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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Όλοι στον αγώνα,

μην πτωχεύσει 
η χώρα!

Σκατάες κυπριωτικοί κυπριακοί Κυ-
πραίοι, ένας Κυπρίλλης, έναν Εγγλε-
ζούδιν, ο Χάρης Γεωργιάδης της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη ταυτίζεται με
το Γιούρογκρουπ εναντίον της Ελλά-
δας τζιαι αντί να τον πιάσετε που τον
λαιμόν τζιαι να τον πνίξετε, όπως τα
πεζουνούθκια, εκάμετε τον τζιαι
ήρωα. Εν αντράπηκε τα μούτρα του
τζι αντί να σηκωστεί να φύει με τον
Βαρουφάκη, έμεινε πίσω σαν τον βο-
σκόν του Μασιαιρά τζι εχαριεντίζε-
τουν με τους δήμιούς μας. Τι θα επά-
θαινε, δηλαδή, αν έφευγεν; Τίποτα
απολύτως, ούτε αυτός ούτε η Κύπρος.
Ίσια-ίσια που ο ελληνικός λαός θα
ένοιωθε επιτέλους ότι δεν είναι εντε-
λώς μόνος. Αντ’ αυτού, έχουμε τώρα
να αντιμετωπίσουμε ένα αντικυπρια-
κό μένος στην Ελλάδα παρόμοιο με το
ανθελληνικό κλίμα που υπάρχει στην
Κύπρο εδώ και χρόνια. Αυτό μας
έλειπε, δηλαδή, να αλληλοσκοτωνό-
μαστε τη στιγμή που θα έπρεπε να
είμαστε όχι μόνο ενωμένοι, αλλά και
απολύτως συντονισμένοι, για να απο-
φύγουμε τα χειρότερα και στην Ελλά-

δα και στην Κύπρο ΑΥΡΙΟ. Διότι το
αύριο στην Κύπρο, ρε σκατάες, ΔΕΝ
είναι μακριά, μην παραπλανιέστε με
τους αριθμούς που πάνε καλά, κατά
την κυβέρνηση του αρχιτέκτονα του
κουρέματος, γάαρου Αναστασιάδη. 

Η Ελλάδα, ρε Γεωργιάδη, ρε σκα-
τόν της όρνιθας, ρα όρνιθα του κερα-
τά, δεν είναι ο φίλος σου ο Βγενό-
πουλος, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Σα-
μαράς. Η Ελλάδα, ρε γάαρε, είναι η
ψυσιή μας, είναι το οξυγόνο μας, εί-
ναι η μάνα μας, που μπορεί να είναι
και πουτάνα κάποιες φορές, όμως εί-
ναι η μάνα μας κι αν υπάρχουμε σή-
μερα εδώ, σ’ αυτό το νησί ως Έλλη-
νες Ορθόδοξοι, οφείλεται στην
ΥΠΑΡΞΗ της, αλλιώς θα ήμαστε προ
πολλού Εγγλεζούθκια σαν εσένα, γε-
νίτσαροι σαν την πλειοψηφία του
ΔΗΣΑΚΕΛ. Αντί σαν κόρη να βουρή-
σεις να δώσεις μια βοήθεια τη στιγμή
που ο σουγιάς είναι στο κόκαλο τζι-
αι το λουρί στο σβέρκο, εσού, ρα ξι-
μαρσμένη, έκατσες τζι εγαμήθηκες με
ούλλον το Γιούρογκρουπ για μια τζι-
αι μόνο καραμέλα, ρε σιυλλοπούτανε.

Η Κύπρος οφείλει να σταθεί δίπλα
στην Ελλάδα συντονισμένα μαζί της,
για να ασκηθούν περισσότερες πιέ-
σεις στους υπόλοιπους εταίρους. Παί-
ζεται η τύχη του Έθνους. Σε τυχόν
κατάρρευση της Ελλάδας, ο πρώτος
αδύνατος κρίκος, ρε μαλάκες, ρε γά-
αροι του Αναστασιάδη, είναι η ίδια
η Κύπρος. Γι’ αυτό ΔΕΝ φτάνει να
είμαστε μόνο συμπαραστάτες, αλλά
ΜΙΑ ΦΩΝΗ, όποιο κι αν είναι το κό-
στος. Όταν το ΕΘΝΟΣ βυθίζεται δεν
κοιτάμε ποιος είναι στην εξουσία, ού-
τε έχουν νόημα τα κόμματα και οι
παρατάξεις, αλλά η συλλογική μας
απόπειρα να σταθούμε όρθιοι για τη
μεγάλη ΜΑΧΗ της σωτηρίας του λα-
ού και του Έθνους μας. 

Είμαι από αυτούς που δεν συμφω-
νούν με τη διεξαγωγή δημοψηφίσμα-
τος, και δεν συμφωνούν με τις πολι-
τικές και τα τερτίπια του ΣΥΡΙΖΑ,
όμως από τη στιγμή που έχει απο-
φασιστεί θα έπρεπε ΟΛΟΙ οι Έλληνες
συνενωμένοι να παν στις κάλπες για
ένα ΟΧΙ της τάξης του 97%, για να
καταλάβουν όλοι ότι είμαστε απο-

φασισμένοι να ΖΗΣΟΥΜΕ και να
υπερασπίσουμε και την πατρίδα και
την αξιοπρέπειά μας και να μην ντρο-
πιάσουμε την ΙΣΤΟΡΙΑ. Διότι, ρε
σκατάες, εν η ιστορία μας που μας
κρατά όρθιους ακόμη και όχι τα σκα-
τοεγγλεζούθκια και οι γενίτσαροι. 

Όλα για την Ελλάδα, οι 300 000
των Κυπρίων που θα πάνε διακοπές,
οι 298 000 να πάνε στην Ελλάδα.
Όλα για την Ελλάδα. Ας γίνουμε το
παράθυρο της Ελλάδας προς τον έξω
κόσμο, ας χρησιμοποιηθεί επιτέλους
αυτή η περιβόητη δύναμη των δύο
ελληνικών κρατών. Ας καθορίσουμε
μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-
Κύπρου, με σκοπό σύντομα να κα-
ταλάβει κι ο λαός σε Κύπρο και
Ελλάδα πως μόνο με ένα ενιαίο μέ-
τωπο εθνικής σωτηρίας βγαλμένο μέ-
σα από τον λαό, όχι μέσα από Νέα
Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ,
κτλ μπορούμε οριστικά να λύσουμε
υπέρ του Έθνους τα προβλήματά
μας. Αλλιώς θα μας πηδήξουν ξένοι
και δικοί μας, ώσπου να μην αντέ-
χουμε άλλο. 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ν.Δ. - «ΟΧΙ» ΣΤΙΣ 5 ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ

Συνέλληνες, όλοι
μαζί μπορούμε!

