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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ξύπνα ρε Σαββάκη 

εν 85% των κυπραίων
που το αναγνωρίζουν,
γαμώ τη ράτσαν τους!

Ρε Μένιο μα επέλλα-
νεν ο Πρόεδρος; Ανα-

γνωρίζει το ψευδο-
κράτος;

Τώρα που επισήμως η Ελλάδα έχει αποδεκτεί και το
τρίτο μνημόνιο και ο τρόμος της φτώχευσης έχει περά-
σει έστω και προσωρινά είναι καιρός ν’ αναλογιστούμε
ΟΛΟΙ τις ευθύνες μας και με μάτια πιο καθαρά να δού-
με τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλά-
δα και στην Κύπρο. Είναι πασιφανές σε όλους πια πως
τα δάνεια μας δεν πρόκειται να τα ξοφλήσουμε ποτέ.
Είναι επίσης πασιφανές πως ζούμε μια άλλου είδους
ΚΑΤΟΧΗΣ όπου τα κέντρα αποφάσεων δεν είναι πια ο
λαός μας στην Αθήνα και την Λευκωσία αλλά στην Ευ-
ρώπη και αλλού. 

Έφτασε λοιπόν ο καιρός να ξαναδούμε την θέση μας
στον κόσμο και στην Ευρώπη. Να προβληματιστούμε
εξαρχής εάν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τους
εταίρους μας είναι αυτά που θέλαμε για να εξασφαλί-
ζαμε τα νώτα μας έναντι των άλλων εχθρών μας. Να
προβληματιστούμε εάν όλοι αυτοί οι εταίροι μας είναι
όντως εταίροι και όχι δυνάστες. Να σκεφτούμε ήρεμα
και σοβαρά ποιο είναι όντως το ΕΘΝΙΚΟ συμφέρον και
αρχίσουμε τις συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Αξί-
ζει όντως και εξυπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέρο-

ντα να παραμείνουμε στο ΕΥΡΩ στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ή μήπως πρέπει ν’ αρχίσουμε μια άλλη πορεία;
Μήπως έφτασε ο καιρός να αναθεωρήσουμε την στρα-
τηγική μας και την τακτική μας έναντι όλων των άλλων
δυνάμεων; Θέλουμε όντως την ΕΘΝΙΚΗ μας ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
και την θέτουμε πιο πάνω από την υποτιθέμενη ασφά-
λεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Έχει νόημα ν’ ανήκουμε
σε αυτήν την παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη έστω και αν
σημαίνει πως χάνουμε την δική μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ; Μπο-
ρούμε να χαράξουμε μια άλλη πορεία που θα μας κα-
ταστεί αυτόνομους και ανεξάρτητους έστω και αν αυ-
τό θα σημαίνει πως θα είμαστε ποιο φτωχοί: Τι είναι το
ζητούμενο σήμερα και δυνάμεις μπορούν να φέρουν σε
πέρας όλους αυτούς τους προβληματισμούς. 

Δεν έχουμε πολλές επιλογές, το σχοινί μάς στραγγα-
λίζει. Ας αρχίσουμε τον διάλογο και τον προβληματι-
σμό ΤΩΡΑ. Ας μεθοδεύσουμε επιτέλους την πορεία μας
και ας μην μείνουμε απλοί θεατές στα ζητήματα που
αφορούν άμεσα την ζωή μας και τον θάνατο μας. Θα
πρέπει επιτέλους να το πάρουμε απόφαση θέλουμε να
παραμείνουμε Έλληνες και ορθόδοξοι πιο φτωχοί μ’
αυτάρκεις και περήφανοι ή θέλουμε να είμαστε ευρω-
παίοι και παγκοσμιοποιημένοι, χρεωκοπημένοι, κατα-
ναλωτές με ταυτότητα τύπου ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ; Επιτέλους
ας αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.

Οι διακοπές μου στην Ελλάδα τελείω-
σαν. Πέρασα δεκαπέντε μέρες στην κό-
λαση των διαπραγματεύσεων του δη-
μοψηφίσματος και της κατάρρευσης της
μητέρας πατρίδας μας. Ήταν, όντως, πο-
λύ σκληρές οι μέρες εκείνες. Οι τράπε-
ζες κλειστές και μαζί τους κλειστές και
οι καρδιές των ανθρώπων ανεξαρτήτως
πολιτικού στρατοπέδου. Ο κόσμος στις
παραλίες από τα κινητά, τα τάμπλετς
κ.λπ. έβλεπε και άκουγε τις εξελίξεις
βουβός. Όλοι καταλάβαιναν πως κάτι
δεν πάει καλά, πως τα κακά είναι πί-
σω μας, πως οι ξένοι και οι δικοί μας
θα μας πατούν στον λαιμό ώσπου να
ξεψυχήσουμε. 

Όμως ο κόσμος έβρισκε την κάθε ευ-
καιρία για ένα γλυκό χαμόγελο, ένα
καλωσόρισμα, μια αισιόδοξη κουβέντα.
Πολλοί, μάλιστα, παρακολουθούσαν τις
εξελίξεις με ένα πνεύμα τρομερής αι-
σιοδοξίας σαν να μην συνέβαινε τίπο-

τα το κακό και αν τους έφερνε στα λο-
γικά τους είχαν και τις απαντήσεις έτοι-
μες. Άλλοι αισιοδοξούσαν λόγω των
Αγίων μας και της Παναγίας, άλλοι πως
μια ζωή ο ελληνισμός στον βούρκο ήταν
και αναστήνονταν και άλλοι έλεγαν πως
δεν τους τρομάζει η φτώχεια. Μάλιστα,
μια γριά στην παραλία μού είπε: «τι
μπορούν να μας κάνουν; Μπορούν να
μας πάρουν τη θάλασσά μας;» Χαμο-
γέλασα. Δεν ήθελα να της πω πως μπο-
ρούν και καλομπορούν, διότι μου άρε-
σε η στάση της απέναντι στα γεγονότα.
Ήθελα να την αγκαλιάσω, να τη φιλή-
σω, όμως η φάτσα του Σόιμπλε μέσα
στο μυαλό μου ανακάτωνε μυαλά και
στομάχι. 

