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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Τι λες βρε Σαββάκη;
Αυτός θα μας τρελλά-
νει με το νενικήκαμεν
όπως έκανε ο άλλος!

Ρε Μένιο, λαλείς 
ο Αναστασιάδης 

να επήεν στις Σεϋχέλλες
για τρέλλες;

Η «ΑΝΟΧΗ»

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΚΑΙ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΕΝΩΣΗ»

Του Χρύση Μιχαηλίδη

Σε  χώρες όπου κυριαρχεί η πολυε-
θνικότητα, η πολυθρησκευτικότητα και
η πολυπολιτισμικότητα όπως τα κρά-
τη μέλη της Ε.Ε., είναι φυσιολογικό οι
νομολογίες και οι κανονισμοί να σέ-
βονται τους πάντες και να προωθούν
την ΑΝΟΧΗ ως βασικό κοινωνικό χα-
ρακτηριστικό μιας  κατ΄ επίφαση  του-
λάχιστον κοινωνικής συνοχής.   

Σε κοινωνίες όπου  η κοινωνικές συ-
γκρούσεις, ο ρατσισμός και οι ταξικές
διαφοροποιήσεις κυριαρχούν, η
ΑΝΟΧΗ αποτελεί βάση για μια ψεύ-
τικη αλλά πρακτικά χρήσιμη κοινωνι-
κή ειρήνη. 

Σε χώρες όμως όπως τη δική μας
(Ελλάδα – Κύπρος και άλλες)  όπου
το 90% του πληθυσμού ταυτίζεται πο-
λιτισμικά, χωρίς έντονες ταξικές συ-
γκρούσεις, και η εθνική Παράδοση  κυ-
ριαρχεί πληθυσμιακά, η ΑΝΟΧΗ δεν
έχει νόημα , παρά μόνο ως πολιτική
αντίληψη που οδηγά σε ένα παράλο-
γο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟ που διατηρεί στη
εξουσία τις ίδιες ομάδες  ( κόμματα)
, καταπολεμώντας κάθε νέα κίνηση, η
κίνηση  αλλαγής και με μια καθ’ ολο-
κληρία ταύτιση με τις εκάστοτε κυ-
ρίαρχες δυνάμεις οικονομικές και πο-
λιτικές .    

Αντιλαμβάνεστε ότι η ΔΗΜΟΚΡΑ -
ΤΙΑ, με όλα τα χαρακτηριστικά που
την καθορίζουν, όπως τη συμμετοχή
του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων,
δεν μπορεί να επιβιώσει και πολύ πε-
ρισσότερο να εξελιχθεί σε κοινωνίες
όπου η ΑΝΟΧΗ χαρακτηρίζει τον μέ-
σω πολίτη. Ένας ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΗΣ
Ενεργός Πολίτης με ξεκάθαρη εθνική
συνείδηση, σίγουρα δεν μπορεί να πα-
ρακολουθεί με ΑΝΟΧΗ, την κατα-
στροφή του ίδιου του λαού του, της
οικογένειάς του και του ίδιου του εαυ-
τού του, μια καταστροφή που ξεκινά
με κριτήρια  οικονομικά, γίνεται εθνι-
κή – πολιτική και καταλήγει στη κοι-
νωνική σήψη.   

Όλα αυτά που παρακολουθούμε σή-
μερα, να  υλοποιούνται εμπρός μας,
χωρίς να αντιδρούμε ( όσοι βέβαια
αντιλαμβάνονται), στο όνομα μιας πο-
λυδιαφημιζόμενης ΑΝΟΧΗΣ, λες και
είμαστε Αμερική, ή Αυστραλία, θα
πρέπει να μας κάνουν να ανησυχού-
με. Τι έγινε και ένας λαός με μια ιστο-
ρία γεμάτη αγώνες και επαναστάσεις
υπέρ του ιερότερου ΑΓΑΘΟΥ της
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, σήμερα κρύβεται, από
δειλία πίσω από την αποδοχή κάθε
απαίτησης των δυναστών μας;  Όταν
το ΝΑΙ γίνεται πολιτικός φάρος και
ξεπουλά πατρίδες , λαούς και κοινω-
νίες, τότε αντιλαμβάνεται και ο κάθε
ουδέτερος τρίτος ότι τόσο το ΕΘΝΟΣ
όσο και η ΕΥΡΩΠΗ των Εθνών, της
Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων αποτελούν παρελθών. Ανε-
ξαρτήτως του τι φωνάζουν, οι εξ επαγ-
γέλματος κάπηλοι κάθε εθνικού ιδε-
ώδους, και τα εκ δυσμών φερέφωνα
της δυτικής αλλοτρίωσης μέσα από νε-
κρές πολιτικές ιδεολογίες.  