Κουράγιο!

NAI ΣΕ ΟΛΑ!

ΝΑΙ, ΕΙΜΑΙ ΓΑΔΑΡΟΣ!
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ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΠΑΡΘΕΝΟΡΡΑΦΗ ΤΩΡΑ 
ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ;

Όχι. Οι αδελφοί Τουρκοκύπριοι είναι
αρκετά προοδευτικοί για να ασχολού-

νται με τέτοιες σαχλαμάρες. Αν μου το ζητήσει ο Αχμετ, γιατί όχι;

Προσωπικά όχι, αλλά στη γυναίκα μου
ναι. Δεν είναι σωστό να νομίζουν οι

αγαπητοί συνέταιροί μας ότι είμαστε
promiscuous. 

Ρε Αβέρωφ, μα πού έμαθες 
τούτην τη λέξη;

Αλόπως έμαθεν του την ο έκφυλος ο
χαϊκκομίσιονερ της Αγγλίας, ο Todd.
Εκράταν τον που το σιέρι προχτές. 

Εγώ ότι παρθενοραφές ήταν να κάμω,
έκαμα τες πριν εισχωρήσω στο ΔΗΚΟ. 

Κόρη Αθηνά, εν τζιαι βλάφτει να κάμεις
τζιαι καμιά παρθενορραφή στο στόμα.
Κάποτε εν ισταματά η γλώσσα σου. 

Δεν νομίζω οι Τουρκοκύπριοι να θέλουν
να πάρουν μια κοπέλα της ηλικίας μου!

Εν τους ιξέρεις καλά τους Τούρκους 
κόρη Στέλλα. Στην Γαληνόπορνη 
εν αφήναν τσούραν ήσυχην, πόσο 

μάλλον γεναίκαν. 

Για καλό και για κακό, εγώ θα προστα-
τέψω τον κώλο μου με μεταλλικό βρακί. 

Ου, είσαι πολλά ομοφοβικός, 
ρε Λιλλήκα. 

Ομοφοβικός εν ο κώλος σου, 
ρε Τορναρίτη!

Αγαπητοί αναγνώστες, 
Με αυτόν τον οκτασέλιδο

ΟΝΑΓΡΟ σάς αποχαιρετούμε για
λίγο, ώστε κι εμείς να κάνουμε τις
διακοπές μας. Αν μπορέσουμε θα
κυκλοφορήσουμε και στις 9 Ιουλί-
ου, αν βρούμε διαδίκτυο στην Εύ-
βοια και έχουμε πρόσβαση στις ει-
δήσεις του νησιού μας. 

Εμείς θα προσπαθήσουμε όποιο
και αν είναι το κόστος. Εσείς προ-

σπαθήστε να
μην είστε αυ-
στηροί μαζί
μας με τα
επόμενα δύο
φύλλα, ώσπου
να επιστρέ-
ψουμε και να

μην έχουμε καμία δικαιολογία. 
Μην ξεχνάτε, αγαπητοί αναγνώ-

στες, ΟΛΟΙ κάντε τις διακοπές σας
στην Ελλάδα, πουθενά αλλού. Κά-
θε ευρώ που δίνουμε στους Ευ-
ρωπαίους δολοφόνους είναι ενί-
σχυση για την εξόντωσή μας. Μην
ξεχνάτε, είναι οι γονείς των Τουσκ,
Σόιμπλε, Γιούνκερ, Μέρκελ, Λα-
γκάρτ και Ντάισεμπλουμ που εξό-
ντωσαν τον ελληνικό λαό κατά τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην
ξεχνάτε ότι είναι οι Ευρωπαίοι που
κατασκότωσαν την ανθρωπότητα
τους τελευταίους αιώνες. 

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

ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ 
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Εδώ και δεκαετίες φωνάζουμε για το
ΔΗΣΑΚΕΛ και ελάχιστοι μας έπαιρναν
στα σοβαρά. Σε όλα συμφωνούσαν τα
δύο κόμματα, τουλάχιστον όσον αφο-
ρά το Κυπριακό και έμενε μόνο η προ-
σήλωση του ΔΗΣΥ ή μάλλον των συνα-
γερμικών στην Ελλάδα να τους διαφο-
ροποιεί. Τώρα που τα ανθελληνικά ευ-
ρήματα πέρασαν ανοικτά, όχι μόνο
στους συναγερμικούς, αλλά και στην
ίδια την κυβέρνηση, τίποτα δεν διαφο-
ροποιεί τα δύο μεγάλα κόμματα του
νησιού. Φυσικά, ο ΔΗΣΥ ήρθε δεύτερος
και καταϊδρωμένος. Το ΑΚΕΛ χύνει τα
δηλητήριά του προς τη μητέρα πατρίδα
ποικιλοτρόπως και δεκαετίες τώρα. Ο
ΔΗΣΥ, όμως, ως νεοφώτιστος εκ των
πραγμάτων είναι πιο σκληροπυρηνικός,
είναι δηλαδή όπως τους γενίτσαρους
που ήταν Έλληνες και μετά ασπάζο-
νταν το Ισλάμ, γίνονταν οι πιο φανατι-
κοί εχθροί μας. 

