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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ρε Σαββάκη, είπα

σου το εκατό φορές,
καλός Τούρκος, 

ο νεκρός Τούρκος!

Ο Αναστασιάδης με βοηθόν του τον Χριστόφια κάνουν εξάσκηση στο κόψιμο του
ομφάλιου λώρου πάνω σ’ ένα μωρό για να προετοιμαστούν να κόψουν τον ομ-
φάλιο λώρο της μητέρας τους. Δίπλα, το μωρό μόλις αντίκρυσε τους δυο butchers
του κυπριακού ελληνισμού.  

Εμείναμε σίξυλοι με τις δηλώσεις
Αναστασιάδη. Πάει και κλαίει στα
μνημόσυνα των ηρώων που αγωνί-
στηκαν για την Ελλάδα και την Ένω-
ση και από την άλλη εξισώνει την
Ελλάδα και την Τουρκία ως μητέρες
πατρίδες της Κύπρου! Δηλαδή μας εί-
πε ο γάρος πως η τρισχιλιετής ελλη-
νική ιστορία ταυτίζεται με την οθω-
μανική υποδούλωση και τον εξαν-
δραποδισμό της Κύπρου των 300
ετών που προηγήθηκαν του βρετανι-
κού ζυγού (1571 – 1878) και την σα-
ραντάχρονη κατοχή της βόρειας πε-
ριοχής της Κύπρου από την Τουρκία,
τους αγνοούμενους, τους βιασμούς,
τις εκτελέσεις αθώων από το επίσημο
τουρκικό κράτος και τον τουρκικό
στρατό. 

Όλα αυτά χάριν μιας εξαιρετικά επι-
κίνδυνης και απειλητικής για το μέλ-
λον του τόπου συμφωνίας παράδοσης
που προετοιμάζουν οι διεθνείς πά-
τρωνες με τους χαμηλόβαθμους αξιω-
ματούχους τους. Δεν γνωρίζουμε βέ-
βαια εάν και η Τουρκία έχει συναινέ-
σει στις ελάχιστες προσδοκώμενες,
ούτω καλούμενες παραχωρήσεις ενός
σχεδίου κατά πολύ χειροτέρου από
το κατάπτυστο Σχέδιο Αννάν του
2004. Δηλαδή μόνος του τα λέει, μό-

νος του τα οραματίζεται και σε εμάς
θα μας την κάτσει! 

Η δήλωση του ηγετικού μας γαδά-
ρου συνιστά την επίσημη αποδοχή της
επερχόμενης υπαγωγής της Κύπρου
σε τουρκικό προτεκτοράτο. Για να κα-
ταλάβουμε τι συμβαίνει και τι μεγα-
λοστομία εσιώνωσε ο εθνικός Ορέστης
Μακρής πρέπει να δούμε τι κρύβεται
πίσω από τα γράμματα, δηλαδή τι
ήθελε να μας πει ο ποιητής. Αυτό που
προοιωνίζεται είναι πως κατά τον
πρώτο γάρο της Κύπρου, εμείς όλοι
οι Έλληνες της Κύπρου και όλοι οι
ήρωες μας που θυσιάστηκαν για την
ελευθερία τούτου του τόπου και οδη-
γήθηκαν στην αγχόνη των Εγγλέζων,
θα πρέπει να απομακρύνουμε από την
ζωή μας και την ταυτότητά μας τις
«μητέρες πατρίδες», φτιάχνοντας μια
νέα εθνική ταυτότητα ξαφνικά, η οποία
φυτρώνει από το 2015, διότι έτσι το
ανακοίνωσε διά βοής ο ηγήτορας Ανα-
στασιάδης. 

Αυτή η νέα εθνική ταυτότητα θα εί-
ναι απαλλαγμένη από τις εθνικές μας
καταγωγές και για να μπορέσει να δέ-
σει η οικοδόμηση του νέου «ανθρω-
ποτύπου Κυπραίου», του λεγόμενου
«ανθρωποκύπριου», που κατά τα άλ-
λα δεν θα είναι τίποτα ως πνευματι-

κή υπόσταση και ως πολιτισμός, αλλά
θα είναι ένα περίεργο πράγμα που θα
το αποκαλούν «Κύπριο», θα πρέπει
να αποκόψει από πάνω του την ελλη-
νική του ιστορία, τις μνήμες, τις αξίες
και να εκφυλίσει την εθνική του υπό-
σταση.

Αυτό το όραμα του Προέδρου μας
για να φτιάξει τον νέο τύπο ανθρώ-
που στην Κύπρο, που δεν έχει ούτε
παρελθόν, ούτε ταυτότητα και επομέ-
νως δεν έχει μέλλον, αλλά έχει ένα
στιγμιαίο παρόν, αυτό του κλωνοποι-
ημένου ζώου, αυτή την αποστολή σε
διατεταγμένη υπηρεσία του Προέδρου
μας πρέπει να την σεβαστούμε και να
την ακολουθήσουμε! Μόνο που αυτό
που θα μας συμβεί είναι πως στο τέ-
λος θα τουρτζιέψουμε! Μήπως δεν
λαμβάνει υπόψη του ο Πρόεδρός μας,
ότι εφόσον απομακρύνει την ελληνι-
κότητα της Κύπρου από το νησί, θα
του μείνει ο τουρκισμός και οι Τούρ-
κοι που θα μας εκτοπίσουν από την
πατρίδα μας; Δηλαδή, εάν απομα-
κρυνθεί η Ελλάδα από την Κύπρο ως
ελληνικότητα και ως ταυτότητα, μένει
η Τουρκία, η οποία είναι δίπλα και εί-
ναι παρούσα με όλα τα μέσα. Εάν δεν
αντισταθούμε σε αυτή την επιβουλή,
η απειλή είναι άμεση και ενεργός. Δεν

πρόκειται να γίνουμε Κυπραίοι, θα γί-
νουμε Τούρκοι! Ο μοιραίος δηλαδή τε-
λευταίος Κυπραίος γάρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας θα αφήσει να
επαναληφθεί το προηγούμενο της Αλε-
ξανδρέττας στην ελληνική Κύπρο μας.  

Ο άνθρωπος στην βιασύνη του να
ικανοποιήσει τα κελεύσματα των χα-
μηλόβαθμων διπλωματών του State
Department, που είναι υποταγμένοι με
την βούλα στο τουρκικό λόμπι και για
να τσιμεντώσει το Ναι του 2004, επα-
νέλαβε ως παπαγάλος και μάλιστα
παράφωνος, την άποψη των ξένων που
θέλουν να νομιμοποιήσουν την πα-
ρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο και
ορισμένων δηλωμένων ανθελλήνων (βλ.
Χριστόφιας) ότι η λύση του Κυπρια-
κού περνά από την κυπροποίηση της
Κύπρου και την απαλλαγή της Κύ-
πρου από τις «μητέρες πατρίδες».

Ο άνθρωπος μας έχει αφήσει σίξι-
λους. Έχει πετύχει το ακατόρθωτο, να
οδηγήσει την Κύπρο στα έσχατα όρια
του εθνικού καταποντισμού και να
διατρανώνει την περηφάνια του για
το επερχόμενο κατόρθωμά του: Να με-
τατρέψει την Κύπρο από ελληνική σε
τουρκική.

Ουαί υμίν τοις ηλιθίοις!
Σιερέ Στρινιάρου

Ο ανθρωποκύπριος κλώνος

Άκουσες τον Ακκιντζί,
που θέλει εκ περιτροπής
προεδρία; Μα εν μας 
είπαν πως ο Ακκιντζί 
εν καλός Τούρκος;
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Πιστεύετε πως η Κύπρος πρέπει να κόψει 
τον ομφάλιο λώρο από τη μητέρα πατρίδα;

Όχι. Η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει 
πάρα πολύ για να βρούμε μια λύση

στο κυπριακό. Η μάνα είναι μάνα... Γαμώ την μάναν σου!

Kι εγώ την δικήν του. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα.
…με πολύ μεγάλο πληθυσμό 

και στρατό…

Γαμώ την μητέρα πατρίδα σας
τζιαι σας, τζιαι τες πολιτικές σας!

Σιγά-σιγά ρε Σιζόπουλλε, σταθερο-
ποίησε πρώτα την θέση σου τζιαι

ύστερα άρκεψε τα γαμήσια. 

Εγώ το είπα πρώτος
τζιαι στερα ο Αναστασιάδης!

Όποιος το είπεν πρώτος, να κοπεί η βίλ-
λα του τζιαι όποιος δεύτερος να κοπούν
τα αρτζίθκια του τζιαι να τα ταΐσουν του
σιύλλου του πρώτου τζιαι να ψοφίσει.

Μα είσαι πολύ σκληρός, 
κύριε συνάδελφε.

Συνάδελφε, να πεις του κώλου σου,
ρα Αϊσιέ! 

