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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;

Dear fucking CUNT (Consigliere Unit-
ed Nations Turk)  Aspe Ainte  you
are a classic shillopezevengos a youso-
ufaki of the Turks , and a cunt of
abominable odour otherwise known
as pouttos ksimarismenos. You think
you Norwegian bastard that you are
above the law even the law of the or-
aganazation you are supposedly serv-
ing the UN. Your fucking latest fuck-
ing annan-ouncement is a shame for
all humanity because you fucking
stinking Norwegian  you have re-

versed the notion of the victim and
made the fucking thugs the Turks
from the aggressor to victims. Re
shillostrave is the Turks that invaded
and pillaged and raped and occupy
Cyprus. My house you fucking cunt is
mine what ever you fucking say and
who ever lives there now. The bas-
tard that lives there now can never
be a USER he will always be a loos-
er because the house is mine and I
have more than enough proof to prove
it. Instead of you going to tell the

fucking tsivigi to fuck the hell out of
my house you are making him the co
owner with me . Thats the reason that
nobody has solved the Cyprus prob-
lem because you are not interested in
justice . That goes for you diplomats
it goes the same for the fucking Turks
and it goes for the tsivitzia the Turk-
ish cypriots. When they hear you
making comments beyond belief they
become more arrogant they become
even more illogical and they want
everything for themselves. Like now

that the clever sods have the audaci-
ty to say that the compensation mon-
ey for the properties they will pay
from the money that WE will give
them from the Natural gas. In their
and in your bum raddish as my grand
mother used to say. May the natural
gas from 4000 pigs cover your smelly
face . May the tsivitzia cover your balls
until you itch to death. May you nev-
er fuck again and is goodbye to you
like it was goodbye to all your pre-
decesors.Rot in hell please pig.

ENGLISH SUPPLEMENT 

Όταν μια χώρα συντρίβεται οικονομι-
κά και αιχμαλωτίζεται στη δίνη των
δανείων χωρίς καμία προοπτική να ξε-
φύγει ποτέ - όπως πρόσφατα η Ελλά-
δα και η Κύπρος - και τα κανάλια, αντί
να οργανώνουν τον λαό, να τον εκπαι-
δεύουν πώς να αντιμετωπίσει τη φτώ-
χεια και την εξαθλίωση, ασχολούνται
με το λαϊφστάιλ των σταρ του καλλι-
τεχνικού στερεώματος, τότε κάτι ΠΟΛΥ
ΛΑΘΟΣ πάει σε αυτή τη χώρα. 

Όταν ο κόσμος σε μια χώρα δεν έχει
να φάει, δεν έχει χρήματα να ζήσει
αξιοπρεπώς και τα κανάλια ασχολού-
νται με την υψηλή μαγειρική σημαίνει

πως κάποια σχιζοφρένεια μαστίζει το
Έθνος ή κάποιοι σκοπίμως καλλιεργούν
αυτά τα φαινόμενα και τις πρακτικές. 

Όταν ο κόσμος μεταναστεύει για να
ζήσει, όταν τα νοσοκομεία δεν έχουν
σεντόνια και χρησιμοποιούν πλαστι-
κές μπουκάλες αντί πάπιες για να ου-
ρούν οι ασθενείς και η τηλεόραση
ασχολείται με τις τρίχες του κάθε και
της κάθε παρουσιάστριας σημαίνει ότι
το έθνος νοσεί πολύ περισσότερο απ’
όσο νομίζουμε. 

Όταν πια είμαστε η τέταρτη χώρα
στον κόσμο στη μείωση του πληθυ-
σμού της και οι ειδικοί των τηλεορά-
σεων συμβουλεύουν τον κόσμο πώς
να MHN αποκτήσει παιδιά, τότε κά-
ποια μεγάλη συνομωσία βρίσκεται σε
εξέλιξη στον τόπο μας. 

