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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ρε Σαββάκη, 

άσε τα όσκαρ, εν στο
Γκουαντανάμο που

μας βλέπω!

Ρε Μένιο, τωρά που 
εν να γίνουμεν Ηνωμένες

Πολιτείες, λαλείς το
όσκαρ μπαγαποντιάς να

το πιάει ο Αnasto;

Να τι είπε πρόσφατα ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας:

l «Αναμένουμε στήριξη από την
Τουρκία για τις προσπάθειές μας με
τον Μουσταφά Ακιντζί. Επιθυμούμε
επίσης η Άγκυρα να συμβάλει στη λύ-
ση του Κυπριακού».
Μα ρε μαλάκα, είναι δυνατόν η Τουρ-
κια να συμβάλει σε μια λύση που δεν
θα είναι τουρκική; 

*
l «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επι-
σκέπτoμαι ένα μέρος της χώρας μου».
Σαν τουρίστας πήγες ρε βλάκα κι εσύ
και το υπόλοιπο σκυλλολόι, Μαυρο-
μάτης, Βασιλείου, κτλ.

l «Δεν είμαι ένας από αυτούς που
κάνουν διακρίσεις μεταξύ βορρά και
νότου».
Ρε ανιστόρητε και αγεωγράφητε, σου
ξεφεύγουν και τα λες, όξα είσαι προ-
δότης με βούλα;

*
l «Πιστεύω στην επανένωση του νη-
σιού, πάντα στη βάση των αρχών που
έχουμε συμφωνήσει, ότι θα είναι μια
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, βα-
σισμένη στην προστασία των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, την προστασία
των τεσσάρων ελευθεριών, να δημι-
ουργήσουμε μια σύγχρονη χώρα, όπως
τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ».
Προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων και τεσσάρων ελευθεριών,
όπως λέμε προστασία των δικαιω-
μάτων των φυλακισμένων!

*
l «Είμαστε, δεσμευμένοι να εργα-
στούμε ακούραστα για να βρεθεί το
συντομότερο δυνατό μια λύση που θα
δώσει το δικαίωμα στον κάθε Κύπριο
να αισθάνεται ελεύθερος και να μοι-
ραστούμε τους θησαυρούς μας, την
πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία
είναι ο δικός μας θησαυρός.  
Δεν είναι κοινοί οι θησαυροί, δεν σου
το είπε ο Τουμαζής και η Αντρούλλα;
Δικοί μας είναι οι θησαυροί, δική μας
και η πολιτιστική κληρονομιά, τα δι-
κά τους ας τα ψάξουν στην Μογγολία.

Ο άνθρωπος επέλλανεν, αμολάει ότι
θέλει χωρίς να νοιάζεται για τις επι-
πτώσεις, νομίζει όπως και ο προκάτο-
χος του, ότι η Κύπρος είναι ένα καφε-
νείο, δεν κατανοεί ότι είναι μια ιστο-
ρία χιλιάδων ετών, μια ιστορία ποτι-
σμένη με το αίμα των Ελλήνων που την
κράτησαν ελληνική και ορθόδοξη, όχι
για να την παραδώσουν στα Μεμέτια,
αλλά στα παιδιά των παιδιών τους.
Δεν υπάρχει επιτέλους σ’ αυτόν τον
τόπο ένας δικηγόρος ή μια ομάδα νέ-
ων δικηγόρων για να κινηθεί ώστε ο
άνθρωπος να παραιτηθεί, όχι μόνο διό-
τι πάει να καταργήσει την Δημοκρα-
τία, αλλά κυρίως επειδή είναι επικίν-
δυνος, αντισυνταγματικός και παρά-
νομος. Άσε που μόνο ένας ψυχοπαθής
αμολά τέτοιες δηλώσεις.

MA ΕΠΕΛΛΑΝΕΝ;

Ρε Ιμάμη, πιάννεις μου
τον κώλο μου

τζι εσύ ρε κουμπάρε;

FEDERAL UNITED CYPRUS (FUC)

Αυτήν την ονομασία σκέφτο-
νται να δώσουν στην Κύπρο,
όταν καταργήσουν την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Νοείται
ότι η ΦΑΚ θα είναι ομόσπον-

δη, δικοινοτική, διζωνι-
κή και οθωμανική. Ο
Όναγρος δίνει την απά-

ντησή του αμέσως. 

FUC OFF
both of you

fucking
bastards!

Τζιαι εγώ γαμώ
τες Ηνωμένες
Πολιτείες σας!

Ο μεγάλος Σαίξπηρ ήξερε καλά τους
Τούρκους, γι’ αυτό και στα έργα του –
και ειδικά στον Οθέλο που διαδραματί-
ζεται στην Αμμόχωστο – χρησιμοποιεί
τη λέξη ως βρισιά, ως τη χειρότερη που
μπορεί να εκστομίσει κάποιος εναντίον
κάποιου άλλου. Λέει, λοιπόν, ο Σαίξπηρ
«Τι είμαι, Τούρκος ή κανένας άπιστος;»

Τώρα που ο Αναστασιάδης θα πάει
στην Αμμόχωστο για να επισημοποιήσει
την αναγνώριση της κατοχής και του
τουρκοκυπριακού κρατιδίου θα ήταν
ωραία αν κάποιος με κάποιο πανό υπεν-
θύμιζε στους Αναστασιάδη – Ακκιντζί
την άποψη του βάρδου για τους Τούρ-
κους. 