Έτρεμα όλες αυτές τις δεκαπέντε μέ-
ρες. Σαν έφτασα στο αεροδρόμιο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος κουρασμένος κάθισα
και περίμενα πότε θα ανοίξουν οι πύλες
να περάσω στο αεροπλάνο, να επι-
στρέψω στην Κύπρο. Σιγά-σιγά γέμισε
ο τόπος Σόιμπλε και Ντάισενμπλουμ
και Μέρκελ και Λαγκάρτ. Μια κακο-
φωνία γνώριμη τρυπούσε τ’ αυτιά μου.
Ήταν Κύπριοι τουρίστες, φωνασκούντες
με χαιρεκακία εναντίον των «καλαμα-
ράδων», των αχαΐρευτων, των γύφτων,
κ.λπ., κ.λπ. Ντράπηκα. Ήθελα να κρυ-
φτώ, να σκίσω το διαβατήριό μου, να
δέρω μια κότα που επέμενα να περά-
σει στο αεροπλάνο με τρεις βαλίτσες
ενώ δικαιούνταν μόνο μία. «Εν κανεί
που εψουμνίσαμεν που λλόου σας, τους
αχαΐρευτους, εν με αφήνεις να περάσω.
Εν τούτα που σας εφέραν δαμαί τζι εν
θέλει κανένας να σας δει». Αυτά είπε η

κότα, η χωραΐτισσα και δυστυχώς δεν εί-
χα τη δύναμη να της πω άιντε γαμήσου
καριόλα. Μέσα στο αεροπλάνο είχαμε
30 λεπτά καθυστέρηση για να κάτσουν
οι κυπραίες, που ήθελαν σώνει και κα-
λά να καθίσουν μαζί, ενώ τα εισιτήριά
τους ήταν για άλλες θέσεις και το αε-
ροπλάνο γεμάτο. Εκεί δεν άντεξα. Πή-
γα στην κότα που πρωτοστατούσε και
στην αλλαγή θέσεων και της είπα εις
άπταιστη κυπριακή «μα, ποια νομίζεις
πως είσαι, ρα χωρκάτισσα τζιαι πρέπει
να ακούμεν τες φωνές σου; Κάτσε στη
θέση σου τζι αντράπου λλίον».

Πού να ντραπεί! Πρέπει να ομολογή-
σω πως τέτοια σκατόρατσα σαν τους
Κυπραίους τους γάρους και ειδικά όταν
βρίσκονται εκτός της Κύπρου δεν έχω
γνωρίσει. Προτιμώ την Ελλαδίτσα μου,
με όλα τα χάλια της, με όλες τις αδυ-
ναμίες της, παρά το άππωμαν του σκα-
τοκυπραίου. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Που πάμε;

Κόρη Μέρκελ, 
έφαες κανένα καλό
βίλλο τελευταίως;

Έναν τόσον, 
ρε Σόιμπλε, όσον
έφαες τζιαι ’συ,

ας εν καλά 
ο Ακκιντζί!

Κάτω τα χέρια 
από τη Σαλαμίνα

Αναστασιάδι, Ακκιντζί, Τουμαζί, αφήστε
τη Σαλαμίνα ήσυχη. Πρόεδρε παραιτήσου!
Αναγνωρίζεις το ψευδοκράτος και ’συ και οι
οπαδοί σου. Τουμαζί παραιτήσου! Άσε τον
πολιτισμό ελεύθερο να ανθίσει. Είσαι μα-
ραμμένος.
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Έχετε κάνει ποτέ σεξ μέσα στη θάλασσα;

Όταν ήμουν πιο νέα, έκανα μια από-
πειρα, αλλά εμπήκεν ένα ψαρούιν μες
στο πράμα μου πριν να προλάβει ο σύ-
ντροφός μου να βάλει το δικό του πρά-

μα τζι ετρομοκρατήθηκα.
Κόρη Ειρήνη, εψόφησεν το ψαρούιν, 
οξά έφκαλες το με το αντζιίστριν;

Έννεν που τη δουλειά σου, 
ρε Κουλία. Εμείς οι Ακελικοί 
έχουμε ήθος. Φκάλλουμεν τα 

ψαρούθκια με την πειθώ.

Εγώ δεν κάμνω στην ξηρά, πόσο μάλ-
λον στη θάλασσα, αν τζιαι για να είμαι
ειλικρινής μια φορά μέσα στο μπάνιο
κατά λάθος έππεσα πάνω στο παπάκι

του γιου μου, αλλά εν μετρά.

Ρε παλιάνθρωπε, εν αντρέπεσαι τα
μούτρα σου; Για να είμαι και εγώ ειλι-

κρινής, έχω κάνει σεξ στη θάλασσα, 
στις ελεύθερες περιοχές όμως, 

όχι στα κατεχόμενα.

Σιγά,, ρε Γιώργο που τα κατάφερες 
να κάμεις σεξ μέσα στη θάλασσα. 

Εγιώ που είμαι πιο μιτσής σου τζιαι
άντζιακκι τα καταφέρνω, ακόμα τζιαι

όταν είμαι μόνος μου.

Θάλασσα, κάτι μου θυμίζει! Α... ήβρα
το. Ναι, πρέπει να ομολογήσω έκαμα

τα θάλασσα πολλές φορές.
Πρόεδρε, μα είσαι μεθυσμένος, οξά παί-

ζεις πελλόν; Εν άλλη η ερώτηση.

Προς πληροφορία σου, κύριε Κουλία, ο
Πρόεδρος, όπως κι εγώ, το έχουμε κάνει

και στη θάλασσα και στη στεριά και
στον αέρα, αλλά δεν θα καυχηθούμε για

τα κατορθώματά μας. 

Ρε Αβερωφούλη, θέλεις 
να πάμε θάλασσα; 

Κόρη Αθηνούλλα, πε τζιαι της 
Κουκουμά τζιαι αύριο να βρεθούμεν

πρωίν-πρωίν στα Περβόλια.
Ρε Νεοφύτου, προτιμώ να πάω με ξιφία

παρά μαζί σου. Ξιμαρισμένε!

Σύντροφε, Έκτορα, άρχοντα της
Αγλαγγιάς και των άλλων ανα-
τολικών προαστίων, η απώλειά
σου είναι απώλεια για όλο το
εθνικά σκεπτόμενο σκυλλολόι.
Εμείς οι καλοί σου φίλοι που μα-
ζί μάθαμε να γαυγίζουμε σε κά-
θε διαδήλωση ενάντια στα ύπου-
λα σχέδια τύπου Ανάν, τώρα με
δάκρυα στα μάτια σε αποχαιρε-
τούμε αλλά ποτέ δεν σε ξεχνούμε. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκεπάζει. 

Σαββάκης Παλαιολόγος 
και Έλλη Πίτσιου

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

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΛΟΥΔΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΤΟΡΑ ΚΟΥΣΙΟΥΛΟ
2002-2015
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Πορτοκλωτσώντας

H ΠΟΣΟΣΤΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΧΑΪΝΤ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η Ελλάδα κόντεψε με ολική κατα-
στροφή και αντί ο κάθε εξουσιαστής
απατεώνας ν’ αναλάβει την δική του
ευθύνη για το γεγονός ότι φτάσαμε σε
τέτοιο σημείο, διάφοροι καλοθελητές
σε Ελλάδα και Κύπρο βρήκαν την ευ-
καιρία να ξεσπαθώσουν είτε εναντίων
των Κυπρίων, είτε εναντίων των Ελλα-
διτών. Ένας απ’ αυτούς ο περιβόητος
Κουρής έγραψε στην εφημερίδα του
ένα χυδαίο αντικυπριακό λιβελλογρά-
φημα απ’ αυτά που ευτυχώς δεν μας
έχει συνηθίσει ο ελλαδίτικος Τύπος. Ο
Κουρής, εντέχνως πυροδότησε ένα λαϊ-
κό μίσος κι ένα μύθο ταυτοχρόνως που
θέλει τους Ελλαδίτες να πληρώνουν μια
ζωή για την Κύπρο χωρίς κανένα απο-
λύτως στοιχείο. Το ίδιο, κατά καιρούς
συμβαίνει και στην Κύπρο, όπου διά-
φοροι για να ενισχύσουν τον ανθελλη-
νισμό τους ισχυρίζονται πως για όλα
τα δεινά μας εδώ ευθύνεται η Ελλά-
δα. 