Όταν μια χώρα ΔΕΝ παράγει τίποτα
και τα κανάλια δείχνουν σαχλές χιου-
μοριστικές σειρές για να διασκεδάζει
ο κόσμος χάσκοντας τις οθόνες χωρίς
να σκέφτεται, χωρίς να νοιάζεται για
τον γείτονά του, τότε τα δεινά που θα
μας έρθουν δεν θα είναι ούτε τυχαία,
ούτε χωρίς να έχει ο καθένας από εμάς
και τη δική του ευθύνη. 

Έφτασε ο καιρός να πούμε πράγ-
ματι το μεγάλο ΟΧΙ. Έφτασε ο και-
ρός για ριζοσπαστικές λύσεις. Οι λύ-
σεις που προτείνουν τα κόμματα και
οι σημερινές εξουσίες είναι λύσεις υπο-
δούλωσης και ντροπής. Ή θα σηκω-
θούμε από τις πολυθρόνες και να αλ-
λάξουμε μυαλά ή θα χαθούμε ως
Έθνος. Ή θα αντισταθούμε πραγματι-
κά ή θα ακρωτηριαστεί η πατρίδα μας. 

Έφτασε ο καιρός οι κυβερνήσεις να
επιτάξουν τα ΜΜΕ, ειδικά τα κανά-
λια, για να τα περάσουν στην υπηρε-
σία της ανοικοδόμησης της χώρας και
στην υπηρεσία των προβλημάτων του
λαού. 

Έφτασε η ώρα η Εκκλησία, ο Στρα-
τός, τα Πανεπιστήμια, τα Λύκεια και
όλα τα σύνολα του ελληνικού λαού να
μπουν μπροστά για να σώσουμε το
Έθνος. Πρέπει να μπουν μπροστά για
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στο
οποίο τα οργανωμένα σύνολα να είναι
κομμάτι της παραγωγής και όχι προ-
νομιούχα σύνολα της ελίτ. Όλοι μαζί
πρέπει να πιάσουμε ΔΟΥΛΕΙΑ. Χω-
ρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα, δεν
υπάρχει προκοπή, ούτε ανεξαρτησία.
Ιδού η Ρόδος...

Όταν...

Συκνώμη... ντεν κατάλαβα
καλά το ερώτηση. 

Εγιώ θέλω γκαμήσει σας 
κι εσύ θέλει γκαμήσει εμένα;
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ;

Ι believe in America, έναν αστείο έκαμα
τζιαι εν να το φκάλετε που τον κώλον μου. Yeah right μαζί με τα άντερα σου.

(με προφορά του Mπρούκλιν) 
Hey pank be careful how you speak to

the president.

Οφείλω να παραδεχτώ πως η προφορά
σου είναι πολύ καλή ρε Αβέρωφ αλλά τ’
αγγλικά σου εν ιφτάννουν τα δικά μου.

Πιστεύω στις HΠK 
και αγαπώ και τις έξι! 

Όουσσιο ρε Kασουλίδη,
ποιες έξι ολάν;

Eν αστείο που κάμνει, μεν κάμνεις 
σαν την παρθένα ρε Nικόλα. 

Παρθένα να πεις την Aντρούλλα 
Βασιλείου, ρε Nικούιν. 

Mα απ’ ότι ξέρω, η γυναίκα μου 
δεν είναι παρθένα.

Oύτε εγώ είμαι παρθένα αλλά ο Κα-
τσουρίδης έφκαλεν μου την ρετσινιά.

Eφκάλαν μου τζιαι ’μέναν μια ρετσι-
νιάν, αλλά πιστεύω στις HΠK και πι-
στεύω πως η ομοφυλοφιλία πρέπει να

επιτρέπεται σε όλες τις πολιτείες.

Ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος,
εθνότητας, ύψους, πάχους τζιαι βλακεί-
ας... συγνώμην εν αστείο που κάμνω.

