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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Σημαίνει ότι 

εψόφησες, εν είσαι ο
Σαββάκης πκιον, αλλά
ένας βρω μόσσιυλλος!

Είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με το
κυπριακό πως ο Aναστασιάδης και ο Aκκιντζί
έχουν συμφωνήσει σε πάραπολλες πτυχές του
προβλήματος που όμως τις αποκρύβουν προς το
παρόν έως ότου το κλίμα να είναι καλύτερο όταν
θα τις γνωστοποιήσουν. O Aναστασιάδης ανησυ-
χεί ιδιαιτέρως διότι γνωρίζει πολύ καλά πως οι
ελληνοκυπριακή πλευρά έχει κόκκινες γραμμές
και όσα έχει ήδη συμφωνήσει ξεπερνούν αυτές
τις υποσυνείδητες κόκκινες γραμμές του κυ-
πριακού ελληνισμού. Tο έχω γράψει πολλές φο-
ρές, το επαναλαμβάνω ξανά. Οι Κύπριοι είναι
ανεκτικοί μέχρι βλακείας, είναι ικανοί να παρι-
στάνουν τους καραγκιόζηδες και να παίζουν
«πελλό» για να μπορούν να κερδοσκοπούν και να
καιροσκοπούν σε όλα τα ζητήματα. Δεν τους πει-
ράζει αν ακόμη οι Τούρκοι πιάννουν τον κώλο
τους, ούτε έχουν πολιτική σκέψη για να κατανο-
ούν όλες τις ανοησίες που τους σερβίρει η ηγεσία
τους. Είναι ικανοί να μπαινοβγαίνουν στα κατε-
χόμενα και να λένε ιστορίες για το πόσο καλοί εί-
ναι οι Τουρκοκύπριοι, έστω και αν αυτοί οι κα-
λοί δεν τους αφήνουν καν να δουν τα σπίτια τους.
Mπορεί να τους πατήσεις στο λαιμό και να μην
πουν κιχ. Mπορεί και να ποθήσεις την γυναίκα
ή την κόρη τους και να μην αντιδράσουν καθόλου.
Είναι τέρατα καρτερίας ακόμη και όταν τα κέ-
ρατα πέφτουν βροχή. 

Όμως στην μεγάλη του πλειοψηφία οι Κύπριοι
έχουν κόκκινες γραμμές. Μπορεί να παιρνούν πε-
ρίοδο τουρκολαγνείας, μπορεί ακόμη να επιθυ-
μούν να ασελγούν οι T/K πάνω τους αλλά ΔEN
θέλουν να TOYPKEΨOYN, δεν θέλουν ούτε να
γίνουν μουσουλμάνοι, η OPΘOΔOΞIA εδώ δεν εί-
ναι απλώς η κυρίαρχη θρησκεία, αλλά η ζώσα
πραγματικότητα αναπόσπαστο κομμάτι της ζω-
ής των Ελλήνων Κυπρίων. Oι Κύπριοι δεν επι-
θυμούν να χάσουν ότι με σκληρούς αγώνες κέρ-

δισαν. H παρουσία τους εδώ σ’ αυτό το νησί δεν
είναι ευκαιριακή. Παρέμειναν εδώ παρά τις αλ-
λεπάλληλες εισβολές και κατοχές για ένα και μο-
ναδικό λόγο, διότι πάλεψαν με νύχια και με δό-
ντια και ελάχιστες φορές με το μυαλό για να πα-
ραμείνουν εδώ ως Έλληνες και ορθόδοξοι. Παρά
το μακελλιό, παρά τους βιασμούς, τις δολοφο-
νίες, τις εξοντώσεις, τις κρεμμάλλες και όλα τα
δεινά που επέφεραν οι κατακτητές, εντούτοις πα-
ρέμειναν το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του τόπου,
διότι APNHΘHKAN ν’ αλλάξουν ΠIΣTH, αρνή-
θηκαν να TOYPKEΨOYN, να ΦPAΓKE ΨOYN, αρ-
νήθηκαν να γίνουν δούλοι των αυτοκρατόρων των