Επειδή, Ελλάδα δεν είναι οι κυβερ-
νήσεις, ούτε οι εξουσίες, ούτε οι τρά-
πεζες και επειδή το ίδιο ισχύει και για
την Κύπρο, εμείς ξεκαθαρίζουμε πως
ότι και να συμβεί, εμείς θα παραμεί-
νουμε παρά τω πλευρώ του αδελφού
λαού των Ελλαδιτών, θα παραμείνου-
με αλληλέγγυοι στον αγώνα για ένα πιο
ελεύθερο αύριο, για μια πατρίδα ανε-
ξάρτητη και αφέντρα στον τόπο της. Η

Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα των κου-
ρήδων και των κουράδων, η Ελλάδα εί-
ναι η ψυχή μας, το είναι μας, το αίμα
μας κι εμείς ως αλύτρωτοι Έλληνες θα
δίνουμε το αίμα μας γι’ αυτήν την
Ελλάδα, όποιος και να είναι στην εξου-
σία. Ελλάδα είναι ο ελληνικός λαός και
ό,τι κουβάλα μέσα του εδώ και χιλιάδες
χρόνια, Ελλάδα δεν είναι ούτε ο Τσί-
πρας, ούτε ο Λαφαζάνης, ούτε ο Σα-
μαράς, ούτε η Γεννηματά, μα ούτε ο

Θεοδωράκης και τα λοιπά κομματό-
σκυλλα. Ελλάδα είναι ο σταυρός που
βάλλει η μάνα στο εκκλησάκι της γω-
νίας για να δοξάσει τ’ όνομα και την
χάρη της Παναγίας μας, είναι ο ψαράς
που τραγουδά άσματα αρχαία σαν
μπαλώνει τα δίκτυα του, είναι ο μαθη-
τής που διαβάζει Σεφέρη και συγκινεί-
ται, είναι ο γέρος που στέκεται υπομο-
νετικά περιμένοντας την σειρά του για
να κάνει ανάληψη 60 ευρώ για να πε-

ράσει την εβδομάδα του, είναι ο Έλλη-
νας που δουλεύει την γη του και δεν
περιμένει από το κράτος να τον ταΐζει,
είναι η φτωχή γυναίκα που μοιράζεται
το φαΐ της με μια πιο φτωχή απ’ αυ-
τήν γυναίκα. Ελλάδα είναι η Ελλάδα
που αντιστέκεται, που δεν λυγίζει, που
δεν μετρά τις ζημιές και τα κέρδη, αλ-
λά θυσιάζεται για το κοινό καλό. Ελλά-
δα είμαστε εμείς όλοι που μένουμε εδώ
χωρίς κανένα όφελος παρά μόνο την πί-
στη μας στα ιδανικά και τις αξίες και
αρχές του έθνους. Είμαστε όλοι εμείς
που δεν ξεχωρίζουμε τους Έλληνες σε
Κυπρίους, Ελλαδίτες, Πόντιους, Ηπει-
ρώτες, Κρητικούς, κτλ, κτλ, κτλ για ίδιον
όφελος. Είμαστε εμείς που ξέρουμε να
διαχωρίζουμε τις εξουσίες από τον λαό,
το τραπεζικό σύστημα από τους τρα-
πεζικούς υπαλλήλους, τους απατεώνες
από τον ταλαίπωρο λαό. 

Μαζί λοιπόν οι πανέλληνες, ας πο-
ρευτούμε για την απελευθέρωση μας
από τα σκυλλιά που γαυγίζουν σε Αθή-
να και Λευκωσία. Ο αγώνας μας θα
πρέπει να είναι κοινός, η κατοχή είναι
κοινή και η βλακεία που μας δίρνει εί-
ναι επίσης κοινή, άρα δεν έχουμε επι-
λογές, είτε μαζί θα αντισταθούμε στους
αναμεταξύ μας ελληνόφωνους προδότες
ή μαζί θα κυλιστούμε κι άλλο στο βούρ-
κο των κουρήδων των Αναστασιάδη-
δων και των Γεωργιάδηδων.  

ΠΡΟΣ ΚΟΥΡΗΔΕΣ, ΚΟΥΡΑΔΕΣ, ΛΙΑΤΣΟΥΣ, ΠΑΛΙΑΤΣΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΩΛΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Οι δυο ηγέτες μας κατάφεραν με τις δηλώσεις τους
να δώσουν το εναύσμα για να αρχίσει ξανά το αν-
θελληνικό μένος των ηλίθιων κυπρίων. 

Ο Αναστασιάδης με τις μητέρες πατρίδες του και ο
Αρχιεπίσκοπος με τις συμβουλές του προς την Ελλά-
δα άναψαν φωτιές που πιθανόν να μην μπορούν να
σβήσουν. 

Όμως όποιος παίζει αυτό το χαρτί συνήθως καίγεται.
Ο κυπριακός ελληνισμός γνωρίζει πολύ καλά πως
ΤΙΠΟΤΑ άλλο δεν έχει παρά τον ελληνικό λαό. Οι ηγέ-
τες μας έπρεπε να ντρέπονται, έπρεπε να είχαν κοκ-
κινίσει, έπρεπε να είχαν παραιτηθεί. Ο κυπριακός ελ-
ληνισμός δεν τους χρειάζεται. Θεέ μου που καταντή-
σαμεν!

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 
Μια πλάκα έκαναν τα παιδιά του

INDYMEDIA και έπεσε η αστυνομία
πάνω τους ωσάν να είναι οι μεγαλύ-
τεροι εγκληματίες. Έγραψαν πως ο
υπουργός υγείας παραιτήθηκε λόγω
της εμμονής του να ελευθερώσει την
χρήση της καννάβεως για ιατρικούς λό-
γους και τα σαΐνια της αστυνομίας
έτρεξαν και κατάσχαν τους υπολογι-
στές τους και πιθανόν να διωχτούν και
ταυτοχρόνως να γίνουμε ρεζίλι. Φα-
ντάσου δηλαδή, είτε για πλάκα είτε
όχι αποκάλυπταν ποιοι διάσημοι στον
τοπό μας πίννουν κόκα ακόμη και
πρωί πρωί ξημέρωμα. Θα τους εκρέμ-
μαζαν πας στον σταυρόν χωρίς καν
να τους πάρουν δικαστήριο. Έλεος
ποιον σ’ αυτον τον τόπο. Ο άλλος ού-
τε μιαν πλάκα εν ημπορεί να κάμει ο
καϋμένος. Ο Αναστασιάδης συνέχεια
κάμνει μας πλάτζιες πως εν να λύσει
το κυπριακόν, πως μίσιη μου πάει μια
χαρά η οικονομία κτλ, κτλ, κτλ τζιαι
ούτε ένα υπολογιστήν του εν του κα-
τάσχαν. Έλεος!
Πάντως εμείς αποκαλύπτομεν πως ο

υπεύθυνος υπουργός για την αστυνο-
μία κος Ιωνάς πίννει κόκα τζιαι που
τζιαι που, τραβά τζαι λλίο κρακ ερ με
το τσιένταρ του. Χώστε τον μέσα. Κό-
κα πρέπει να πίννει τζιαι ο Νίκος Τορ-
ναρίτης αν πάρουμε για ένδειξη το χα-
ζοχαρούμενο στυλάκι του στην τηλεό-
ραση. Κόκαν που τα αυτιά πρέπει να
πίννει τζιαι ο Γεωργιάδης, δεν γίνεται
τ’ αυτιά του να είναι τόσο κότσιινα
κάθε μέρα εκτός τζιαι αν του τα τρα-
βά για λόγους ερωτικούς ο Αναστα-
σιάδης (πλάκα κάμνω ρε αστυνομικοί,
αποκλείεται ο Πρόεδρος να τα έσιει
με το ασκήσιμο εκτός φυσικά αν το
ασκήσιμο εν καυλάντικον). 