Η BOULEVARD διενέμεται δωρεάν
στην Αθήνα και έχει κυκλοφορήσει με
επιτυχία τα πρώτα δύο τεύχη. Δεν εί-
ναι η συνηθισμένη δωρεάν εφημερίδα,
ούτε μοιάζει με τις άλλες περιοδικές
εφημερίδες. Είναι μια άλλη πρόταση
στον χώρο της ενημέρωσης, μια άλλη
ΕΙΚΟΝΑ της καθημερινής ζωής μας.
Απολαύστε την αισθητική της και την

αισιοδοξία που εκπέ-
μπει. Σε τέτοιους και-
ρούς αυτά τα έντυπα εί-
ναι και λυτρωτικά. Μά-
καρι να συνεχίσουν έτσι. 
Στο δεύτερο τεύχος
υπάρχουν και δυο εξαι-
ρετικά κείμενα για την
Κύπρο, τέτοια που δεν
μας έχει συνηθίσει ο
αθηναϊκός Τύπος. Τα
κείμενα του Στέλιου Πα-

ρασκευόπουλου και του Αλέξαντρου
Καλαφάτη, είναι κείμενα αυτογνωσίας
κείμενα ελπιδοφόρα, για να διαβά-
σουμε μ’ ένα άλλο φακό τα σωθικά
μας και να μην κρυβόμαστε πίσω από
ενοχές, ιδεολογήματα και φτηνιάρικες
δικαιολογίες. 
Η  Boulevard διανέμεται δωρεάν από
το ΑΙΓΑΙΟΝ και το βιβλιοπωλείον Για-
λούσα. 
Υ.Γ. Να κι ένα αρνητικό και αντιαι-
σθητικό κιόλας που δεν ταιριάζει με
το όλο στήσιμο της εφημερίδας, γιατί
όλη αυτή η αγγλολαγνεία στους τίτ-
λους των στήλων. Σε τι χρησιμεύει το
top story δίπλα από το θέμα. Έλεος!

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

BOULEVARD 



38.8.2015

Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το πιο κάτω ποίημα του Κωστή Παλα-
μά ήρθε να μας υπενθυμίσει το κέντρο
ενότητας και μελέτης-προβολής των
αξιών μας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟ -
ΣΥΝΗ» σε πρόσφατο άρθρο του Νίκου
Ταμουρίδη, Στρατηγού ε.α., και τους
ευχαριστούμε. 

Οι βωμοί συντριμμένοι,
και σβησμένα τα πολυκάνδηλα όλα της
λατρείας,
τ’ άδειο παντού το κρύο της αθεΐας.
Μακριά από μας, υπέρθεα ξωτικά φεγ-
γοβολάνε,
Ιδέα και Επιστήμη.                                                                                              
Βάρβαροι σε ναούς τις προσκυνάνε!  
Τ’ άτι σου ακόμα μας πατά Μπραΐμη!

Το ποίημα αυτό του μεγάλου μας αλ-
λά υποτιμημένου ποιητή μάς πάει γά-
ντι. Σαν να γράφτηκε χθες, ειδικά και
για εμάς εδώ στην Κύπρο. Συντρίψαμε
τις δικές μας αξίες για να υιοθετήσου-
με ό,τι πιο χυδαίο είχε να μας προσφέ-
ρει η Τουρκοκρατία: το μπαχτσίσι, το
πεσκέσι, το χαράτσι, το ραχάτι, το νταη-
λίκη (bullying, για να καταλάβουν και
οι νεοέλληνες) και το ρουσφέτι, όπως
χαρακτηριστικά γράφει ο κ. Ταμπου-
ρίδης. Πουθενά αλλού αυτές οι τουρκι-
κές αξίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες
όσο στην Κύπρο, λες και βρισκόμαστε
ακόμη κάτω από τον οθωμανικό ζυγό
– γεγονός που εν μέρει αληθεύει.  Η
Τουρκοκρατία έφυγε αλλά έμεινε μέσα
στα μυαλά μας. Ώς σήμερα, μάλιστα,
αναβιώνει επικίνδυνα μιας και ηγεσία
και λαός προσπαθούν να μας πείσουν
πως είμαστε το ίδιο με τους Τουρκο-
κύπριους, γι’ αυτό και πρέπει να πλη-
ρώσουμε την ήττα του ’74 με την απο-
δοχή των όρων τού κατακτητή και της
διεθνούς τρομοκρατίας (Ο.Η.Ε., Η.Π.Α.,
Ε.Ε., Η.Β.).