Υπόψη πως η βρισιά η δική μας για
του Τούρκους ΣΙΥΛΛΟΙ, ΒΡΩΜΟ -
ΣΙΥΛΛΟΙ, ΚΑΡΑΒΟΣΙΥΛΛΟΙ, κ.λπ. δεν
είναι τίποτα μπροστά στη βρισιά του με-
γάλου Σαίξπηρ. 

ΟΙ ΣΚΑΤΟΤΟΥΡΤΖΙΟΙ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ
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ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΙΤΑΙ;

Μ.Σ.Α. στα ελληνικά: ΜΠΕΣΤΕ
ΣΚΥΛΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ και A.M.S.: 
ANATOLIAN MUSLIM STATE. 

Η.Η.Η.: HOMOSPONTIC 
HOMOSEXOUAL HAVEN 

Ρε, Λιλλήκα, άρεσεν μου τ’ όνομα, αλλά
πώς εννά το λαλούμεν ελληνικά;

Η.Η.Η.: Ήμπες Ήμπα Ήμπαμεν 

Τελικά, είσαι πολλά λαϊκιστής, ρε 
Λιλλήκα. Εγιώ λαλώ να το φκάλουμεν
ΝΕW COUNTRY τζιαι να το διαφημί-

σουμε σαν την νέαν Αμερική. 
Μα, Δημήτρη μου, εξίχασες πως 

εν τα πάμεν καλά με την Αμερική; 

Μπι Εμ Κκέι, όπως λαλούμε 
Μπι Εμ Χέιτζ. Ναι, αλλά τι σημαίνει το Μπι Εμ Κκέι; Βίλλος Μες τον  Κώλον μας.

Είσαι πολλά ξιμαρισμένος, 
ρε Σιζόπουλε! Τζι εσύ κακάσιημη και ξενέρωτη. 

Με μαλλώνει, ρε πελλοκυπραίοι. Ακόμα
εν το είαμεν τζιαι Αχμέτ το εφκάλαμεν. 

Ο Όναγρος, σταθερός στην υπό-
σχεσή του να είναι άτακτος μπο-
ρεί να μην φτάνει στους υπολο-
γιστές σας κάθε βδομάδα μιας
και το τεχνικό προσωπικό μας
θέλει διακοπές. Θα περάσει και
το καλοκαίρι, όποτε μην μαρα-
ζώνετε. Πάλι εδώ θα είμαστε,
όπως και τώρα, άτακτοι μεν,
αλλά εδώ κάθε βδομάδα, έστω
και με λίγες σελίδες. 
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

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

ΜΙΚΡΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
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Πορτοκλωτσώντας

H ΠΟΣΟΣΤΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΧΑΪΝΤ

Μαύρα μου μάτια εγώ για σας
έκλαψα και θα κλάψω
και τ' άσπρο μου πουκάμισο
στα μαύρα θα το βάψω.

Έχω καεί έχω ψηθεί
στα χέρια τα δικά σου
το βλέπω θα καταστραφώ
και όμως να φύγω δε μπορώ
στιγμή από κοντά σου. 

Τελικά, όλα είναι μαύρα; Η απάντηση,
δυστυχώς, είναι ΝΑΙ.  Η Ελλάδα και η
Κύπρος, το έθνος των Ελλήνων, το έθνος
του φωτός ζουν φρικιαστικές σκηνές, σχε-
δόν το απόλυτο σκότος. Η Ελλάδα κιν-
δυνεύει με πλήρη κατάρρευση και η Κύ-
προς ετοιμάζει την κατάργηση του κρά-
τους της και – άκουσον, άκουσον! – η
πλειοψηφία των κατοίκων της πανηγυρί-
ζει από τώρα. 

Τέτοιες αθλιότητες δεν έχει ζήσει ο
Ελληνισμός ποτέ στη μακρόχρονη ιστο-
ρία του. Τα δύο ελληνικά κράτη απέδει-
ξαν πέραν πάσης αμφιβολίας πως δεν
αντέχουν τις νέες πραγματικότητες. Μό-
νο ως παράσιτα της κοινωνίας και άλλων
εθνών μπορούν να ζήσουν. Ως γνωστό
όμως τα παράσιτα τα ανέχονται οι άλλοι
όσο τους βολεύει. 

Φαίνεται πως κάποιο τέλος έρχεται και
για εμάς. Φαίνεται πως οι αντιστάσεις
μας πια δεν αρκούν για να αντιμετωπί-
σουμε τις επιθέσεις. Φαίνεται πως η ηγε-
σία μα και ο λαός δεν έχουν απαντήσεις
στα σχέδια του σκοταδισμού. Δεν αντέ-
χουν ούτε καν αυτές τις λίγες ηλιαχτίδες
φωτός που μας παρέχει η ιστορία μας, η
πορεία μας ανάμεσα στη βαρβαρότητα
και τον πολιτισμό.  