Το βραβείο απονέμεται στον Αβέρωφ
Νεοφύτου που νομίζει ότι είναι και
έξυπνος γάααρος. Μαζί με τον Ανα-
στασιάδη βρήκαν άλλον τρόπο να μα-
ντρώνουν τα άτακτα εθνικά στοιχεία
του Συναγερμού. Γάαροι συναγερμι-
κοί, ξυπνάτε μην είστε γάαροι. 
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Ο Άιντα, σε πρόσφατη συνάντησή του
με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο δή-
λωσε πως κάθε μέρα που περνά κατα-
γράφεται πρόοδος και πως οι συνομι-
λίες που διεξάγονται έχουν γίνει πολύ
ουσιαστικές και για αυτό τον λόγο νιώ-
θει ιδιαίτερα αισιόδοξος. Μακάρι να φά-
ει παπουτσόσυκα και να στουππώσει ο
κώλος του! Στην ίδια συνάντηση ο Αρχιε-
πίσκοπος Χρυσόστομος αίφνης έγινε θια-
σώτης των συνομιλιών και μάλιστα κα-
τάλαβε πως πάνε πολύ καλά. Τόνισε δε
πως η κατάληξή τους θα βοηθήσει, όχι
μόνο τους Τούρκους και τους Έλληνες,
αλλά και τη Μέση Ανατολή και παγκο-
σμίως. Βάι βάι βάι βάι. Παρότι ως Όνα-
γρος δεν θέλουμε να σκανδαλίζουμε τον
κόσμο με ζητήματα που άπτονται της
Εκκλησίας μας, εντούτοις θα θέλαμε να
παροτρύνουμε τον Αρχιεπίσκοπο να φά-
ει τζιαι τζείνος λλία παπουτσόσυκα, πέρ-
κιμον στουππώσει το στόμα του τζιαι
σταματήσει να αμολά πελλάρες. 

Ο υπεραισιόδοξος και 
η βλακεία που μας δέρνει

Ο Έιντα ξανακτύπησε. Σε εκδήλωση
στο Κέντρο της κυρίας Σεβέρη στην πα-
λιά Λευκωσία, το οποίο κτίστηκε με
επιχορηγήσεις της αμερικανικής κυβέρ-
νησης (γιατί άραγε;*), προσπάθησε να
μας πείσει πως η λύση του Κυπριακού
θα συνάδει οπωσδήποτε με το ευρω-
παϊκό κεκτημένο. Μίλησε στους ιθαγε-
νείς ωσάν να είμαστε βλάκες ολκής. Εί-

πε και διάφορα περί Ευρωπαίων ειδι-
κών απεσταλμένων, που θα έρθουν εδώ,
ώστε η κάθε λέξη της συμφωνίας να συ-
νάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όμως
ο γάδαρος δεν μας είπε σε πια ευρω-
παϊκή χώρα υπάρχει πρόνοια περί εκ
περιτροπής προεδρία, ούτε σε ποια ευ-
ρωπαϊκή χώρα υπάρχει η ποσόστωση
ψήφων, ούτε ποια ευρωπαϊκή χώρα
απαγορεύει στην πλειοψηφία των πο-
λιτών της να επιλέγουν τον τόπο κα-
τοικίας τους, ούτε σε ποια ευρωπαϊκή
χώρα απαγορεύεται να ψηφίζουν και
να ψηφίζονται κάποιοι πολίτες και κά-
ποιοι όχι - και κατά τα άλλα η λύση εί-
ναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο. 

* Όταν πριν λίγα χρόνια διαμορφωνόταν
το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας
της κυρίας Σεβέρη, σε μια μεγάλη πινακί-
δα αναγράφονταν περήφανα – περήφανα
και οι χορηγοί, διάφορα ιδρύματα-δορυ-
φόροι των Αμερικανών στην Ευρώπη, π.χ.
Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και,, φυ-
σικά η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση δια-
μέσου του USAID. Τότε εμείς γράψαμε
τους λόγους για τους οποίους όλοι αυτοί
οι κύριοι έκαναν τις δωρεές τους και δεν
άρεσε στην κυρία Σεβέρη. Να όμως που
σιγά- σιγά οι μάσκες πέφτουν και το Κέ-
ντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας απο-
δεικνύεται ότι είναι το βασικό άνδρο της
έμμεσης και άμεσης προπαγάνδας και προ-
ώθησης των συμφερόντων όλων των σκο-
τεινών δυνάμεων που δρουν ανεξέλεγκτα
στην Κύπρο, για να διαβρώσουν το εθνικό
αίσθημα του κυπριακού λαού.

Σε πρόσφατη συνάντησή τους στο Λή-
δρα Πάλλας με συνδιοργανωτές τα βιο-
μηχανικά επιμελητήρια του Βορρά και
του Νότου, έτσι λέγονται τώρα τα κα-
τεχόμενα και οι ελεύθερες περιοχές, ο
Αναστασιάδης και ο φίλος του ο Ακκι-
ντζί, ενώπιον του Έιντα τζιαι των
Εγγλέζων πρακτόρων, δήλωσαν ότι τα
οικονομικά οφέλη από τη λύση θα εί-
ναι πάρα πολλά, μάλιστα μίλησαν και
για διπλασιασμό του ΑΕΠ τα επόμενα
χρόνια. Εμείς συμφωνούμε απολύτως
και μάλιστα δίνουμε και μερικά άλλα
οικονομικά οφέλη, τα οποία δεν γνωρί-
ζουν οι κύριοι Μουσταφά Ακκιντζί και
Αναστασιάδης, επειδή δεν κυκλοφορούν
στην πιάτσα. 

Πρώτον, θα αυξηθεί σε πολύ μεγάλο
βαθμό ο τζίρος των Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων πουτάνων, λόγω της
πολύ πιο εύκολης επισκεψιμότητας
στους οίκους ανοχής, λαϊκούς, όπως αυ-
τούς της Παλιάς Πόλης ή αστικούς,
όπως αυτούς των ξενοδοχείων πολυτε-
λείας της Λευκωσίας. 