Είναι γνωστό ότι το κυπριακό-ανε-
ξαρτησιακό οικοδόμημα κτίστηκε με
βάση όλες αυτές τις ξένες αξίες - είτε
ήταν τουρκικές είτε δυτικές. Παραμεί-
ναμε πιστοί και βολευτήκαμε κιόλας με
αυτό στις παραδοσιακές αξίες των
Τούρκων, συμμετέχοντας όλοι σε ένα
συλλογικό ξήλωμα των αξιών μας με
αντάλλαγμα το υψηλότερο βιοτικό επί-
πεδο και έναν τρόπο ζωής που καμία
σχέση δεν είχε με τις δικές μας παρα-
δόσεις και αρχές. Νυν υπέρ πάντων το
στομάχι πρησμένο και το ψυγείο γεμά-
το. Φτάσαμε στο 1974 και η εισβολή
μάς ήρθε σαν surprise, που λέμε στα
κυπριακά. Ενώ οι Τούρκοι ετοίμαζαν
την εισβολή και μας προειδοποίησαν
κιόλας, εμείς χτίζαμε παλάτια, χτίζαμε

τον παράδεισό μας (χαρακτηριστική η
λέξη) και ανεβάζαμε το βιοτικό μας επί-
πεδο (σαν την Κύπρον εν έσιει), ώσπου
τα μεχμετζίκ βίασαν τις γυναίκες μας,
την ψυχή μας και όλο μας το είναι. Οι
προειδοποιήσεις των ελάχιστων ποτέ
δεν εισακούστηκαν. Αντιθέτως, όλοι τυ-
φλωμένοι από το χρήμα, όλοι τυφλω-
μένοι από τις αλλοδαπές αξίες ριχτή-
καμε σ’ έναν εμφύλιο πόλεμο, όχι για
μια εναλλακτική πορεία στο εθνικό μας
πρόβλημα, αλλά για το ποιος θα δια-
χειρίζονταν το γεμάτο ψυγείο. 

Το ’74 δεν μας συνέτισε. Αντιθέτως,
από την πρώτη στιγμή στήθηκε ο μη-
χανισμός για να ξαναγεμίσει το ψυγείο
και όχι η ψυχή. Στήθηκε ο μηχανισμός
του δεύτερου οικονομικού θαύματος,
χωρίς να νοιάζεται κανείς για την εθνι-
κή και πνευματική διαπαιδαγώγηση του
λαού. Πάνω στα συντρίμια μιας παλιάς
Κύπρου κτίσαμε τη Νέα Κύπρο σαν να
μην υπήρχε ΙΣΤΟΡΙΑ, σαν να μην μά-
θαμε τίποτα από τα λάθη μας και τις
παραλείψεις μας. 

Κλείσαμε ξανά όλοι τα μάτια για να
ονειρευόμαστε πιο εύκολα τον μελλο-
ντικό μας παράδεισο. Ο παράδεισος
έκανε ξανά την εμφάνισή του. Ακόμα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκαμε

χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, γεγονός που
μας έκανε όλους πολύ περήφανους.
Ήρθαν μετά οι κομμουνιστές στην εξου-
σία και τα έκαναν ξανά ρημαδιό. Ο νέ-
ος κόκκινος Αττίλωφ κυριολεκτικά ρή-
μαξε τη χώρα, θέτοντας τις βάσεις για
τη νέα κατοχή – όχι των Νεότουρκων
(αυτή την αποφύγαμε το 2004 με το
δημοψήφισμα), αλλά των αποικιοκρα-
τών και των τραπεζιτών. Σε αυτή την
περίοδο, μα και την επόμενη της γαλά-
ζιας εξουσίας του ΔΗΣΑΚΕΛ, διαλύε-
ται κάθε έννοια της Ελληνικότητας και
του Ορθόδοξου χαρακτήρα αυτού του
τόπου. 