EINΑΙ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ; 

Οι μέρες περνούν και το χάος απλώνε-
ται παντού. Τα χρέη μας γίνονται δυ-
σβάστακτα και η ζωή μας ανόητη χωρίς
νόημα, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε τι θα
μας φέρει το αύριο κι αν έχει σημασία
που τίποτα δεν θα φέρει. Ξυπνούμε μα-
στουρωμένοι από την καθημερινή προ-
παγάνδα, από την καθημερινή πλύση
εγκεφάλου, χωρίς να μπορούμε να ονει-
ρευτούμε, χωρίς να μπορούμε να ελπί-
ζουμε σε καλύτερες μέρες. 

Κανείς δεν ελπίζει σε τίποτα, ούτε καν
στον Θεό πια. Ούτε η ηγεσία της Εκκλη-
σία μας είναι φορέας κάποιας ελπίδας,
κάποιου καλού που αντιπαλεύει τον σα-
τανά και το κακό. Όπως ονειρεύονται οι
βιομήχανοι και οι επενδυτές και οι τρα-
πεζίτες το αύριό μας σε μια Νέα Κύπρο,
έτσι και ο Αρχιεπίσκοπός μας και οι Επί-
σκοποι μας. Βλέπουν το χρήμα και πάλι
το χρήμα, χωρίς καν να κρατούν τα προ-

σχήματα κι ας τρέχει ο λαός να προσκυ-
νήσει στα εκκλησάκια μας, που ακόμη
αντέχουν στον αμείλικτο χρόνο. 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ;

Μαύρα, όλα μαύρα θα έλεγα κι ας γνω-
ρίζω πολύ καλά πως τα φαινόμενα συ-
χνά απατούν. Ακόμη και οι πνευματικοί
άνθρωποι έχουν στρατευτεί σε αυτό το
παιχνίδι του υψηλότερου βιοτικού επιπέ-
δου της νέας πνοής που έρχεται – από
πού παρακαλώ; - από τον βόθρο ενός σά-
πιου συστήματος που ούτε καν το ελλη-
νικό του πρόσωπο δεν αντέχει να βλέπει
πια στον καθρέφτη και θέλει σώνει και
καλά να το αλλάξει άρον-άρον, έστω κι αν
σημαίνει πως οι επεμβάσεις μπορεί να εί-
ναι μοιραίες για το καταπονημένο σώμα
του Έθνους και του λαού. 

Αυτά κατάφεραν οι Τούρκοι. Τόσα χρό-
νια να μας κάνουν να σκεφτόμαστε με
τούρκικα μυαλά, να συμπεριφερόμαστε
σαν πολίτες της οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας, σαν γενίτσαροι έτοιμοι να σφάξου-
με τη μάνα μας τζιαι τον τζιύρη μας, ό,τι
πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι είναι πραγμα-
τικά δικό μας. 

Είναι όλα μαύρα πια. Σε Ελλαδέξ και
Κυπροτέξ παλεύουμε με νύχια και με δό-
ντια να καταστρέψουμε τα λίγα σημάδια
ελληνικότητας που έχουν απομείνει στον
δύσμοιρο τόπο μας. Παλεύουμε σαν λιο-
ντάρια να μετατραπούμε σε κάτι άλλο,
διότι δεν αντέχουμε πια τον παλιό μας
εαυτό. Δεν αντέχουμε το φως το ελληνι-
κό. Προτιμούμε το χρήμα παρά το πνεύ-

μα, προτιμούμε τα πρότυπα ενός παγκο-
σμιοποιημένου αμερικανισμού με όλα αυ-
τά τα αρρωστημένα μυαλά παρά τον δι-
κό μας κόσμο, τον κόσμο της ελληνικής
και ορθόδοξης παράδοσής μας. Προτι-
μούμε τα ατομικά δικαιώματα, παρά τις
συλλογικές αρχές και αξίες. 

Ας είναι. Η παλιά Κύπρος δεν υπάρχει
πια. Τελείωσε τον χειμώνα του 1974, όταν
το έθνος σύσσωμο αποφάσισε να δια-
σκορπίσει τους πρόσφυγες σε όλα τα ση-
μεία του νησιού, ώστε να μην υπάρχει κα-
μιά αναφορά στο παλιό χωριό παρά μό-
νο ως μια ανάμνηση. Ευτυχώς που σώζο-
νται πολλά τεκμήρια, όπως ταινίες, φω-
τογραφίες κ.λπ., που τεκμηριώνουν του
λόγου το αληθές. Σήμερα η Κύπρος είναι
γελοία στην καλύτερη περίπτωση. Είναι η
περηφάνια της Γιουροβίζιον και η επιτυ-
χία των «Κύπριων τραγουδιστών» στα
ριάλιτι της ελληνικής τηλεόρασης, οι επι-
τυχίες των μαύρων ποδοσφαιριστών κι
άλλων αλλοδαπών των λεγόμενων κυ-
πριακών ποδοσφαιρικών ομάδων. 

