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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Μέρα Μαγιού 
μου μίσεψες 
μέρα Μαγιού 

σε χάνω.

Ρε Μένιο, ο Ακκιντζί 
είπε πως θα έχουμε λύση
έως τον Μάη του 2016. 

Απ' των Ελλήνων τις καρδιές
Βγαίνει φωνή σαν λάβα
Φωνάζουν για την Κύπρο μας
Που την κρατάνε σκλάβα.

Η Κύπρος είναι ελληνική
Κι όλη η Ελλάδα την πονά
Θέλουν δεν θέλουν γρήγορα
Θα μας τη δώσουνε ξανά.

Έφυγε στις 6 Αυγούστου ένας από
τους πιο σημαντικούς στιχουργούς
του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Κώ-
στας Βίρβος. Πολλά θα γραφτούν για
τη ζωή και το έργο του. Εμείς οφεί-
λουμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε
τη σχέση του με την Κύπρο, μια σχέ-
ση που άρχισε από πολύ παλιά, ήδη
από  τη δεκαετία του '50, και διήρ-
κεσε μέχρι τα τελευταία χρόνια.

Έγραψε πολλά τραγούδια για την
Κύπρο με αποκορύφωμα το τραγού-
δι Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
που τόσο άψογα τραγούδησε ο Κα-
ζαντζίδης, αλλά και η Γιώτα Λύδια
στην πρώτη του εκτέλεση. Πολλά από
αυτά τα τραγούδια δεν είναι ιδιαιτέ-
ρως γνωστά, διότι δεν αναφέρονται
άμεσα στην Κύπρο, όπως τα τραγού-
δια Η ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΩΘΗΚΕ, Η
ΚΥ ΠΡΙΩ ΤΟΠΟΥΛΑ,  O MEMETΗΣ**.
Τα τραγούδια που δεν είναι γνωστά,
είναι συνήθως αλληγορικά (ΘΑ
ΚΛΑΨΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ, ΕΝΑΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΞΑΓΡΥΠΝΑ, ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΔΕΛΦΙΑ) και χρησιμοποιούν το γνω-
στό μοτίβο της μάνας και της κόρης

ή της μάνας που αγωνιά για το παι-
δί της. Ο Βίρβος μού είχε εξομολογη-
θεί κάποτε πως ούτε ο ίδιος δεν θυ-
μόταν πλέον ποια από τα τραγούδια
του αναφέρονταν στην Κύπρο. Πολ-
λά δε ούτε που πέρασαν την λογο-
κρισία.

Τα τραγούδια αυτά είχαν τότε με-
γάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Ήταν η
εποχή κατά την οποία ο κόσμος αγω-
νιούσε πολύ για την Κύπρο και το
μοτίβο του ανεκπλήρωτου ονείρου συ-
γκινούσε όλο τον λαό μιας και η κα-
τοχή και ο εμφύλιος, με όλα τα δεινά
που επέφεραν στον τόπο, ήταν ακόμη
πολύ νωπά στη μνήμη των ανθρώπων.

Τα τραγούδια του Βίρβου, ακόμα
και πριν τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., εί-
χαν ιδιαίτερη επιτυχία και στην Κύ-
προ. Θυμάμαι σε εκδηλώσεις που
συνδιοργανώσαμε με τους συνδέσμους
αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. (προς τιμή
του Κώστα Βίρβου) τους ηλικιωμέ-
νους πια αγωνιστές να ξέρουν και να
τραγουδούν μαζί με την ορχήστρα
ΟΛΑ τα τραγούδια.

Στην εκδήλωση εκείνη είχαμε καλέ-
σει για να τιμήσουν τον στιχουργό και
μέλη της κυβέρνησης, πού όμως τέ-
τοιες ευαισθησίες...   Προσπάθησα
άπειρες φορές, αλλά χωρίς επιτυχία,
να πείσω κάποιους κυβερνητικούς να
τιμήσει επίσημα η Κύπρος τον Κ. Βίρ-
βος.Μάταια. Ας ελπίσουμε τώρα με
τον θάνατό του να συγκινηθεί κάποι-
ος και να δώσει το όνομά του σε κά-
ποιο δρομάκι της νήσου κι ας είναι

σε συνοικισμό προσφύγων, ας είναι
σε ένα στενό και ασήμαντο δρομάκι. 

Καλό σου ταξίδι, κύριε Βίρβο και
σ' ευχαριστούμε.

* Πολλοί θα διερωτηθούν γιατί έβαλα
τον Κώστα Βίρβο ολοσέλιδο μάλιστα
στην πρώτη σελίδα μιας πολιτικοσα-
τιρικής εφημερίδας. Η απάντηση εί-
ναι απλή. Διότι του αξίζει! Όχι μόνο
διότι έγραψε τα τραγούδια για την
Κύπρο, αλλά γιατί εδώ και 65 χρό-
νια τραγουδάμε τις επιτυχίες του στις
χαρές μας και στον πόνο μας και ο
Βίρβος μας συντροφεύει αδιάκοπα.
Δεν είναι λίγο αυτό και θα τολμού-
σα να πω, πως το δικό μας ευχαρι-
στώ είναι λίγο. Δεν θα έπρεπε οι στι-
χουργοί, οι συνθέτες όλων αυτών των
αθανάτων τραγουδιών να έχουν την
θέση που τους αξίζει; Δεν θα έπρεπε
η μεγαλύτερη πλατεία της Αθήνας να
ονομαζόταν ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ και μια από τις τόσες
λεωφόρους Μακαρίου του Τρίτου,
να μετανομαζόταν σε Λεωφόρος Βα-
σίλη Τσιτσάνη; Γιατί δηλαδή να
υπάρχει οδος Γκεόργκι Δημητρώφ και
να μην υπάρχει οδος Μάρκου Βαμ-
βακάρη, που εδώ και εκατόν χρόνια
οι Έλληνες καταφεύγουν στα τρα-
γούδια του για την ψυχαγωγία τους.
Είναι δυνατόν, να μην έχουμε δρό-
μους Νίκου Γκάτσου,  Ξαρχάκου,
Χατζηδάκι κτλ, κτλ, μπορώ να ανα-
φέρω εκατοντάδες ονόματα και να
έχουμε δρόμους με ονόματα βασι-

λιάδων, πολιτικών και αλλοδαπών αμ-
φιβόλου ελληνικότητας; Ας επανεξε-
τάσουμε τις προτεραιότητες μας.
Στην φωτογραφία διακρίνεται και ο
υπογράφων το κείμενο αυτό. Δεν εί-
ναι από κάποιο βίτσιο, ούτε υπονο-
εί ότι κι εγώ είμαι μεγάλος, απλού-
στατα αυτήν την ανέκδοτη φωτο-
γραφία βρήκα πρόχειρα και αυτήν
δημοσιεύω. Τίποτα άλλο.