Τι γίνεται με αυτές τις παραιτή-
σεις των δικηγόρων του Ρίκκου
Ερωτοκρίτου; Γιατί ο Ερωτοκρί-
του ευνοεί τον άλλο του δικηγόρο,
το γνωστό κομματόσκυλο του
ΔΗΣΥ, Χρίστο Πουργουρίδη; Θα
τον θυμάστε φαντάζομαι από τις
αγάπες του για τους Τούρκους της
Ρόδου και της Κρήτης. Μήπως ο
Ρίκκος αποφάσισε να μην εκθέσει
τον Γενικό, ο οποίος έχει κι αυτός
λερωμένη τη φωλιά του για να πέ-
σει ο ίδιος στα μαλακά; Μήπως
πάμε για έναν «έντιμο συμβιβα-
σμό»; Η δαιμονοποίηση του Ρίκ-
κου βολεύει τον Γενικό, διότι κανείς
δεν εξετάζει όλες τις παραμέτρους
αυτής της υπόθεσης. Αν κάποιος
έχει απαντήσεις στα ερωτήματά
μας, θα χαρούμε να τις ακούσουμε. 

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

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΑΤ

ΓΕΝΙΚΟΣ Vs ΒΟΗΘΟΣ 
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Είτε συμφωνήσει η Ελλάδα με το Γι-
ούρογκρουπ είτε όχι δεν έχει και ιδιαί-
τερη σημασία πια. Η ουσία είναι πως
η Ελλάδα – μα και η Κύπρος – είναι
εξαρτημένα κράτη, δέσμια της αποι-
κιοκρατίας, των Τραπεζών και των εταί-
ρων μας. Η ουσία είναι πως είμαστε
ήδη πτωχευμένοι, ήδη με το ένα πόδι
στον τάφο, αναμένοντας πότε θα έρθει
η λύτρωσή μας, η οποία ΔΕΝ θα έρθει
μιας και ΔΕΝ πιστεύουμε πια στην Ανά-
σταση του Χριστού, τουτέστιν του γέ-
νους, των Ιερών και Οσίων μας. 

Είμαστε πια αμερικανάκια, τα οποία
ψάχνουν για λύσεις οικονομικές ανά-
μεσα στις εκατοντάδες οικονομικές θε-
ωρίες του «αθάνατου» καπιταλισμού,
χωρίς να ψάχνουμε έστω και σ’ ένα νη-
πιακό στάδιο κάποιες δικές μας θεω-
ρήσεις της κρίσης. Μιας κρίσης που δεν
είναι οικονομική, αλλά πνευματική, μια
κρίση ΕΘΝΙΚΗ, όπου οι μισοί Έλληνες
δοξάζουν τον Μαμμωνά και τους εταί-
ρους και οι υπόλοιποι πέρα βρέσιει στην
Καραμανιά σιωνίζει και όποιον πάρει
ο χάρος φτάνει να μείνει ανοικτό το μα-
γαζί του κόμματος, της παράταξης ή
της μαφίας.  

Η κρίση είναι ΕΘΝΙΚΗ, διότι σήμερα
κανένας, μα κανένας πλην μεμονωμέ-
νων ατόμων στην Ελλάδα και Κύπρο
δεν προτάσσει στην αντιμετώπιση της
κρίσης μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ πρόταση, ένα
πρόταγμα που να αντιμετωπίζει την
κρίση ως αποτέλεσμα των εκποιήσεων,
των αξιών και των αρχών αυτού του
έθνους. Αριστεροί και δεξιοί και κε-
ντρώοι έχουν χιλιάδες λύσεις. Τους
ακούς και τους βλέπεις από τα ΜΜΕ
και αηδιάζεις με την πολυμάθειά τους.
Αηδιάζεις και με το στυλάκι τους και
την αισιοδοξία τους ότι η δική τους οι-
κονομική λύση θα σώσει τη χώρα από
τους δανειστές και τις τράπεζες, όταν
είναι πασίγνωστο ακόμη και στα παιδιά
ότι κανένας δεν εισακούει ούτε σέβε-
ται τον επαίτη, τον γλύφτη, τον ψευτό-
μαγκα και τον αλήτη. 

Αηδιάζεις και με την κενότητά τους.
Ούτε ένας δεν μιλά για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ούτε ένας δεν προτάσσει την παράδοση
του ΕΘΝΟΥΣ μας, ούτε ένας δεν βλέπει
κάποια άλλη λύση απ’ αυτές που μας
προτείνουν είτε οι δυνατοί είτε οι αδύ-
νατοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς
δεν βλέπει την παραμονή μας ή την έξο-
δό μας από το ευρώ και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση με μάτια ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αν δεν
δούμε κατάματα τον εαυτό μας και όλη
την πνευματική μας παράδοση και απο-
φασίσουμε να ζήσουμε ελεύθεροι, που
αυτό σημαίνει πόνο, αγωνία, θυσίες, αί-
μα και δάκρυα και μόχθο και πάλι θυ-

σίες και σκληρούς αγώνες, τότε δυστυ-
χώς - είτε μέσα στην Ευρώπη είτε εκτός
– θα θρηνήσουμε κι άλλες απώλειες και
έδαφος και ανεξαρτησία. Έφτασε η
ώρα, λοιπόν, να αναθεωρήσουμε όλες
μας τις τακτικές και στρατηγικές.
Έφτασε η στιγμή να σκεφτούμε ξανά
το ’21, τους μακεδονικούς αγώνες, το
ΕΑΜ του μεσοπολέμου, την ΕΟΚΑ στην
Κύπρο. Με την Παναγιά και τους Αγί-
ους μας μπροστά και με σύνθημα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ν’ αρχίσου-
με μια νέα επανάσταση, έναν καινούρ-
γιο αγώνα για να ζήσουμε στον τόπο
μας όπως θέλουμε εμείς, ελεύθεροι και
Έλληνες. 

Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας συμ-
φέροντα. Ενωθήκαμε με τα γνωστά μας
καθάρματα με τη λογική πως θα κατα-
φέρναμε συμμαχώντας μαζί τους να
εξασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία
μας και τη δημοκρατία και τα σύνορά
μας από την Ανατολή και τον Βορρά. 

Πέσαμε έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ου-
δόλως βοήθησε. Αντιθέτως στάθηκε
αρωγός και των Τούρκων και των Αμε-
ρικανών και όλων όσοι θέλησαν να μας
κουτσουρέψουν και άλλο την πατρίδα.
Όμως ούτε καμιά πορεία εκτός της ΕΕ

δεν μας εγγυάται ότι τα πράγματα εί-
ναι καλύτερα, άρα από τώρα πρέπει να
θέσουμε τους προβληματισμούς για ένα
άλλο, τρίτο δρόμο, ένα δρόμο που να
πηγάζει από τις δικές μας ανάγκες και
τα δικά μας ιδανικά, έστω κι αν αυτό
θα σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε ή
να μείνουμε στην ΕΕ. 

Πάλι η ουσία είναι αλλού. Εάν εμείς
δεν ετοιμαστούμε από ΤΩΡΑ για ένα
μακροχρόνιο αγώνα εναντίον των ση-
μερινών κατακτητών αποικιοκρατών και
τραπεζιτών-δανειστών, τότε λυπούμε,
τα δάκρυά μας θα είναι ολόμαυρα είτε
μέσα στην ΕΕ είτε εκτός της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα νέο
επαναστατικό κίνημα είναι η πίστη στην
πατρίδα μας και τη θρησκεία μας. Αυ-
τό σημαίνει αμέσως ότι αυτό το κίνη-
μα πρέπει να είναι ΕΝΙΑΙΟ σε Κύπρο
και Ελλάδα. Σημαίνει, επίσης, πως θα
είναι ανοικτό για όλους, αριστερούς, δε-
ξιούς, κεντρώους, όποια κι αν είναι η
κοινωνική τους θέση και μόρφωση φτά-
νει να πιστεύουν στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, να
προβάλλουν πανανθρώπινες αξίες και
όχι βιοτικά επίπεδα, παγκοσμιοποιη-
μένες, λαϊφσταλίστικες και πολιτικά ορ-
θές αμερικανιές. Ένα ελληνικό μέτωπο
που να ΕΠΙΤΑΞΕΙ τα πάντα για την
ελευθερία μας και την εθνική μας ανε-
ξαρτησία. Τον στρατό, την εκκλησία, τις
ενορίες, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστή-
μια και όλες τις συλλογικότητες για μια
καινούργια αρχή, όπου εμείς θα απο-
φασίσουμε πώς θα χειριστούμε την κρί-
ση που εμείς δημιουργήσαμε. 

Δεν γίνεται να μην παράγουμε τίπο-
τα και να θέλουμε να έχουμε θέση μέ-
σα στα ελεύθερα Έθνη, ούτε γίνεται να
παράγουμε αμόρφωτα αμερικανάκια
στα πανεπιστήμια, αντί σκεπτόμενους
Έλληνες, που θα κάτσουν να ιδρώσουν
μαζί με τους καθηγητές τους να βρουν
λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα του
τόπου μας. Δεν γίνεται όταν οι χώρες
μας κινδυνεύουν με το να βυθιστούν
στον Άδη, τα ΜΜΕ και ειδικά η τηλε-
όραση να ξύνει το μουνί της. ΕΠΙΤΑΞΗ
τώρα, για να ξαναζωντανέψουμε
ΕΜΕΙΣ και τη βιομηχανία μας και τη
γεωργία μας και τα νησιά και τα βου-
νά μας. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευ-
θερία και μιαν οκκάν αρτζίθκια, όπως
συμπλήρωσε ένας Κύπριος ποιητής. 