Σήμερα η Κύπρος είναι το φολκλόρ των
κυπριακών τηλεοπτικών σειρών και παι-
χνιδιών και τίποτε άλλο. Το ίδιο, φυσικά,
στάδιο περνά και η άλλη Ελλάδα, αυτή
του βορρά, όπου οι Έλληνες πια δολοφο-
νούν τον λαϊκό τους πολιτισμό μεγαλώ-
νοντας παιδιά που δεν γνωρίζουν ποιος
είναι ο Καζαντζίδης, ο Μπιθικώτσης, ο
Χατζηδάκις και τόσοι και τόσοι άλλοι
Έλληνες παλαιού τύπου, αλλά γνωρίζουν
όλα τα σκουπίδια της Ευρώπης και της
Αμερικής. 

ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ;

Όπως ο ποιητής Μιχάλης Πασιαρδής λέ-
ει «μέσα στο λλίον εν το πολύν», έτσι κι
εγώ συμπληρώνω «μέσα στο μαύρο εί-
ναι το φως». Είδα αυτό το φως σε πρό-
σωπα στο Μαρμάρι, το είδα και στην Κύ-
προ, στα πρόσωπα κάποιων δεκαπεντά-
χρονων που διαδήλωναν μόνα κι έρημα
στις 20 του Ιούλη στο τέρμα της Λήδρας.
Το είδα και στη γιορτή της Αγίας Μαρί-
νας, στον Στρόβολο, με χιλιάδες πιστούς
να προσκυνούν και να δοξάζουν τ’ όνομά
Της. Κάποτε το βλέπω αυτό το φως και
στα όνειρά μου. Κάποτε το «ακούω» κιό-
λας να λάμπει μέσα από το κλάμα των
τραγουδιών του λαού μας και παίρνω δυ-
νάμεις που δεν ήξερα πως έχω. Ακούω
τον Καζαντζίδη να μοιρολογεί πως είναι
όλα μαύρα και στο τέλος λυτρώνομαι.
Τον ακούω να τραγουδά «άσπρο πουκά-
μισο φορώ και μαύρο θα το βάψω» και
αντί να ψυχοπλακωθώ στο τέλος η ψυχή
μου φτερουγίζει σε γαλάζιους ουρανούς.
Αυτή είναι η δύναμη του πολιτισμού μας,
αυτή τη δύναμη ας επιδιώξουμε να ανα-
στήσουμε.

ΕΙΝ’ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ;

ΚΟΙΝΩΣ ΦΑΟΥΣΕΣ

ΝΕΑ ΔΙΔΥΜΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΚΟΙΝΩΣ ΦΥΣΑΝΕΜΗΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

(Ρε Νικόλα, ούτε που να το σκεφτείς να υποστηρίξεις το ΑΚΕΛ. 
Τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα σου μόνο που σου περνά που τον νου)

ΝΕΑ ΔΙΔΥΜΑ

ΕΚΟ ή  ΕCO

Ε.Κ.Ο., Ενωμένη Κυπριακή
Ομοσπονδία θέλουν να ονο-
μάσουν το καινούργιο κρατί-
διό τους οι Ακκιντζί – Ανα-
στασιάδης. Ήδη όμως υπάρ-
χουν αντιδράσεις πρώτα από
την εταιρεία πετρελαίων
ΕΚΟ και κυρίως από τους νέ-
ους μας, οι οποίοι άρχισαν να
γράφουν συνθήματα στους
τοίχους της Λευκωσίας σχε-
τικά με την ονομασία. Να με-
ρικά συνθήματα που εντοπί-
σαμε: ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΕΚΟ ΣΑΣ
ΓΑΜΩ, ΕΚΟ ΓΑΜΗΣΟΥ ΤΖΙ
ΕΣΥ ΤΖΙ ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΣΟΥ,
ΕΚΟ ΕΚΟ ΜΑΛΑΚΟ. 

KIM ΙΛ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ 

Νέος Πρόεδρος της ΕΔΟΝ
έχει εκλεγεί ομόφωνα ο γιος
του Χριστόφια, Χρίστος. Να,
λοιπόν, που δεν είναι μόνο
στην Κορέα που υπάρχει οι-
κογενειοκρατία. Ευχόμαστε
στο Χριστούιν καλά φεστι-
βάλ Μαχαιρίτσα και ευτυχι-
σμένο τον νέον Παπακων-
σταντίνου. 

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΙΕΡΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
μαζί με τον υποτακτικό του
Αρχιεπίσκοπο σε πρόσφατη
συνάντησή τους κατάφεραν
και έπεισαν την Ιερά Σύνο-
δο πως όλα βαίνουν καλά
στις συνομιλίες και τίποτα το
παράτυπο δεν συζητείται. Ο
Αναστασιάδης έχει τις ευλο-
γίες της Ιεράς Συνόδου και η
Ιερά Σύνοδος, μαζί με τον
Αναστασιάδη, τις κατάρες
μας όπως και τις κατάρες
του πραγματικού Χρυσόστο-
μου Α’, του Αρχιεπίσκοπου
που δεν ήταν τσογλάνι κανε-
νός. 