Δεύτερον, θα απενοχοποιηθούν οι επι-
σκέψεις στα κατεχόμενα, με αποτέλε-
σμα οι σκατοκυπραίοι να αγοράζουν
χρυσαφικά και άλλα προϊόντα χωρίς
ενοχές ότι ενισχύουν την κατοχή τζιαι
οι πελλότουρτζιοι θα μπορούν αυτά τα
χρήματα που μαζεύκουν που τους Κυ-
πραίους να τα επενδύουν στες ελεύθε-
ρες περιοχές ή παίζοντας κουμάρι στο
νέο μας καζίνο, το οποίο προφανώς και
θα είναι πολύ πιο μοντέρνο από τα δι-
κά τους. 

Τρίτον, η χρήση του αεροδρομίου της
Τύμπου θα ανοίξει καινούργιους ορί-
ζοντες για τους τουριστικούς πράκτο-
ρες του νησιού μας. Θα μπορούν τώρα
οι ζοππόβορτοι Κυπραίοι να πηγαίνουν
ταξίδια σε όλες τις τουρκόφωνες χώ-
ρες του κόσμου, ακόμα και στην Κίνα
για να ψουμνίζουν πράγματα τζιαι να
έρχονται πίσω τζιαι μόλις κάτσουν στο
αεροδρόμιο της Τύμπου να αναφωνούν
«σαν την Κύπρο εν έσιει, μεν ακούετε

πελλάρες ολάν». Επίσης, τεράστια οφέ-
λη θα έχουν και οι πωλητές σιταρο-
πούλλων, που θα σταθμεύουν τους κα-
λοκαιρινούς μήνες έξω από το αερο-
δρόμιο της Τύμπου, μιας και Αναστα-
σιάδης και Ακκιντζί συμφώνησαν ότι
οι πωλητές θα είναι πενήντα – πενή-
ντα, δηλαδή 50% Τούρκοι, 50% Έλλη-
νες. 

Τέταρτον, θα γίνουν ζάμπλουτοι οι ει-
σαγωγείς προφυλακτικών, διότι οι Κυ-
πραίες που θα πηγαίνουν στα κατεχό-
μενα για να γαμηθούν, θα παίρνουν μα-
ζί τους, χωρίς φόβο πια να τες πιάσει το
τελωνείο και πιθανόν να το πουν των
συζύγων τους εάν είναι παντρεμένες,
μοντέρνα προφυλακτικά, που υπάρχουν
στις ελεύθερες περιοχές π.χ. με γεύση
φράουλα, μπανάνα, τσιχλόφουσκα και
με χρώματα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα,
μπλε. Τζιαι για όσες έχουν φαντασιώ-
σεις ότι το κάμνουν με νέγρους, θα αγο-
ράζουν μαύρα προφυλακτικά, τα οποία
αφθονούν. 

Ο αισιόδοξος Άιντα

Λύση και οικονομία

1. Αεροδρόμιο 
Λάρνακος

Απαράδεκτο! Πάει κάποιος στα
δημόσια ουρητήρια του αεροδρο-
μίου και μετά μεγάλης εκπλήξης
βλέπει ότι δεν υπάρχουν αποχω-
ρητήρια για τους ΛΟΑΤ και τους
Τουρκοκύπριους. Απαράδεκτο! Τι
θα πουν οι δεκάδες χιλιάδες ευ-
ρωπαίοι τουρίστες; Και πες ότι
θέλει να κάμει κακκά του ένας
ΛΟΑΤ, ας πούμε αμφισεξουαλι-
κός. Πού θα πάει; Στων ανδρών
ή των γυναικών; Γιατί να ταλαι-
πωρούμε τους συμπολίτες μας; Ή
πες φεύγει μια ομάδα Παραλι-
μνιτών για να πάει στη Μύκονο
και καταλαμβάνει όλα τα απο-
χωρητήρια για το συνηθισμένο τε-
λευταίο κατούρημα στην Κύπρο.
Και ξαφνικά έρκεται του να κα-
τουρήσει και ενός Τουρκοκύπρι-
ου; Πού θα πάει ο καημένος; Η
κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει
ώστε σύντομα να υπάρχουν ειδι-
κά αποχωρητήρια για τους ΛΟΑΤ
και τους καημένους τους Τουρκο-
κύπριους. Έχουν κι αυτοί το δι-
καίωμα σε ένα καλό κατούρημα! 

2. Άλλοι γάμοι

Από ό,τι ξέρουμε το Σύμφωνο
Συμβίωσης θα περάσει και από
τη Βουλή, μιας και πέρασε και
από την Εκκλησία της Κύπρου.
Είναι όμως ολίγον απαράδεκτο,
διότι το Σύμφωνο Συμβίωσης δεν
προβλέπει για γάμους μεταξύ αν-
θρώπων και ζώων, π.χ. εγώ, αγα-
πητοί αναγνώστες, αγαπώ πάρα
πολλά τον σκύλο μου και θα ήθε-
λα πράγματι να με κληρονομήσει
αυτός, παρά οι σκατάες οι συγ-
γενείς μου, οι οποίοι παρεμπι-
πτόντως όταν ήμουν άρρωστος δεν
ήρθε κανένας να με δει. Γιατί να
μην μπορώ να παντρευτώ τον
σκύλο μου; Γιατί η κουμέρα μου
η Αντρούλλα να μην μπορεί να
παντρευτεί τον γάδαρο της (τον
οποίο λατρεύει); Δεν εννοώ τον
άντρα της, αυτόν τον παντρεύτη-
κε ήδη μια φορά. Γιατί αυτός ο
ρατσισμός εναντίον των ζώων;
Καλούμε την Κυβέρνηση να ανα-
θεωρήσει το Σύμφωνο Συμβίωσης
και να επιτρέψει τους γάμους
ανάμεσα στους ανθρώπους και τα
κτηνά, φτάνει τα κτηνά να είναι
πιο μεγάλα από τους γάτους! Διό-
τι θα ήταν δύσκολο να πάει ο άλ-
λος στο δημαρχείο και να πα-
ντρευτεί τον ποντικό του, ο οποί-
ος μόλις δει τον Γιωρκάτζη μπο-
ρεί να βουρήσει τζιαι να χωστεί
μεσ΄ τα ερείπια της πλατείας
Ελευθερίας.

3. Η οικονομία ενώνει

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο
Πρόεδρος των Τουρκοκυπρίων
Ακκιντζί, μετά από συνεννόηση
των βιομηχανικών επιμελητηρίων
της Δημοκρατίας και των κατεχο-
μένων, συνέφαγαν στο Λήδρα
Πάλλας και όλοι πέρασαν καλά
κι εμείς χειρότερα. Είναι απαρά-
δεκτο όμως οι δύο Πρόεδροι συν
οι βιομήχανοι, οι κάτω τζιαι οι πά-
νω, να τρώσιν, να πίνουν τζιαι να
γλεντούν, χωρίς να λαμβάνουν
υπόψη να καλέσουν τζιαι πεντέξι
ΛΟΑΤ, καμιά δεκαριά έποικους
τζιαι καμιά εικοσαρκά που την
Αγγλική πρεσβεία, η οποία ως
γνωστόν, ούτε σάντουιτς δεν τρώ-
ει αν δεν καλέσει τζιαι το μισό
υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου. 