** Ο Μεμέτης 
Τραγούδι: Στράτος Διονυσίου
Μουσική: Μίμης Πλέσσας
Στίχοι: Κώστας Βίρβος

Άιντε βρε Μεμέτη, ψευτοπαλικάρι  
άιντε βρε Μεμέτη και πού θα μου πας; 
με τις ξένες πλάτες κάνεις το λιοντάρι 
με τις ξένες πλάτες ύπουλα χτυπάς 

Άιντε Μεμέτη μου ψευτοπαλικαρά 
και πίσω έχει η αχλάδα την ουρά 

Βρήκες ευκαιρία στην αναμπουμπούλα
είχα τα δικά μου κι ήμουν μακριά 
κι είπες με τον νου σου ώρα για ρεμούλα
Πού 'ναι από χρόνια τέχνη σου παλιά

Το τραγούδι αυτό παρέμεινε «θαμ-
μένο» ακόμα και στην Κύπρο παρ’
ότι αναφέρεται στην τουρκική ει-
σβολή. Περιγράφει τους Τούρκους
όπως τους αξίζει και ίσως γι’ αυτό
το ΑΚΕΛ ποτέ του δεν έδωσε ση-
μασία σ’ αυτό το τραγούδι, ενώ
προσπαθεί με κάθε τρόπο να οικει-
οποιηθεί τον Βίρβο.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΡΒΟΣ* - AΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
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ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ HONG KONG ΤΙ ΑΛΛΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ;

Σιγκαπούρη! Εγώ το είπα πρώτος!

Ναι, αλλά εγώ σου έδωσα την ιδέα, όταν
είπα να υιοθετήσουμε το ομοσπονδιακό

μοντέλο της Τσεχοσλοβακίας.

Τζιαι ύστερα που μιαν εφτομάν εκατέρ-
ρευσεν το μοντέλον τζι η Τσεχοσλοβακία
έγινεν Τσεχία και Σλοβακία, που να πάτε

στ' ανάθεμα.

Με την αύξηση της θερμοκρασίας 
με 3-4 βαθμούς μπορεί να γίνει 

και Άμπου Ντάμπι.

Και Ταϊβάν να γίνει και μεγάλη 
Σαουδική Αραβία, φτάνει να περάσει 

ο αγωγός από την Τουρκία.

Και πόρνη της Μεσογείου μπορεί να γίνει,
φτάνει να φέρουμεν καλές πουτάνες 

που έξω.

Γιατί, ρε Νικόλα; Τι έχουν οι δικές μας
πουτάνες; Ππέφτουν σου λλίες; Δεν είπε κάτι τέτοιον ο άθθρωπος!

Μεν νεκατώννεσαι, κόρη Αθηνά. Άφησ' με
εμένα που κατέχω το ζήτημα. Ρε Αβέρωφ,

είσαι μεγάλη πουτάνα.

Γιατί εσύ πάεις πίσω, ρε Μάριε; 
Ξεχάννεις που ήθελες την Κύπρο να γίνει

Βηρυτός με καζίνο και κορούες;

Εγιώ εν θέλω τίποτε. Μόνον έναν κόμμαν
δικό μου τζιαι αν ήταν η Κύπρος 

να γίνει κάτι, ας γίνει Ζυρίχη.
Βάρ' την νέαν Ζυρίχη 

τζιαι την παλιά στον κώλο σου.

Να λοιπόν κι ένας δημόσιος υπάλ-
ληλος με μερικά αρχίδια. Μιλάμε
φυσικά για τον Παύλο Παρασκευά
ο οποίος πρόσφτα παραιτήθηκε από
την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των
Αναστασιάδη – Ακκιντζί λόγω μί-
σιη μου φόρτου εργασίας. Οι πραγ-
ματικοί λόγοι είναι ότι ο Παρα-
σκευά των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας διαφωνεί
καθέτως και οριζοντίως με την ελ-
ληνοτουρκικήν ταυτότητα που προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν οι οπα-
δοί της ΔΔΟ και των δύο πλευρών
που να σπάσουν τα πλευρά τους
τζιαι να μείνουν κατάτζιειτοι. Ο Πα-
ρασκευά έφτασε σε σημείο να πνί-
ξει την Αντρούλλα Βασιλείου και
τα λοιπά αστέρια του νέου μας πο-
λιτισμού, αλλά επειδή έχει παιδιά
και κάποια παιδεία αποφάσισε να
παραιτηθεί. Εύγε κύριε Παρασκευά.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Έγιναν όντως προπηλακισμοί στα
μνημόσυνα των Ισαάκ και Σολωμού
στις ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου.
Ομάδες νεαρών οπαδών του Απόλ-
λωνα Λεμεσού και του ΕΛ.Α.Μ. έρι-
ξαν μπουκάλια νερό, γιουχάισαν και
έβρισαν τους Υπουργούς, κυρίους
Κουγιάλη και Λακκοτρύπη. Αμέσως,
κόμματα και προσωπικότητες έσπευ-
σαν να καταδικάσουν με έντονο τρό-
πο τα επεισόδια.