Τι να σημαίνει, όμως, αυτό το ξέσπα-
σμα του Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ,
διότι μην είστε αφελείς να νομίζετε ότι
δεν είναι μεθοδευμένη αυτή η επίθεση.
Ο Αναστασιάδης και τα αφεντικά του, οι
Άιντα και οι Αμερικάνοι, γνωρίζουν πο-
λύ καλά πως οι συνομιλίες θα μπορέσουν
να καρποφορήσουν αν όντως προηγηθεί
και ένας ιδεολογικός πόλεμος, όπου η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ πρέπει να δια-
συρθεί και υπονομευτεί και η ΔΙΖΩΝΙΚΗ
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟ ΣΠΟΝΔΙΑ να ιερο-
ποιηθεί και να δοξαστεί ως η μόνη ρεα-
λιστική κατάληξη του κυπριακού ζητή-
ματος. Είναι γνωστό ότι υπάρχει κυ-
πριακό ζήτημα επειδή οι Κύπριοι είναι
Έλληνες. Αν οι Κύπριοι δεν ήταν Έλλη-
νες, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Αυτό το κατάλαβαν πολύ καλά οι Άγγλοι
με το που πάτησαν το πόδι τους στην
Κύπρο το 1878. Στις αναφορές τους στο
FOREIGN OFFICE οι πρώτοι αξιωμα-
τούχοι της αποικιοκρατίας αυτά έγρα-
φαν, δηλαδή πως θα έχουν προβλήματα
σε αυτό το νησί, διότι οι κάτοικοι φωνά-
ζουν πως είναι Έλληνες και θέλουν την
ελευθερία τους, τουτέστιν να ενωθούν με
την Ελλάδα. Η μετέπειτα ιστορία υπέ-
δειξε πως όσος χρόνος κι αν περάσει, οι
Κύπριοι δεν μπορούν να αποβάλουν τον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ εαυτό τους. Η άμυνα τους,
η ψυχή τους, το είναι τους, οι κόκκινες
γραμμές τους είναι η ελληνική και ορθό-
δοξη ταυτότητά τους. Γι’ αυτό και η πρό-
σφατη συντονισμένη επίθεση όχι μόνο
από τον Αναστασιάδη, αλλά και από πολ-
λές πηγές. Μια από αυτές είναι οι γνω-
στές ΜΚΟ (μη κυβερνητικές οργανώσεις),
που μαζί με το Ίδρυμα Σεβέρη, το Κα-
φενείον του Ιωάννου, τα τουρκολαγνικά
προγράμματα του ΡΙΚ, που έχουν ανα-
λάβει εργολαβικά να διαμορφώσουν μια
ΚΥΠΡΙΑΚΗ εκδοχή της Ελευθερίας που
να ταυτίζεται με τη λύση που επιδιώ-
κουν τα μεγάλα αφεντικά. Η εκδοχή αυ-
τή παίρνει σάρκα και οστά όταν αφαι-

ρεθεί η έννοια της ελληνικής ταυτότητας.
Κάποιος μπορεί να ταυτιστεί με αυτή
την ελευθερία μόνο αν απεμπολήσει την
ελληνική η τουρκική του ταυτότητα. Γι’
αυτό και όλοι επιδιώκουν τη δημιουργία
του νέου ανθρώπου, του νέου Κύπριου
που δεν θα είναι ούτε Έλληνας, ούτε
Τούρκος, αλλά ένα ερμαφρόδιτο πράμαν,
κάτι σαν τους ΛΟΑΤ, που τόσο προωθεί

η αγγλική και αμερικανική κυβέρνηση. 
Εμείς, πιστοί στις αξίες μας και στις

αρχές μας, αρνούμαστε αυτό τον εξευ-
τελισμό. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν κάθε
δικαίωμα να είναι ΤΟΥΡΚΟΙ, διότι αυ-
τό είναι. Αν θέλουν να είναι κάτι άλλο,
πάλι δικαίωμά τους, αυτό όμως δεν ση-
μαίνει πως κι εμείς πρέπει να τουρκέ-
ψουμε ή να κυπριοποιηθούμε για να εί-

μαστε αρεστοί στην ΝΕΑ ΑΠΟΙΚΙΟ -
ΚΡΑΤΙΑ.

Είναι χαρακτηριστικό πως όλες αυτές
οι επαναπροσεγγιστικές δυνάμεις έχουν
ως βασικό τους εχθρό την ελληνική μας
ταυτότητα. Ακόμη και οι πιο προχωρη-
μένοι Τουρκοκύπριοι, αυτοί που είναι υπέρ
της κυπριακής δημοκρατίας και είναι ταυ-
τοχρόνως και εναντίον της κατοχής, όπως
π.χ. Λεβέντ, Αζίς κτλ, θέλουν την αυτοα-
ναίρεσή μας, θέλουν δηλαδή να αρνηθού-
με την εθνική και θρησκευτική μας ταυ-
τότητα και να μεταλλαχτούμε σε κάτι άλ-
λο, που να βολεύει τον κάλλο που έχουν
στον εγκέφαλο. 

Η επίθεση Αναστασιάδη, όπως και των
υπόλοιπων γενίτσαρων και Οθωμανών,
δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί. Όσο
αμολούν τέτοιες χοντροκομμένες μαλα-
κίες, άλλο τόσο ενδυναμώνουν τη θέληση
του λαού να παραμείνει πιστός στα ιδα-
νικά του έθνους μας. Γι’ αυτό άλλωστε
και η Αλήθεια του προχωρημένου ΔΗΣΥ
έκανε παρατήρηση στον Αναστασιάδη να
είναι πιο προσεκτικός τώρα που είναι οι
συνομιλίες να μην δίνει τροφή στους
απορριπτικούς. 

Συνεχίστε, κύριε Αναστασιάδη. Έτσι
σας θέλουμε, ακριβώς όπως το 2004.

Πορτοκλωτσώντας

ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ  

H ΠΟΣΟΣΤΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΧΑΪΝΤ

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το βραβείο απονέμεται στον Νίκο
Χριστοδουλίδη, κυβερνητικό εκπρό-
σωπο, ο οποίος προσπάθησε να μας
πείσει πως αυτά που είπε ο Ανα-
στασιάδης περί μητέρων πατρίδων
τα είχαμε παρεξηγήσει λες και εί-
μαστε βλάκες και πολιτικά ανώριμα
παιδιά.
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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



53.7.2015 Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της
5ης Ιουλίου. Ο ελληνικός λαός θα ψη-
φίσει ΟΧΙ στην πλειοψηφία του, διότι
κανείς σώφρων άνθρωπος, ακόμη και
οι μεγαλύτεροι εχθροί του Τσίπρα, όπως
εμείς, δεν μπορούν να δεχτούν τα τε-
λεσίγραφα των λεγόμενων θεσμών. Με
το ΟΧΙ δεδομένο πρέπει από τώρα να
αρχίσει ο προβληματισμός. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕΤΑ; Πώς θα διαχειριστούμε το ΟΧΙ
και πώς θα αποφύγουμε χειρότερες εξε-
λίξεις ακόμη κι από αυτές που μας προ-
σφέρουν σήμερα; Έχουμε ως εμπειρία
πρόσφατη κιόλας το αποτέλεσμα του
ΟΧΙ στην Κύπρο το 2004, όταν ο Ελλη-
νισμός της Κύπρου είπε ένα μεγάλο
ΟΧΙ στους ίδιους αρχιτέκτονες των τω-
ρινών σχεδίων υποδούλωσης της Ελλά-
δας, δηλαδή με αυτούς που ετοίμασαν
το σχέδιο Ανάν για την κατάργηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και την υπο-
δούλωση της Κύπρου στην Τουρκία. 