Σήμερα, χωρίς στρατό, χωρίς παιδεία,
χωρίς οικονομία, χωρίς ανεξαρτησία,
χωρίς ιδανικά και αξίες και χωρίς ΛΑΟ
οδεύουμε ξανά προς την καταστροφή
εν ονόματι μιας ΛΥΣΗΣ που μόνο
ΠΑΡΑΛΥΣΗ είναι. Διάλυση, παράλυση
ΝΑΙ, λύση, ΟΧΙ. Η λύση αυτή, για να
μην διαταράξει τις κόκκινες γραμμές
του λαού, πρέπει να δείξει τα οικονο-
μικά της δόντια. Γι’ αυτό και προπα-
γανδίζεται ως ο τρίτος παράδεισος των
Κυπρίων, ως η απαρχή μιας νέας πο-
ρείας, κατά την οποία τα ψυγεία μας
ξαναγεμίζουν με μπίρες και αναψυκτι-
κά, για να ρευόμαστε καλύτερα στις

βεράντες των σπιτιών μας. 
Για να περάσει αυτή η λύση πρέπει

να πέσει χρήμα, πρέπει να πέσουν βρα-
κιά. Και τα βρακιά πέφτουν τόσο χα-
μηλά, που ακόμη και οι πουτάνες κοκ-
κινίζουν. Όμως οι εξουσίες είναι ακά-
θεκτες. Προχωρούν με τα τουρκικά ιδε-
ολογήματα περί κοινής πατρίδας και
κοινού πολιτισμού και φτάνουν μέχρι
του σημείου να αναγνωρίζουν το ψευ-
δοκράτος πριν καν συμφωνήσουν τη
μορφή των ψευδοκρατιδίων που μας
ετοιμάζουν. 

Η λύση δεν μπορεί να περάσει αν στην
Κύπρο εξακολουθούν να υπάρχουν
Έλληνες και Τούρκοι. Γι’ αυτό και ο
αγώνας σήμερα είναι πώς να συντρί-
ψουν τους βωμούς και τα Ιερά και Όσιά
μας. Πώς θα αφελληνίσουν την Κύπρο
και να δημιουργήσουν έναν ερμαφρό-
διτο λαό που - μαζί με τους Τουρκο-
κύπριους, οι οποίοι πρέπει και αυτοί
να μεταβληθούν σε Κύπριους - να μπο-
ρούν να φτιάξουν το τέρας της Διζωνι-
κής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Σιγά-
σιγά όλα αλλοιώνονται για να συμβα-
δίζουν με το ελληνοτουρκικό κυπριω-
τικό ιδεολόγημα. Τα δημοτικά μας τρα-
γούδια υιοθετούνται από τους Τουρκο-
κύπριους και προβάλλονται ως ΔΙΚΑ
τους, το χαλλούμι δεν είναι χαλλούμι
αν δεν είναι ταυτοχρόνως και ΧΕΛΛΙΜ,
οι χοροί μας γίνονται αίφνης και τουρ-
κοκυπριακοί, η τηλεόρασή μας απευ-
θύνεται στο κοινό με πολλά προγράμ-
ματα και οι μεικτές πολιτιστικές εμ-
φανίσεις φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια.
Η επαναπροσέγγιση και το ανθελληνι-
κό κλίμα στα φόρτε τους. Προβάλλουν
και κάτι άλλο, την ξέφρενη πορεία προς
την τελική πνευματική πτώση του ελ-
ληνικού λαού στην Κύπρο. 

Προφανώς και θα αντισταθούμε. Ακό-
μη θυμόμαστε τους ποιητές μας - ναι,
αυτούς δεν μπορούν να τους κάνουν ελ-
ληνοτουρκικούς. Αυτοί παραμένουν φύ-
λακες των Ιερών και των Οσίων μας.
Να τι λέει ο Χριστιανόπουλος:

ΠOIHΣH 1453

Kανένας βασιλιάς του Bυζαντίου δεν
έγραψε ποτέ ποιήματα.
Ενώ οι σουλτάνοι ήταν όλοι ποιητές,
διατείνεται ο Tουργκούτ Oζάλ.