ΣΧΟΛΙΑΚΙΑ
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Τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, κύριε
Ακιντζί. Δόξα τω Θεώ, επιζούν ακόμη αρ-
κετοί που γνωρίζουν, γιατί τα έζησαν στο
πετσί τους (πέρα από τις επιβεβαιώσεις
μέσα από επίσημα αρχεία που δημοσιο-
ποιούνται σταδιακά), τι έγινε τη δεκαετία
του 1950-60, αυτή του 1960-70, καθώς και
το 1974 στην Κύπρο.

Καταρχάς, στον αγώνα της ΕΟΚΑ από
το 1955 έως τον Ιούνιο του 1958 δεν άνοι-
ξε ούτε μια μύτη Τουρκοκύπριου (Τ/Κ),
παρά το ότι τόσοι πολλοί Τ/Κ χρησιμοποι-
ήθηκαν από τον Άγγλο αποικιοκράτη ως
Επικουρικοί Αστυνομικοί (χαιρετίζω πά-
ντως την ανθρωπιά εκείνων των επικουρι-
κών, που βοηθούσαν με κάθε τρόπο τους
βασανισθέντες αγωνιστές της ΕΟΚΑ). Του-
ναντίον, με τη βοήθεια του Γραφείου Ειδι-
κού Πολέμου των Τουρκικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων στήθηκε η τρομοκρατική οργάνωση
ΤΜΤ, η οποία άρχισε να εκτελεί όσους Τ/Κ
δεν ήταν φανατισμένοι εναντίον των Ε/Κ
(κυρίως, αλλά όχι μόνο, αριστερούς). Τα
σκηνοθετημένα επεισόδια βομβιστικών επι-
θέσεων και πυρκαγιών τάχα εναντίον Τ/Κ
στόχων αρκετά, με χειρότερο αυτό κατά
του Τουρκικού Γραφείου Τύπου τον Ιού-
νιο του 1958.

Τριάντα περίπου χρόνια μετά, ο για 50
χρόνια αρχηγός της Τ/Κ κοινότητας, Ραούφ
Ντενκτάς, θα παραδεχόταν ότι κάποιος φί-
λος του του ομολόγησε ότι αυτός είχε βά-
λει τη βόμβα στο γραφείο τύπου! Ό,τι ακρι-
βώς έγινε και με τη σκηνοθετημένη επίθε-
ση στο Τουρκικό Προξενείο Θεσσαλονίκης
τον Σεπτέμβρη του 1955, που οδήγησε σε
δολοφονίες, βιασμούς και ανείπωτες κα-
ταστροφές εκκλησιών και περιουσιών μελών
της Ελληνικής κοινότητας της Πόλης. Η κα-
ταδίκη του Μεντερές για την εκτέλεση αυ-
τού του πογκρόμ (χωρίς να γίνει αναφορά
σε θανάτους) δεν απαλύνει τον πόνο, ιδι-
αίτερα όταν δεν συνοδεύεται -  όπως δεν
συνοδεύτηκε - από αποζημιώσεις των πα-

θόντων! Στην περίπτωση της βόμβας στο
Τουρκικό Γραφείο Τύπου το 1958, η αρχι-
κή αγανάκτηση των Άγγλων ότι η όλη υπό-
θεση ήταν σκηνοθετημένη, μετατράπηκε με
έναν επιτήδεια ύπουλο τρόπο στο να πα-
ραδοθούν οι αθώοι Κοντεμενιώτες στα χέ-
ρια αγρίων της ΤΜΤ στα χωράφια του Κιό-
νελι, όπου τους σκότωσαν με φτυάρια και
πέτρες, που οδήγησε στο να φορέσει μαύ-
ρα περιβραχιόνια όλος ο ανδρικός πληθυ-
σμός των Ε/Κ, ακόμη και οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι… Για να μην θυμηθούμε τους εμπρη-
σμούς εκκλησιών (π.χ. Άγιος Κασσιανός) ή
ολόκληρων συνοικιών (π.χ. σπίτια Ε/Κ στη
Λεύκα, με αποτέλεσμα να φύγουν όλοι για
να γλυτώσουν τη ζωή τους!).

Η ανάπαυλα από το 1959 (υπογραφή
συμφωνιών) χρησιμοποιήθηκε για να εξο-
πλιστεί σαν αστακός η ΤΜΤ (10,000 όπλα
μόνο στο διάστημα 1959-60 όσο ήταν ακό-
μη οι Άγγλοι στην εξουσία). Ο Θεός όμως
αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικο-
κύρη. Η πολύ καλά σχεδιασμένη ανταρσία
κατά του κράτους τα Χριστούγεννα του
1963 σκόνταψε στο ότι προδόθηκε μερικές
ημέρες πριν, όπως τεκμηρίωσε τόσο πει-
στικά ο τότε ΥΠΕΞ της Κ.Δ., Σπύρος Κυ-
πριανού στις ομιλίες του στη Γ.Σ. και το