Στην υστερία την οποία επέδειξαν
τα κόμματα βοήθησαν και τα ΜΜΕ,
που παρουσίασαν τα γεγονότα καθ'
υπερβολή και, φυσικά, πάντα με κυ-
βερνητική παρότρυνση. Ειπώθηκαν
πολλά και γράφτηκαν και πολλά άλ-
λα. «ΑΜΑΥΡΩΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΗΡΩΩΝ» είπαν αρκετοί, ενώ άλλοι
ήταν πιο σκληροί αναφερόμενοι σε
«ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ».
Μερικοί έφτασαν μέχρι τον υπαινιγμό
ότι οι δύο ήρωες έπεσαν για τα ίδια
ιδανικά που επιδιώκουν οι σημερινοί
ηγέτες μας!!!

Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύ-
ουν στη ρίψη αντικειμένων και στο βρι-
σίδι εναντίον των πολιτικών αντιπά-
λων. Ούτε αρέσκομαι στην άσκηση πο-
λιτικής με βάση τη λογική των γηπέ-
δων. Όμως, όλ' αυτά είναι μικρο-
πράγματα σε σχέση με την πραγματι-
κή κατάσταση που συνήθως επικρα-
τεί στα μνημόσυνα των ηρώων μας,
στα οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα κόμματα και οι πο-
λιτικοί και όχι οι ομάδες νεαρών ή άλ-
λων πολιτικοποιημένων ατόμων.

Η ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ και η ΑΣΕΒΕΙΑ
είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των
πολιτικών και των κομματόσκυλων
που, εκμεταλλευόμενοι τα μνημόσυνα,
βρίσκουν την ευκαιρία να
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΟΥΝ τις απόψεις της
κυβέρνησης ή των κομμάτων τους.
Καταρχάς, είναι ασέβεια να είσαι άθε-
ος και να πηγαίνεις στην εκκλησία
και να έχεις το ΘΡΑΣΟΣ να μιλήσεις
κιόλας μέσα στην εκκλησία σαν να
βρίσκεσαι στα καφενεία του χωριού
σου. Ασέβεια είναι, επίσης, να τρα-
βάς από 'δω κι απ' εκεί τους ήρωες,
σαν σύγχρονος Προκρούστης, για να

συμβάλουν στην ενίσχυση των σημε-
ρινών σου επιδιώξεων. Ασέβεια και
ΠΡΟΚΛΗΣΗ μεγάλη είναι να αλλοι-
ώνεις τα ιδανικά των ηρώων, οι οποί-
οι θυσιάστηκαν για τα ακριβώς αντί-
θετα ιδανικά από αυτά που πρε-
σβεύουν οι πολιτικοί και να έχεις το
θράσος να υποστηρίζεις ότι κάποιοι
άλλοι αμαυρώνουν τη μνήμη τους. 

Να υπενθυμίσω εδώ στα παπαγα-
λάκια της κυβέρνησης ότι σχεδόν όλα
τα κόμματα ήταν εναντίον των αντι-
κατοχικών εκδηλώσεων στις οποίες
έπεσαν οι δύο ήρωες της αντικατοχι-
κής μας ιστορίας. Να υπενθυμίσω,
επίσης, ότι και ο Ισαάκ και ο Σολω-
μού υπήρξαν τότε θύματα της συκο-
φάντησης των κομμάτων. Να υπεν-
θυμίσω ότι οι Ισαάκ και Σολωμού δεν
έπεσαν για καμιά ΟΜΟ ΣΠΟΝΔΙΑ, ού-
τε για να ρετουσάρουν την εικόνα των
στρατευμάτων κατοχής. Έπεσαν διό-
τι ήταν Έλληνες, οι οποίοι δεν ήθελαν
τον ΤΟΥΡΚΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ στον τόπο
τους και όχι για να μπαινοβγαίνουν
στα κατεχόμενα και να συμβάλλουν
στην καλή εικόνα της «κατοχής».

Οι υποκριτές και φαρισαίοι πολι-
τικοί πρέπει πρώτα να πλένουν το
στόμα τους και ύστερα να μιλούν
όταν αναφέρονται στους ήρωές μας.
Οι ήρωες δεν είναι προς εκμετάλ-

λευση, ούτε προς επιλεκτική χρήση.
Δεν δικαιούται κανένας υποκριτής
που επιμένει στη Διζωνική Δικοινο-
τική Ομοσπονδία να μιλά στα μνη-
μόσυνα ανθρώπων που έδωσαν τη
ζωή τους για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή την
ΕΝΩΣΗ ή την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, να
μιλά εκ μέρους τους και να προπα-
γανδίζει το κυβερνητικό ή το κομ-
ματικό έργο.

Εδώ, φυσικά, τίθεται και ένα άλλο
σοβαρό πρόβλημα. Με ποιο τρόπο θα
εξαλειφθεί το φαινόμενο της εκμε-
τάλλευσης των μνημοσύνων από όλα
αυτά τα ρεμάλια; Σίγουρα όχι με
προπηλακισμούς ούτε με βρισιές.
Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη
μνήμη των ηρώων μας δίνοντας μα-
ζικά το παρόν μας και με ποικίλους
τρόπους να σταματάμε τους πολιτι-
κούς να εισέρχονται στην εκκλησία,
να παίρνουν το μικρόφωνο και να
αμολούν τις χυδαιότητες τους.

Αναφέρομαι σε χυδαιότητες διότι
αυτό που κάνουν είναι σαν να εγώ να
είχα το θράσος να πάω στο μνημό-
συνο των Μισιαούλη και Καβάζογλου,
να πω τα αντιακελικά μου και μετά
να βροντοφωνάζω ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ.
Και να απαιτώ να με χειροκροτήσουν
κιόλας...

ΟΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ

Να που σκεφτήκαμε μια λύση για
να τελειώνουμε με αυτόν τον σού-
περ πολυπολιτισμικό κ. Τουμαζή.
Ας τον κάνει ο πάτρωνός του
(patron), ο κ. Αναστασιάδης,
ΥΠΟΥΡΓΟ να αδειάσουν 6-7 θέ-
σεις μπας και βρεθεί καμιά δου-
λειά και για κάποιους άλλους αν-
θρώπους. Έτσι, θα μπορούμε κι
εμείς πιο ελεύθερα να τον προ-
πηλακίζουμε ως μέρος της εξου-
σίας και όχι μόνο ως προσωπικό-
τητα των γραμμάτων και των τε-
χνών.