Πόσο ποιητές μπορεί να ήταν οι σουλ-
τάνοι, που η χατζάρα 
τους κολύμπαγε στο αίμα των θυμά-
των τους; Eνώ ο τελευταίος Παλαιολό-
γος, το ένα και μοναδικό του ποίημα,
το ’γραψε με το ίδιο του το αίμα.

T’ ATI ΣOY AKOMA MAΣ ΠATA MΠPAΪMI

H Σάβια Ορφανίδου του ΔΗΣΥ
αλλό λλίο να ασπαστεί το Ισλάμ!

Ο Χριστάκης Μιχαηλίδης των 
Βιομηχάνων, έδωκε την Κύπρο

μπαξίσι στους Τούρκους

ΝΕΑ ΦΡΟΥΤΑ ΝΕΑ ΗΘΗ

- Σκατένη!
- Σσιυλλοπούτανε!

- Σκατένε!
- Σσιυλλοππεζέβεγκε!
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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. 

30 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ €1 ΤΟ ΕΝΑ

Nίκου Ψυρούκη - O ANOIKΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ......................5
Nίκου Ψυρούκη - ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ..................12
Π. Παπαπολυβίου - ΣΠΙΝΘΗΡ ΓΛΥΚΗΤΑΤΩΝ ΕΛΠΙΔΩΝ.......................10
Α. Δημοσθένους - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1042 ...........................................3
Β. Λυσσαρίδη - ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ Ρ.Ι.Ο............................................................4
Αχιλλέα Αιμιλιανίδη - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ...................13
Λουκή Παπαφιλίππου - ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...................................8
Ανδρέα Μακρίδη - ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΚΚΙΑ Ή ΛΑΤΣΙΑ ........10
Μ. Σταυρή - Α. Μιχαηλίδη - ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ ...........7
Ανδρέα Μακρίδη - ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ .........................7
Θάλειας Νεοφύτου - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ.........................7
Μαρίας Ολυμπίου - ΚΥΡΙΑΚΕΣ .................................................................7
Ελένης Αρτεμίου - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ .....................7 
Ειρήνης Σιδερά - ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ.................................................7
Κρίστη Χριστοφόρου - ΤΟ ΜΕΤΑΤΙΠΟΤΑ................................................8
Νίκου Λυγερού - ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ.........................................7
Μαρίας Ολυμπίου - ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ ΣΟΥ.................................9 
Μαρίας Ολυμπίου - ΜΕ ΝΑΡΓΙΛΕ ΣΒΗΣΜΕΝΟ .....................................10
Ορέστη Αστόρ - ΘΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΥΡΙΟ ..................................12
Μαρίας Σιακαλλή - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ .................................3
Αντρέα Ροδίτη - 4 ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ................................................................7 
Δάφνης Λόρδου - COITUS INTERRUPTUS.............................................7
Σάββα Παύλου - ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΙΜΑΚΟ........................................................5
Σάββα Παύλου - ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ..............................................................5
Λούη Δημητρίου - ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΜΟΥ ......................................7 
Mιράντας Λαμπράκη - ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ......................7
Λουκή Παπαφιλίππου - ΔΕΣΜΗ ................................................................8 
Ανδρέα Σισμάνη - ΚΥΠΡΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ................3
Σοφοκλή Λαζάρου - ΦΥΣΑΕΙ ΒΟΡΙΑΣ ......................................................5
Χρυσοθέμις Χατζηπαναγή - ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ..................................7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ .........................................................................217 ΕΥΡΩ

20 ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΟ €20

ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ (22) ΑΞΙΑΣ 225 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ 80 ΕΥΡΩ 

ΣΕΙΡΑ ΧΙΟΥΜΟΡ

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

ΘΟΚ, POINT, RITA SEVERI HOUSE, ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ

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 l 40 ευρώ και δύο κασετίνες δωρεάν

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



58.8.2015 Ο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΜΑΛΑΚΑΣ

STATE of LOWER TURKEY

RED EARTH STATE

STATE OF MANTIA

PHILAMOSCOW STATE 

SHORT LEGGED 

STATE 

CREEK STATE 

Las Napas
Sacramento

Ladder City

Wood bury

Money Lake City

Giorgalletto City

Lellos City

Redtrimithi Village

Low Bum 

City

UNITED STATES OF CYPRUS
άλλως Η.Η.Η.