Σ.Α. του ΟΗΕ. Γνωρίζουμε τι θα γινόταν
γιατί είδαμε τι έκανε η ΤΜΤ στην Αγορά
του Κτήματος 6-7 Μαρτίου 1964: έστησε
τα πολυβόλα πάνω στους μιναρέδες και
θέριζε κόσμο. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις
της Κύπρου οι μιναρέδες είναι σχετικά κο-
ντά στις μεγάλες εκκλησίες και Μητροπό-
λεις, οπότε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου
1963 θα ζούσαμε αυτό που έγινε στο Κτή-
μα 6/7 Μαρτίου 1964! Η ΤΜΤ σε αυτό της
το έργο είχε και τη βοήθεια αξιωματικών
των Τουρκικών ΕΔ, αλλά και μυστικών πρα-
κτόρων της Αγγλίας, όπως του ταγματάρ-
χη Μέισυ, σύμφωνα με την κατάθεση του
ίδιου του προσωπικού οδηγού του. Επίσης,
μην αδικείτε τον φιλήσυχο χαρακτήρα της
μεγάλης πλειοψηφίας των Τ/Κ ακόμη και
μετά από σκηνοθετημένα επεισόδια: όπως
δήλωσε ο πρώην αρχηγός των Τουρκικών
Μυστικών Υπηρεσιών, Στρατηγός Γιρμι-
μπέσογλου «Στην Κύπρο χρειάστηκε να
κάψουμε και τζαμιά, για να φανατίσουμε
τους Τ/Κ»! Ρωτάμε: Πόσα πολλά; Και μό-
νο τζαμιά έκαψαν ή διέπραξαν και πολλές
δολοφονίες Τ/Κ, εμπρησμούς κ.λπ.;

Όσο για το 1974, βλέπουμε ότι γίνατε κα-
λός απολογητής της βαρβαρότητας του Αττί-
λα. Λησμονείτε ότι τόσο το πραξικόπημα
όσο και η εισβολή είχαν ένα πάτρωνα, τον
αμερικανό ΥΠΕΞ Χένρυ Κίσσιγκερ, ο οποί-
ος τις ημέρες της φθίνουσας εξουσίας του
Προέδρου Νίξον ήταν κυριολεκτικά πα-
ντοδύναμος. Στόχος του: η διάλυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Αφού η Ελλαδική
χούντα δεν κατόρθωσε να φέρει εις πέρας
το κομμάτι που της ανατέθηκε (δολοφονία
του Προέδρου Μακαρίου), επιτηδευμένα ο
Κίσσιγκερ καθυστέρησε τη λήψη καταδι-
καστικής απόφασης κατά της χούντας και
του πραξικοπήματος από το ΣΑ του ΟΗΕ,
ώστε να φανεί η βάρβαρη εισβολή του Αττί-
λα ως η μόνη λύση!! Και ενώ δεν είχε πα-
ρατηρηθεί ούτε ένα επεισόδιο ενδοκοινοτι-
κής βίας τις πέντε ημέρες του πραξικοπή-

ματος, όπως σημειώνει ο Αμερικανός πρέ-
σβης, Ρ. Ντέιβις σε τηλεγράφημά του μια
ημέρα πριν την εισβολή. Αυτή την εισβολή
που άφησε την Κύπρο με πάνω από 5.000
νεκρούς, 1.500 αγνοούμενους (κάτι ακού-
σαμε και για οστά νεκρών που ξεθάφτη-
καν και ρίχτηκαν στη θάλασσα για να μην
τα βρουν Αμερικανοί ερευνητές υπό τον Ρ.
Χόλμπρουκ!), περίπου 1000 γυναίκες που
βιάστηκαν, πάνω από 200.000 πρόσφυγες
με ανείπωτες καταστροφές και λεηλασίες
και αρπαγές θησαυρών πολιτιστικής και
θρησκευτικής κληρονομιάς. Δεν διαγράφο-
νται όλα αυτά, κ. Ακιντζί, και η ιστορία
σας έχει καταγράψει ήδη ως απολογητή
του Αττίλα. Το «Αϊσιέ πήαιννε έσω σου,
ετελειώσαν οι διακοπές»* των Τ/Κ διαδη-
λωτών κατά της κατοχής και των παράνο-
μων εποίκων το έχετε μετατρέψει σε «Αϊ-
σιέ, κάτσε όσο θέλεις στην Κύπρο μας. Πού
εν να έβρεις καλλίτερον τόπον, να σφάζεις,
να κλέφτεις, να απειλείς τζιαι να σου λα-
λούν τζιαι μπράβο»!

Καιρός να τελειώνουν οι ψευδαισθήσεις
των Ε/Κ και να απαιτηθούν από την Τουρ-
κία οι ευθύνες για καθετί που συνέβη στην
Κύπρο τα τελευταία 41 χρόνια. Η ίδια, ως
άλλη Κίρκη, μεταμορφώνει κάθε Τ/Κ ηγέ-
τη που προσπαθεί να αρθρώσει διαφορετικό
λόγο σε δικό της κλώνο. Αυτή πληρώνει για
την επιβίωσή τους άλλωστε, όπως έχει το-
νίσει επανειλημμένα. Χώρα που έχει τερά-
στια και διαρκώς ογκούμενα προβλήματα
με μειονότητες και προσαρμογή στο Ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο, δεν μπορεί να μας κά-
νει μαθήματα για ανθρώπινα δικαιώματα.
Το αντίθετο μάλιστα.