Πορτοκλωτσώντας

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ

H ΠΟΣΟΣΤΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΧΑΪΝΤ

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το βραβείο απονέμεται
στον Υπουργό - υποκριτή
και συναγερμικό – Σω-
κράτη Χάσικο, για την
εμμονή του να υπερα-
σπίζεται τα δικαιώματα
των ΛΟΑΤ ατόμων, ενώ
δεν πιστεύει σε αυτά. Αν
ήταν, μάλιστα στο χέρι
του θα τους έστελνε
στην πυρά. Εδώ που τα
λέμε, αν ήταν στο χέρι
του, θα μας έστελνε
όλους στην πυρά. 

Το έχω γράψει πολλές φορές. Το
πιο επαναστατικό σύνθημα των
Ελλήνων τον 20ό και 21ο αιώνα εί-
ναι το σύνθημα των Κυπρίων χω-
ρικών στην Άλωνα «ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΘΕΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΣ ΤΡΩΓΩΜΕΝ
ΠΕΤΡΕΣ».

Το σύνθημα αυτό το απαθανάτι-
σε ο Γιώργος Σεφέρης με τη φω-
τογραφική του μηχανή και έκτοτε
είναι εδώ, για να μας υπενθυμίζει
και το πρόβλημα του έθνους και
τη λύση του.  

Το πάντα επίκαιρο αυτό σύνθη-
μα ήταν η απάντηση των Κυπρίων
στο επιχείρημα των Άγγλων πως η
ΕΝΩΣΙΣ δεν συνέφερε στους Κυ-
πρίους μιας και η Ελλάδα ήταν πά-
μπτωχη και εξαθλιωμένη και δεν
μπορούσε να ταΐσει τους δικούς
της πληθυσμούς, πόσο μάλλον τα
σκλαβωμένα παιδιά της. Η απά-
ντηση ήταν ακαριαία και αποστο-
μωτική. Ουσιαστικά, οι σκλάβοι
Κύπριοι απαντούσαν πως τίποτα
δεν ήταν πιο πολύτιμο από την
Ελευθερία, έστω κι αν το τίμημα
είναι να τρώμεν πέτρες. 

Τότε και τώρα ο Ελληνισμός βρί-
σκεται ξανά μπροστά στο ίδιο δί-
λημμα: να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ή να
είναι αποικία; Να είναι ελεύθερος
ή να είναι ένας εξαθλιωμένος κα-
ταναλωτής των προϊόντων της
αποικιοκρατίας; Να γιατί αυτό το
σύνθημα είναι ουσιαστικά επανα-
στατικό. Διότι μας θέτει μπροστά
στα πραγματικά μας διλήμματα
και όχι μπροστά σε ψευτοδιλήμ-
ματα που έχουν σαν στόχο την
ασφυκτική πρόσδεσή μας στο άρ-
μα της αποικιοκρατίας και των ξέ-
νων τραπεζών και συμφερόντων. 

Ο Κύπριος ποιητάρης των Κοκ-
κινοχωριών, πολύ πριν το σύνθη-
μα αυτό, το έθεσε με έναν άλλο
τρόπο, πιο ποιητικό.

Να μας αξιώσει ο Θεός 
Στην μάνα μας να πάμεν 
Τζιαι τρώμεν πέτρες των βουνών 
Αν δεν έσιει να φάμεν.
Αδέλφια συνέλληνες στην επίση-

μη Ελλάδα, κουράγιο. Δείτε καλά
και τη φωτογραφία και το ποίημα
και ελάτε μαζί όλοι να πάρουμε
την απόφαση να ζήσουμε
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ κι ας είμαστε φτω-
χοί. Μετά θα έχουμε άπειρο χρόνο
να πλουτίσουμε όσο εμείς επιθυ-
μούμε και με τις δικές μας ανά-
γκες, με τον δικό μας πολιτισμό...

THN ΕΛΛΑΔΑ
ΘΕΛΟΜΕΝ

Το βραβείο ΕΝ
ΠΑΙΖΩ της εβδο-
μάδας απονέμεται
στον Γιώργο Βαρ-
νάβα της ΕΔΕΚ,
πρώην ΚΙΣΟΣ,
για την παραίτη-
σή του, αφού
πρώτα έχασε τις
εκλογές στον κομ-
ματικό μηχανισμό. 

«ΕΝ ΠΑΙΖΩ» 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 



4 26.06.2015

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 
6 ΤΟΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 75 ΕΥΡΩ ΜΕ ΜΟΝΟ 40 ΕΥΡΩ

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

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

20 δισκάκια (cd) ελληνικής μουσικής
και ποίησης συνολικής αξίας πάνω 

από 200 ευρώ με μόνο 80 ευρώ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ 

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ-ΚΕΙΜΗΛΙΑ 

(33 σύνολο) αξίας 165 ευρώ, χωρίς 
τις κασετίνες με ΜΟΝΟ 40 ευρώ

40 ευρώ και δύο κασετίνες δωρεάν

Π Ρ Ο Λ Α Β Ε Τ Ε  
λίγες σειρές έχουν απομείνει



526.06.2015 Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!

Από ποιους περιμένουμε δικαιο-
σύνη; Σε ποιους αναθέτουμε τις
ελπίδες μας για έξοδο από την
κρίση και προκοπή του Έθνους
μας; Να, λοιπόν, πέντε φωτογρα-
φίες για να μην ξεχνάμε. Εγγλέ-
ζοι, Γερμανοί και Ολλανδοί. 

OI ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας κέρδισαν το δικαίωμα να ονομά-
ζονται ΑΝΘΡΩΠΟΙ το 1960. Έως τότε ήταν καταγραμμένοι ως ΧΤΗΝΑ. 

Ιδού και το θαύμα των γονιών της Μέρκελ, του Σόιμπλε και των λοιπών
Γερμαναράδων, που επιθυμούν με άλλους τρόπους σήμερα να επιβάλουν

και να επαναλάβουν τα θαύματά τους. 

Εγγλέζοι, Γάλλοι, Αμερικανοί,
Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ολλανδοί
και Άραβες Ισλαμιστές έκτισαν 
τ’ αριστουργήματα των πόλεών
τους, τα οποία εμείς θαυμάζουμε
χωρίς καμιά περίσκεψη, με το αί-
μα των μαύρων της Αφρικής, τους
οποίους –τους καημένους– τώρα

θέλουν να στέλνουν σ’ εμάς. 

Δεν υπαινίσσoμαι ότι είμαστε αρ-
νάκια, αλλά τέτοια εγκλήματα και
μάλιστα οργανωμένα δεν κάναμε, ού-
τε μας επιτρέπει ο πολιτισμός μας
να κάνουμε. Οπότε, όταν μιλάτε με
αυτούς να τους υπενθυμίζετε πως εί-
ναι λέρες, είναι καθάρματα, είναι στυ-
γνοί εγκληματίες. Να τους ονομάζε-
τε με τα πραγματικά τους ονόματα:
Ναζί, δουλεμπόρους κι αποικιο-
κράτες.

ΑΥΤΑΡΕΣΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΕΝΕΙΣ 

Κάθε Κυριακή -και πολλές φορές κι
άλλες μέρες- είμαστε υπόχρεοι να δια-
βάζουμε τις ίδιες και ίδιες ασυναρτη-
σίες που πρώτα οι πολιτικοί και άλλοι
παράγοντες μάς σερβίρουν από την τη-
λεόραση και τα ραδιόφωνα και όχι μό-
νο από μια εφημερίδα, αλλά πολλές φο-
ρές από δυο και από τρεις διαφορετικές
εφημερίδες. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πολ-
λοί πολιτικοί, χωρίς καν να το ζητή-
σουμε, μας στέλνουν τα περισπούδα-
στα άρθρα τους και στον ηλεκτρονικό
μας υπολογιστή. Τέτοιος εγωισμός δεν
υπάρχει ούτε στους πολιτικούς των χω-
ρών της Αφρικής. 

Γιατί, δηλαδή, ένας πολιτικός, π.χ. ο
Πρόεδρος της Βουλής, έχει ανάγκη από
το να μας γράφει την άποψή του σε
τρεις διαφορετικές εφημερίδες; Γιατί
κάποιος άλλος ευρωβουλευτής πρέπει
να δημοσιεύει το ίδιο κείμενο και στον
Φ και στη Σ και μετά να μας τα στέλ-
νει κιόλας στον υπολογιστή μας; Γιατί
όλοι οι Βουλευτές παριστάνουν τους
δημοσιογράφους;

Προσωπικά, έχω μια ερμηνεία αυτής
της αυταρέσκειας, αλλά επειδή η εφη-
μερίδα διαβάζεται και από παιδιά δεν
τολμώ να τη γράψω μήπως και σοκα-
ριστούν. Θα πω, όμως, κάτι. Ένας από
τους λόγους είναι η μαλακία, δηλαδή,
η αυτοϊκανοποίηση των χώρκατων πο-
λιτικών μας. 

