
τεύματα κατοχής;

(πριν 30 χρόνια ήρθε να με δει για να
συζητήσει το κυπριακό μαζί μου. Αφού
του εξήγησα πως η μόνη δίκαιη λύση
είναι η Δημοκρατία, ο καθένας στο σπί-
τι του και στο χωριό του, μια ψήφο
εγώ, μια ο Τ/Κ, κ.λπ., κατέληξα και
στο δικαίωμά μας, ως κυρίαρχου λαού,
να ενωθούμε με την Ελλάδα. Γιατί δεν
δέχεσαι, ήταν η απάντησή του, μια λύ-
ση ομοσπονδίας, όπου Έλληνες και

Τούρκοι θα ζουν μαζί αρμονικά; Εξή-
γησα στον Κιζίλγιουρεκ ότι όλα αυτά
που συζητιούνται οδηγούν σε μια ρα-
τσιστική λύση στην οποία θα υπάρχουν
πολίτες πολλαπλών ειδών, χωρίς κα-
μιά εγγύηση ότι δεν θα είναι ο στρατός
που θα επιβάλλει το όποιο πολίτευμα.
Ως αντιπρόταση τον ρώτησα γιατί να
μην αποδεχτεί τη δική μου λύση και η
απάντηση του ήταν άμεση: «Μα εσείς
είστε οι ηττημένοι», είπε χαμογελώ-
ντας. Τον αποκάλεσα φασίστα και τον
έβγαλα αμέσως έξω από το Αιγαίον.)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΔΟΝ

Οι ατίθασοι νέοι του ΑΚΕΛ φέτος αυτοδιαφημίζονται
ως ανυπότακτοι και ορμώμενοι ως λυσσασμένα σκυλιά
προσπαθούν να μας εκπολιτίσουν με τη γνωστή ομάδα
των Ακελικών τραγουδοποιών, Παπακωνσταντίνου, Μα-
χαιρίτσα, Θηβαίου, κ.λπ. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια.
Τα ίδια ονόματα, τα ίδια τραγούδια, τα ίδια μηνύματα.
Μόνο που οι καλλιτέχνες και τα ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ παραμέ-
νουν, επίσης, τα ίδια με τις ξεροκέφαλες νοοτροπίες, με
τα ίδια ιδεολογήματα, τις ίδιες αυταπάτες και τις ίδιες
ψευδαισθήσεις. Αν η ΕΔΟΝ δεν είχε τον Μαχαιρίτσα και τον
Παπακωνσταντίνου, ίσως σήμερα τα ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ να
άκουγαν Ρουβά και Βανδή. Εδώ που τα λέμε , ίσως να
τους έκανε καλό. 
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Ένας από τους τρόπους που η ΕΔΟΝ διαφημίζει το Φε-
στιβάλ της είναι με αναρτήσεις αφισών πάνω στους στύ-
λους των φώτων της τροχαίας, κάτι που απαγορεύεται αυ-
στηρώς. Απαγορεύεται για όλους, πλην της ΕΔΟΝ φυσικά,
που δεν εμπίπτει στις οργανώσεις που είναι υπόχρεες να
τηρούν τους νόμους. Εδώ και μία εικοσαετία αναρτούν
αφίσες τους σε χαρτόνια πάνω στους στύλους χωρίς ΠΟΤΕ
η αστυνομία να τους ενοχλήσει. Καταγγέλλουμε και την
ΕΔΟΝ και την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ της, η οποία έλαβε γνώση του
συμβάντος και δεν έκανε απολύτως τίποτα. 

Σύντομα, όταν το απαιτήσουν οι καιροί, θα βάλω κι εγώ
αφίσες πάνω στους στύλους. Αν δεν τις κατεβάσει η ΕΔΟΝ,
θα το κάνει σίγουρα η αστυνομία μας, η οποία δεν σηκώ-
νει μύγα στο σπαθί της, όταν οι παρανομούντες είναι εξω-
κομματικοί. 

Με αυτόν τον τίτλο δεν υπονοώ ότι ο Αντρέας Μαυρο-
μάτης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι αρχίδια, αλλά
απλώς λέω ότι θα ήταν ευχάριστο αν αναμεταξύ τους εί-
χαν δύο αρχίδια για να έλεγαν του Αναστασιάδη «Ασσι-
χτίρ! Εμείς δεν θα γίνουμε γενίτσαροι».