Με τόσες δουλειές ο καημένος
και σε τόσες επιτροπές δεν του
μένει χρόνος να ξιουριστεί τζιαι
γυρίζει τα θέατρα τζιαι τα κατε-
χόμενα με τζιείνον το αναιμικόν
γενούιν σαν την άδικη κατάρα. Εν
τον κανούν τα βάσανά του καθο-
δηγεί τζιαι υπουργούς, όπως συ-
νέβηκε πρόσφατα με την υπόθε-
ση Ανθούλη Δημοσθένους. Ο πο-
λύς Τουμαζής ζήτησε από τον
Υπουργό να φιμώσει τον κ. Δημο-
σθένους, επειδή έγραψε σε εφη-
μερίδα κάτι απαξιωτικό εναντίον
του Θ.Ο.Κ. Αν είναι δυνατόν! Κι
όμως, είναι...

Φυσικά, πήρε την απάντησή του
από τον Επίτροπο Διοίκησης και
τώρα προσπαθεί με άλλους ύπου-
λος τρόπους να εξαναγκάσουν τον
Δημοσθένους να παραδεχθεί το
"λάθος" του, για να επιβάλουν μια
ασήμαντη ποινή. Έξυπνος ο Του-
μαζής, έξυπνος και ο Καδής. Δυ-
στυχώς, όμως, γι' αυτούς, δεν τρώ-
νε όλοι οι Κυπραίοι κουτόχορτο. 

Ο Δημοσθένους θα μπει στην
αντεπίθεση και δεν πρόκειται ού-
τε να απολογηθεί, ούτε να αυτο-
φιμωθεί. Ο Τουμαζής, αντί να βρί-
σκει καλλιτέχνες για να κερδίζουν
τις χιλιάδες ευρώ - όπως πρό-
σφατα ο Παναγιώτου - βουρά
στους δικηγόρους και στα Υπουρ-
γεία να επαναφέρει τη Χούντα, να
λογοκρίνει όλους όσοι διαφωνούν
με αυτόν. Οπότε, ας γίνει Υπουρ-
γός να ησυχάσουμεν ούλλοι.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ
ΤΟΥΜΑΖΗΣ

Ο Δήμος Αγ. Νάπας ανακοίνωσε πως
τον Σεπτέμβρη θα γίνει απόπειρα στην
Πλατεία Σεφέρη - Σεφέρη, όχι Σεφερ-
λή - να ενταχθεί η Αγία Νάπα στο βι-
βλίο Γκίνες για τη συμμετοχή της στον
μεγαλύτερης διάρκειας χορό, στον
οποίο οι χιλιάδες συμμετέχοντες θα χο-
ρέψουν υπό τους ήχους του
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ, του
Μάνου Λοΐζου. Μάλιστα, έχουν αναρ-
τήσει και βίντεο με απλοποιημένα τα
βήματα και καλούν τις ομάδες που θα
λάβουν μέρος να είναι ντυμένες με τα
ίδια ρούχα, δηλαδή με στολές, για να
ξεχωρίζουν από τους αδέσποτους χο-
ρευτές. 

Να, λοιπόν, που η Κύπρος πρωτοπο-
ρεί ξανά στην αλλοτρίωση των παρα-
δόσεών μας και στον εξευτελισμό των
ιερών και των οσίων μας, ένα από τα
οποία είναι και το ζεϊμπέκικο.

Το ζεϊμπέκικο δεν είναι χορός για μπα-

λαρίνες, ούτε για χορευτικά σχήματα,
ούτε για μαζικές, gay εκδηλώσεις. Το
ζεϊμπέκικο είναι μια προσωπική υπό-
θεση. Ο χορευτής, μόνος και έρημος, εκ-
φράζει τα βαθύτερα και βαρύτερα των
συναισθημάτων του. Το ζεϊμπέκικο δεν
είναι στιλαρισμένη επίδειξη βημάτων
και πηδημάτων. Ως τέτοιος, είναι από
τους λίγους ελληνικούς χορούς που δεν
είναι κυκλικός και ομαδικός. Ο ένας,
όπως είπε κάποτε και ο Τσαρούχης, κου-
βαλά στις πλάτες του όλους τους υπό-
λοιπους Έλληνες, τον πόνο τους και τους
καημούς του. Ο Σαββόπουλος, με τα
τραγούδια του ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ και
ΜΑΚΡΥ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ,
σφράγισε τελεσίδικα την παρατήρηση
του Τσαρούχη.

Ο ζεϊμπέκικος δεν μπορεί έτσι αβα-
σάνιστα να γελοιοποιείται από ντόπιους
και ξένους επίδοξους χορευταράδες των
τουριστικών χωριών της Κύπρου. Ο ζε-

ϊμπέκικος δεν είναι χορός για μαϊμού-
δες και fun seekers, ούτε είναι χορός
για τους οπαδούς της Γιουροβίζιον και
άλλων light entertainments. Κάτω τα
χέρι άρα, ή μάλλον και τα πόδια σας,
από τον ζεϊμπέκικο.

Επιτέλους, ας σταματήσει αυτή η μα-
νία να θέλουμε να βάλουμε ό,τι πιο γνή-
σιο και ιερό έχουμε στο βιβλίο Γκίνες.
Τι νόημα έχει να έχουμε το ρεκόρ στη
μεγαλύτερη κούπα στον κόσμο ή στη
μεγαλύτερη συμμετοχή ανθρώπων που
χορεύουν μαζί συρτάκι; Και αύριο, για-
τί όχι, έτσι όπως πάμε να μην προσπα-
θήσουμε να μπούμε και στο περιβόητο
βιβλίο για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια
Ανάσταση του Κυρίου σε όλο τον κό-
σμο, κατά την οποία οι παπάδες θα
ψάλλουν Χριστός Ανέστη από τα με-
σάνυχτα της Λαμπρής μέχρι τον Ιούλιο
που θα έρθουν οι τουρίστες στο νησί.
Έλεος, σκατάες!