Φυσικά, σ’ αυτή την υπόθεση υπάρ-
χει άλλο ένα στοιχείο. Η μεγάλη αγέ-
νεια του Παττίχη και του Χατζηκωστή,
που επιτρέπουν αυτή την κατάσταση.
Όχι μόνο είναι αμφότεροι αγενέστατοι,
αλλά ούτε που λυπούνται τα δάση που
καταστρέφονται για να γίνει το χαρτί
των εφημερίδων για να γράφουν-πιά-
νουν τον κώλο οι πολιτικοί μας ταγοί. 

ΤΗΝ ΕΡΙΞΕ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗ ΒΟΜΒΑ 

Ο ΑΚΚΙΝΤΖΙ

Η εκ περιτροπής Προεδρία των Χρι-
στόφια-Ταλάατ έλεγαν πολλοί -και ει-
δικά οι Ακελικοί- δεν ήταν καμιά υπο-
χώρηση μιας και δεν αποτελούσε τμή-
μα της συνολι-
κής διευθέτη-
σης. Να, όμως,
που ο καλός
Ακκιντζί έριξε
τη βόμβα και
μας το είπε ξε-
κάθαρα πως, όχι
μόνο ισχύει
ακόμη αυτή η
υποχώρησή μας,
αλλά πως είναι
και ΔΙΚΑΙΗ.
Π ρ ο σ ω π ι κ ά ,
επιμένω πως δεν είναι δίκαιη καμιά
πρόνοια που δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ,
αλλά αν θα γίνει, ας είμαστε ρεαλιστές
και ας λάβουμε υπόψη μας και τα και-
νούργια δεδομένα. Πως πρέπει, δηλαδή,
η εκ περιτροπής Προεδρία να συμπερι-
λαμβάνει και τους ΛΟΑΤ. Οκτώ μήνες
ο Ακκιντζί, 18 ο Αναστασιάδης, 4 μή-
νες οι Ισλαμιστές αλλοδαποί και 18 μή-
νες οι ΛΟΑΤ. Αυτή η κατάταξη, ισχύει
φυσικά, αν θεωρήσουμε πως ο Ανα-
στασιάδης δεν είναι ππούστης. 

l Μου έστειλαν τα σχόλια των οπα-
δών του ΔΕ ΒΟΙΣ και κάνω κι εγώ
με τη σειρά μου μερικά σχόλια. 
l Ανταγωνιστικά ανάμεσα σε Κύ-
πριους και Ελλαδίτες είδαν πολλοί
τηλεθεατές τον διαγωνισμό. Κάποιοι
μάλιστα έγραψαν και τις γνωστές μα-
λακίες, για να πάρουν από την Κύ-
προ τις άλλες γνωστές μαλακίες. Κα-
νείς δεν είδε πως συναγωνίστηκαν
ένας Πόντιος, δύο Κύπριες κι ένας τυ-
φλός, δηλαδή οι υγιείς δυνάμεις του

Ελληνισμού στον τελικό. 
l Μια Κύπρια έχασε την ψυχραιμία
της κι έγραψε πως είναι μεγάλη η συ-
νεισφορά της Κύπρου στο ελληνικό
τραγούδι, πράγμα που δεν ευσταθεί
φυσικά αν υποθέσουμε πως το ελλη-
νικό τραγούδι δεν είναι το ποπ των
τελευταίων τριάντα ετών. Αν μιλάμε
για ποπ, φυσικά και είναι μεγάλη η
συνεισφορά των Κυπρίων. Αυτοί, μά-
λιστα, ήταν πρωτοπόροι στο είδος αυ-
τό, αυτοί εισέβαλαν με τον αγγλικό
στίχο και οι Κύπριοι καθιέρωσαν τον
μαϊμουδισμό των αγγλόφωνων τρα-

γουδιών. Κατά τ’ άλλα, αν δεν ήταν
κι αυτές οι κάποιες εμπνευσμένες
στιγμές του Τόκα, ίσως η συνεισφορά
μας να ήταν μηδαμινή. Δεν λογαριά-
ζω τον μέγα Μάνο Λοΐζο, διότι δεν
διαγωνιζόταν στη μητρόπολη ως Κύ-
πριος, αλλά ως γνήσιος Έλλην του ευ-
ρύτερου Ελληνισμού. 
l Ίσως θα ήταν καλά αν απέκλειαν
από αυτούς τους διαγωνισμούς τους
Κύπριους, αλλά και τους άλλους που
τραγουδούν αγγλόφωνα τραγούδια. 
l Ίσως θα ήταν ακόμη καλύτερα αν
κλείναμε τις τηλεοράσεις μας. 

THE VOICE 
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Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο ακόμη λει-
τουργεί το θαύμα. Με το μεράκι ενός
καθηγητή και τη σκληρή δουλειά της
θεατρικής του ομάδας, η οποία απο-
τελείται από μαθητές και μαθήτριες
του σχολείου, κάθε χρόνο γινόμαστε
μάρτυρες ενός άλλου θεατρικού δρώ-
μενου. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου, με
το έργο του «Αποδημητικός ο άνεμος»
καταφέρνει αυτό που δεν καταφέρνει
ούτε ο ΘΟΚ ούτε τα άλλα χρηματοδο-
τούμενα από τον πολίτη θέατρα του
τόπου. Παιδαγωγεί και ψυχαγωγεί
παιδιά και κοινό, όχι μόνο μέσα από τη
μαγεία του θεάτρου, αλλά και μέσα
από την ιστορική και πολιτιστική μας
παράδοση. 

Γι’ αυτό και προτείνω για το 2016
– και το εννοώ – ο ΘΟΚ αντί να μοι-
ράσει τα εκατομμύρια των ευρώ στο
λεγόμενο ελεύθερο θέατρο, το οποίο
παρεμπιπτόντως σκλαβώνει τον κόσμο,
να δώσει λίγες χιλιάδες ευρώ μόνο στο
Παγκύπριο Γυμνάσιο και στον Κ. Γε-
ωργίου να οργανώσουν ένα μικρό φε-
στιβάλ σχολικού θεάτρου, για να δουν
και οι υπόλοιποι καθηγητές, μα και οι
ιθύνοντες των σχολείων και των θεά-
τρων μας, τι είναι θέατρο σχολικό και
μη και τι είναι θεατροκαπηλεία.  

Αναφέρω τα παιδιά για την πολύ κα-
λή παράσταση που έδωσαν. Κάτω από
τις συνθήκες που δούλεψαν οι επαγ-
γελματίες ηθοποιοί μας θα είχαν κα-
ταρρεύσει προ πολλού της παράστα-
σης. Στην δε παράσταση θα άντεχαν
κανένα εικοσάλεπτο και τίποτα πα-

ραπάνω. Απείθαρχοι και συνδικαλι-
στές όπως είναι θα έμοιαζαν με πιθη-
κάκια που δεν μπορούν να συγκε-
ντρωθούν και τρέχουν από δέντρο σε
δέντρο, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο.
Εύγε στα παιδιά. Θα έχουν μια ζωή
να θυμούνται με πολλή αγάπη την όλη
διαδικασία αυτής της παράστασης.

Παίζουν: Νικόλας Γραμματικόπου-
λος, Μαρία Ζουμίδου, Σαββιάνα Κα-
ραμαλλάκη, Ελένη Κοξένογλου, Μυρ-
τώ Κοξένογλου, Σεμέλη Κυριαζή,
Κωνσταντίνα Κυριάκου, Δημητριάνα
Λαμπασκή, Σοφία Λασηθιωτάκη, Νι-
κολέττα Νεάρχου, Λεωνίδας
Παϊζάνος. 

Ο ποιητικός λόγος του Κ. Γεωργίου
μα και όλης της ελληνικής μας παρά-

δοσης από τα αρ-
χαία κείμενα στα
εκκλησιαστικά
και τα δημοτικά
μας τραγούδια
και παραμύθια
μέχρι τον λόγο
τον σημερινό ξε-
τυλίγει την ιστο-
ρία του τόπου
μας, του τόπου,
των ανθρώπων
που θέλουν να ζή-
σουν κόντρα ακό-
μη και στους ανέ-
μους. 

Ίσως να ήταν
καλά να δουν αυ-

τή την παράσταση και όσοι γράφουν
για την τηλεόραση για να δουν πως
ΔΕΝ κακοποιείται η διάλεκτός μας ού-
τε φολκροποιείται η παράδοσή μας.
Μα πού τέτοιες ευαισθησίες. Ο Γεωρ-
γίου γνωρίζει καλά τον πολιτισμό μας
και την ιστορία μας. Ξέρει καλά το
ενιαίο της γλωσσικής και ιστορικής πα-
ράδοσης. Από την αρχαιότητα μέχρι
την Αυτοκρατορία της Ρωμανίας (Βυ-
ζαντίου) ώς και τους σύγχρονους χρό-
νους μια γλώσσα κι ένας πολιτισμός
αντιστέκονται χωρίς σταματημό. Στο
τέλος η ποίηση θα νικήσει και νικά. 

Έψαξα στους λιγοστούς θεατές μα
δεν είδα ούτε τον Αναστασιάδη ούτε
τον Ακκιντζί, μα ούτε τον υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Καδή, ού-
τε και τον κόμη Τουμαζί...