HOMOSPONTIC HOMOSEXOUAL HAVEN 

HONG KONG
«Hong Kong της Τουρκίας μπορεί να γίνει η Κύπρος», είπε σε ομιλία του στα κατεχόμενα ο πρόεδρος του
ΟΕΒ, Χριστάκης Μιχαηλίδης. Δεν του έσιρε κανένας καμιά πέτρα, ούτε του είπε του γάαρου ότι το Hong
Kong ήταν και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας πριν το καταλάβουν οι Άγγλοι αποικιοκράτες. Δεν
του είπε κανείς ότι η Κύπρος δεν είναι τουρκική για να γίνει το Hong Kong της Τουρκίας και ποιος του

είπε ότι εμείς οι νόμιμοι Έλληνες κάτοικοι του νησιού θέλουμε να γίνουμε σσιστομμάτηες. Τελικά έχουν
μουρλαθεί όλοι οι Κυπραίοι τζιαι ακόμα να σφίξουν οι πυράες.
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ΠPAKTOPEΣ TΩN TOYPKΩN 
Eίπε η κυρία Βασιλείου: «Oι τουρκοκύπριοι δεν μας έχουν συγχωρέσει για το 2004!» Mόνο ένας πληρωμένος πράκτορας
των Tούρκων ή ένας προδότης θα έλεγε κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό και η κυρία Aντρούλλα εγκαινιάζει την καινούργια μας στήλη.  

ΕΝ ΤΖΙΑΙ ΕΝ ΛΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΑΜΑΜΕΝ

Το 1983 σε μια στοά στην Αθήνα ο Νεοκλής Σαρρής μ’
έπιασε μονότερμα εξηγώντας μου επί δύο ώρες τις τακτι-
κές των Τούρκων. Μου ανέφερε πως πρώτο τους μέλημα πια
θα ήταν να μας κάνουν να σκεφτόμαστε με τουρκικά μυα-
λά. Θα βρουν μου έλεγε πρώτα κάποιους καλοθελητές ελ-
ληνοκύπριους και μετά σταδιακώς το φαινόμενο θα ξα-
πλώνεται μέσα στους καλλιτέχνες και διανοούμενους, ώσπου
να φτάσει στον ίδιο τον λαό. Ο κύριος Σαρρής πρόσθεσε πως
πρέπει να φοβόμαστε πραγματικά όταν εμφανιστούν προ-
σωπικότητες που θα λένε πράγματα που ακόμη δεν τα λέ-
νε ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι. 
Ο κύριος Σαρρής έχει δικαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας.

Η κυρία Βασιλείου είναι ένα λαμπρό παράδειγμα τούρκι-
κου μυαλού. 
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MEΓAΛEΣ MOPΦEΣ THΣ TEΓNHΣ KAI TOY ΠOΓYPIΣMOY 

Mα ο Σαίξπηρ 
δεν μισούσε τους Τούρκους, 

Γιάννη μου;

Mπα! Όχι, είναι παρεξήγηση.
Οι Tούρκοι είναι 

αδελφοί μας!

By the way, Γιάννη μου, 
είναι πολύ ωραίο
το τσαντάκι σου!

Είναι δώρο 
από το φίλο μου 

τον Ακιντζί.

ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Κόρη Έλλη, 

τούτες οι USC εν σαν
τες σιταροπούλλες 

που εν να βάλλουν μες
στον κώλο μας!

FUC or USC 
that is the question

Ο Κίλλης σχολιάζει...