ΜΑΚΡΥ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ
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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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ΣΕΙΡΑ ΧΙΟΥΜΟΡ
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(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
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ΑΛΟΓΟ
Aν δεις άσπρο άλογο στον ύπνο σου, τό-
τε το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι
θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου. Αν
όμως το άλογο είναι μαύρο, τότε το όνει-
ρό σου δεν είναι και τόσο καλό, και θα
πρέπει να προσέχεις  μη σου συμβεί κά-
ποιο κακό. Αν πάνω στο άσπρο άλογο
δεις την Ανδρούλλα Βασιλείου ντυμένη
στα μαύρα τότε να ετοιμαστείς για μαρ-
τυρικό θάνατο. Αν στο μαύρο άλογο κά-
θεται η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή να
περιμένεις την εξαγγελία νέων ΜΟΕ, γα-
μώ το κέρατο τους το βερνικωμένον γα-
μώ.

ΑΚΕΛ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι κάνεις καριέρα
στο ΑΚΕΛ, ενώ δεν έχεις καμία σχέση με
αυτό το μικρόβιο, τότε κάτι δεν πάει κα-
λά. Ίσως να είσαι ερωτευμένος με την
Μαύρου, την Χαραλαμπίδου, τη Μισια-
ούλη ή την Κουκουμά. Αν είναι δυνατόν.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αν δεις στον ύπνο σου να οδηγείς αυτο-
κίνητο εσύ ή κάποιος άλλος, και το ταξί-
δι είναι ήσυχο, ομαλό χωρίς κανένα πρό-
βλημα, και φθάσει το αυτοκίνητο στον
προορισμό του χωρίς να χαλάσει, αυτό
σημαίνει ότι περνάς μια χαρούμενη ζωή,
χωρίς έγνοιες και σκοτούρες. Εάν όμως
το αυτοκίνητο πάθει κάποια βλάβη, θα
πρέπει να περιμένεις τον Χάρη τον Γε-
ωργιάδη να σου λύσει τα προβλήματα, να
μάθεις να ψηφίζεις Αναστασιάδη ρε σκα-
τοκυπραίε.

ΒΟΥΛΗ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι είσαι καφε-
τζιής στη βουλή των αντιπροσώπων και
κερνάς όλους τους βουλευτές μας, ση-
μαίνει ότι πολύ σύντομα θα σου πιάσουν
όχι μόνο τον κώλο, αλλά και το σπίτι. Φύ-
λαγε τα ρούχα σου να 'χεις τα μισά.

ΒΟΣΚΟΣ
Αν δεις στον ύπνο σου βοσκό, το όνειρό
σου είναι πολύ καλό. Είσαι άνθρωπος με
υπομονή και σύνεση, που μπορείς να λύ-
σεις οποιοδήποτε πρόβλημα κι αν σου
παρουσιαστεί στη ζωή σου. Αν ο βοσκός
μοιάζει του Λουκαΐδη του ΑΚΕΛ όμως,
να περιμένεις νέα προδοσία. Εν ισσιώνει
ο νούρος του σσιύλλου.

ΒΥΖΙΑ
Αν δεις τα βυζιά της Αθηνάς Κυριακίδου,
πήαιννε σε καμιά κοτζιάκαρη να σου φκά-
λει τον φόον σου.
Αν δεις τα βυζιά της Ειρήνης Χαραλα-
μπίδου να παίζουν τένις με τα αρχίδια
του Κατσουρίδη σημαίνει πως μεγάλη χα-
ρά θα έρθει στο σπίτι σου.

ΓΑΛΑ
Αν δεις στον ύπνο σου να πίνεις γάλα, το
όνειρό σου είναι πολύ καλό. Σημαίνει,
πως έχεις μέσα σου μια ατέλειωτη εσω-
τερική δύναμη, γεμάτη πάθος και δίψα
για μια ωραία ζωή. Αν το γάλα όμως εί-
ναι ληγμένο, πάει να πει ότι ο Βασιλείου,
ο Παπαπέτρου, ο Μαρκίδης και ο Λέλ-
λος ετοιμάζονται για ρεβάνς μετά την ήτ-
τα του σχεδίου Ανάν. Φτύστο.

ΓΑΡΙΔΕΣ

Αν δεις ότι τρώεις γαρίδες σουίτ εντ σά-
ουαρ σημαίνει πως έφτασε η στιγμή που
θα δικαιωθεί ο Χριστάκης Μιχαηλίδης και
η Κύπρος θα γίνει το Χονγκ Κονγκ της
Τουρκίας.

ΓΑΥΡΟΣ
Αν δεις ότι τρώεις γαύρους με τον Αλέκο
Μαρκίδη, τον Μίχο Παπαπέτρου και τον
Θεμιστοκλέους, σημαίνει πως έρκεται σχέ-
διο τζιαι πάλε τούτοι οι τρεις εν να μας
σώσουν.

ΓΙΑΤΡΟΣ
Αν ο γιατρός που είδες, έρχεται με χαρά
να σε βοηθήσει σε κάποιο σου πρόβλημα,

τότε μην ανησυχείς καθόλου, γιατί το όνει-
ρό σου είναι καλό. Εάν όμως έρχεται με-
τά δυσκολίας ή λέει διάφορες δικαιολογίες
για να μην σου προσφέρει βοήθεια, είναι
ο Κασουλίδης που προσπαθεί να σου πει
ότι είναι θετικό που θα γίνει η Κύπρος
προτεκτοράτο της Τουρκίας κι ας πονέσει
λίγο ο πισινός μας. Αλλά εσύ, εν να ξα-
ναψηφίσεις Συναγερμό, ένεν;

ΓΛΥΚΟ
Αν δεις στον ύπνο σου να τρως γλυκό και
δεν είναι το καρυδάκι που κεράσαν οι
Ακελικοί στους ΕΟΚΑβητατζήδες, τότε
το όνειρο σου είναι εφιάλτης, παραπέ-
μπει στο κεραστικό που θα μας δίνουν
οι έποικοι στα κατεχόμενα όταν πηγαί-
νουμε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αν
το γλυκό είναι εκμέκ κατεΐφι, ξύπνα, θέ-
λει να σε ποφκάλει ο Τορναρίτης.