Άγγλων και των Bενετσιάνων. Νοείται πως δεν θα
τους πιάσει κορόιδο ένας Aναστασιάδης κι ένας
Aκκιντζί, τέτοιους έχουν φάει πολλούς, τέτοια
ρεμάλια και χειρότερα τα ξεπέστρεψαν άλλες
φορές με μαεστρία άλλες με το πείσμα της ύαι-
νας που προστατεύει τα μωρά της. Αυτό το ξέ-
ρει ο Αναστασιάδης και τα επιτελεία του ντόπια
και ξένα. Γνωρίζουν πολύ καλά πως δεν μπο-
ρούν να το πουν ανοικτά πως η εκλιπούσα δη-
μοκρατία δεν είναι ένα λεκτικό λαθάκι ούτε μπο-
ρούν να πουν στα καθαρά όλες τις αποδοχές των
τουρκικών θέσεων. Θα μας τα σερβίρουν σιγά σι-
γά με δόσεις όπως με δόσεις δίνουν το δηλητή-
ριο οι δυνάστες όταν δεν μπορούν να σκοτώσουν
τα θύματα τους μπροστά στις κάμερες των τη-
λεοπτικών σταθμών. Κάθε μήνα θα μας σερβί-
ρουν τις καινούργιες υποχωρήσεις τους για να
τις χωνεύουμε να συνηθίζουν τ’ αυτιά μας και
τα μάτια μας στα νέα δεδομένα. Mόνο που αυ-
τή η τακτική δείχνει την δική τους AΔYNAMIA
και όχι την δική μας. Δείχνει το αδιέξοδο της πο-
λιτικής τους. Eμείς BOYBOI προς το παρών δεν
έχουμε να πούμε τίποτα. H εκλιπούσα ανοχή μας
είναι στην ουσία δείγμα αντοχής. Όσες εκθέσεις
του Kληρίδη ή οποιουδήποτε άλλου και αν εγκαι-
νιάσουν οι δύο «Προέδροι» ο λαός πλην των πλη-
ρωμένων οπαδών του PRIO the USAID και της
Bρεττανικής Yπάτης Αρμοστείας  δεν πρόκειται
να τους χειροκροτήσει. Στα μνημόσυνα των ηρώ-
ων μας θα στέκεται προσοχή ο λαός και θα ψάλ-
λει τον Εθνικό Ύμνο, αυτό δεν μπορεί να μας το
πάρει κανένα MOE, ούτε μπορεί ν’ αλλάξει για
λόγους σκοπιμότητας. Όσο ο Αυξεντίου, ο Μά-
τσης, ο Στυλιανίδη, ο Καραολής, ο Δημητρίου και
οι δεκάδες άλλοι ήρωές μας θα έχουν την τιμητική
τους μέσα στις εκκλησίες μας και μέσα στις καρ-
διές μας, ο Αναστασιάδης και ο Ακκιντζί θα μα-
σούν σίδερα.

H EKΛIΠOYΣA ANOXH MAΣ

Ρε Μένιο, 
τι σημαίνει 
εκλιπούσα;

Κόρη, μα είσαι τζι

εσύ εκλιπούσα;

Όι, τον κώλο σου

γαμούσα!

Nice!!!
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ΘA KANATE ΣEΞ ME TON AKKINTZI, 
AN HTAN ΓIA TO KAΛO THΣ KYΠPOY;

Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. 
Θα ρωτήσω τον Γιώργο. Αν είναι για την Κύπρο, θα το σκεφτώ.

Θκιάολε μαύρε, 
επήαν αλόπως τζιαι οι θκυο!

Ακόμα τζιαι με τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο θα επήγαινα, 

αν ήταν για το καλό της Κύπρου. 

Κι εγώ με όλη την Κεντρική Επιτροπή
του ΑΚΕΛ, αν ήταν για το καλό του

Ακκιντζί και της Κύπρου.
Κόρη Ειρήνη, μεν παίζεις πελλόν. 

Απάντα στην ερώτηση. 

Ναι ρε, θα επήαιννα ακόμα τζι 
αν ήταν για το κακό της Κύπρου. Οκ;

Είντα, επήα με τον Χριστόφια, να μεν
πάω με τον Μουσταφά; Εν αντροπή...

Ελισάβετ μου, μα πότε επήες μαζί μου;
Εν αθθυμούμαι!

Εάν μου έδινε συνέντευξη, γιατί όχι; Διώ σου κι εγώ, διώ σου, honestly

Καίτη μου, καλύτερα μην πας 
με κανένα. Μπορεί να πληγώσεις 

τον daddy σου...