Ενώ νικήσαμε πανηγυρικά, φάνηκε
από πολύ νωρίς ότι η ήττα πείσμωσε
αυτούς και όχι εμάς. Ο Τάσσος Παπα-
δόπουλος, πολιτικός ολκής σε σχέση με
τον Τσίπρα, δεν κατάφερε να διαχειρι-
στεί το αποτέλεσμα και να κάνει τις
αλλαγές που έπρεπε με αποτέλεσμα το
ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ σχεδόν ενωμένοι να
τον  υποσκάπτουν συνεχώς και να του

στήνουν παγίδες με σκοπό να τσιμε-
ντώσουν το ΝΑΙ με την επαναφορά ενός
χειρότερου σχεδίου, πράγμα που έγινε
μιας και τώρα οι διαπραγματεύσεις
οδηγούν σε λύση χειρότερη από αυτήν
του σχεδίου Ανάν. Μέσα σε λίγους μή-
νες ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ μαζί με τα αφε-
ντικά τους, τους Εγγλέζους, κατάφεραν
και έβγαλαν τον Παπαδόπουλο από τη
μέση, για να κερδίσει τις εκλογές ο Χρι-
στόφιας και να μας καταστρέψει οικο-
νομικά. Ο Χριστόφιας αναίρεσεν με τις
τολμηρές υποχωρήσεις του το ΟΧΙ και
μαζί με τον σύντροφο Ταλάτ προχώρη-
σαν σε χειρότερα σενάρια. Με το Μα-
ρί ο Χριστόφιας έχασε κάθε αξιοπιστία
και ο Αναστασιάδης με μόνο μια λέξη
θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση,
όμως δεν το έκανε, με αντάλλαγμα η
επόμενη πενταετία να είναι δική του.
Έτσι κι έγινε. Τώρα πληρώνουμε το ΟΧΙ
του 2004. Το φρούτο ωριμάζει για να
πέσει. Κοινωνία και λαός μέσα στην
εξαθλίωση εθνική, κοινωνική, οικονομι-
κή και πολιτιστική αναμένουν τα χει-
ρότερα. Η Ελλάδα οφείλει να εξετάσει
τις συνέπειες και του ΝΑΙ και του ΟΧΙ
μα πιο πολύ ας δει και την εμπειρία
της Κύπρου. Πολλά μπορούν να διδα-
χθούν. 

Έχω την εντύπωση πως μπαίνουμε σε
άγρια παιχνίδια πια. Εδώ φαίνεται πως

δεν είχαμε σχέδιο Α, πόσο μάλλον σχέ-
διο Β. Πάμε σε δημοψήφισμα που όποιο
κι αν είναι το αποτέλεσμα θα σημαίνει
ταυτοχρόνως και ΧΑΟΣ, διότι αν είναι
ΝΑΙ τότε πρέπει ο Τσίπρας να παραι-
τηθεί και να πάμε σε εκλογές, ώστε ο
νέος Πρωθυπουργός να πάει Βρυξέλ-
λες βουρητός-βουρητός να υπογράψει
και με τα τέσσερα του τις απαιτήσεις
των εταίρων και των θεσμών. Αν είναι
ΟΧΙ ποιος και από πού θα μαζέψει την
οργή των θεσμών; Θα μας πατήσουν
στον λαιμό με χίλιους τρόπους και δεν
θα ξέρουμε από πού να κρατηθούμε.
Προσωπικά, δεν με νοιάζει αν μας διώ-
ξουν ακόμη και από την Ευρώπη, όμως
για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθου-
με σε τέτοια σενάρια πρέπει να έχουμε
έναν λαό και μια κοινωνία έτοιμη για
μεγάλες θυσίες, μεγάλους αγώνες και
μεγάλες συγκρούσεις. Τέτοιο λαό δεν
έχουμε τώρα ούτε φαίνεται πως ο
ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του, παρόλη
την αριστερή φρασεολογία τους, δια-
παιδαγωγεί τον λαό για τέτοια ενδεχό-
μενα. 

Τρέμω με την ιδέα ότι θα εναλλάσσε-
ται η δεξιά του Σαμαρά με την αρι-
στερά του Τσίπρα στην εξουσία. Τρέμω
και με την ιδέα πως οι υπόλοιπες δυ-
νάμεις, δηλαδή της Χρυσής Αυγής και
του ΚΚΕ, δεν έχουν κανένα λόγο που
μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα έξω
από αυτά τα αδιέξοδα. Αν προκληθεί
ΧΑΟΣ, τότε τρέμω ακόμη περισσότερο
με αυτά που μπορούν να συμβούν μέ-
σα και στα σύνορα της χώρας μας. 

Ο ελληνικός λαός ΔΕΝ έχει άλλη επι-
λογή από τη συγκρότηση ενός
ΜΕΤΩΠΟΥ για την εθνική Ανεξαρτη-
σία για μια Ελλάδα ελεύθερη, ελληνι-
κή και πραγματικά ανεξάρτητη. Τα
κόμματα απέδειξαν όλα αυτά τα χρό-
νια ότι είναι ανίκανα να δώσουν λύ-
σεις. Μένει τώρα ο λαός να πάρει τις
πρωτοβουλίες για να σωθεί η χώρα. Τα
ΟΧΙ έχουν νόημα αν μπορεί κανείς να
τα τσιμεντώνει, αν μπορεί κανείς να τα
διαχειριστεί για να μην μπορούν τα
ΝΑΙ ποτέ να επαναδραστηριοποιηθούν.
Ο Τσίπρας δεν είναι Παπαδόπουλος.
Παρόλ’ αυτά και παρόλες τις διαφωνίες
μας, ο Θεός να είναι μαζί του, αν όντως
προσπαθεί να σώσει τη χώρα και την
αξιοπρέπειά της. 

TA OXI 
l Η Σάρλοτ του Ουίλιαμ και της Κέιτ
εννά βαφτιστεί μάς ενημερώνει με
ολοσέλιδη φωτογραφία περιοδικό της
«Σημερινής». Χεστήκαμε. 
l Η βασίλισσα Ελισάβετ πρέπει να
μετακομίσει για λίγο από το Μπά-
κιγχαμ Πάλας μάς ενημερώνει με
ολοσέλιδη φωτογραφία περιοδικό της
«Σημερινής». Χεστήκαμε ξανά.
l Δείτε και τις φωτογραφίες από το
πάρτι για τα γενέθλια της βασίλισ-
σας στην Ύπατη Αρμοστεία της Λευ-
κωσίας. Δείτε, δεν λείπει κανένα
αστέρι της ΔΔΟ και της Νέας Τάξης
πραγμάτων. Jolly good fella αυτή η
«Σημερινή». 