ΓΥΜΝΟΣ
Αν δεις ότι γδύνεσαι τζιαι βουρά πάνω
σου η Πόπη Αβραάμ τζιαι η Βαλεντίνα
Σοφοκλέους για να σε βιάσουν σημαίνει
πως στην καινούργια σειρά του
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΚΟΥ εν να σου δώ-
σουν πρωταγωνιστικό ρόλο αν είσαι ηθο-
ποιός ή ένα πέρασμα αν είσαι αρκάτης.

ΔΕΝΤΡΟ
Αν δεις στον ύπνο σου δέντρο να το φυ-
τεύεις ή να είναι ανθισμένο ή να είναι τα
φύλλα του καταπράσινα, δεν είναι η ελιά
της ειρήνης, ούτε το γιασεμί της επανέ-
νωσης. Είναι το δέντρο που θα μας κρε-
μάσει ο Αναστασιάδης μετά τη λύση του
Κυπριακού και τόσο σαδιστής θα κατα-
ντήσει, που θα μας βάλει να το φυτέ-
ψουμε. Θκιάολε μαύρε, είντα φοϊτσιάρι-
κος ένι.

ΔΗΣΥ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι μπαίνεις στα
γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού
στην Πινδάρου και σου είναι γνώριμος ο
χώρος, μην ανησυχείς, δεν είσαι ο Πρό-
δρομος Προδρόμου. Μάλλον θα ψάχνεις
τον Δίπλαρο για να τον κάνεις μαύρο στο
ξύλο ή τον Αβέρωφ για να τους κάνεις
μπούλινγκ.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι παίρνεις δια-
ζύγιο είτε παντρεμένος είσαι είτε όχι, ση-
μαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στις δια-
πραγματεύσεις και πρέπει να σκύψουμε
λίγο ακόμα για να διευκολύνουμε την
ερωτική μας σχέση με τον Ακιντζί και τον
Ερντογάν. Ακούεις Νίκο μου;

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αν δεις στον ύπνο σου εκκλησία, σημαί-
νει πως ο εαυτός σου θέλει ψυχική ανα-
γέννηση και γαλήνη, για να βρει το αλη-
θινό νόημα της ζωής, πέρα από τις καθη-
μερινές μικρότητες της ζωής. Αν δεις εκ-
κλησία με σπριτς ή από αυτά τα μοντέρ-
να και άχρωμα κτίσματα, σημαίνει ότι ο
Αρχιεπίσκοπος θέλει να γίνει ο πρώτος
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Κύ-
πρου και κανένας δεν μπορεί να τον στα-
ματήσει. Παναγία μου.

ΕΠΟΙΚΟΣ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι ερωτεύεσαι
έναν έποικο (αρσενικό ή θηλυκό) δεν ση-
μαίνει πως είσαι μόνο ψυχοπαθής, αλλά
και ναινέκος χειρίστου είδους. Θέλεις (αν
και μπορεί να μην το παραδέχεσαι) να
μείνουν όλοι οι έποικοι στα σπίτια μας
και το υποσυνήδειτό σου προσπαθεί να
το μετατρέψει σε ερωτικής φύσεως σχέ-
ση. Αν δεις ότι συνουσιάζεσαι με τον έποι-
κο, ενώ παίρνει μάτι ο Στυλιανίδης, τότε
τα πράγματα είναι από δύσκολα εώς πο-
λύ δύσκολα. Επισκέψου έναν ψυχολόγο.

ΕΡΩΤΑΣ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι κάνεις έρωτα
με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους, σημαίνει
την αγάπη, την τρυφερότητα και ένα σω-
ρό τέτοια πράγματα, την ολοκληρωτική
αφοσίωση προς το συγκεκριμένο πρόσω-

πο, καθότι ταιριάζετε απόλυ-
τα. Εάν δεις ότι κάνεις έρωτα
με την Αθηνά Κυριακίδου ή
την Σκεύη Κουκουμά και βλέ-
πεις συχνά πως κάνετε έρω-
τα, τότε θα πρέπει να έχεις
έξοδο προς την ερωτική ικα-
νοποίηση και μάλιστα να
πραγματοποιηθεί συντόμως.

ΖΑΡΙΑ
Αν δεις στον ύπνο σου ότι
παίζεις ζάρια, σημαίνει πως
είσαι συνέχεια στο καζίνο
στα κατεχόμενα, ρε μαλά-
κα. Αν δεις ότι φέρνεις ικ-
κίμπιρο, σημαίνει πως έχα-
σες πολλά λεφτά και νιώ-
θεις τύψεις (και καλά κά-
μνεις), αλλά ελπίζεις σε
λύση του Κυπριακού για-
τί πίστεψες τον πρόεδρο
του ΚΕΒΕ που είπε πως
θα έρθει η ανάπτυξη. 

ΖΥΓΑΡΙΑ
Αν δεις στον ύπνο σου ζυγαριά ή να ζυ-
γίζεις εσύ, σημαίνει, πως είσαι άνθρωπος
τίμιος, λογικός, ισορροπημένος και να πε-
ριμένεις κέρδη από την εργασία σου. Αν
δεις πάνω στη ζυγαριά τον Ομήρου, ση-
μαίνει πως είσαι ανώμαλος ή Εδεκίτης
του ΝΑΙ, δεν εξηγείται αλλιώς.

ΗΛΙΟΣ
Αν δεις στον ύπνο σου ο ήλιος να ανα-
τέλλει ή να έχει ανατείλει  και να είναι
πεντακάθαρος, να λάμπει και να μην έχει
μπροστά του σύννεφα, σημαίνει πως μέ-
σα σου έχεις μεγάλα αποθέματα δύνα-
μης και θέλησης για τη χαρά της ζωής.
Αν όμως κάτω από τον ήλιο είναι ο Μάρ-
κος ο Κυπριανού και κάνει ηλιοθεραπεία
με 2-3 Τουρκοκύπριους, σημαίνει πως εί-
σαι κατεχόμενα και σκέφτεσαι συνέχεια
το μομέντουμ. Ή ξύπνα ή ανάλαβε τις ευ-
θύνες σου.