ΔΥΟ ΑΡΧΙΔΙΑ 
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Πήρα ένα μήνυμα από τους φίλους της
Κάνναβης, άκου τώρα όνομα... Φίλοι της
Κάνναβης. Αντί να παραδεχτούν πως
είναι φίλοι της μαστούρας και να τους
υποστηρίξουμε κι εμείς, για να διακι-
νούνται ελεύθερα και να μαστουρώνουν
πού και πού, χρησιμοποιούν αυτό τον
βαρύγδουπο τίτλο για να μας παρα-
πλανήσουν. 

Στο μήνυμά τους αναφέρονται και σε
θρησκευτικούς λόγους που υπάρχουν,
ώστε να σταματήσει η δίωξη των μα-
στούρηδων. Πάντως, εγώ δεν ξέρω αν
η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ έχει σχέσεις με τη μα-
ριχουάνα ή μας επιβάλλει τη χρήση της
κάνναβης. Εκτός, φυσικά, αν τα παιδιά
έχουν συγχύσει το τραγούδι του Τσι-
τσάνη Η λιτανεία ή το άλλο της μόδας
τραγούδι με τίτλο Η προσευχή του μά-
γκα, όπου και στα δύο το θέμα είναι η
χρήση της απαγορευμένης ουσίας μέσα
στην εκκλησία από αγγέλους, κ.λπ. Τρα-
γούδια είναι, φίλοι, τίποτε άλλο. Εκφρά-
ζουν μια μικρή μερίδα Χριστιανών
Ορθόδοξων που τους άρεσε να μα-
στουρώνουν πού και πού. Τίποτα πα-
ραπάνω... εκτός φυσικά και αν έχετε
υιοθετήσει ως φίλοι της Κάνναβης άλλη
θρησκεία μιας και η Ορθοδοξία φακκά
σας στα τζιέρατα.

ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΙΚΟΥΣ ΣΑΣ (ΔΗΣΑΚΕΛ)

- Ττουπι ονοτ ττουπι ρε Αναστασιάδη!

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
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ΣΧΟΛΙΑ l ΣΧΟΛΙΑ

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΙ

Τι μανία αυτοί οι πολιτικοί μας; Είδα στην τηλεό-
ραση, με αφορμή την επίσκεψη Αναστασιάδη στο
Ισραήλ, όλους ντυμένους με τα κοστούμια τους και
όλοι φέροντας στο πέτο του σακακιού τους μια καρ-
φίτσα. Ο Αναστασιάδης είχε την Κύπρο (αν είναι δυ-
νατόν να τον συγχύσει κανείς για Ευρωπαίο!), ο Τζιω-
νής του Παπαδόπουλου είχε μια καρφίτσα με το σή-
μα της Ευρώπης – αν είδα καλά –  και ο Λακκοτρύ-
πης είχε στο πέτο του το σήμα των ΡΟΤΑΡΥ – πάλι
αν είδα καλά. Φαίνεται ότι οι πολιτικοί φοβούνται
ότι χωρίς τη σηματοδότηση δεν θα τους αναγνωρίζει
κανείς. 

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΡΕΙ 
ΟΥΤΕ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥΣ 

Μπορεί να μην τους ξέρει ούτε η μάνα τους, αλλά
οι ποδοσφαιριστές των νήσων ΦΕΡΟΕ ξέρουν πολύ
καλά να καλαφατούν τους Έλληνες. Δεν φτάνει που
μας ξεφτίλισαν στην Αθήνα, το έκαναν ξανά στα νη-
σιά τους. Προσωπικά είμαι με τους περήφανους ψα-
ράδες των νήσων Φερόε, έτσι για να προβληματιστούν
κάποιοι για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ελληνι-
κό ποδόσφαιρο και όχι μπάχαλο, όπως έχουμε τώρα.
Πρώτο βήμα είναι να διωχθούν οι κοινοτικοί και οι
μαύροι από όλες τις ελληνικές ομάδες. Τα άλλα βή-
ματα, ας τα σκεφτείτε εσείς, οι φούρποι. 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΜΠΟΥ 

Στο πρόσφατο εθνικό συμβούλιο ο Αναστασιάδης
παρακάλεσε όλους να μην πουν τίποτε για την Αμμό-
χωστο, διότι είναι ευαίσθητο ζήτημα. Ζήτησε ο Ανα-
στασιάδης από τον Ακκιντζί την έναρξη των συνομι-
λιών για την Αμμόχωστο και ο Ακκιντζί απάντησε ότι
πρέπει να αναγνωρίσουμε το αεροδρόμιο της Τύμπου
και μετά να δούμε τι θα γίνει με την Αμμόχωστο. Δεν
είναι μόνο ο Αναστασιάδης που μας πιάνει τον κώλο,
αλλά και ο καλός Ακκιντζί. 