*Καθηγητής Γεωργικής Χημείας και Φυσικής,
ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα.     
** “Η Αϊσιέ πάει διακοπές” ήταν το συνθηματι-
κό μήνυμα ότι αρχίζει η επιχείρηση Αττίλας, δηλ.
η βάρβαρη Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στις 20
Ιουλίου 1974.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Αν θυμάστε καλά στην Κύπρο πριν την
ένταξή μας είχαμε καμιά πενηνταριά μα-
στούρηδες, όλοι γνωστοί στην αστυνο-
μία και στην κοινωνία. Πλάσματα που
έπιναν κανένα χασισιούιν πού και πού,
χωρίς να προκαλούν κανένα πρόβλημα.
Μετά ήρθε η ΕΝΤΑΞΗ μας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για να έχουμε σήμερα ακό-
μη τζιαι τες κοτζιάκαρες στην Τζιυπε-
ρούντα να μαστουρώνουν νυχθημερόν.
Όχι μόνον οι κοτζιάκαρες, αλλά τζιαι ο
μισός μας στρατός να ξέρει να τυλίει τη
μαριχουάνα καλλίτερα που την πατανία
τους το πρωί τζιαι φυσικά τα σχολεία
μας τζιαι ούλλοι οι μιτσιοί στα χωρκά
μας. 

Το πρόβλημα δεν είναι ότι πίνουν όλοι
χασίσι, αλλά ότι εγέμωσεν ο τόπος τζι-
αι κόκες τζιαι ηρωίνες τζιαι χάπια τζιαι
κρακ τζιαι ό,τι ευρωπαϊκό μπορεί να φα-
νταστεί η ψυσιή σας. Προσέξτε, όμως. Η
Ευρώπη έφερεν μας όλα αυτά τα αγα-
θά, αλλά έφερε μας τζιαι την προστα-
σία μας από αυτά τα υποτιθέμενα κακά.
Όπου σταθείς θα δεις βαν για την υπο-
στήριξη των τοξικομανών, ΜΚΟ για την

αποτοξίνωση και φυλλάδα και διαφημί-
σεις για τα κακά των ναρκωτικών ου-
σιών. Αυτό είναι ο ΕΚΣΥΓΧΡΟ ΝΙΣΜΟΣ
που οραματίστηκε ο Στυλιανίδης τζιαι
οι άλλοι Ευρωπαϊστές. 

ΠΠΟΥΣΤΟΥΘΚΙΑ 
ΤΖΙΑI ΠΟΥΤΑΝΕΣ 

Αν αθθυμάστε καλά στην Κύπρο είχαμε
καμιάν εικοσαρκά πουτάνες τζιαι 2-3
ππουστούθκια γνωστά σε όλη τη Χώρα
και αποδεκτά στην κοινωνία. Εντάξει,
δεν λέω. Οι πουτάνες ετρώαν τζιαι κά-
μποσο ξύλο από τους αγαπητικούς, αλ-
λά αυτό ήταν μέσα στις συμβάσεις του
επαγγέλματος. Με το που ήρθε η
ΕΝΤΑΞΗ μας στην ΕΕ εγέμωσεν ο τόπος
πουτάνες τζιαι ππουστούθκια. Στα ΜΜΕ,
αν δεν έχεις πιστοποιητικό ππουστουθ-
κιού, δεν πιάνεις δουλειά. Ακόμα τζιαι
η Χαραυγή εγέμωσεν ππουστούθκια. Από
πουτάνες, τι να πούμε... Όχι μόνο εγέ-
μωσεν ο τόπος, αλλά έχουν κατηγοριο-

ποιηθεί κιόλας. Έχουμε κωλ γκερλς, έχου-
με έσκορτς, έχουμε ξενοδοχειακές, έχου-
με τζιαι πουτάντες της πολιτιτζιής, έχου-
μεν τζιαι πουτάνες τζιαι ππουστούθκια
της ψυσιής. Φυσικά, εγέμωσεν τζιαι ο τό-
πος πάτρωνους ππεζεβέγκηες τζιαι «αγα-
πητικούς», οι οποίοι όχι μόνο πουλούν
τες αρφάες τους, αλλά τζιαι τη μάνα τους
τζιαι ούλλην την Κύπρον, καλή ώρα. Φυ-
σικά, υπάρχει κανονική ευρωπαϊκή πε-
ρίθαλψη πια για όλα τα στρώματα των
σεξουαλικών προτιμήσεων. Υπάρχει και
νομοθεσία που καλύπτει όλες τις ανω-
μαλίες της κοινωνίας και της φύσης.
Υπάρχουν, μάλιστα, και πρεσβείες ξένων
χωρών που επιτηρούν τις νομοθεσίες και
τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτός εί-
ναι ο ΕΚΣΥΓΧΡΟ ΝΙΣΜΟΣ που ευαγγε-
λιζόταν το ΑΚΕΛ και όλες οι προοδευ-
τικές δυνάμεις, αριστερές και δεξιές. Τώ-
ρα μπορούμε να γαμούμεν όποιον θέ-
λουμε, ακόμη και τη μάνα μας και να
μας προστατεύει και ο νόμος και η αγ-
γλική πρεσβεία. Γαμώ τη ράτσα σας!