ΣΧΟΛΙΑ l ΣΧΟΛΙΑ

l Μάθετε κι αυτό. Η Ροντίκα, η σύ-
ζυγος του ακατανόμαστου Κάρο-
γιαν, έγινε και φωτομοντέλο. 
l Αυτό το TELETHON 2015 το έχει
παραχέσει. Έχουν καταντήσει τη φι-
λανθρωπία σε κοσμικό πάρτι για
αυτολιβάνισμα και διαφήμιση της
φτώχειας και της εξαθλίωσης μερί-
δας του λαού που υποτίθεται λαμ-
βάνει την αγάπη των επισήμων και
των καλλιτεχνών. Έλεος, σκατάες. 
l Ακούστε νέα ονόματα που εντό-
πισα σε λίγες σελίδες των περιοδι-
κών μας: ΤΣΕΡΙ, ΤΕΟ, ΤΙΜΗΣ,
ΦΑΙΗ. Oh, shit!
l Μέσος όρος 7.97 στα Νέα Ελλη-
νικά οι Κυπραίου. Κκιάολε μάβρε
φτέσιν η καλαμαράες αλόπος. Άμμα
βάρτον αντένα να δω το βόις τζιαι
εννά πάο τζούτο σε λλίον, άμμα
βάρμου τζε μαγιονέζζα τζε κκέ-
τσιαππ. 
l Όταν ο μέσος όρος πέσει κάτω
από 7.5, οι Κυπραίοι θα είναι έτοι-
μοι να παραδοθούν χωρίς κανένα
πρόβλημα στους Τούρκους. 
l Η λύση θα αναβαθμίσει τουριστι-
κά όλη την Κύπρο, είπε ο Χάρης
Λοϊζίδης των ξενοδόχων. Η κάθοδος
του πρώτου Κυπραίου στον Κρόνο
του γρόνου εννά αναβαθμίσει του-
ριστικά πάρα πολλά, μα πάρα πολ-
λά τον Κυπριακό νότον, λέω εγιώνι.  

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ 
Ομολογώ, με έχει πιάσει ένα παράπονο με το ΟΧΙ των αριστερών.

Τους θυμάμαι σχεδόν όλους, δυστυχώς με ελάχιστες εξαιρέσεις, να
πρωτοστατούν να περάσει το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2004 στην
Κύπρο. Ας μην μου απαντήσουν ότι αυτό ήταν εντελώς διαφορετι-
κό, διότι δεν ήταν. Ήταν μια απόπειρα όλων των δυνάμεων του
σκότους να μας γονατίσουν και οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν σύσ-
σωμοι ακόνιζαν τα σπαθιά τους για να μας κατασπαράξουν. Ο
ίδιος οίκος που σχεδίασε το σχέδιο Ανάν στο Λονδίνο, είναι αυτός
που σήμερα καταστρώνει τα σχέδια για τον αφανισμό της Ελλάδας.
Δεν είναι ώρα όμως για παράπονα. Μακάρι να εννοούν το ΟΧΙ,
μακάρι να μην είναι ένα άλλο κόλπο για να παραμείνουν στην εξου-
σία κι εμείς τους συγχωράμε. 
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ΜΙΣΗΣΜΕΝΟΙ ΧΤΙΤΖΙΑΡΗΕΣ ΝΑΖΙ 

ΘΑΨΤΕ ΤΟΥΣ!

Ο Σταύρος Χριστοδούλου του «Φ» σε
μια προσπάθειά του – έξυπνη, δεν λέω
– να καλύψει τον Αναστασιάδη και τ’
αφεντικά του, κριτικάρει έντονα όσους
πειράχτηκαν από τις δηλώσεις Ανα-
στασιάδη περί αποκοπής του ομφάλιου
λώρου. Λέει, φυσικά, και αλήθειες π.χ.
πως ο ίδιος θεωρεί αυτονόητο ότι η
Τουρκία βαρύνεται περισσότερο για την
κατάστασή μας σήμερα και πως απεί-
ρως μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γε-
γονός ότι τα σημερινά παιδιά έχουν πα-
τώσει στην ελληνική γλώσσα στις πρό-
σφατες εξετάσεις. Χρησιμοποιεί και
ατάκες της υποψήφιας του ΑΚΕΛ στις
πρόσφατες εκλογές – ναι, αυτό είναι
αμάρτημα κύριε Χριστοδούλου - κυ-
ρίας Κατσιαούνη για να μας κάνει μα-
θήματα πατριδογνωσίας σαν να είμα-
στε ηλίθιοι και δεν γνωρίζουμε κι εμείς
τ’ αυτονόητα. 

Ορθά αναφέρεται ο Χριστοδούλου στο
πραξικόπημα, ορθώς αναφέρεται και
στο πρόσφατο κούρεμα της Κύπρου.
Μόνο που ο Χριστοδούλου δεν μας λέ-
ει ότι αυτό το κούρεμα είναι οι δυο
(Χριστόφιας - Αναστασιάδης) που θέ-
λουν ν’ απεγκλωβιστούν από τη μητέ-
ρα που το έφεραν και όχι η ίδια η μη-
τέρα. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι αυ-
τός που υπερασπίζεται τώρα ο Χρι-
στοδούλου ήταν δικηγόρος των πραξι-
κοπιματιών, για να μην πω περισσότε-
ρα και μπλέξω. Για να μην πω και ποι-
ον είχαν αναρτησμένο στην ΟΜΟΝΟΙΑ
οι ΑΚΕΛΙΚΟΙ. 