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ 
ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Περίεργη αυτή η φωτιά στην Αμμόχωστο. Ο Ακκι-
ντζί, ο οποίος παρουσιάζεται σαν από από μηχανής
Θεός, που θα σώσει την Κύπρο μας και θα μας δώ-
σει πίσω τα κατεχόμενά μας, ούτε δύο πυροσβεστικά
οχήματα δεν μας άφησε να στείλουμε για να σώσου-
με τις περιουσίες μας. Καλός Τούρκος ο καμένος
Τούρκος, που λέει και μια κινέζικη παροιμία. 

ΠΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Το ΠΡΙΟ άρχισε και αλωνίζει ξανά, όχι ότι σταμά-
τησε ποτέ, όμως τώρα είναι στις δόξες του, προσπα-
θώντας να βοηθήσει όσο μπορεί για να βρεθεί η πο-
λυπόθητη λύση της διάλυσης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Το ΠΡΙΟ τώρα συνεργάζεται με το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας των κυρίων Περιστιάνη-Ατταλίδη.
Τυχαίο; Δεν νομίζω!

ΑΛΛ ΝΤΟΚΣ ΟΥΑΝ ΤΖΕΝΕΡΕΗΣΙΟΝ

Ούλλοι σσιύλλοι μια γενιά, λέει ο λαός μας και κά-
τι ξέρει αυτός ο λαός. Δεν μας έφτανε το σπίτι της συ-
νεργασίας και το ίδρυμα της Σεβέρη, τώρα προστέθηκε
και το δικοινοτικό καφέ του Ιωάννου, πέραν των Πα-
νεπιστημίων μας, που έγιναν άντρο της τουρκικής
προπαγάνδας. Μαζί με τα προγράμματα του ΡΙΚ
ΒΙΖ-ΕΜΕΙΣ και ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΥΡΑΝΟ, όλα
αυτά τα πρακτορεία κινητοποιούνται για να διαλύσουν
την Κυπριακή Δημοκρατία και να μας επιβάλουν το
απαρτχάιντ της ΔΔΟ. Πιο πολλά για τα πρακτορεία
και τους γενίτσαρους καθηγητές στα πανεπιστήμιά
μας σε επόμενα τεύχη του ΟΝΑΓΡΟΥ. Προς το παρόν,
μην ξεχνάτε: ALL DOGS ONE GENERATION. 

Κυρία Ευανθία, 
Είμαι μια δυστυχισμένη μητέρα. ,
Ο γιος μου, με το συμπάθιο, εν
Ακελικός. Όπου πάει η ΕΔΟΝ
βουρά την που πίσω. Εχτές έκα-
μα του παρατήρηση που εννά πά-
ει να δει τον Μαχαιρίτσα και τον
Θηβαίο για δέκατη όγδοη φορά.
Εν τους εβαρέθηκες, είπα του τζι-
αι τι μου είπεν, κυρία Ευανθία;
Βαρκέται ο ππούστιης να γαμή-
σει; Αν το μάθει ο τζιύρης του κα-
τύσιη μας τζιαι τους θκυο. Εννά
μας ισκοτώσει, κυρία Ευανθία.
Πέρσι επροειδοποίησεν με. Λαλεί
μου «εν με πειράζει αν θέλει ας
γίνει βουλευτής τζιαι κλέφτης, ας
γίνει τραβεστί στο ράουντ-απά-
ουτ του ΟΧΙ, ας παντρευτεί τζι-
αι Τουρκοκύπριο τζιαι ας βάλει
κουμπάρον του τον σσιύλλον της
κυρίας Αντρούλλας, αλλά αν μου
ξαναφέρει έσσω μας φίλον του
που εν τζιαι τζιείνος Ακελικός, εν
ιξέρω ίνταμπου να κάμω». Δυ-
στυχώς, έφερεν μας καινούργιον
φίλον τζιαι δυστυχώς εν Ακελικός
τζιαι εν ιξέρω πώς να το χειριστώ,
κυρία Ευανθία μου. Βοήθα πα-
ρακαλώ.