ΘΑΛΑΣΣΑ
Αν δεις στον ύπνο σου θάλασσα, που να
είναι ήσυχη με καταγάλανα νερά, και να
κολυμπάς μέσα σ' αυτή, σημαίνει, πως
περνάς μια ευτυχισμένη ζωή. Αν όμως
δεις μέσα στη θάλασσα τον Χάσικο πά-
νω σε τζετ σκι, πάει να πει ότι τα βάσα-
να μας εν πίσω ακόμα. Αν ακόμα δεις τη
θάλασσα της Κερύνειας δεν έρχεται η ώρα
της επιστροφής, αλλά είσαι υπό τουρκο-
κυπριακή διοίκηση εκεί.

ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Αν δεις στον ύπνο σου, ότι ανακαλύπτεις
ή βλέπεις μικρό θησαυρό από λίρες, κο-
σμήματα, χρήματα, αρχαία αντικείμενα
κλπ, σημαίνει πως είσαι συγγενής του Γα-
λανού και καρτεράς να μας δώσουν την
Αμμόχωστο για να αναπτύξεις την περι-
ουσία σου μέσα στο Βαρώσι. Εν αντρέ-
πεσαι τα μούτρα σου.

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
Αν στον ύπνο σου δεις καθρέφτη, και αυ-
τός είναι θολωμένος και δεν μπορείς να
δεις, σημαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά με
τον εαυτό σου, και θα πρέπει να προσέξεις
πολύ. Επίσης, λογικά είσαι ΑΚΕΛικός που
ψήφισες Χριστόφια το 2008 και Αναστα-
σιάδη το 2013, ενώ στις βουλευτικές εί-
σαι έτοιμος να ρίξεις ΔΗΣΥ για να μη χα-
λάσει το μομέντουμ στο Κυπριακό.

ΚΑΜΠΑΝΕΣ
Αν δεις στον ύπνο σου να κτυπούν κα-
μπάνες, ή απλώς ότι τις κοιτάζεις, το όνει-
ρό σου δεν είναι και τόσο καλό. Οι κα-
μπάνες συνδυάζονται συνήθως με κάποια
δυσάρεστη είδηση που μπορεί να μάθεις.
Πόσο μάλλον αν δεις να παίζει τις κα-
μπάνες ο Θεμιστοκλέους του ΔΗΣΥ ή ο
Ευαγόρου του ΑΚΕΛ ή ο Βότσης του
ΔΗΚΟ ή ο Νικολαΐδης της ΕΔΕΚ, που για
καλό δεν θα είναι σίγουρα.
ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
Αν δεις τον Κατσουρίδη να χορεύκει τα-

γκό με τον Χριστόφια στην πισίνα του
Χίλτον, κόψε το φαΐ μετά τις 12 τα με-
σάνυχτα, φαίνεται να σε ενοχλεί.
Αν δεις τον Κατσουρίδη να κάμνει σεξ με
την Έρση Χριστόφια σημαίνει πως κά-
ποιον θέλεις να εκδικηθείς, οπότε πρόσε-
χε ολίγον τα πάθη σου.

ΚΟΥΛΙΑΣ
Αν δεις τον Κουλία να τζιοιμάται με τη
γεναίκα σου, σημαίνει πως η γεναίκα σου
έσιει κάφκον Καρπασίτην, οπότε άρκεψε
την έρευνά σου όσον πιο γλήορα μπορείς.
Αν δεις τον Κουλία να τζιοιμάται με τον
Κάρογιαν σημαίνει πως εν πάμεν καλά.

MΠANIA  
Αν δεις την Όλγα Ποταμίτου να κάμνει
μπάνιο στις Κάννες γυμνόστηθη για να
διαφημίσει το ΠΟΥ ΣΟΥ ΝΕΦΚΩ ΠΟΥ
ΠΑΕΙΣ, μάλλον κάτι κακό θα σου συμ-
βεί, ίσως σου αποκαλύψει η κόρη σου ότι
είναι λεσβία και θέλει του χρόνου να εί-
ναι βασίλισσα του γκέυ παρέιντ.
Αν δεις τον Λέλλο Δημητριάδη γυμνό στις
Φοινικούδες να σούζει την πουλλού του
δεξιά κι αριστερά, σημαίνει πως θα πολ-
λαπλασιαστούν τα κέρδη από τις μετο-
χές σου.

ΠPOEΔPIKO
Αν δεις όνειρο το Προεδρικό σημαίνει πως
είσαι φιλόδοξος πολύ, αλλά εν λλίος ο νους
σου. Δεν πειράζει, εδώ έγινε πρόεδρος ο
Χριστόφιας. 
Αν δεις το Προεδρικό να καίγεται σημαίνει
πως έχεις ενοχές για το πραξικόπημα.
Αν δεις το Προεδρικό γεμάτο φούρνους με
ποξαμάθκια σημαίνει πως θα έχουμε εκλο-
γές τζιαι εσύ εν να ξαναψηφίσεις Αναστα-
σιάδη σαν τον γάαρον.
Αν δεις ένα σσιύλλον μες στο Προεδρικό
να σιέζει του Νίκου Χριστοδουλίδη ενώ
ενημερώνεται από τον Αναστασιάδη, πρό-
σεχε μην το μάθει κανείς διότι έσιει τζιαι το
Προεδρικό δικούς τους ερμηνευτές ονεί-
ρων.

ΣΕΞ
Αν δεις αυλάκι που το πηδάς θα περά-
σεις μεγάλο κίνδυνο. Αν δεις αυλάκι με
πολύ νερό σημαίνει πως δεν γλυτώνουμε
τη λύση. Αν δεις αυλάκι ρηχό τζιαι μέσα
κάμνεις σεξ με τη Ρούλα Γεωργιάδου του
ΣΙΓΜΑ, σημαίνει πως έσιει πολύ τζιαιρό
να γαμήσεις τζιαι καλά κάμνεις να πά-
εις στες πουτάνες.
Αν δεις την Αναγνωστοπούλου να κάμνει
σεξ με τον Άντρο Κυπριανού, μην εκπλα-
γείς, αριστερός αριστερού δεν βγάζει μά-
τι. Αν δεις την Αναγνωστοπούλου να κά-
μνει σεξ με τον Άντρο Κυπριανού τζιαι
την μιαν αναφωνεί YES τζιαι την άλλη NO,
πάλι μην εκπλαγείς, τα ίδια έκαμεν τζιαι
με τα δημοψηφίσματα, στην Κύπρο ήταν
YES, στην Ελλάδα NO η ξιμαρισμένη.