Απαράδεκτο

War on sex

Αμείλικτο πόλεμο κήρυξε η πολιτεία της
Φλόριντα εναντίον του δημόσιου σεξ,
αναγκάζοντας δύο άτομα να καταβά-
λουν πρόστιμο επειδή εκάβλωσαν μεσ’ τη
μέση της στράτας, τζιαι πίσω που ένα
αυτοκίνητο εκάμαν σεξ. Πολύ μεγάλη
αδικία. Γιατί ο νόμος να ισχύει για κά-
ποιους και όχι για όλους; Εδώ ο Ανα-
στασιάδης, ο Γεωργιάδης, ο Άντρος τζι-
αι ο Χριστόφιας και οι υπόλοιποι πολι-
τικοί ηγέτες συν ο Έιντε και η Σεβέρη
γαμούν  καθημερινώς τη νοημοσύνη μας,
μέρα μεσημέρι κάποτε, εντελώς δημο-
σίως τζιαι εν τους είδαμε καμιά φορά
στα δικαστήρια να πληρώνουν πρόστιμα.
Αίσχος, κύριε Γενικέ Εισαγγελέα! Πρέπει
να επέμβεις αμέσως για να διασφαλί-
σεις το αίσθημα δικαιοσύνης στους πο-
λίτες αυτής της πολιτείας. Μην αναγκα-
στεί αύριο ο κυπριακός ελληνισμός να
πηγαίνει στα κατεχόμενα για public sex! 
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Τώρα που έχει εγκριθεί η δημιουρ-
γία καζίνο από την Κυπριακή Βου-
λή, εμείς μένουμε άναυδοι από το
γεγονός ότι όλοι μιλάνε για μόνο ένα
καζίνο και όχι για καμιά εικοσαριά.
Ως απάντηση αναδημοσιεύουμε ένα
άρθρο μας, που πρωτοδημοσιεύθη-
κε πριν 33 χρόνια στο περιοδικό
Ωριμαγδός, τεύχος 1.

Το Καζίνο και 
η επαναπροσέγγιση

Η ίδρυση καζίνου στην Κύπρο είναι
μια εθνική αναγκαιότητα. Πρέπει επι-
τέλους όλοι οι παράγοντες (κράτος,
επιχειρηματίες, κόμματα και εκκλησία)
να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα
με κάποια σοβαρότητα. Αυτοί που
ισχυρίζονται ότι επείγει η ίδρυση πα-
νεπιστημίου παρά καζίνου είναι το λι-
γότερο αφελείς. Ένα πανεπιστήμιο εί-
ναι μια πολυδάπανη επιχείρηση που
δεν μπορεί να σταθεί σε κάποιο επί-
πεδο εκτός αν υπάρχει οικονομική βοή-
θεια από το εξωτερικό (ιμπεριαλιστι-
κή εξάρτηση). Επίσης το πανεπιστήμιο
δεν είναι κοντοπρόθεσμα επικερδής
επιχείρηση και η Κύπρος χρειάζεται
ΣΗΜΕΡΑ μια σταθερή οικονομία για
να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα βά-
ρη του εθνικοαπελευθερωτικού μας
αγώνα. Η Κύπρος είναι μια φιλειρηνι-
κή χώρα και τα σύγχρονα πανεπιστή-
μια είναι εστίες αναταραχής. Πρέπει
τελικά να διαλέξουμε: θέλουμε μαλ-
λιαρούς κομμούναρους που θα εξεγεί-
ρονται κάθε τόσο ή πολιτισμένους αν-
θρώπους που θα αφήνουν πολύτιμο συ-
νάλλαγμα στο νησί; Θέλουμε να βλέ-
πουμε τα παιδιά μας (φοιητές) ΑΠΟ
ΚΟΝΤΑ να ερωτοτροπούν στους δρό-
μους και να κάνουν όργια στα σπίτια
τους ή απλώς να το υποψιαζόμαστε;
Θέλουμε επαναπροσέγγιση με τ’ αδέλ-
φια μας ή όχι; Είναι γνωστό ότι στα
πανεπιστήμια οι φοιτητές συνέχεια
τσακώνονται με τους καθηγητές και
αναμεταξύ τους. Είναι επίσης χωρι-
σμένοι σε διάφορες αντιμαχόμενες πα-
ρατάξεις που σε διάφορα πανεπιστή-
μια ξεπερνούν τις εκατό, π.χ. στο Πα-
ναπιστήμιο Αθηνών υπάρχουν 37 τά-

σεις κομμουνιστών, 42 αναρχικών, 18
φασιστών και πολλές άλλες «ανεξάρ-
τητων». Στην Κύπρο ευτυχώς έχουμε
5-6 πολιτισμένα κόμματα όπου δημο-
κρατικά ο καθένας μπορεί να ενταχθεί.
Μήπως θέλουμε να διασπαστούν τα
παιδιά μας και σ’ επέκταση ο λαός σε
φατρίες, σε τέτοιες μάλιστα στιγμές
που η ενότητα είναι τόσο αναγκαία;

Η ίδρυση καζίνου δεν θα έχει τέτοια
προβλήματα. Αντιθέτως θα δημιουρ-
γήσει τέτοιες προϋποθέσεις όπου η
επαναπροσέγγιση, μια ισχυρή οικονο-
μία και ένα ψηλό πολιτιστικό επίπεδο
θα είναι σύντομα πραγματικότητες. Ας
αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν
από μόνα τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Με τους τελευταίους
υπολογισμούς του ΚΕΒΕ τα καθαρά
κέρδη από το διεθνές καζίνο της Κύ-
πρου πρέπει να ξεπερνούν τα εκατό
εκατομμύρια ΛΚ το χρόνο. Σ’ αυτό το
ποσό δεν συνυπολογίζονται τα κέρδη
που θα δημιουργούνται δευτερογενώς
από την ίδρυση του καζίνου. Δηλαδή:
ένας Σαουδάραβας π.χ. δεν θα ξοδέ-
ψει μονάχα χρήματα στο καζίνο αλλά
και σε άλλους χώρους της πατρίδας
μας όπως εστιατόρια, καμπαρέ, περί-
πτερα, κωλ γκερλς, μπακάλικα, «σί-
ταροι» στην παραλία Λεμεσού κλπ.
Όλες οι τάξεις θα επωθεληθούν· ακό-
μα και η εργατική που θα αναγκαστεί
να χτίσει τις εγκαταστάσεις και να
δουλέψει σαν υπηρετικό προσωπικό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Υπολογί-
ζεται ότι στην Κύπρο θα καταφθάνουν
χιλιάδες περιηγητές από όλες τις χώ-
ρες του κόσμου. Ο κάθε «κουμαρτζής»
(τζογαδόρος) που θα έρχεται στην Κύ-
προ θα φέρνει μαζί του και τον πολι-
τισμό της χώρας του, τη κουλτούρα
του. Αυτό θα δώσει σε μας τους ντό-
πιους την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέ-
ους τρόπους σκέψης, νέους προβλμα-
τισμούς, θα ζυμωθούμε μέσα σ’ ένα
πολυεθνικό προβληματισμό, μέσα στα
νέα φιλοσοφικά, πολιτικά και πνευ-
ματικά ρεύματα του κόσμου. Η ρου-
λέτα, το μπλακ-τζακ και το πόκερ
απαιτούν παρατηρητικότητα, μαθη-
ματικούς υπολογισμούς και πλάνα,
απαιτούν μυαλά εξασκημένα που να
μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποφα-