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

Aγαπητοί αναγνώστες

Ευτυχώς σιγά σιγά φεύγει το κα-
λοκαίρι και μαζί του ο θάνατος του
εγκεφάλου μας ο κυπριακός λάλ-
λαρος. Mόλις επιστρέψουν όλοι
από τες διακοπές τους και οι σιυλ-
λομπάσταρτοι αρκέψουν τα σχο-
λεία τους, τότε κι εμείς θα είμα-
στε σε θέση να κυκλοφορούμε τον
ΟNAΓPO και πολυσέλιδο και με
ποικίλη υλη. Φέρτε τον νουν σας,
να τον φέρουμεν κι εμείς μήπως
δούμε χαΐρι.
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

«Αυτό που επιδιώκει η ελληνοκυπρια-
κή πλευρά είναι η μετεξέλιξη» εξήγη-
σε ο Κύπριος Πρόεδρος και διευκρί-
νισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν
είναι μόνο η ελεύθερη περιοχή, την
οποία ελέγχει η κυβέρνηση, αλλά είναι
και κατεχόμενα. Ο αγώνας μας πρέ-
πει να είναι μέσα από τη μετεξέλιξη,
η απελευθέρωση, η επανένωση, η
απαλλαγή από τον κατοχικό στρα-
τό, η δημιουργία ενός σύγχρονου
κράτους που θα διασφαλίζει ανθρώ-
πινα δικαιώματα όλων ανεξαίρετα
των Κυπρίων» [1].

Οι κουτοπονηριές του Προέδρου της
Δημοκρατίας δεν έχουν τελειωμό. Τα
πιο πάνω τα είπε στο Συνέδριο των
Αποδήμων με το γνωστό ύφος που υι-
οθετεί όταν θέλει να παρουσιάζεται
υπερ-σοβαρός, για να μην παίρνουμε
χαμπάρι αυτό που είναι στην πραγμα-
τικότητα, ένας ψεύτης, καραγκιόζης,
λαοπλάνος ολκής και προδότης με βού-
λα. 

Τι να συμβαίνει, όμως, και εδώ και
μήνες έπαψε να μιλά για λύση μέσα
στα όρια του 2015, όπως έκανε κι αυ-
τός και τα όργανά του μόλις βγήκε στην
εξουσία ο Ακκιντζί; Γιατί έχει αναβά-
λει τη λύση για του χρόνου και αυτός
και ο Ακκιντζί; Προφανώς, υπάρχουν
πολλές ερμηνείες, ένα όμως είναι σί-
γουρο. Η λύση που επεξεργάζονται για
άλλους έχει ήδη συμφωνηθεί, παρόλ’
αυτά δεν γίνεται αποδεκτή από τον κό-
σμο και το γνωρίζουν πολύ καλά, πα-
ρότι υπάρχει ένα όργιο προπαγάνδας
των κυβερνητικών θέσεων και οραμά-
των. Την ίδια στιγμή που οι δύο ηγέτες
–έτσι λέγονται πια ή, για να είμαστε
πιο ακριβείς, οι δύο Πρόεδροι- κινδυ-
νεύουν να παρεξηγηθούν για την υπερ-
βολική τους αγάπη και επαφή (ακόμη
και σε συναυλίες πάνε μαζί). Παρότι,
όμως, όλοι οργιάζουν στην ελληνο-
τουρκική φιλία και τις κοινές εκδηλώ-
σεις, η σιωπηλή πλειοψηφία του λαού
είναι στη χειρότερη περίπτωση κου-
μπωμένη απέναντι σε όλα αυτά που
λέγονται περί της λύσης του κυπρια-
κού. 

Όσο η τουρκολαγνεία, η ελληνοτουρ-
κική φιλία και το σιωπηλό αλλά μεθο-
δευμένο παραλήρημα περί κοινού πο-
λιτισμού φτάνουν στα άκρα, άλλο τόσο

ο λαός -φυσικά χωρίς φωνή προς το
παρόν- αρνείται την υπεραισιοδοξία
των κυβερνώντων, των κομμάτων, των
ΜΜΕ και των cyberjockeys της κυβέρ-
νησης. Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ κα-
λά ότι η λύση, έτσι όπως τη διαφημί-
ζουν, δεν τους βγαίνει, παρόλ’ αυτά
παρεμένει δέσμια αυτής της κατάστα-
σης. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς από το
να προχωρεί όπως κάνει τώρα με όλα
τα όργανα στον αγώνα να προετοιμά-
ζουν το έδαφος. Όσο, όμως, προετοι-
μάζουν το έδαφος, άλλο τόσο και ο λα-
ός πεισμώνει, άλλο τόσο η υπεροψία
και η μέθη τους επιστρέφει σαν μπού-
μερανγκ και τους βρίσκει κατάμουτρα. 