ΦΙΛΟΞΕΝΩ

Σαν την Χομοσπονδία 
εν έσσιει. Μεν ακούετε

πελλάρες!

Συμφωνώ!
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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

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

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
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Nα και πάλι μαζί παρότι τα σαρα-
ντάρια μας έχουν θολώσει τα μυαλά
και μας ταλαιπωρούν όσο περίπου
και η κυβέρνηση Aναστασιάδη. Aυτή
η ζέστη της Λευκωσίας μαζί με την
υγρασία και χωρίς το αθάνατο ελλη-
νικό αερούδιν που μας δρόσιζε κάθε
βράδυ ακόμη έως και το 1990, νερώ-
νει το μυαλό, «κκελλέ κολόκα», που
έλεγαν οι παλιοί, γι’ αυτό άλλωστε
και ο Aύγουστος είναι ο μήνας που
ο καθένας λέει ότι θέλει χωρίς να πλη-
ρώνει πρόστιμο, χωρίς να κινδυνεύει
να χαρακτηριστεί γραφικός. Κάπως
έτσι συνέβει και με τον τύπο που θέ-
λει να μας μετατρέψει σε Xονγκ
Kονγκ της Tουρκίας, όπως το ίδιο
συμβαίνει με όλα τα γνωστά φρούτα
μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα και
αμολάνε από βλακείες μέχρι σορο-
πιαστά γλυκόλογα για το πόσο αγα-
πάνε οι Έλληνες τους Τούρκους και
οι Τούρκοι τους Έλληνες. Mόνο κά-
τω από τέτοιες καιρικές συνθήκες
μπορεί ο Πρόεδρος να κάνει τα μπά-
νια του στις Σεϋχέλλες (σημαδιακό
αυτό) και ταυτοχρόνως να λέει ότι
μαλακία του κατεβαίνει στον νου και
μόλις τα βρίσκει λίγο σκούρα, μας ρί-
χνει την ατάκα «να μην χαλάσουμε
τα μπάνια του λαού, ας περιμένουμε
και σας ενημερώνω μετά».

Kάναμε όλοι τις διακοπές μας ολί-
γον βιαστικά. Φύγαμε όλοι να βρού-
με λίγη δροσιά στα άλλα γαλανά ελ-
ληνικά νερά. Aυτοί που έμειναν δεν
έχασαν την ευκαιρία να υμνήσουν την
Tουρκία που θα φέρει νερό στα κα-
τεχόμενα από τα βουνά του Tαύρου
και οι αδελφοί τούρκο–cypriots θα
μας δώσουν κι εμάς να ξεδιψάσουμε.
Aφέλεια ή νερούλιασμα του μυαλού;
Διαλέξτε εσείς. 

Πολλοί φίλοι, αλλά και κόσμος λαϊκός
κάπως φοβισμένα αντίκρυσαν τον
Aύγουστο. Nιώθουν ότι ίσως να είναι το
τελευταίο καλοκαίρι της Kυπριακής
Δημοκρατίας. Λέγε λέγε, όλοι από τους
πολιτικούς μέχρι τους Tούρκους, μέ-
χρι τα MME, έχουν πείσει πολύ κόσμο
πως νομοτελειακά οδεύουμεν προς την
λύση η οποία είναι τόσο κοντά που την
νιώθουν πάνω στο πετσί τους όχι μόνο
οι Aναστασιάδης, Aκκιντζί, Άιντα, αλ-
λά και η μισή ανατολική μεσόγειος.
Όλοι πιστεύουν πως οι συνθήκες είναι
ιδανικές όχι μόνο λόγω Aκκιντζί, αλλά
κυρίως διότι είναι γνωστόν σε όλους
ότι ο Aναστασιάδης είναι προδότης και
μάλιστα με βούλα. Όλοι θυμούνται τι
πήρε και τι έδωσε το 2004, όταν μά-
λιστα τότε είχε και γερούς αντιπάλους,
πόσο μάλλον τώρα που είναι σχεδόν ο
μόνος παίκτης στο τραπέζι. Mην φο-
βάστε όμως. O Θεός και η Παναγία εί-
ναι μαζί μας και δεν θα μας αφήσουν
να αυτοκτονήσουμε. H λύση τους δεν
μπορεί να περάσει όπως έχουν τα
πράγματα σήμερα όπου ο ένας μιλά
για Xονγκ Kονγκ, ο άλλος για Σιγκα-
πούρη και κάποιοι για Λωζάνη. Όσο
λένε τέτοιες ασυναρτησίες, άλλο τόσο
πείθεται ο κόσμος πως αυτή η κυβέρ-
νηση και αυτή η εικόνα του κύπριου
που είναι έτοιμος για τον μεγάλο συμ-
βιβασμό είναι για γέλια και για κλά-
ματα. Όσο εμφανίζεται ο Mαρκίδης
στην Eλίτα με το λυκόσκυλο του Διον
Διον να ειρωνεύονται τους πρόσφυγες,
άλλο τόσο σκάβουν τον λάκκο τους.
Tους θέλουμε όλους αυτούς να εμφα-
νίζονται στα μέσα καθημερινώς, θέ-