Α.Κ. Αγλαντζιά 

❧

Κυρία μου,
Όντως είσαι σε δύσκολη θέση μιας
και ο άντρας σου φαίνεται άν-
θρωπος με αρχές. Το σύνδρομο

του αντιακελισμού είναι ένα από
τα πιο υγιή σύνδρομα στο νησί
μας και πρέπει να είσαι περήφα-
νη που ο σύζυγος σου είναι ένα
κλασικό παράδειγμα. Όμως, έχω
την εντύπωση ότι ο σύζυγός σας
δεν είναι ένας ώριμος και συνεπής
αντιακελικός μιας και δεν τον
ενοχλούν ούτε τα ππουστούθκια,
ούτε τα τουρκούθκια, μάλλον κα-
νένας φλούφλης αντιακελικός θα
είναι ο σύζυγός σου, οπότε μην
φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σας
σκοτώσει. Αν όμως σε σπάσει στο
ξύλο, ξαναγράψε μου. Έχω ξα-
ναπέσει έξω στις προβλέψεις μου. 

❧

Κυρία Ευανθία,
Εχτές εις τον καβενέ του συνοι-
κισμού έκαμα έναν καβκάν με
έναν άλλον πρόσφυγα, επειδή εί-
πεν ότι εν φούμαρα που λαλεί ο
Αναστασιάδης ότι εννά κάμουμεν
ούλλοι την πάζαν μας με την λύ-
σην.  Επροσπάθησα να του εξη-
γήσω πως οι Αμερικάνοι τζιαι οι
Εγγλέζοι, αλλά τζιαι οι Ευρωπαί-
οι εννά σιενώσουν πολλά ριάλια,
άμα λυθεί το κυπριακό. Αλλά τζι-
είνος τον χαβάν του. Μάλιστα
αποκάλεσεν με τζιαι κορόιδον.
Εγιώ είπα τα ριάλια εννά τα πιάω
τζιαι ό,τι θέλεις πε. «Εν βίλλον
που εννά πιάεις», είπεν μου τζι
εγώ ενευρίασα τζι έφυα να πάω
σπίτιν μου. Στον δρόμον επέρασα

που το σπίτι του, άνοιξα την πόρ-
τα τζι η κυρία του έπινε τον κα-
φέν της μπροστά στην τηλεόρα-
ση. Εκατέβασα το παττελόνι μου,
κυρία Ευανθία τζιαι έδειξα της τον
βίλλον μου. Τζιείνη, άλλη χαντή,
εβούρησεν στον καβενέ τζιαι εί-
πεν το του αντρός της τζιαι ο
άντρας της, αντί να πάει να τον
σκοτώσει ή να ζητήσει εξηγήσεις,
λαλεί της γεναίκας του «σιγά το
πράμαν». Επρόσβαλεν με, κυρία
Ευανθία, διότι το πράμαν μου ξέ-
ρουν το αρκετές προσφυγοπού-
λες στον συνοικισμό, έννεν της
αντροπής. Λαλείς να πάω νύχτα
τζιαι να βκάλω τα δεντρούθκια
που εφύτεψεν γυρώ που το σπίτι
του;

Ν.Π.
Συνοικισμός Στροβόλου

Αγαπητέ μου φίλε, 
Αυτό δεν είναι σωστό. Τι σου
’φταιξαν τα δεντράκια; Καλύτε-
ρα όταν θα είναι στον καφενέ πή-
γαινε και κάνε σεξ με την σύζυ-
γό του και δώσε της και 1000 ευ-
ρώ. Όταν μαθευτεί και ο σύζυγός
της σου πει «καλά να την γαμή-
σεις καταλαβαίνω το έτσι χάλιν
που εν η γεναίκα σου, αλλά τα
ριάλια πού τα βρήκες;» εσύ θα
απαντήσεις ότι σου έδωσαν μια
μικρή προκαταβολή οι Αμερικά-
νοι. Αυτό θα τον εξοργίσει και θα
νιώθεις κι εσύ δικαιωμένος. 

Η κυρία Ευανθία σάς συμβουλεύει...