Μπορώ να πω πολύ περισσότερα για
την ευθύνη της μητέρας πατρίδας. Εδώ
και δεκάδες χρόνια δεν έχει εθνική πο-

λιτική όσον αφορά τον Ελληνισμό και ει-
δικά την Κύπρο. Προσωπικά θεωρώ
απαράδεκτη και την Ελλάδα του Κα-
ραμανλή και του Ράλλη και του Παπαν-
δρέου και του Σημίτη και του Γιωργάκη
και του Καραμανλή του νεότερου και
του Μητσοτάκη και του Σαμαρά και του
Τσίπρα. Αυτό, όμως, ΔΕΝ αναιρεί την
αντίληψή μου και την πίστη που πρέπει
όλοι να έχουν στην Ελλάδα. Ελλάδα δεν
είναι μόνο η κυβέρνηση, κύριε Χριστο-
δούλου, αλλά και ο λαός ο οποίος πα-
ρεμπιπτόντως δεν είναι και τίποτα το
σπουδαίο τα τελευταία χρόνια. Ελλάδα

είναι και η ΙΔΕΑ, ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ της,
το ΕΙΝΑΙ και η ΨΥΧΗ μας. Χωρίς αυτήν
είμαστε ένα τίποτα, ένας βόθρος στην
ανατολική Μεσόγειο, Φραγκολεβαντίνοι
Φοίνικες και έτοιμο φαγητό για τους πει-
νασμένους γείτονές μας. 

Αν υπάρχουμε σήμερα και δεν είμα-
στε μια επαρχία της Τουρκίας ή του
Ισραήλ, αγαπητέ Χριστοδούλου, είναι
διότι ακόμη υπάρχει αυτή η τρισάθλια
επίσημη Ελλάδα με όλα της τα χάλια,
με όλα τα ελαττώματα, με όλη της την
κακομοιριά. Αν δεν υπήρχε αυτή η επί-
σημη Ελλάς δεν θα ενηλικιωνόσαστε

ποτέ, κύριε Χριστοδούλου. Σήμερα θα
ήσαστε ευνούχοι στα τουρκικά χαρέμια
της Κωνσταντινούπολης, ειδικά εσείς οι
λαϊφσταλίστες. Αν δεν υπήρχε έστω αυ-
τή η καταραμένη μάνα μας, σήμερα τα
κυπριόπουλα θα μιλούσαν όλα γκρίκλις
στην καλύτερη περίπτωση και στη χει-
ρότερη τουρκικά και αγλλικά. Όσα
γράμματα κι αν μάθουν τα παιδιά μας
-που τόσο επιθυμείς- δεν σημαίνει τί-
ποτα αν δεν μάθουν ν’ αγαπούν την
Ελλάδα, δηλαδή τον εαυτό τους. 

Απόδειξη ότι έχουμε τους περισσότε-
ρους απόφοιτους Πανεπιστημίων στον
κόσμο και ακόμη δεν ξέρουμε να βγά-
λουμε τα μάτια μας. Έχουμε εκατοντά-
δες χιλιάδες μορφωμένος και παρα-
μορφωμένους και ακόμη πρώτοι εσείς,
στον «Φ», αρνείστε να έχετε μια αυ-
στηρή κριτική για τις τέχνες και τον πο-
λιτισμό και αντ’ αυτού μας σερβίρετε
ό,τι διαδικτυακή μαλακία φαίνεται μο-
ντέρνα ως σοβαρό πολιτιστικό προϊόν. 

Έχουμε αυτές τις ορδές των μορφω-
μένων παραμορφωμένων και ακόμη ο
«Φ» επιμένει να μας εκδίδει ΜΟΝΟ
λαϊφσταλίστικα περιοδικά με γκρίγλις
αγγλικούρες και εισαγωγές όλης της
αθλιότητας της διεθνούς αγοράς των
σταρ σύστεμ. Και, κύριε Χριστόδουλε,
παρακαλώ να μην ξεχνάς πως εσείς κι
ΕΣΥ προσωπικά έχεις τεράστια ευθύνη
για τα greeklish των παιδιών. Εσύ
ήσουν ο πρωτοπόρος όλων των αγγλι-
κών λέξεων του συρμού. Εσύ μίλησες
πρώτος με αυτούς τους αγγλισμούς, εσύ
πρώτος έκανες τα αγγλικά των γκλόσ-
συ περιοδικών μόδα ανάμεσα στους νέ-
ους. Θα επανέλθω. 

TA TAMΠOY ΤΩΝ ΛΑΪΦΣΤΑΛΙΣΤΩΝ
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΚΑΙ ΡΙΚ

Ο 22ος διαγωνισμός κυπριακού
τραγουδιού «Γιώργος Κοτσώνης»
είναι για κλάματα και δεν θα
ασχολούμαστε αν δεν ήταν κι αυ-
τό ένα κομμάτι στην απόπειρα να
δημιουργηθεί από το τίποτα μια
νέα κυπριακή συνείδηση, ένα νε-
οκυπριακό πολιτιστικό οικοδόμη-
μα μακριά από το πιο γενικό ελ-
ληνικό γίγνεσθαι. 

Η παρουσιάστρια τύπου κυ-
πριακή γλάστρα μάς πληροφόρη-
σε από την αρχή πως αυτός ο δια-
γωνισμός είναι σταθμός στο κυ-
πριακό παραδοσιακό τραγούδι.
Ακούσαμε τα τραγούδια των
προηγούμενων διαγωνισμών, όπως
και αυτά του 22ου, αλλά κανένα
τραγούδι ΔΕΝ ήταν παραδοσια-
κό. Όλα μάλιστα θύμιζαν ευρω-
παϊκά μεσαιωνικά τραγουδάκια
με όργανα κατεξοχήν ευρωπαϊκά,
φλάουτα, κ.λπ. Από πότε το πα-
ραδοσιακό μας τραγούδι είναι
φράγκικο; Μα αυτά παθαίνεις
όταν αφαιρείς την ελληνικότητα
του νησιού. Είσαι αναγκασμένος
να καταλήξεις στους Φράγκους,
τους Ενετούς και, γιατί όχι, στους
Τούρκους. Γιάλλα Κυπραίοι. 

Γι’ αυτήν την κατάσταση έχει
μεγάλη ευθύνη φυσικά και το ΡΙΚ
και ο μακαρίτης ο Κοτσώνης. Το
ΡΙΚ έχει αναλάβει εργολαβικά να
προωθεί την απελληνοποίηση του
λαού μας. Δείτε τα προγράμματα
και θα καταλάβετε αμέσως και
σαφώς πως προωθείται μια νέα
κουλτούρα, μια κουλτούρα που να
συνάδει με τη λύση που μας έρ-
χεται. 

l Μας έδειξαν και ένα φιλμάκι
για τον, κατά τ’ άλλα, καλό συν-
θέτη Γιώργο Κοτσώνη. Αμέσως,
φυσικά, τον εξουδετέρωσαν βά-
ζοντάς τον δίπλα από τον Σεφέρη,
τον Ελύτη, τον Γκάτσο, κ.λπ. Αυ-
τή η υπερβολή των ιθυνόντων δεν
είναι τυχαία. Αντί να παρουσιά-
σουν το πραγματικό μέγεθος του
Κοτσώνη για να το εκτιμήσουμε,
παραφουσκώνουν το μέγεθός του,
γελοιοποιώντας τον, διότι έτσι δεν
πείθεται κανένας για την πραγ-
ματική αξία του και ο άνθρωπος
ήταν αξιόλογος.  