Ο Αναστασιάδης, ως νέος Χριστόφιας,
με όλα τα ρεμάλια στο πλευρό του -
Άιντα, Ε.Ε., ελληνική κυβέρνηση, κόμ-
ματα ΑΚΕΛ, Ακκιντζί, Αμερική και, το
πιο σημαντικό, και με τον
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ- δεν μπορεί να το λύ-
σει, το γαμημένο! Αντιμέτωπος με το
τίποτα και είναι ανίκανος να το περά-
σει στον λαό. Πώς θα το περάσει άλ-
λωστε αν α) ενωθεί ο ενδιάμεσος χώρος,
β) ο λαός κατέβει στους δρόμους, γ) η

Εκκλησία ή έστω μερικοί δεσπότες αλ-
λάξουν στρατόπεδο και ταυτιστούν με
τον λαό; Τα έκανε μαντάρα. «Δεν τα
κατάφερε ο μέγας βοσκός της ενωτι-
κής παράταξης, ο αθεόφοβος Κληρίδης,
και θα τα καταφέρει το κοπελλούιν»,
είπε πρόσφατα ο κουρέας μου και έχει
δίκαιο. 

Γι’ αυτό άλλωστε τώρα η προσοχή
του Αναστασιάδη είναι στραμμένη στην
επόμενη θητεία του, πώς δηλαδή θα ξε-
περάσει την αποτυχία στο Κυπριακό
και πώς θα πείσει τις μάζες να τον
επανεκλέξουν στην Προεδρία. Αυτό θα
επιδιώξει τώρα, γι’ αυτό άλλωστε κι
άρχισε τους στοχευμένους διορισμούς,
ώστε να παρουσιαστεί μια καλύτερη
εικόνα όσον αφορά τουλάχιστον την οι-
κονομία, το άλλο μέγα πρόβλημα της
νήσου. Ούτε, όμως, στην οικονομία μπο-
ρεί να του βγει σε καλό, όσο κι αν τα
Μέσα και τα φερέφωνα δουλεύουν υπε-
ρωρίες. 

Ο κάθε πολίτης έχει φθάσει πια στα
όριά του. Όσο κι αν ωραιοποιούν τους
αριθμούς, ο μέσος Κύπριος πολίτης

γνωρίζει πολύ καλά πως έχει
ΤΕΡΑΣΤΙΟ οικονομικό πρόβλημα, χω-
ρίς πια να έχει οποιεσδήποτε ρεζέρβες,
όπως οικονομίες, κουμπαράδες, χωρά-
φια, σπίτια, ασφάλειες, κ.λπ. Όλα αυ-
τά έχουν εξαντληθεί για να κρατήσει
το βιοτικό επίπεδο ψηλά και το ψυγείο
γεμάτο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα,
διότι οι περισσότεροι ούτε τη δόση μας
δεν μπορούμε να πληρώνουμε, ούτε τα
φάρμακά μας, ούτε μπορούμε να έχου-
με την ασφάλεια μιας δουλειάς, μιας
σωστής ιατρικής περίθαλψης και μιας
κρατικής αρωγής. 

Ο Αναστασιάδης δεν ξέρει ακόμη
ποια θα είναι η αντίδραση του λαού
με την πρώτη εκποίηση, ούτε γνωρίζει
ώσπου ο Κυπραίος αποδέχεται να τον
ξεφτιλίζουν. Ώς τώρα μια χαρά τα πή-
γαιναν. Όλοι έλεγαν πως τα πρόβατα
οι Κυπραίοι θα ανεχθούν τα πάντα,
θα τους κουρέψουν ξανά, θα τα πά-
ρουν όλα αυτήν τη φορά, και πιθανόν
πάλι να μην αντιδράσουν. Θα τους ξε-
φτιλίζει το ΡΙΚ προβάλλοντας Τουρ-
κοκύπριους να πλάθουν αρχαία αγ-
γεία, λέγοντας ότι έτσι συνεχίζουν την
κυπριακή κουλτούρα και παράδοση.
Θα τους κλέβουν οι Τουρκοκύπριοι τα
τραγούδια τους και τους χορούς τους
και αυτοί πάλι τον χαβά τους. Πάλι
θα πάνε στον Αη-Γιώργη τον Εξορι-
νό, πάλι θα πάνε στη Σεβέρη για να
τους γαμήσει τη νοημοσύνη τους, πά-
λι θα πάνε στη Σαλαμίνα να δουν θέ-
ατρο. 