σίζουν και να ποντάρουν τα ανάλογα
χρήματα. Η εξάσκηση μας σ’ αυτά τα
παίγνια θα ανεβάσει και το δικό μας
επίπεδο. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Εδώ ίσως να
είναι και η μεγαλύτερη προσφορά του
καζίνου. Πρέπει όμως να γίνουμε προ-
σεκτικοί και να αφήσουμε στην άκρη
τους τοπικισμούς και να φτιάξουμε
τελικά το καζίνο στη Λευκωσία πάνω
στην Πράσινη γραμμή. Μάλιστα προ-
τείνω οι εγκαταστάσεις να φτιαχτούν
με τέτοιο αρχιτεκτονικό τρόπο ώστε
το κτίριο να βρίσκεται και στον ελλη-
νικό αλλά και στον τουρκικό τομέα.
Στο κέντρο του κριτίου μπορεί να βρί-
σκεται το τραπέζι ελληνοτουρκικής φι-
λίας όπου δίχως στοιχήματα Έλληνες
και Τούρκοι να παίζουν παιχνίδια πα-
ραδοσιακά, παιχνίδια του καφενέ όπως
πιλότα, πρέφα και Θανάση... Σαν δείγ-
μα δικής μας καλής θελήσεως μπορεί
να μετονομάσουμε το παιχνίδι Θανά-
σης σε Χασάνη. Είναι εξάλλου γνωστό
ότι στην κυπριακή παροικία του Λον-
δίνου οι μόνοι χώροι που καταφέρνουν
να φέρουν συμφιλίωση Ελλήνων και
Τούρκων είναι τα καζίνο. Στα καζίνο
του Λονδίνου θα δει κανείς αδελφω-
μένους Έλληνες και Τούρκους να πο-
ντάρουν ενάντια στον κοινό απρόσω-
πο εχθρό (κάτι σαν τον ιμπεριαλισμό
ας πούμε). Εκεί οι Έλληνες και οι
Τούρκοι είναι ένα πράγμα, μια ψυχή,
μια οντότητα. Γιατί να μη γίνει το ίδιο
στη μαρτυρική μας Κύπρο; Γιατί ακό-
μη να μην αλλάξουμε και κάποιους
κανονισμούς της ρουλέτας ώστε να ενι-
σχύσουμε την αδελφοσύνη μεταξύ των
λαών της Κύπρου; Οι μισοί αριθμοί εί-
ναι, κανονικά μαύροι και οι άλλοι μι-
σοί κόκκινοι. Οι μαύροι μπορεί να γί-
νουν γαλάζιοι ώστε να μπορούμε να
ποντάρουμε στα εθνικά μας χρώμα-
τα. Τη μια φορά θα κερδίζει η Ελλά-
δα μας, την άλλη φορά η Τουρκία μας
και κάποτε το μηδέν, που είναι πρά-
σινο και μπορεί να συμβολίζει τους
Μαρωνίτες και τους Αρμένιους. Έτσι
όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι... Για
όσους που μπορεί και να μην νοιώ-
θουν ευτυχισμένοι, θα υπάρχει και η
ρωσική ρουλέτα. 

Β.Φ. 

Καζίνο τζιαι ξερό ψωμί 20 Ιουλίου 2015
Πήγα κι εγώ στην διαδήλωση των αυ-
τόνομων φοιτητικών παρατάξεων οι
οποίες μετενομάστηκαν προσωρινά σε
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για να έχει πιο λαϊκή
απήχηση το κάλεσμα τους. Η διαδή-
λωση στο τέρμα της Λήδρας έφερε όλα
τα χαρακτηριστικά της αδυναμίας του
κυπριακού ελληνισμού να διαχειριστεί
την ημέρα της εισβολής των Τούρκων
στο νησί μας το 1974. Εδώ και πολλά
χρόνια οι διακομματικές εκδηλώσεις
στην πλατεία ελευθερίας έπαψαν να
γίνονται προφανώς για να μην κουρά-
ζονται οι Κύπριοι αντιστασιακοί. Την
θέση τους κατέλαβαν οι εκδηλώσεις
στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας με
πολύ λιγότερο κόσμο και με περιορι-
σμένες τις ομάδες που συμμετείχαν.
Τα τελευταία χρόνια το βάρος έχει πέ-
σει στους ώμους των φοιτητών, οι οποί-
οι καταφέρνουν τουλάχιστον να κινη-
τοποιήσουν μια σημαντική μερίδα των
νέων μας. Κάθε χρόνο όμως λιγοστεύ-
ουν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν
όπως λιγοστεύει και το νόημα των εκ-
δηλώσεων. Πολλοί ισχυρίζονται ότι πα-
ρά τίποτα καλύτερα έστω και αυτή η
συμβολική πορεία μνήμης στο εμπορι-
κό κέντρο της Λευκωσίας. Δεν είμαι
καθόλου σίγουρος. Είναι καιρός νομί-
ζω να ξανασκεφτούμε την 20ή Ιουλίου,
την επέτειο της εισβολής και να βρού-
με άλλους τρόπους να δείξουμε τον
πόνο μας και την αποφασιστικότητά
μας να αντισταθούμε σε όλους αυτούς
που θέλουν να ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ το γε-
γονός και να δώσουμε τα χέρια με τους
τουρκοκύπριους για μια διζωνική ομο-
σπονδιακή λύση του προβλήματος. 

Οι πορείες μας δεν έχουν πια νόημα.
Ούτε καν συμβολικό. Θα ήταν π.χ. κα-
λύτερα να πηγαίναμε βουβοί στον Τύμ-
βο της Μακεδονίτισσας ή στο Άγαλμα
της Ελευθερίας στα τείχη της Λευκω-
σίας ή στα Φυλακισμένα Μνήματα και
να ψάλλαμε ΣΩΣΤΑ τον Εθνικό Ύμνο.
Θα ήταν καλύτερα, αν οι κύριοι ιθύνο-
ντες των εκδηλώσεων μάζευαν όλους
αυτούς τους αγνούς νέους και να τους
έκαναν μαθήματα πως ψάλλεται ο
Εθνικός Ύμνος, σεμνά και ταπεινά
όπως ψάλλουμε στις εκκλησίες και όχι
όπως τσιριλλούμε ουρλιάζοντας σαν
«γαλάζιοι λύκοι». Αν οι νέοι μας μά-
θουν να ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο, πο-
λύ μεγαλύτερο θα είναι το κέρδος για
τον αγώνα μας παρά οι άγριες φωνα-
σκιές μιας αλλήθωρης νεολαίας, η
οποία στο τέλος της ημέρας έχει πολύ
λιγότερες ευθύνες απ’ ότι όλοι εμείς
οι μεγαλύτεροι. 