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

Σε βλέπω κάποτε στον ύπνο μου, μ’
αυτό το χαμόγελο των ανθρώπων που
αλόγιστα έχουν θρηνήσει στη ζωή τους.
Αυτό το γλυκό χαμόγελο που δεν θέ-
λησες ποτέ σου ν’ απαρνηθείς. Ακόμη
και στις κινητοποιήσεις για την εύρε-
ση των αγνοουμένων δεν άφησες αυτό
το χαμόγελο σπίτι, σαν να ‘θελες να
μας πεις πως όλα θα πάνε καλά, πως
στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια και θ’
αναστηθούν οι συγγενείς των αγνοου-
μένων. 

Σε θυμάμαι, Αγνή μου, στο οδό-
φραγμα με κάτι άλλες γυναίκες άλλων
εποχών, Ελληνίδες μαυροντυμένες σαν
χορός αρχαίας τραγωδίας να ανεβάζε-
τε το σύγχρονο δράμα μας. Πόσο σας
χλεύασαν, πόσο σας συκοφάντησαν,
αλλά εσείς εκεί, ελιές τζιαι τερατσιές
του Μόντη, αγέρωχες, ριζωμένες βα-
θιά στη γη, φυτεμένες στους ρότσους,
Παναγίες να φυλάνε Θερμοπύλες. 

Ξέρω πως πικράθηκες πολύ, πως μό-
νη έκλαψες μαύρα δάκρυα. Ξέρω πως
διερωτήθηκες πολλές φορές πώς είναι
δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που
παίζουν με τον πόνο άλλων ανθρώπων.
Κι εσύ, πάντα με το χαμόγελό σου, να
δίνεις την απάντηση αμέσως. Την άλ-
λη μέρα ξανά όλες οι γυναίκες εκεί,
στα μαρμαρένια αλώνια, να δίνετε τη
δική ΜΑΣ μάχη. Εσείς είστε η Κύπρος.
Αν κάτι απέμεινε όρθιο αυτά τα τε-
λευταία 40 χρόνια, αν κάτι παρέμεινε
κυπριακό για να μας υπενθυμίζει πως
είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι είναι η δι-
κή σας εικόνα, η εικόνα των γυναικών
μας, που δεν τα βάζουν κάτω, που δεν
τις τρομάζει κανένας εχθρός. 

Νοιώθω μεγάλη τιμή που σε γνώρισα,
κυρία Αγνή. Τέτοιες ευγενικές ψυχές

γεννά ο τόπος μας, τέτοιες Ελληνίδες
μάνες μάς στέλνει ο Θεός και αντέχου-
με τις κακουχίες, τις επιδρομές και τις
εισβολές. Ναι, Αγνή μου, είχες τις χάρες
τις πολλές και τις μοιράστηκες με όλους
μας, έδωσες, έδωσες, έδωσες και πήρες
τουλάχιστον τα κόκαλα τα γιαλουσίτικα
του αντρός σου. Τώρα, κοιμήσου ήσυχα
στην αγκαλιά του και πού και πού στέλ-
νε μας κανένα ποίημά σου.

Έχω πολλά από τα ποιήματά σου.
Δεν ξεχνώ τις ώρες τις ατέλειωτες, όταν
προσπαθούσαμε να τα βάλουμε σε μια
τάξη κι εσύ –προφητικότατα- να μου
λες «άσ’ τα, κανείς δεν θα τα διαβά-
σει». Είχες δίκαιο, ελάχιστοι τα διά-
βασαν. Όμως είναι ακόμη εδώ, μαχαι-
ριές στην καρδιά μας, να μας θυμίζουν
πως δεν είναι ο τόπος μας που είναι
υπό κατοχή, αλλά εμείς οι ίδιοι.  

Έγραφες και έγραφες και ζωγράφι-
ζες για να απαλύνεις τον πόνο σου,
να μοιραστείς μαζί μας την ελπίδα.
Δεν σ’ άκουσα ποτέ να κατηγορείς κα-
νένα, ούτε να μεμψιμοιρείς. Μόνο τα
καλά έβλεπες, μόνο για καλά μιλούσες.

Όταν μου διάβαζες τα ποιήματά σου,
εγώ άκουγα την καρδιά σου να φτε-
ρουγίζει. Έβλεπα κιόλας πού πήγαινε
η καρδούλα σου, εκεί, στη γενέθλια
Γιαλούσα, στη Λευκάδα του καημού
σου. Κάθε φορά που με πιάνει η θλί-
ψη για όλα αυτά που συμβαίνουν γύ-
ρω μας, ταξιδεύω κι εγώ στη γενέθλια
Γιαλούσα κι εκεί, με παρέα τους συγ-
χωριανούς, σ’ ακούω να μας απαγ-
γέλλεις ένα-ένα τα ποιήματά σου. Βά-
ζω κι εγώ, Αγνή μου, το χαμόγελό σου
και σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ, αρ-
χόντισσα Γιαλουσίτισσα. 

Βάσος Φτωχόπουλλος

ΜΕΡΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Xόρευες με τον ήλιο 
κείνο τον Aύγουστο.

Kαι πάνω στο χορό χάθηκες
όπως όλα τα θαύματα.
Και σου φωνάζω
της σιωπής τον κόμπο λύσε.
Η καρδιά μου δίψασε,
σε τούτο το καρτέρι
φοβάμαι τον καιρό.

Kάνε μου σενιάλο,
θες με τις φρυκτωρίες
θες με τους εναερίτες.
Πώς να βγάλω τη σκλάβα από μέσα μου
και πώς να παρηγορήσω τη μάνα σου
που πέτρωσε στο κεφαλόσκαλο
κοιτάζοντας τον Πενταδάκτυλο;

Kαι πώς να σβήσω
απ’ τα μάτια των αστεριών μας
τις τρομαγμένες εκείνες μέρες τ’ 

Aυγούστου
και, προπαντός, πού θα βρω σημαία
για να παρηγορήσω 
κείνο τ’ ορφανεμένο κοντάρι
που απέμεινε στη στέγη μας,
εκεί στην Aιγιαλούσα.

A.X.

TI XAΡΑ, ΕΠΕΘΑΝΑ!

Μια νέα μόδα ξεσήκωσαν οι Εγγλέ-
ζοι, η οποία σε λίγα χρόνια προφανώς
θα έρθει και στην Κύπρο. Λέγεται
HAPPY FUNERAL, δηλαδή χαρούμενη
κηδεία, όπως λέμε χάππι άουερ, όταν
πίνουμε τα
ποτά μας
και γλεντά-
με. Τώρα,
στα Happy
Funerals, οι
Ε γ γ λ έ ζ ο ι
διασκεδά-
ζουν αντί
να θρηνούν
με τη δικαι-
ολογία ότι
έτσι θα ήθελε και ο αποθανών. Οργα-
νώνουν συναυλίες, φαγοπότια και τέ-
τοια. Τέρμα τα κλάματα. Ίσως, φυσι-
κά, και οι Εγγλέζοι να έχουν ως ένα ση-
μείο δίκαιο. Γιατί να μην χαρούμε και
λίγο; Μια φορά ζούμε, ενώ είμαστε ζω-
ντανοί και δυστυχισμένοι για δεκαετίες. 

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ 
ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ 

Λένε οι ειδικοί πως το κουτσομπολιό
χαρίζει μακροζωία. Τι να σχολιάσω εγώ;
Αχ, ξέχασα να σας πω... Η Αντρούλα, η
κουμέρα της ξαδέλφης μου της Γιαν-
νούλας, που τα έσιει με τζιείνον τον
μαύρον, αγκαστρώθηκε τζιαι ο άντρας
της, ο Πετρής του Ττόππουζου με το
νάμιν, εν το ξέρει. Εν βάλλω το σιέριν
μου μες τη φωθκιά, αλλά νομίζω το κο-
πελλούιν εν του κύριου Παύλου, του χα-
σάπη με το ένα μμάτιν. 

Καλά γεράματα.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Ναι, αγαπητοί αναγνώστες, η Τράπε-
ζα Κύπρου ενδιαφέρεται τώρα και για
τους ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΥΣ μας. Η νέα της
διαφήμιση παροτρύνει τους γονείς των
εθνοφρουρών να κάνουν δάνεια για τους
κανακάρηδές
τους, για να εί-
ναι πιο εύκολη η
θητεία τους,
όπως μας λένε
στη διαφήμιση.
Μετά τα δάνεια
για φοιτητές, για
σπίτια, για επι-
χειρήσεις, για
σπουδές, για
διακοπές, για
μικρο-εισοδηματίες, για μωρά, για νέ-
ους, κ.λπ., κ.λπ. ήρθε και η ώρα του
εθνοφρουρού... Η Τράπεζα νοιάζεται
για το αξιόμαχο του στρατού μας και
την εκπαίδευση των φαντάρων μας, διό-
τι γνωρίζει πολύ καλά πως είναι οι
εθνοφρουροί μας που θα δώσουν το αί-
μα τους για την υπεράσ... Ουπς, συ-
γνώμη! Για την αιμοδοσία της Τράπεζας
Κύπρου. 

Φαντάροι, κάψτε κι εσείς μια τράπε-
ζα. Μπορείτε. 

ΡΕΥΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Ρε, γαμώτο! Εκεί που ήμουν έτοιμος
να πάρω τηλέφωνο τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, κ. Αναστασιάδη και να του
δώσω συγχαρητήρια και να ζητήσω και
το τηλέφωνο του κ. Ακκιντζί, για να τον
συγχαρώ κι αυτόν, έφτασε η είδηση πως
η ΜΗ φωταγώγηση της σημαίας στον
Πενταδάκτυλο ΔΕΝ ήταν ένα από τα
ΜΟΕ, αλλά οφειλόταν σε τεχνική βλά-
βη. Οι Τ/Κ έφεραν ένα μηχάνημα και
διόρθωσαν αμέσως τη βλάβη, οπότε το
φωταγωγημένο σύνθημα θα φιγουράρει
ξανά απαστράπτον για να το απολαμ-
βάνουν οι Τούρκοι μα και οι Ελληνο-
κύπριοι, που έχουν αλλαξοπιστήσει και
έχουν γίνει γενίτσαροι. 

ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΟΙΚΟΥΣ ΣΑΣ (ΔΗΣΑΚΕΛ)

ΣΧΟΛΙΑ l ΣΧΟΛΙΑ
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ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ 

Όταν ο Χριστόφιας πάντρεψε την
κόρη του σοσιαλιστικά, ταπεινά και
χωρίς τυμπανοκρουσίες, όλοι συγκι-
νήθηκαν. Τόσο πολύ μάλιστα που δε-
κάδες χιλιάδες λαού πήγαν στο προ-
αύλιο της εκκλησίας για να αφήσουν
το φακελάκι τους, ώστε οι νιόπα-
ντροι να γίνουν πλουσιότεροι κατά
2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χριστό-
φιας επανέλαβε το εγχείρημα και με
τον γιο του και ούτε αυτή τη φορά
εκβίασε κανένα να πάει στον γάμο
και να «χαιρετήσει» με το γνωστό,
λαϊκό φακελάκι. Αυτά κάνουν οι
κομμουνιστές. Αυτό που δεν ξέρετε
είναι ότι τα ίδια κάνουν και οι δεξι-
οί καπιταλίστες. Τα έκανε και ο Ανα-
στασιάδης με τις κόρες του και πρό-
σφατα, ναι, ναι... και το παιδί θαύ-
μα του κόμματος των γραικύλων
ΔΗΣΥ, Δίπλαρος. 

Έλεος, σκατάες. Σύντομα ακόμη
και τις μανάδες σας και τα παιδιά
σας θα τα ποζάρετε γι’ αυτό το έξ-
τρα χαρτζιλίκι. 

ΜΩΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

Μιας και μιλάμε για παιδιά σκέ-
φτηκα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε
γιατί στα λαϊφστάιλ περιοδικά, όπου
φωτογραφίζεται το σταρ σύστεμ στις
διακοπές του, τα παιδιά τους πα-
ρουσιάζονται με παραμορφωμένα
πρόσωπα; Ο μπακάλης μου μου εί-
πε πως είναι για την προστασία των
παιδιών, αλλά εγώ δεν πείστηκα. Ο
περιπτεράς μου ισχυρίστηκε πως η
παραμόρφωση γίνεται για να μη γί-
νει καμιά απαγωγή, μιας και οι γο-
νείς των παιδιών είναι συνήθως πο-
λύ πλούσιοι. Μάλλον τείνω να πι-
στέψω πως το κάνουν για να μην αρ-
χίσουν τζιαι οι σσιυλλομπάσταρτοι
να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους τζι-
αι να ζητούν ριάλια για τη φωτο-
γράφιση. 

ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ 

Τώρα που άρχισαν και σφίγγουν οι
πυράες, όλα τα περιοδικά έχουν φω-
τογραφίες όλων των γκόμενων του
ελληνικού σταρ σύ-
στεμ ημίγυμνες στη
θάλασσα με κάτω
μαγιώ 20 τετραγω-
νικών πόντων και
πρέπει να παραδε-
χτούμε ότι κρίση και
πάλι κρίση, οι καλα-
μαρούες είναι αρκε-
τά εντυπωσιακές. Η
απορία είναι γιατί
δεν υπάρχει κάτι
ανάλογο τζιαι με τες
δικές μας γεναίτζες
του σταρ σύστεμ;
Γιατί ούλλες οι δι-
κές μας είναι ντυμέ-
νες στην τρίχα, χωρίς να μας δεί-
χνουν κατιτίς παραπάνω; Ύστερα,
μερικές κάμνουν παράπονο πως βου-
ρούμεν που πίσω τις καλαμαρούες
τζι εν δείχνουμε το ανάλογο ενδια-
φέρον για το ντόπιο υλικό.  

Κυρία Ευανθία, 
Μόλις άκουσα τον Αναστασιάδη να

λέει ότι πρέπει να κόψουμε τον ομ-
φάλιο λώρο που τη μάνα μας, επήα
έσσω τζι είπα της γεναίκας μου ότι εν
θέλω να ξαναδώ τη μάνα της έσσω
μου,  διότι ο Πρόεδρος είπεν το ξε-
κάθαρα ότι πρέπει να κόψουμεν τον
ομφάλιο λώρον που τη μάνα μας αν
θέλουμεν να δούμεν χαΐριν. 
Εχτές την Κυριακήν ήρτεν πάλε έσ-

σω μου κορτωτή-κορτωτή τζι επήεν
ολόισια στην κουζίνα τζιαι άρκεψεν να
βάλλει δάφνη πας στη σούβλα που
εμέναν εν μου αρέσκει. Είπα της να
φύει τζιαι να μεν ξαναπατήσει, διότι
εννά της κόψω τον λώρον της τζιαι τζι-
είνη τι μου απάντησεν, κυρία Ευαν-
θία; Λαλεί μου «κόψε τον βίλλον σου.
Έτσι τζι αλλιώς, απ’ ό,τι μου λαλεί η
κόρη μου, εν άχρηστος». Ενευρίασα,
κυρία Ευανθία, τζι έβαλα την πας στο
τραπέζιν τζι εγάμησα την, ενώ ταυτό-
χρονα έφκαλλα τη δάφνη που τη σού-
βλα. Δυστυχώς, έπιαεν με η γεναίκα
μου στα πράσα τζι έθκιωξεν με που
το σπίτιν. Το πρόβλημα, κυρία Ευαν-
θία, δεν είναι που έμεινα στο γκαράζ
τη νύχταν, αλλά ότι τελικά η πεθερά
μου ήταν καλλίττερο γαμήσιν που τη

γεναίκα μου. Είντα, έδωκεν μου τζιαι
συγχαρητήρια. Ούτε ο μακαρίτης ο
άντρας της εν την έκαμεν να νοιώσει
έτσι, είπεν μου. Ειλικρινά εν ιξέρω εί-
νταμπου να κάμω. Βοήθα παρακαλώ. 

Γ.Κ. Αγλαντζιά

Αγαπητέ μου φίλε,
Αντί να κόψεις τον ομφάλιο λώρο,

εσύ έκανες την ΕΝΩΣΗ με τη μητέ-
ρα πατρίδα και μπράβο σου. Να μια
πρώτη μου σκέψη. Γιατί δεν πας να
μείνεις με την πεθερά σου; Εν πιο
έντιμον απ’ αυτά που μας αμόλησεν
ο Αναστασιάδης. 

❧

Κυρία Ευανθία, 
Είμαι 17 χρόνων και είμαι παρθένα.

Έκαμα σεξ αλλά μόνο που πίσω και
από άλλες τρύπες, αλλά από μπροστά
φυλάω το πράμαν μου για τον άντρα
που θα παντρευτώ. Ανησυχώ λλίον,
διότι στη δευτέραν του Λυκείου ούλ-
λα τα αγόρια της τάξης μου, επειδή
έχασα ένα στοίχημα, εβάλαν μου δά-
κτυλον μες στο αιδοίον. Ένας μάλι-
στα έβαλεν τζιαι τον λαιμόν μιας σέ-
βεναπ κι εγώ μαραζώνω μήπως και ο

σύζυγός μου το καταλάβει πως είχα
κι άλλες εμπειρίες και δεν είναι ο πρώ-
τος μου. Πάντως εν πρέπει να είμαι
ακόμη παρθένα, διότι εψές που ένας
φίλος μου, μετά τη συναυλία της
ΕΔΟΝ έβαλεν μέσα μου ένα δονητήν
κόκκινον, εν έσταξεν ούτε μια σταγό-
να γαίμαν. Τι πρέπει να πω του άντρα
μου αν δεν στάξω γαίμαν;

Α.Γ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

❧

Αγαπητή μου,
Αδίκως ανησυχείς. Είτε «στάξεις»

αίμα είτε όχι δεν νομίζω να απασχο-
λήσει τον σύζυγό σου αυτό το ζήτη-
μα. Είσαι υπερβολική, όπως όλες οι
Ακελικές. Από τη μια παριστάνετε τις
ανυπότακτες επαναστάτριες και από
την άλλη είστε υπέρ της Τρόικας και
των μνημονίων. Στην περίπτωση τη
δική σου, το καλύτερο που έχεις να
κάνεις είναι να πεις ψέματα πως τά-
χατες έχασες την παρθενιά σου στην
πισίνα, όταν κατά λάθος καβαλίκευσες
το διαχωριστικό σχοινί ή ότι την έχα-
σες πάνω στο ποδήλατό σου, όταν
έπεσες σε μια λαγκούβα. 