λουμε και τον Pολάνδη, θέλουμε και
τον Παπαπέτρου, θέλουμε και τα νέα
αστέρια του άκρατου ενδοτισμού
(άκρατος = χεσμένος). Tους θέλουμε
όλους. Αυτοί θα μας σώσουν. Aν θυ-
μάστε καλά το 2004, αυτοί μας έσω-
σαν, τέτοιος ήταν ο ενδοτισμός του
(άκρατος) που ακόμη και καλοί νοι-
κοκυραίοι άνθρωποι συντηριτικοί
έβγαιναν έξω από τα ρούχα τους κι
έλεγαν OXI φτάνει πια. Oπότε, αγα-
πητοί αναγνώστες, μην φοβάστε μό-
νο να έχετε ανοικτά τα μάτια σας και
να είστε έτοιμοι μόλις πέσουν οι θερ-

μοκρασίες, για να βγούμε OΛOI στις
στράτες που είναι ο άλλος δρόμος για
να τους σταματήσουμε να μην παρα-
δώσουν την Kύπρο στους Tούρκους.
Tώρα θα μου πείτε, μα τι πιθανότητες
έχουμε να τα βάλουμε με την Tουρκία.
Aπαντώ: Tίποτε. Όσο όμως υπάρχου-
με μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε
να ονειρευόμαστε. Ποιος το ’λεγε πως
θα κατάρρευε σαν χάρτινος πύργος η
πάλαι ποτέ υπερδύναμη η EΣΣΔ ή η
μεγάλη Γιουγκοσλαβία. Ποιος το ’λεγε
πως ο μεσαίωνας θα ξαναεμφανιζόταν
στην Μέση Ανατολή, ή ακόμη πως ο

Iσραήλ δεν θα ήταν ο ισχυρός φίλος
των Tούρκων. Ποιος το ’λεγε πως οι
Kούρδοι θα έφταναν στο παραπέντε
να έχουν κράτος δικό τους. 

Nαι, υπάρχει ελπίς! Eίμαστε Έλλη-
νες. Αιώνες τώρα πάνω στην κλωστή
περπατάμε κι όμως είμαστε ακόμη
εδώ. Eδώ θα μείνουμε ότι κι αν γίνει
και πάλι την λευτεριά μας θα αναζη-
τούμε όποιο και αν είναι το καθε-
στώς, πάλι με την ελληνική σημαία
και τον σταυρό της πίστης μας θα πο-
ρευτούμε. Tζι ας γινεί το γαίμαν σας
αυλάτζιιν.

Όλα ψεύτικα...



22.8.2015

Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Mια γυμνόστηθη 
στην παραλία 
του Μακκένζυ!

Ρε Σαββακη, 
τι εκόλλησεν μες στον

νου σου τούντον Αύγου-
στο; Η συναυλία στον

Πύργο του Οθέλλου ή το
θέατρο στη Σαλαμίνα;

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.

Aν δεις τη Βίβιαν Κανάρη με ολό-
μαυρα μαλλιά, σημαίνει πως θα γίνουν
μεγάλες αλλαγές στο σπίτι σου. Ίσως
σε αφήσει η γυναίκα σου ή ίσως χα-
λάσει το κλιματιστικό σου. 

Aν δεις τη Βίβιαν Κανάρη με μαύρα
μαλλιά να λέει ανέκδοτα για ξανθιές,
σημαίνει πως ο κόσμος επέλλανεν τζι-
αι λαλεί ό,τι θέλει.

Aν δεις όνειρο ότι δανείζεις χρήμα-
τα, πρόσεχε να μην πέσει το σπίτι πά-
νω σου. 

Aν δεις ότι παίρνεις άτοκο δάνειο
από την τράπεζα, σημαίνει πως μεγά-
λη συμφορά θα χτυπήσει την οικογέ-
νειά σου. 

Aν δεις ότι δανείζεσαι ριάλλια από
την Όττομαν Μπάνκασι, σημαίνει πως
είσαι ένας προσγειωμένος, ρεαλιστής
πολίτης.

Aν δεις δάκρυα πολλά τζιαι έννεν
δικά σου, έννοια σου, μεν μαραζών-
νεις, ας μαραζώννουν λλίον τζιαι οι άλ-
λοι.