FUC, δηλαδή ΦΑΚ 
τις Ηνωμένες Πολιτείες

της Κύπρου!

Ρε Σαββάκη, τούτες
οι USC εν σαν τα USB
που βάλλουμεν πας
στους υπολογιστές;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 99541221

Οι Animals ήταν ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα. Ο Ρίκ-
κος Βουρδόνιος με την υπέροχη φωνή του και ο Άλαν Πράις στα πιά-
να ακούγονταν σαν μαύροι που το πρωί μάζευαν βαμβάκι και το βρά-
δυ τραγουδούσαν στις γυναίκες τους. Ένα τραγούδι που λατρέψαμε
ήταν το «I gotta get out of this place». Όσοι έζησαν στο Margate ίσως
καταλάβουν τους συσχετισμούς, κι επειδή δεν φαντάζομαι κανένας σας
να ξέρει το Margate, σας λέω ότι ήταν μια ανιαρή επαρχιακή πόλη γε-
μάτη γέρους τον χειμώνα και θεότρελους Εγγλέζους το καλοκαίρι, που
έρχονταν κατά χιλιάδες για να απολαύσουν το απόλυτο τίποτα. Δηλα-
δή την μπύρα τους, τα three course meals τους και κανένα μπίνγκο το
βραδάκι. 

Πήραμε τα λόγια του τραγουδιού τοις μετρητοίς και μαζί με τον Ππί-
τα αποφασίσαμε να φύγουμε από το Margate και να πάμε στα εμπο-
ρικά πλοία. Δουλέψαμε κι ένα καλοκαίρι στα hovercraft, που μόλις εί-
χαν τότε κάνει την εμφάνισή τους, και πηγαίναμε κάθε μέρα στη Γαλ-
λία και στο Βέλγιο. Η εταιρεία μάς είχε βαφτίσει Radar Gyroscope Me-
chanics, πολύ σημαντική θέση, με στολή και τέτοια. Στην πραγματικό-
τητα ήμαστε εκεί για να παρηγορούμε τον κόσμο, όταν έπιανε φουρτούνα
και να δίνουμε σακκουλάκια για τον εμετό σε αυτούς που δεν άντεχαν
το ταξίδι. Εκείνο το καλοκαίρι, λόγω της στολής, αλλά και του δωρε-
άν εισιτηρίου που δικαιούμασταν, βγάλαμε αρκετές γκόμενες. Φαντα-
στήκαμε, λοιπόν, πως σε πιο μεγάλα πλοία οι γκόμενες θα ήταν πολύ
περισσότερες και οι περιπέτειες ακόμα πιο άφθονες. Ο πατέρας μου εί-
πε ένα ξερό όχι, του στυλ «δεν φύγαμε από τη Γιαλούσα για να πας στα
πλοία. Θα μείνεις εδώ να σπουδάσεις και να επιστρέψουμε στην Κύ-
προ με το κεφάλι ψηλά». Βρήκε και τον πατέρα του Ππίτα, ο οποίος
ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος – άστραψε ένα στραόπατσο του Ππίτα μες
στα αυτιά, τόσο δυνατό, που ο φίλος μου το 2013 μου είπε πως πού και
πού βλέπει ακόμη σκόρπια αστεράκια.

Το όνειρό μου να αποκτήσω ένα παιδί με μια Βραζιλιάνα, το οποίο όταν
θα μεγάλωνε θα προτιμούσε να παίξει στην Εθνική Ελλάδας, παρά στη
Βραζιλία, έσβησε πριν καν ανάψει. Πήγα με μια Βραζιλιάνα αργότερα
στη ζωή μου, αλλά ήταν μια Βραζιλιάνα κρυόκωλη Εγγλέζα με το όνο-
μα Brazil.

KYKΛOΦOPEI ΣYNTOMA 
AΠO TIΣ EKΔOΣEIΣ AIΓAION 

ΣYNTOMA ΣTA BIBΛIOΠΩΛEIA 

Ο νέος κυπριακός

ονειροκρίτης