ΓΙΟΥΝΓΚΕΡ 

Αυτός ο τύπος ήρθε στην Κύπρο και
μας είπε πως θέλει λύση έως του χρό-
νου. Γιατί δηλαδή όχι φέτος; Τι έχει το
καϋμένο το 2015 για-
τί όλοι το περιφρο-
νούν και με ποιο δι-
καίωμα ο σκατολου-
ξεμβουργιανός επί-
τροπος να έχει άποψη
πως θα λύσουμε εμείς
το πρόβλημα μας.
Αντί να ασχολείται με
το εθνικό του σπορ
που είναι το ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ήρ-
τεν εις την Κύπρο με τον δικόν μας το
σκατάν τον Στυλιανίδη να μας πουλήσει
μούρη. Δεν θέλουμεν λύσην σιορ πόσες
φορές να σας το πούμε, ούτε ευρωπαϊκήν,
ούτε των Ηνωμένων Εθνών, μόνον
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ εκαταλάβετε σκατάες.  



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Άτε να σε δω, κόρη 

Έλλη, μόνον οι καραβόσ-
σιυλλοι οι Τούρτζιοι 

κλάννουν στα αρχαία 
θέατρα!

ΕΞΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ

ΟΙ ΚΥΠΡΑΙΓΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Μα τί μαλάκες, ούλλοι
τούτοι οι κυπριακοί 

Κυπραίγοι, που 
πιστεύκουν ακόμη 

στον Ακκιντζί!

Ρε Σαββάκη, πάμεν
Σαλαμίνα να κλάσου-
μεν του Προέδρου;

ΤΑ ΜΠΟΥΛΕΝ

Tα 4 μπουλέν του αντικατοχικού στρατοπέδου αντί να βρίσκουν τρόπους συνεργασίας δια
ν’ απαλλαγούμεν απο το ΔΗΣΑΚΕΛ, τραβά ο καθένας τον δικό του γαουρίσιο δρόμο. Ας
μην νομίζουν όμως ότι θα τους αφήσουμε στο απυρόβλητο. ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΩΝΤΑΙ.
Όσοι απ’ αυτούς νομίζουν ότι είμαστε σίγουροι σύμμαχοι τους ας το καλοσκεφτούν. Εμείς
ετοιμάζουμε τον πόλεμο μας και την στρατηγική μας. Μοιραστήτε τις εξουσίες αφού σε
τελευταία ανάλυση αυτές θέλετε και δώστε μια μικρή ελπίδα ότι όντως αυτός ο τόπος μπο-
ρεί να ζήσει και χωρίς το ΔΗΣΑΚΕΛ. Αλλοιώς η ιστορία θα γράψει πως τα μπουλέν τα
έφαγε για μπραντς ενα αδίστακτο ΔΗΣΑΚΕΛ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 99541221

Η κύρια ατραξιόν της βραδιάς δεν ήταν ο Χρηστάκης, αλλά ένας γύφτος
τραγουδιστής και αυτός με άσπρο κοστούμι, κακέκτυπο του Αγγελόπουλου.
Ο Goldfinger ζήτησε δυο-τρία τραγούδια και ο γύφτος απευθυνόμενος στο
τραπέζι του άλλου γύφτου έλεγε: «Αφιερωμένο». Κάποια στιγμή ο Goldfinger
ζήτησε να του τραγουδίσει το «Όσο αξίζεις εσύ», πολύ μεγάλο σουξέ τότε.
Με τον πρώτο στίχο βγήκε ο Goldfinger και χόρεψε ένα σπουδαίο τσιφτετέ-
λι. Πρώτη φορά έβλεπα το τσιφτετέλι να χορεύεται με αυτό τον πολύ μά-
γκικο τρόπο. Οι Εγγλεζούδες τον ράντισαν με λουλούδια και το γλέντι είχε
αρχίσει για τα καλά. Σηκώθηκε κι ένας ψηλός Τούρκος, που καθόταν με πε-
ντέξι άλλους θαμώνες, άλλοι Τούρκοι και ένα δυο δικοί μας και λέγοντας του
τραγουδιστή πως αυτό το τραγούδι είναι τουρκικό έκανε βήματα και άρχισε
να χορεύει κι αυτός. Τον άκουσε ο Goldfinger και, μόλις ο Τούρκος του γύ-
ρισε την πλάτη, μ’ ένα μαχαίρι μεγάλο τον μαχαίρωσε πισώπλατα στο πάνω
μέρος της πλάτης του. Ο Τούρκος έπεσε κάτω και ούτε που πρόλαβε να πει
«μανά». Έτρεξα αμέσως στην πίστα. Τον είδα μπρούμυτα να πλέει στα αί-
ματα. Ο Goldfinger καθόταν και με μια πετσέτα προσπαθούσε να καθαρίσει
ένα λεκέ αίματος από το πουκάμισό του. Εγώ συνέχισα να βλέπω τον μα-
χαιρωμένο Τούρκο και πού και πού να ψάχνω να δω πού πήγαν οι δικοί μου.
Το κέντρο σχεδόν άδειασε. Εγώ έμεινα και κοίταζα. Θυμήθηκα μια φορά στο
τρένο από το Μargate στο Λονδίνο όταν με ρώτησε ένας Εγγλέζος που καθόταν
απέναντί μου ποια είναι η καταγωγή μου κι εγώ έκανα πως δεν άκουσα. Αυ-
τός επανέλαβε «Where are you from?». Κατάλαβα το ύφος του το απειλητι-
κό και του απάντησα ότι είμαι Έλληνας. Πριν καν τελειώσω την απάντηση μου
ρίχνει μια μπουνιά στο πρόσωπο! Έβλεπα αστεράκια έως το Croydon έξω
από το Λονδίνο. Με έπιασε απ’ τον λαιμό και μου είπε ότι αυτή η μπουνιά
δόθηκε διότι στην Κύπρο σκοτώναμε τους στρατιώτες τους πισώπλατα με
τα μαχαίρια. Του είπα πως δεν είναι αλήθεια, για να αρπάξω άλλη μια γρο-
θιά, αυτήν τη φορά στο στομάχι. Βλέποντας τον Τούρκο να σφαδάζει στο
έδαφος με το μαχαίρι ακόμη στην πλάτη έκανα εμετό. Το άλλο πρωί ακού-
στηκε το περιστατικό στην παροικία και επιτέλους μάθαμε ποιος ήταν ο
Goldfinger. Ήταν ένας προδότης τον καιρό της ΕΟΚΑ και οι Εγγλέζοι τον
φυγάδευσαν στην Αγγλία προφανώς για να μην τον καθαρίσει η ΕΟΚΑ. Κι εγώ
ο αφελέστατος νόμισα πως σκότωσε τον Τούρκο για λόγους εθνικούς. Αργό-
τερα, από τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, έμαθα και ποιος ήταν ο Τούρκος. Ήταν
επικουρικός στην Κύπρο και μαζί με τον Goldfinger πρόδιδαν τους αγωνιστές
της ΕΟΚΑ. Ήξερε καλά τα μυστικά ο ένας του άλλου.

Άρα προσέχετε μην βγάζετε στα γρήγορα συμπεράσματα. Τα φαινόμενα
απατούν. 