Κυρία Ευανθία,
Ο άντρας μου ήταν πραξικοπημα-

τίας, αλλά τελευταίως κάμνει κάτι
πράματα που μου θυμίζουν το ΑΚΕΛ.
Εψές π.χ. εκαύλωσα λλίον τζιαι είπα
να τον διεγείρω λλίον και του έκανα
έναν βούκκον τζιαι αυτός, αντί να με
γαμήσει, έβαλεν το πράμαν του πας
στο αρφάλιν μου και άρχισε να κου-
σπά. Εμένα εν μου αρέσκουν τούτες
οι ανωμαλίες τζιαι τον ρώτησα «τι κά-
μνεις, ρε Νεόφυτε;» και μου απάντη-
σε «γαμώ τον ομφάλιον λώρο σου,
γαμώ». Ενευρίασα, κυρία Ευανθία,
εσηκώστηκα που το κρεβάτι, έπιασα
ένα τηγάνι, έχωσα το πίσω που την
πλάτη μου κι έτσι όπως ήταν καυλω-
μένος εφάτσησα του μιαν τζιαι άκου-
σεν τες φωνές του ούλη η γειτονιά.
Έκαμα καλά, κυρία Ευανθία; Η βία
στην οικογένεια εν κακό πράμαν;

Σ. Ν.  Αγλαντζιά

Αγαπητή μου φίλη, 
Καλά έκανες και η βία στην οικο-

γένεια κάποτε επιβάλλεται. Η περί-
πτωση του αντρός σου είναι κλασική.

Ανήκει σε αυτήν την ομάδα ανθρώ-
πων που άρχισαν ως ενωτικοί και σι-
γά-σιγά ευνουχίστηκαν και έγιναν ρε-
μάλια τύπου Αναστασιάδη, ανθέλλη-
νες και κυνικοί και γαϊδούρια νεοκυ-
πριωτικά, που λέμε εμείς οι ειδικοί.
Επειδή αυτοί οι τύποι δεν έχουν ιερό
και όσιο, πρόσεχε. Για κάθε ενδεχό-
μενο έχε κάτω από το μαξιλάρι σου
ένα ψαλίδι εάν ξανακαυλώσει και
αποπειραθεί να σε γαμήσει από τον
ομφάλιο λώρο, κόψε του το πέος του
κι αν σε ρωτήσει «μα τι πας να κά-
νεις;» πες του πως θέλεις να κόψεις κι
εσύ τον ομφάλιο λώρο. 

❧

Κυρία Ευανθία,
Είμαι 12 χρονών και πριν λίγες μέρες

άκουσα τον παπά μου που είπεν της
μάμμας μου πως οι πρόσφυγες εν
όπως τα σιελιόνια που θέλουν κάθε
χρόνο να επιστρέψουν στα σπίτια
τους. Ο παπάς μου είπεν πως τούτη
την φοράν εννά τους γαμήσουμεν, διό-
τι ο μάστρε Αναστασιάδης έσιει τη λύ-

σην μες την πούγκαν του. Όι πως εκα-
τάλαβα πολλά πράματα, αλλά εχτές
έπεσεν έναν σιελιονούδιν που τη φου-
λιά του τζι έπιαα το τζι εγάμησα το,
αλλά εψόφησεν. Έβαλα το μες την
πούγκα μου, για να το δείξω του πα-
πά μου, αλλά είδεν τον νούρον του η
μάμμα μου τζι έκαμεν με ολόμαυρον
που το ξύλον. Η μάμμα μου, κυρία
Ευανθία, είπεν μου πως κινδυνεύω να
τυφλωθώ αν ξαναγαμήσω πουλιά ή
ζώα. Είναι αλήθεια; 
Υ.Γ. Πέρσι εγάμησα τζιαι το καττίν

της κυρίας Αντρούλλας, της γειτόνισ-
σας μας. 

Ι.Κ.  Καϊμακλί

Αγαπητέ μου φίλε,
Είσαι ένα παλιόπαιδο, έναν Ακελι-

κούδι απ’ αυτά που μπορεί αύριο να
ψηφίσουν και Αναστασιάδη ή, ακόμη
χειρότερα, Δίπλαρο. Δεν πρόκειται να
τυφλωθείς, οπότε προσπάθα να γα-
μήσεις κι άλλα ζώα, όπως είναι τα
ροτβάιλερ σκυλιά που τους αρέσει να
τα γαμούν από το στόμα. Δοκίμασε
το και δεν θα με ξεχάσεις. 

Η κυρία Ευανθία σάς συμβουλεύει...

ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΠΛΑΡΟ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 

ΣΥΝΤΟΜΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 

ΣΤΟ 99541221

Η κρίση στην Ελλάδα μας
έχει σοκάρει όλους. Αρκετά
κείμενα αυτού του τεύχους
έχουν γραφτεί πριν αποφα-
σιστεί ότι πάμε για δημο-
ψήφισμα την Κυριακή. Τ’
άλλα γράφτηκαν με την πίε-
ση να προλάβουμε να πού-
με κάτι κι εμείς. Όχι πως
μετρά ο λόγος μας, αλλά για
να γνωρίζουν όλοι ότι ο πό-
νος της Ελλάδας είναι και
δικός μας πόνος. Ότι ο αγώ-
νας που θα πρέπει ν’ αρχί-
σει για να σωθεί η χώρα
ΔΕΝ γίνεται χωρίς την συμ-
μετοχή και της Κύπρου. Μα-
ζί είμαστε, ανεξαρτήτως το
κλίμα που προσπαθούν να
δημιουργήσουν οι ηγεσίες
μας. Ανεξαρτήτως εάν οι
άθλιοι εδώ θα κινήσουν
αγωγή της Ελλάδας για τις
τράπεζες, ανεξαρτήτως εάν
ακούγονται αντικυπριακές
κραυγές στην Ελλάδα. Έτσι
κι αλλοιώς, αν θα σωθεί η
χώρα δεν εξαρτάται απ’ αυ-
τές τις ηγεσίες. Είδαμε τα
χαΐρια τους και στην Κύπρο
και στην Ελλάδα. ΟΧΙ σε
όλους, ΝΑΙ η Ελλάδα να
παραμείνει στην Ευρώπη
και να φύγουμε εμείς σχε-
διασμένα όταν θα είμαστε
έτοιμοι, όταν πια θα υπάρ-
χει ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
για μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑ -
ΝΑ ΣΤΑΣΗ που θα ανατρέ-
ψει την αποικιοκρατία και
τις ντόπιες ολιγαρχίες που
μας κυβερνούν. 