Η κυρία Ευανθία σάς συμβουλεύει...

Παρακολουθήσαμε από το κρατικό
μας κανάλι την μία εκ των πολλών επι-
χορηγούμενων τουρκοπροσκυνημένων
εκπομπών. Ελίτα μου, διερωτόμαστε
ποιος σου είπε πως το Κυπριακό λύθη-
κε και όλα είναι καλά; Γιατί, έτσι όπως
παρουσιάζεις τη γλυκερή εκπομπή σου,
φαίνεται λες και αύριο επιστρέφουμε
στα  σπίτια μας και το μόνο που λείπει
είναι να ενημερώσουμε τους –επί σα-
ράντα χρόνια- έποικους ενοικιαστές, να
καθαρίσουν και να αφήσουν τα κλειδιά
στην πόρτα!

Ο Άιντα, ο Νορβηγός (τυχαίο;) σκα-
τοχαρούμενος, μας ενημέρωσε πως εί-
ναι εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με
τον οποίο οι δύο διαπραγματευτικές
ομάδες της Κύπρου, με επικεφαλής τους
κ.κ. Μαυρογιάννη και Ναμί, επιδεικνύ-
ουν θάρρος, δημιουργικότητα και αλλη-
λοσεβασμό. Γιατί, ρε γαμώτο, κάθε φο-
ρά που κάποιος διεθνής πάτρωνας χαί-
ρεται, εμένα μου έρχονται στο μυαλό
τα λεωφορεία με τους συλληφθέντες και

τους αγνοούμενους στην Ξενοδοχειακή
Σχολή και τα βλέμματα των συγγενών
τους, καθώς περίμεναν τον αγαπημένο
τους άνθρωπο να φανεί στην πόρτα; 

Μάθαμε πως οι Μορφίτισσες δίνουν
από τώρα ραντεβού για καφέ και πο-
τάκι στις παραλίες του Ξερού. Όταν πά-
τε πίσω θα είναι μόνο ως τουρίστες με
φύλακες και περιορισμένο επισκεπτή-
ριο! Γι’ αυτό θυσιάστηκαν τα παιδιά
σου; Τόσο εύκολα ξεχνάς και ούτε πε-
νήντα χρόνια δεν πέρασαν. Λαέ ευκο-
λόπιστε, που τρέφεσαι με κενές ελπί-
δες! Φαύλοι κυπριώτικοι κυπραίοι γάροι!  

Εισηγούμαστε στις σκέψεις για μεσο-
μακροπρόθεσμα μέτρα λιτότητας να
ενταχθεί και το επίδομα αγνοουμένων.
Ας μην ανησυχεί η Κυπριακή Δημοκρα-
τία, θα εξοικονομήσει αρκετά χρήματα
γιατί οι άνθρωποι σιγά – σιγά φεύγουν.
Φανταζόμαστε πως όσοι ακόμη ζουν, η
Δημοκρατία τους έχει τιμήσει, τους έχει
αξιοποιήσει και τους έχει υποστηρίξει.
Σκατά στα μούτρα μας!

ΨΕΥΤΡΑ ΡΑ-ΓΝΩΜΗ

Το ΑΚΕΛ, όπως ακριβώς και ο
διάολος, έχει πολλά ποδάρια. Ένα
απ’ αυτά είναι η εβδομαδιαία εφη-
μερίδα η ΓΝΩΜΗ. Αν η Χαραυγή
είναι το επίσημο όργανο του κόμ-
ματος, η ΓΝΩΜΗ είναι το ανεπί-
σημο με τη διαφορά ότι τη
ΓΝΩΜΗ δεν την αγοράζουν ούτεν
καν τα στελέχη του ΑΚΕΛ, όπως

είναι αναγκα-
σμένα να κά-
νουν με τη
Χαραυ γ ή .
Γι’ αυτό και
οι λεχρίτες
αναγκάζο-
νται και γυ-
ρίζουν τα
σπίτια και
την τοπο-
θετούν μέ-

σα στα γραμματο-
κιβώτια του κόσμου. Ξυπνάς, δη-
λαδή, το πρωί να πας δουλειά και
το πρώτο πράμα που βλέπεις να
είναι το πιο άθλιο κομμάτι του
ΑΚΕΛ να σε κοιτάζει κατάματα. 

ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΑΚΕΛ

Έτσι για να ξέρετε, η ΓΝΩΜΗ
δεν είναι επίσημα κανένα εκφρα-
στικό όργανο του ΑΚΕΛ. Είναι
υποτίθεται μια ανεξάρτητη οντό-
τητα, όπως ανεξάρτητη ήταν η
ΠΕΟ, η ΕΚΑ, η ΕΔΟΝ, η ΠΟΓΟ,
κ.ο.κ. Η ΓΝΩΜΗ υπάρχει για να
λέει τα πράγματα που δεν μπορεί
να πει το ΑΚΕΛ, χωρίς να έχει κά-
ποιο κόστος. Είναι το σκληρό
ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ της ρήξης και
του τσαμπουκά. Προβάλλεται ως
η ριζοσπαστική πτέρυγα του κόμ-
ματος μόνο που είναι τόσο κίτρινη
που ακόμη και οι Ακελικοί (κά-
ποιοι) κάνουν εμετό όταν την αντι-
κρίζουν. Όσο η Χαραυγή προσπα-
θεί να μας δείξει ότι είναι ο εκ-
φραστής του πολιτιστικού κόσμου
της Κύπρου, άλλο τόσο προσπα-
θεί η ΓΝΩΜΗ να μας πείσει πως
είναι ο εκφραστής του υπόκοσμου
της Κύπρου.  

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΠΛΑΡΟ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣΑΓΓΑΡΙΣΜΑΤΑ

Γράφει: η Σιερέ τζι ο Σιερκάς

Η πέμπτη φάλαγγα

Το ίδρυμα Σεβέρη στην παλιά πόλη άρχισε να ξεχρεώνει τα χρέη του προς την
Αμερική και τις άλλες δυνάμεις τους σκότους που το χρηματοδότησαν με ποικί-
λες εκδηλώσεις. Η τελευταία είναι η παρουσίαση του σκατά Νορβηγού Άιντα, ο
οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις, αφού πρώτα – όπως μας ενημερώνουν στα αγ-
γλικά – προσφερθεί στους ξένους wine. Ο Άιντα όπως και το ίδρυμα Σεβέρη,
όπως και οι άλλοι ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) πυρετωδώς δουλεύουν για
να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ο Αντρέας Παράσχος, ως εκπρόσω-
πος του Ακκιντζί στις ελεύθερες πε-
ριοχές, για να δικαιολογήσει τις τουρ-
κικές θέσεις του μειονοτικού ηγέτη, τον
παρουσίασε σε συζήτηση στην «Ελεύ-
θερη Καρπασία» ως έναν λίμπουρον
ανάμεσα σε εξήντα ελέφαντες. Ήρτεν
μου να κλάψω και να στείλω στον
Ακκιντζί αντιελεφαντικό σπρέι, μετά
όμως μου πέρασε και σκέφτηκα να
φτύσω στα μούτρα του Παράσχου, αλ-
λά θυμήθηκα πως απαγορεύεται να
φτύνουμε τα γιουσουφάκια. 

Ο άλλος νεοκύπριος της συνοπαρ-
τζιάς, ο περιβόητος προοδευτικός Τ/Κ
κ. Ιμπραήμ Αζίζ, μας υπενθύμισε πως
δεν έχει γίνει καμιά έρευνα για τον ρό-
λο των Αμερικάνων και Άγγλων στους
κόλπους της ΕΟΚΑ. Νοείται ότι δεν
βρέθηκε κανένας να τον βάλει σε τά-

ξη, διότι οι Τ/Κ, όπως και οι ΛΟΑΤ, εί-
ναι προστατευόμενοι και του Θεού και
του Κράτους. Ο σκατάς ο Αζίζ θέλει
κιόλας να καταργήσουμε τον σταυτό
από τη σημαία μας. Πριτς!

Ο δε άλλος πιο μεγάλος ΝΕΟ -
ΚΥΠΡΙΟΣ, ο Σενέρ Λεβέντ, που ήθελε
μάλιστα να είχε γεννηθεί στην Ελβε-
τία, θέλει να καταργήσουμε την εθνι-
κή μας ταυτότητα και να μεταλλα-
χτούμε σε ένα νέο έθνος, τους Κύπρι-
ους, τουτέστιν τους Ραγιάδες. 

Επειδή αυτοί οι λεγόμενοι προοδευ-
τικοί Τ/Κ μου τη δίνουν περισσότερο
από τους έντιμους Τ/Κ, που θέλουν να
είναι ΤΟΥΡΚΟΙ και σέβομαι αυτή την
επιθυμία τους κι επειδή πολλοί δικοί
μας εδώ στις ελεύθερες περιοχές τους
λατρεύουν, θα επανέλθω την άλλη εβδο-
μάδα. 