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΑΤ

Έχει πλάκα και ο κατά τ’ άλλα συμπαθητικός μαιτρ του κυ-
πριακού λαϊφστάιλ, Σταύρος Χριστοδούλου. Στο τελευταίο του
άρθρο ζητά συγνώμη από τον Τορναρίτη γιατί, όπως λέει, παρα-
ποίησε τα λεγόμενά του και έβγαλε αυθαίρετο συμπέρασμα πως ο
βαρύγδουπος βουλευτής του ΔΗΣΥ ΔΕΝ είναι υπέρ των ΛΟΑΤ,
ενώ η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Όντως ο Τορναρίτης εί-
ναι υπέρ των ΛΟΑΤ, όπως είναι υπέρ όλων των θεσμών, ιδεολογιών
και ιδεοληψιών που θέλουν τον άνθρωπο σκλάβο εθνικά, κοινωνι-
κά, σεξουαλικά και πολιτιστικά. Απόδειξη η εμμονή του υπέρ του
καπιταλισμού, των Τούρκων, της Τρόικας, των αποικιοκρατών,
κ.λπ., κ.λπ. Ο Χριστοδούλου απολογείται στον Τορναρίτη ωσάν
και το κριτήριο για το ποιος είναι προοδευτικός ή σωστός άνθρω-
πος είναι αν είναι υπέρ της Πορείας Περηφάνιας των ΛΟΑΤ και όχι
αν παλεύει για την απελευθέρωση των ανθρώπων. Πήγε ο Τορνα-
ρίτης στην χαζοχαρούμενη πορεία περηφάνιας, η οποία μάλιστα
γελοιοποιεί και υποσκάπτει τον απελευθερωτικό αγώνα των ομο-
φυλοφίλων και σε λίγο οι ΛΟΑΤ θα του δώσουν και βραβείο. Και
αυτού και των υπόλοιπων πολιτικών προσωπικοτήτων τύπου Στέλ-
λας Κυριακίδου, Γ. Βασιλείου, Κουρσουμπά, κ.λπ. αντί να τους
πουν «ασσιχτίρ από ‘δω, κλέφτες και απατεώνες. Δεκανίκια ενός
συστήματος που θέλει όλους τους ανθρώπους παγκοσμιοποιημένα
ανθρωπάρια τυφλά, στραβά, καταναλωτές των σκουπιδιών που
προσφέρει ο άγιος καπιταλισμός». Ούτε οι ΛΟΑΤ ούτε ο Χριστο-
δούλου μπορούν να αρθρώσουν έναν τέτοιο λόγο. Γι’ αυτό κι εμείς
επιμένουμε να είμαστε εναντίον των ππουστουθκιών που είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος και παραμένουμε αλλη-
λέγγυοι σε όλους τους καταπιεσμένους ανθρώπους, ακόμα και τους
ππούστηες. 

ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΑΕΡΑΣ

Τα Ακελικά παπαγαλάκια βγήκαν στον αέρα τον τελευταίο και-
ρό και, με αφορμή το τελευταίο τους συνέδριο, μίλησαν για τον
αέρα ανανέωσης που πνέει σαν τα μελτέμια στο ΑΚΕΛ. Άλλαξαν,
λένε, 50% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, άλλαξε και ο τρό-
πος ψηφισμάτων των ηγετικών στελεχών. Έγινε το κόμμα τόσο
υπέρ της διαφάνειας που, κοιτάζοντας τον Άντρο Κυπριανού, βλέ-
πεις ανάμεσα στα έντερα του θώρακά του, το στομάχι του και τη
σπλήνα του τον Δημήτρη Χριστόφια. Αυτή είναι διαφάνεια. Όχι
παίξε-γέλασε!

Πήγε και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο συνέδριο της ανανέωσης
και ο Άντρος δεν άντεξε. Κατέβασε το παττελόνι του και του έκλα-
σε πεντέξι ανανεωτικούς πόρτους, απ’ αυτούς που δεν ακούς αλ-
λά τους μυρίζεσαι. Τόση ήταν η ανανέωση που τους έχεσε κιόλας,
ενώ τα ανανεωμένα Ακελικούθκια τον χειροκροτούσαν ρυθμικά. 

Μην ακούτε, λοιπόν, βλακείες. Η ανανέωση του ΑΚΕΛ θα υπάρ-
ξει όταν το κόμμα φτάσει στο 2.9% και δεν μπει στη βουλή – εν-
νοούμε την κάτω βουλή των κάτων Κυπρίων. 