Β.Φ.

ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Κόρη Έλλη, βάλλεις
μου δύσκολα τζιαι 
εν να θυμώσω!

EΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΟΣ

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Πότε εν να 
το καταλάβετε 

ρε γάαροι;

Γιατί τούτοι ούλλοι οι
αριστεροί, ψήφισαν

ΝΑΙ το 2004 και ΟΧΙ
το 2015;

Ρε σκατάες της κυβέρνησης, εί-
μαι έτοιμος να πάω πλατεία
Ελευθερίας και να αυτοπυρπολη-
θώ. Δεν σας αντέχω άλλο. Λέγο-
μαι Πέτρος Ιακώβου και η κατα-
γωγή μου είναι από το Λευκόνοι-
κο. Είμαι σαράντα δύο ετών και
πατέρας δύο παιδιών και οι μι-
σθοί μας, εμού και της συζύγου
μου, φτάνουν στις δυο χιλιάδες
ευρώ. Κουτσά-στραβά τα βγά-
ζουμε πέρα, επειδή τώρα τα παι-
διά δεν σπουδάζουν. Διερωτώμαι,
όμως, πώς θα σπουδάσουν τα
παιδιά όταν εσείς ΔΕΝ παρέχετε
καμιά βοήθεια σ’ εμάς, τις οικο-
γένειες που το έχουμε ανάγκη. Θα
μου πείτε τώρα ότι θα μπορώ να
πουλήσω τα χωράφια μου και την
περιουσία μου στο Λευκόνικο μό-
λις βρεθεί η λύση του Κυπριακού,
αλλά εγώ θα σας απαντήσω να
πάτε να γαμηθείτε. Την περιου-
σία των γονιών μου εγώ δεν την
πουλώ ούτε το σπίτι μας πουλώ,
ούτε δέχομαι οποιαδήποτε απο-
ζημίωση για να απεμπολήσω τα
δικαιώματά μου από την πατρο-
γονική γη μας. Να γαμηθείτε ξα-
νά κι εσείς και οι υπόλοιποι που
χάφτουν τον μύθο περί αποζη-
μιώσεων κ.λπ. 

Ξέρω ότι η «ξεροτζιεφαλιά» μου
θα οδηγήσει την οικογένειά μου
σε δύσκολες καταστάσεις. Προτι-
μώ, όμως, να βρω δεύτερη και
Τρίτη δουλειά παρά την ΑΤΙΜΩ -
ΣΗ. Καλώ όλους τους συντοπίτες
μου και όλους τους πρόσφυγες να

δηλώσουν πως ΔΕΝ θα αποδε-
χτούν καμιά λύση που να μην εξα-
σφαλίζει τη δημοκρατία, την επι-
στροφή όλων των προσφύγων στα
σπίτια τους, την απόσυρση του
τουρκικού στρατού και την επι-

στροφή των Τουρκοκυπρίων στα
χωριά και τα σπίτια τους. Αλλιώς,
σκατάες, βλέπω φωτιές, φωτιές
να ανάβουν παντού, φωτιές ακό-
μη και μέσα στη Βουλή, ακόμη
και στο Προεδρικό. 

ΡΕ ΣΚΑΤΑΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ…

ΔΥΟ ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ
ΤΗΣ ΠΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 

Να λοιπόν που οι ποιητές δεν πεθαίνουν, επανέρ-
χονται κάθε τόσο (αφού πρώτα τους κατασυκοφα-
ντήσουμε) και δίνουν νόημα σε λέξεις όπως πατρί-
δα, λευτεριά και ρωμιοσύνη και φτου απ’ την αρχή ο
Έλληνας αναμετριέται με τους γίγαντες και με τους
ποιητές του. Ρίτσε, καλωσόρισες!

Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις
εκεί που πάει να σκύψει
με το σουγιά στο κόκκαλο
με το λουρί στο σβέρκο

Νάτη πετιέται απο ξαρχής
κι αντριεύει και θεριεύει
και καμακώνει το θεριό
με το καμάκι του ήλιου

* * *

Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά 
σωπαίνουν κι οι καμπάνες
σωπαίνει κι ο πικρός Ρωμιός
μαζί με τους νεκρούς του

Και απα στην πέτρα της σιωπής
τα νύχια του ακονίζει
μονάχος κι αβοήθητος
της λευτεριάς ταμένος.

Μια στήλη των οργισμένων όναγρων

ΠΟΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΑ ΕΠΕΒΑΛΛΕΣ
ΣΤΟΝ ΧΑΡH ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ;

Θα τον έκανα μέλος της ΕΔΕΚ και μετά θα
τον κρέμμαζα από το πόδι σε μιαν συκαμιά
γεμάτην λιμπούρους, αφού πρώτα του έδενα

τα χέρια.

Θα του επέβαλλα την τιμωρία να κάνει σεξ
με 4 βουλευτίνες ταυτοχρόνως και μια απ’

αυτές να είναι η Αθηνά Κυριακίδου.

Θα τον εγύμνωνα και θα τον έδενα έξω από
το εντευκτήριο της ΕΛΔΥΚ. Θα καλούσα

στην συνέχεια τους ελδυκάριους να του κά-
νουν αποτρίχωση αρχιδιών με τσιμπίδες.

Όταν θα γινόταν η αποτρίχωση θα τον κάλυ-
πτα με μέλι για να κάτσουν πάνω μύγες και
μέλισσες και φυσικά σφήκες που θα έφερνε

ο Σιζόπουλος από την Λεμεσό.

Θα έβαλλα τον Σόιμπλε να τον ξεναγήσει στο
Άουσβιτς και να του έδειχνε τι έκαναν τ’ αυ-
τια των Εβραίων και των ομοφιλοφύλων οι
Γερμανοί. Όταν θα επέστρεφε στην Κύπρο
θα τον έστελνα διακοπές στο Γουδί. Γυμνό.  