Συζήτηση στην «Ελεύθερη Καρπασία»



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Κόρη Έλλη, πόσες

φορές να σου πω ότι
εν ιξέρω τούρτζικα;

ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΟΙ ΚΟΨΤΕ ΤΟΝ   

ΟΜΦΑΛΙΟ ΛΩΡΟ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Ρε γάαροι Eνωτικοί
του ΔΗΣΥ, έτσι όπως πάτε

εν να σας κάμει 
ο Αναστασιάδης πιο 
ανθέλληνες τζιαι που 

τους ΑΚΕΛικούς!

Ρε Σαββάκη, 
εδκιάβασες το 

καινούργιο βιβλίο 
του Ρολάνδη;

Γ Α Ο Υ Ρ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
Σ’ αυτή τη στήλη,
όπου κάθε βδομάδα
γαϊδουροποιούμε για
εσάς ένα φίλο ή εχθρό
σας με αντάλλαγμα
ένα ποσό χρημάτων,
έχουμε την τιμή να
γαϊδουροποιήσουμε
τον Μελή Πίττα, ο
οποίος την περασμένη
βδομάδα ζήτησε τη
γαϊδουροποίηση του
φίλου μας, Ντίνου Μι-
τσίδη, χωρίς καν να
πληρώσει τα πενήντα
που χρωστά. Ο Ντίνος
Μιτσίδης, ο οποίος εί-
ναι κύριος, έστειλε τα
εκατόν πενήντα ευρώ
προκαταβολικά μαζί
με δέκα πακέτα
σπαγγέτι 0.6 και δυο
κιλά αλεύρι κυπρια-
κό. Τον ευχαριστούμε
πολύ. 

Ρε γάροι της κυβέρνησης, είμαι έτοιμος να πτω-
χεύσω. Ονομάζομαι Βάσος Φτωχόπουλλος και είμαι
ιδιοκτήτης δύο εταιρειών από τις οποίες ζητάτε κά-
θε χρόνο 350 ευρώ σαν φόρο-χαράτσι επιβληθέν μάλ-
λον από την Τρόικα ή τους θεσμούς, όπως ευγενικά
τους ονομάζετε τώρα. Γαμώ τους θεσμούς σας, πα-
ρεμπιπτόντως. Φέτος πληρώσαμε για κάθε εταιρεία
άλλα 400 ευρώ, τα οποία – απ’ ό,τι μας είπαν οι
λογιστές μας – είναι 40 ευρώ για κάθε χρόνο για τα
τελευταία δέκα χρόνια. Δηλαδή, μας πιάνετε και τον
κώλο αναδρομικά. 

Η μία εταιρεία μου ασχολείται με την έκδοση βι-
βλίων – μια εκ φύσεως ζημιογόνα επιχείρηση. Εκδί-
δουμε βιβλία και πουλάμε ελάχιστα με αποτέλεσμα
μάλιστα η κυβέρνηση να μας χρωστά πάνω από 5000
ευρώ σε ΦΠΑ, τα οποία φυσικά και δεν επιστρέφει.
Περιμένει προφανώς να παττίσουμε εντελώς για να
μην τα πληρώσει. 

Δεν κατανοώ τη λογική σας, ρε γάαροι. Ούτε κα-
ταλαβαίνω γιατί δεν παίρνετε τα 350 ευρώ απ’ αυ-
τά που μου χρωστάτε. Για να βγάλω 350 ευρώ κέρ-
δος να σας πληρώσω πρέπει να πουλήσω βιβλία
αξίας 2000 ευρώ, κάτι που καταφέρνω μόνο στα
καλά εξάμηνα. 

Η άλλη μου εταιρεία που ασχολείται με την εστία-
ση είναι σε καλύτερη μοίρα, όχι όμως χωρίς τα πολ-
λά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
Κάθε μήνα είμαστε υπόχρεοι να πληρώνουμε ατέ-
λειωτους φόρους. Άδειες του ΚΟΤ, άδειες ποτού,
άδειες μικροφώνων, άδειες υγειονομικού, συν τις
ποικίλες ασφάλειες, συν τα χαράτσια από τις πι-
στωτικές κάρτες, συν, συν, συν... Γαμώ την κυβέρνησή
σας, γαμώ. 

Σιγά-σιγά ετοιμαζόμαστε όλοι να κλείσουμε. Όλες
οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν τόπο στις
πολυεθνικές και τα μαγαζιά αλυσίδες. Θέλετε να
μας εξαφανίσετε, όμως μη νομίζετε πως σ’ αυτό τον
τόπο είστε μόνοι σας. Μπορεί τώρα να κάνετε ό,τι
θέλετε, έχουμε όμως κι εμείς τα όριά μας. Να φο-
βάστε διότι η οργή του λαού δυστυχώς δεν καταλή-
γει σε λογικές λύσεις των προβλημάτων. Η οργή δεν

είναι καλός αγωγός. Καίει τα πάντα στο διάβα της
και δεν ξεχωρίζει λιγότερο ή περισσότερο υπεύθυνους
για την καταστροφή του τόπου. 

Ως πρώτο βήμα προσωπικά δεν θα ξαναβάλω στο
μαγαζί μου κανένα κυβερνητικό, καμία υπηρεσία,
αν δεν πληρώσουν τοις μετρητοίς, διότι ξεσήκωσαν
τώρα και ένα άλλο σύστημα. Να μας πληρώνουν με-
τά από τρεις μήνες και μάλιστα να τα εμβάζουν κα-
τευθείαν στον λογαριασμό μας για να μας ελέγχει
καλύτερα και η κυβέρνηση και οι τράπεζες και φυ-
σικά η τράπεζα να μας τα τρώει, επειδή συνήθως οι
λογαριασμοί μας ήταν πλην. 

Επίσης, δηλώνω ότι δεν πρόκειται να πληρώσω άλ-
λο χαράτσι και ας με πάρουν δικαστήριο. Ρε γάαροι,
το τέλος σας δεν θα είναι καλό. Ο θεός δεν είναι κα-
μηλάρης, ούτε ΔΗΣΑΚΕΛ. 

Καιρός λοιπόν οι οργισμένοι να ενωθούμε για να
δείξουμε την δύναμή μας. 

ΡΕ ΓΑΑΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ…

TΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ...

Θεωρώ σχήμα οξύμωρο ένας πρώην πρόεδρος του
Ανώτατου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας
να εμφανίζεται στη βουλή ενώπιον επιτροπής και να
απαριθμεί τα προβλήματα της απονομής της δικαιο-
σύνης της Χώρας μας.  Σε μια χώρα όπου οι διαδι-
καστικοί θεσμοί που καθορίζουν τη μεθοδολογία της
απονομής της δικαιοσύνης είναι ίσως εκ των πιο απαρ-
χαιωμένων και  οπισθοδρομικών ολόκληρης της Ευ-
ρώπης και σε μια χώρα όπου η τροποποίηση και ο
εκσυγχρονισμός αυτών εναπόκειται αποκλειστικά και
μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου, εκτός από ορι-
σμένες επί μέρους αλλαγές,  οι διαδικασίες είναι αυ-
τές που μας άφησε η αποικιακή διοίκηση των Βρε-
τανών.  

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας
οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του και
να απαιτήσει την άμεση και ουσιαστική έναρξη της με-
ταρρύθμισης και όχι της τροποποίησης των διαδικα-
σιών απονομής δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς Δι-
καίου.  Δεν θα πρέπει να ανεχθεί καμία περαιτέρω κα-
θυστέρηση, θα πρέπει να απαιτήσει και να λάβει την
απόλυτη στήριξη του κράτους και όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων με πρώτο και καλύτερο τον Πα-
γκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος θα πρέπει να
συμβάλει τα μέγιστα με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή
τη διαδικασία, αν και αυτό θα σημαίνει σύγκρουση με
ορισμένα από τα μέλη του και τους πελάτες αυτών.

Υπάρχουν τόσα πολλά εξαίρετα παραδείγματα με-
θοδολογίας απονομής της δικαιοσύνης ανά το πα-
γκόσμιο από τα οποία μπορεί να αντληθεί καθοδή-
γηση.  Κανένας δεν αναμένει την τελειότητα και κα-
νένα σύστημα που έχει εφαρμοστεί ή που εφαρμό-
ζεται σήμερα είναι αλάνθαστο, αλλά δεν παύουν από
το να είναι παραδείγματα προς μελέτη και έμπνευ-
ση, αν όχι μίμηση.  

Είμαστε ως χώρα υπόχρεοι να δίνουμε στο μέγι-
στο δυνατό βαθμό τα εχέγγυα για τάχιστη, ακριβο-
δίκαιη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύ-
νης.  Πλην όμως, κανένας δεν πρέπει να  έχει την
ψευδαίσθηση ότι αυτός ο στόχος είναι εύκολα εφι-
κτός και μπορεί να γίνει σε μια νύχτα.  Αυτό σε κα-
μία περίπτωση δεν αναιρεί την υποχρέωση να γίνει
μια ουσιαστική αρχή, χωρίς καμία καθυστέρηση.       

Ζάλευκος  

Όπως βλέπετε ο Μελής Πίττας δεν μας έστειλε την
φωτογραφία του και νοείται πως θα τιμωρηθεί. Πά-
ντως ο γάδαρος που διαλέξαμε, του μοιάζει αρκετά. 

Μια στήλη των οργισμένων όναγρων