B.Φ. - Α.Μ.
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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Τρέμουν άμπα τζιαι

στείλουμεν τους 
στον αγύριστο.

Ρε Σαββακη, γιατί 
δεν έρχονται οι μετα-
νάστες και οι πρό-

σφυγες στην Κύπρο;

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.

ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ

Νέος αέρας έχει φυσήξει στα πολιτιστικά δρώμε-
να του τόπου. Εκτός από τις ελληνοτουρκικές εκ-
δηλώσεις και το όργιο απόπειρων να απαλλαγούμε
από την ελληνική μας ταυτότητα, υπάρχουν τώρα και
άλλου είδους απόπειρες, πιο εκλεπτυσμένες, πιο
υπόγειες, πιο avantgarde - ας πούμε όπως είναι ο
Θ.Ο.Κ., το POINT και το πολιτιστικό κέντρο του
USAID και της κυρίας Σεβέρη στην παλία πόλη. 

Υπάρχουν, φυσικά, και άλλα κέντρα που συνδρά-
μουν στην υπονόμευσης της ταυτότητάς μας, όπως
είναι το philgood του Φιλελευθέρου και οι πολιτι-
στικές σελίδες της Σημερινής, μέσα από τις οποίες
πιο εύκολα ενημερώνεσαι για τα τεκταινόμενα στη
Νέα Υόρκη παρά για τους προβληματισμούς των
Ελλήνων διανοουμένων. Νοείται πως όλη αυτή η
«πρωτοποριακή» ενημέρωση δεν είναι χωνεμένη
εδώ στο νησί, αλλά είναι αποτέλεσμα της δεξιότη-
τας κάποιων δημοσιογράφων να χρησιμοποιούν  το
διαδίκτυο για να ανασύρουν και να μας σερβίρουν
ό,τι πιο δυσνόητο κυκλοφορεί.

Στον Θ.Ο.Κ., το ΡΟΙΝΤ και το κέντρο της κυρίας
Σεβέρη θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενα
τεύχη, διότι το καθένα έχει κάποια ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά και γι' αυτό χρήζει ξεχωριστής ανα-
φοράς. Αυτό πάντως που συνδέει και τα τρία "πο-
λιτιστικά" στέκια είναι η μανία να εκμηδενίσουν,
να ισοπεδώσουν και να ενσωματώσουν κάθε από-
πειρα καλλιτεχνικής δημιουργίας στον τόπο. Αν κά-
τι δεν έχει τη σφραγίδα τους, δεν είναι ART. Χε-
στήκαμε και θα επανέλθουμε. 

Φυσικά, έπρεπε αυτή τη δουλειά να την κάνουν
οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι ίδιοι οι άνθρωποι των
γραμμάτων και των τεχνών. Όμως, ως χεσμένα βρα-
κιά, από τη μια βρίζουν τον Τουμαζή, τη Σεβέρη
και τη Ζιβανάρη, από την άλλη τους γλείφουν και
τους στηρίζουν. Τι να κάνουμε; Αυτά έχει η τέχνη
του καμουφλάζ... Δ.Α.

Είναι ολοφάνερο πια, ότι η ΕΕ δεν
μπορεί ούτε θέλει να λύσει το μέ-
γα πρόβλημα της μετανάστευσης
των προσφύγων από την Συρία και
το Αφχανιστάν στην Ελλάδα. Εί-
ναι επίσης ολοφάνερο ότι η Ελλά-
δα δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα
τέτοιο πολύπλοκο πρόβλημα. Η
Μυτιλήνη, η Χίος και η Κως έχουν
γεμίσει πρόσφυγες, χωρίς η Ελλά-
δα να μπορεί να κάνει κάτι για την
ανακούφισή τους και χωρίς να μπο-
ρεί να τους διοχετεύσει σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ελλάδα δεν χωράει ούτε ένα
άλλο πρόσφυγα, ούτε ένα άλλο
μουσουλμάνο. Πρέπει να λάβει τα
μέτρα της πριν να είναι αργά. Πρέ-
πει να το κάνει σαφέστατο στην
Τουρκία από όπου έρχονται οι πρό-
σφυγες, ότι δεν βλέπει Ε.Ε. ούτε
στα όνειρά της, εάν δεν σταματη-
σει να διοχετεύει τους πρόσφυγες
στην Ελλάδα. Πρέπει επίσης να
βρει τρόπο, με νομικά ταξιδιωτικά
έγγραφα, να μπορούν οι πρόσφυγες
να φεύγουν και να πηγαίνουν στις
χώρες της Ε.Ε., π.χ. Γερμανία, Γαλ-
λία, Αγγλία, Ολλανδία κτλ, χώρες
οι οποίες μάλιστα συμμετείχαν
στους βομβαρδισμούς που έχουν
εξαθλιώσει την Συρία και το Αφχα-
νιστάν. 

Το θέμα των προσφύγων ΔΕΝ εί-
ναι ανθρωπιστικό, είτε θα το αντι-

μετωπίσουμε ΕΘΝΙΚΑ, είτε θα το
πληρώσουμε ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ. Φα-
νταστήκατε τι θα σημαίνει εάν κα-
ταφθάσουν στο Καστελλόριζο πε-
ντακόσιοι μουσουλμάνοι πρόσφυ-

γες; Ούτε που θα χρειαστεί σύρ-
ραξη η Τουρκία για να πάψει το
Καστελλόριζο να είναι ελληνικό
έδαφος με υφαλοκρηπίδα ΑΟΖ κτλ
κτλ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Μετανάστες πρόσφυγες