Δεν ξέρω αν το προσέξατε κι
εσείς, αλλά εγώ τον είδα τον μπα-
γάσα να φιγουράρει δίπλα από τον
Αναστασιάδη και τον Ακκιντζί στην
περιβόητη θεατρική παράσταση του
Ριάλτο Λεμεσού. Μιλώ, φυσικά, για
το λέσιην, τον Κίκην Καζαμίαν,
έναν από τους πρωτεργάτες της οι-
κονομικής μας κατάρρευσης, ο
οποίος κατάφερε και γλίστρησε σαν
χέλι και σχεδόν όλοι τον ξεχάσα-
με. Εμείς ΔΕΝ ξεχνάμε, διότι κάτι
τέτοια υποτιθέμενα μοντέρνα αστε-
ράκια του ΑΚΕΛ δεν μας ξεγελούν.
Όσο πιο μοντέρνοι οι Ακελικοί, τό-
σο πιο επικίνδυνοι είναι. Εξαιρού-
νται, φυσικά, ο Χριστόφιας και ο
Κυπριανού. Για να κάνει εμφανί-
σεις ο Καζαμίας σημαίνει πως κά-
τι ετοιμάζει ή πως προσδοκά να εί-
ναι υποψήφιος για Πρόεδρος. Την
έχει, όμως, πουτσίσει, διότι την υπο-
ψηφιότητα την έχει στο σουτιέν της
η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή. Πα-
ρεμπιπτόντως, θα ήθελα να ξέρω
ποιος τον διόρισε ή ψήφισε Πρόε-
δρο του ΔΣ του Ριάλτο. Ξυπνάτε,
ρε Λεμεσιανοί, μην σας πιάνουν κο-
ρόιδα οι κλέφτες και απατεώνες. 

ΓΑΑΡΟΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

ΔΙΠΛΑΡΕ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΜΠΑΖΑ ΣΟΥ! ΑΙΣΧΡΕ!



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Για να του πιάννουν
τον κώλο οι Τουρκο-
κύπριοι τζιαι να μεν 
το καταλαβαίνει!

ΔΕΝ ΠΑΩ ΠΟΥΘΕΝΑ

ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΩ!

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Ρε γάαροι Κυπραίοι,
για τες διακοπές σας,
Ελλάδα και Κύπρο

μόνο!

Ρε Σαββάκη, 
γιατί λαλούσιν ότι 
ο Πρόεδρός μας 
εν αλκοολικός;

Ήμουνα κι εγώ λεσβία,
ώσπου μια μέρα εντελώς

τυχαία σκόνταψα και έπε-
σα πάνω σ’ ένα πέος.

Έκτοτε είμαι μια χαρά και
ούτε πάω στα κατεχόμενα

πια. 

Ήμουνα 
κι εγώ γκέυ ώσπου μια 
μέρα με ’βαλε στον ίσιο

(στρέιτ) δρόμο μια ανηψιά μου
που ήρθε απ’ το Λονδίνο δια-

κοπές στο νησί μας. Χώρισα με
τον Αχμέτ και τώρα στο Σαου-
θάμπτον που σπουδάζω έχω
σαν μότο «σαν το πουττίν εν

έσιει μεν ακούετε 
πελλάρες». 

Γ Α Ο Υ Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
Μια νέα στήλη   προσφορά

στους αναγνώστες μας, που
δεν έχουν την ώρα και την
τεχνογνωσία να δημιουργή-
σουν νέους «γάαρους». Με
λίγα χρήματα μόνο θα μπο-
ρείτε να στέλνετε μια φωτο-
γραφία προσφιλούς σας αν-
θρώπου ή και εχθρού σας
που θα θέλατε να γαουρο-
ποιήσετε. Έτσι κάνετε κι
εσείς την πλάκα σας κι εμείς
ενισχύουμε το ταμείο μας
στον αγώνα κατά του Ανα-
στασιάδη. Σε αυτό το τεύ-
χος για μόνο 50 ευρώ φιλο-
ξενούμε τον συνεργάτη και
φίλο μας (φίλτατα τα χρή-
ματα), Ντίνο Μιτσίδη, της
γνωστής εταιρείας παραγω-
γής μακαρουνιών και αλευ-
ριών. Όλα αυτά έγιναν χάρη
στη γενναιόδωρη εισφορά
του Μελή Πίττα. Τον ευχα-
ριστούμε εκ βάθους καρδίας. 