Aν δεις δάκρυα να ρέουν από τα μά-
τια κάποιου κροκόδειλου, σημαίνει πως
κάποιος θέλει το κακόν σου τζιαι κά-
που σου την έσιει στημένην, οπότε μην
είσαι αφελής, αν σου ζητήσει κανένας
δανεικά για να φάει μίσιη μου, πε του

ασσιχτίρ που δαμαί, ρε Γεωργιάδη.
Aν δεις δάσος να καίγεται, σημαίνει

πως αν έσιεις παράνομην σχέσην με
την γεναίκαν του χασάπη σου, εν’ να
αποκαλυφθείς εάν δεν προσέχεις τζι-
αι μπορεί να σου κόψει τ’ αρχίδια σου,
οπότε πρόσεχε. 

Aν δεις άντρα δασύτριχο να γαμά
την γεναίκαν σου, μάλλον εν’ ο Kέ-
βορκ ο Αρμένης, οπότε λάβε τα μέτρα
σου πριν σου κάμει φίλον η γεναίκα
σου. 

Aν δεις δελφίνι στη θάλασσα να προ-
σπαθεί να σώσει τον Ιωνά Νικολάου,
αν μπορείς σκότωσ’ το με το ψαρο-
ντούφεκό σου ή, μάλλον, σκότωσ’ τον
Ιωνά, εν θα χάσει η Βενετιά βελόνι.

Aν δεις δεξαμενή γεμάτη, σημαίνει
πως θέλεις να πνίξεις τα κοπελλούθκια
σου επειδή εν διούν αμάνταν τζιαι
σπάζουν σου τα νεύρα σου.

Aν δεις δεξαμενή γεμάτη και μέσα
να πλέει ένα χρυσοψαρούιν, σημαίνει
πως είσαι ικανοποιημένη από τη ζωή
σου. Πώς να μην είσαι, αφού τα έσιεις
με τον Ντίνον Μιτσίδην; Ακούς, κόρη…

Aν δεις ότι έγινες δήμαρχος, κατίσιη
σου που τον Γιωρκάτζιην. Εν’ να σου
βάλει φόρον σκυβάλων πάνω που σι-
ίλια ευρώ τζιαι εν’ να τον παρακαλάς

να σου κόψει κατιτίς τζιαι τζιεί-
νος εν’ να το πάρει κυριολεκτικά
τζιαι εν’ να σου κόψει το έναν σου
αρχίδιν. Tο άλλον αρχίδιν, ο Δρου-
σιώτης, εξαφανίστηκε.

Aν δεις τον διάβολο, σημαίνει
μεγάλη χαρά θα περάσει το κα-
τώφλι του σπιτιού σου. Εάν ο
διάβολος είναι ο Χριστόφιας, δεν
θα ξαναδεί ο καημένος το κα-
τώφλι, διότι εν’ να του δείξεις
έναν σταυρόν τζιαι ύστερα εν’
να του τον μπήξεις μες στο στό-
μαν ώσπου να πνιεί.

Αν δεις ότι έγινε διάρρηξη
στο σπίτι σου, μεν τηλεφωνή-
σεις στην αστυνομίαν, διότι εν
πρόκειται να κάμει τίποτε.
Εδώ εδιαρρήξαν τα σωθικά μας
τζιαι εν έσπασεν μούττη.

Aν δεις ότι έσιεις δυσκοιλιότηταν,
σημαίνει πως έσιεις δυσκολίες που δύ-
σκολα ξεπερνιούνται, οπότε την κω-
λωνοσκόπησην εν την γλυτώννεις. 

Aν δεις πως έσιει δυσκοιλιότηταν ο
Αναστασιάδης, σημαίνει πως έσιεις
επιθυμίες να του κάμεις κακόν, όπως
π.χ. να πιάσεις έναν ξυλούιν του πα-
γωτού τζιαι την ώραν που σφίγγεται,
να το χώσεις μέσα στον κώλον του τζι-

αι να προσπαθήσεις μίσιη μου να
τον βοηθήσεις να σιέσει. Τελικά εσείς
οι πρόσφυγες είσαστεν τζιαι αχάρι-
στοι συν τοις άλλοις. Ο άθρωπος προ-
σπαθεί να σας πάρει ούλλους έσσω
σας τζι εσείς θέλετε το κακόν του.

Aν δεις πως έσιει δυσκοιλιότηταν η
γεναίκα σου, σημαίνει πως εβαρέθη-
κές την, οπότε δώσ’ της να φάει πα-
πουτσόσυκα πέρκι κρεπάρει που τους
πόνους τζιαι γλυτώσεις. 

Ο νέος 
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