Απάντηση στις δηλώσεις του Μουσταφά Ακιντζί

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβλη-
ματισμού για τη θέση της Ελλάδας και
της Κύπρου στον κόσμο και ειδικά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζουμε αυ-
τή την καινούργια στήλη. Παρακα-
λούμε όπως μας στείλετε και τους δι-
κούς σας προβληματισμούς. Αν συμ-
φωνούμε μαζί σας θα δημοσιευτούν,
αλλιώς θα επικαλεστούμε την πληθώρα
της αδημοσίευτης ύλης. 

ΦΙΛΟΞΕΝΩ Γράφει ο Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος, Ph.D.*

ΑΝΤΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΟΝΑΓΡΟΣ NEΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

l Πε μου ποιος καθυστερεί το
ΓΕΣΥ να σου πω ποιος είναι ο
κλέφτης τζι ο απατεώνας.

l Δείξε μου τον βίλλον σου να
σου πω ποιαν γαμάς. 

l Ο Πρόεδρος νίφκει τον Αρχιε-
πίσκοπο τζιαι οι δκυο τ’ αρτζίθ-
κια του Ακκιντζί. 

l Άλλον μας εβάλαν τζιαι πού εί-
σαι ακόμα. 

l Μιάλον βούκκον βάλε, αλλά άης
το υπόλοιπον φαΐν στον Αχμέτ.

l Τα σκατά τζι αν εξεράναν, πά-
λε εμάς εννά τα ταΐσουν

l Απόν ακούει του γονιού εν ιβρί-
σκει δουλειάν στην κυβέρνηση.

l Τι Χάρης Γεωργιάδης, τι Χά-
σικος. Φτάνει να μπαίνει Κυ-
πραίος στη φάκκα. 

l Τον Ακκιντζί τζι αν πλένεις, την
πατρίδα σου χαλάς. 

l Γιοφύριν πον τουρκόκτισον που
πάνω μεν περάσεις (είναι παλιά
παροιμία, αλλά δεν πειράζει πού
και πού να τη θυμόμαστε. 
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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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20 ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΟ €20

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

Ο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑΣ

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



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Εν Λας Βέγγος που 

εν να έχουμε. Να βου-
ρά σαν τον πελλόν να

μας σώσει!

WHAT AM I AN INFIDEL
OR A TURK?

W. Shakespeare

Ο Κίλλης σχολιάζει...

Ρε Αναστασιάδη, 
εσύ είσαι τζιαι που τα
δκυό, ρε οθωμανιστή!

Ρε Σαββάκη, 
τωρά πον να γίνουμεν
Ηνωμένες Πολιτείες,
εν να έχουμεν τζιαι

Λας Βέγκας;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 99541221

Η κύρια ατραξιόν της βραδιάς δεν ήταν ο Χρηστάκης, αλλά ένας γύφτος τρα-
γουδιστής και αυτός με άσπρο κοστούμι, κακέκτυπο του Αγγελόπουλου. Ο
Goldfinger ζήτησε δυο-τρία τραγούδια και ο γύφτος απευθυνόμενος στο τρα-
πέζι του άλλου γύφτου έλεγε: «Αφιερωμένο». Κάποια στιγμή ο Goldfinger ζή-
τησε να του τραγουδίσει το «Όσο αξίζεις εσύ», πολύ μεγάλο σουξέ τότε. Με
τον πρώτο στίχο βγήκε ο Goldfinger και χόρεψε ένα σπουδαίο τσιφτετέλι.
Πρώτη φορά έβλεπα το τσιφτετέλι να χορεύεται με αυτό τον πολύ μάγκικο
τρόπο. Οι Εγγλεζούδες τον ράντισαν με λουλούδια και το γλέντι είχε αρχίσει
για τα καλά. Σηκώθηκε κι ένας ψηλός Τούρκος, που καθόταν με πεντέξι άλ-
λους θαμώνες, άλλοι Τούρκοι και ένα δυο δικοί μας και λέγοντας του τρα-
γουδιστή πως αυτό το τραγούδι είναι τουρκικό έκανε βήματα και άρχισε να
χορεύει κι αυτός. Τον άκουσε ο Goldfinger και, μόλις ο Τούρκος του γύρισε
την πλάτη, μ’ ένα μαχαίρι μεγάλο τον μαχαίρωσε πισώπλατα στο πάνω μέ-
ρος 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. 

Ρε Νίκαρο, λαλείς 
να μοιραστούμε τζιαι 

το Αντρούλλα Βασιλείου
τζιαι το γεναίκα του;