Όμως δεν είναι μόνο αυτό οι Κυ-
πραίοι. Παρότι το κλίμα είναι σαφέ-
στατα υπέρ μιας λύσης, άλλοι Κυπραίοι
συμπεριφέρονται σαν να έχουν άλλη
Λύση στο μυαλό τους, τη Λύση του Αυ-
ξεντίνου. Γι’ αυτό και στη Γιαλούσα κι
αλλού παν με τα κοτσιάνια στο χέρι
και παρενοχλούν τους «χρήστες», γι’
αυτό και στην Άσσια πάνε για να φτιά-
ξουν το κοιμητήριό τους και έρχονται
αντιμέτωποι με τον μύθο της ΔΔΟ. 

Οι Κυπραίοι ακόμη να μιλήσουν. Αν
ένας Αναστασιάδης καταφέρει να τους
φιμώσει, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας
μας. Δεν είναι νομοτελειακό ότι όλοι οι
λαοί θα επιβιώσουν. Αν είναι να εξα-
φανιστούμε διότι ο Αναστασιάδης εί-
ναι πιο έξυπνος από εμάς, ας εξαφα-
νιστούμε, τέτοιοι ρουφιάνοι δεν μπο-
ρούν να πολεμήσουν για τίποτε, λέ-
ει κι ο ποιητής...

Οι ρουφιάνοι

AΠO THN KYPIAKH 4 TOY OKTΩBPH KAI KAΘE ΔEYTEPH KYPIAKH,

ΔHΛAΔH ANA ΔEKAΠEΝΘHMEPON, ΣTO BIBΛIOΠΩΛEION ΓIAΛOYΣA

ΘA ΣAΣ ΠEPIMENOYME ΓIA TA KAΘIEPΩMENA ΠAZAPAKIA MAΣ

M E  Δ ΩP E A N  Π O T O  K A I  T Σ I M Π H M A T A  

από τις 9 το π ρωί μ έχρι  τ ις  2 .30 το μ εσημέρι  

KOΠIAΣTE KAI ΦEPTE KAI TOYΣ ΦIΛOYΣ ΣAΣ

Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A

K PA K T H Σ  Π E Λ AT ΩΝ : Σ A B B A K H Σ  K A I  E Λ Λ H  
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Άρχισαν τα όργανα στα κατεχόμενα! Οι
τ/κ αντέδρασαν σε επίσκεψη Ελληνο-
κυπρίων στο κοιμητήριο της  Άσσιας.
Περίεργο! Συνήθως είναι πολύ φιλόξε-
νοι με τους Ε/Κ που επισκέπτονται τις
ίδιες τους τις περιουσίες. Τώρα τι έγι-
νε; Τι άλλαξε; Μήπως αρχίζουν να πέ-
φτουν οι μάσκες και από κάτω φάνηκε
το μογγολικό πρόσωπο των τ/κ;  

Καμία αντίδραση από τον κοινοτάρ-
χη της Ελληνοκυπριακής πλευράς και
το ανανικό επιτελείο του. Μάλλον ακό-
μα δεν επανήλθε συναισθηματικά από
τις πολυδάπανες διακοπές του στις Σε-
ϋχέλλες. Που καιρός για να κριτικά-
ρουμε τα «αδέλφια» μας; Εδώ περπά-
τησαν χέρι- χέρι (σαν ερωτευμένοι) συ-
ναγερμικοί και τ/κ,  με μικροπράγματα
θα ασχολούμαστε τώρα.

Η κυβέρνηση μας δεν ασχολήθηκε ιδι-
αίτερα με το γεγονός της προκλητικής
συμπεριφοράς των εποίκων στα κατε-
χόμενα οι οποίοι παρά τις βόλτες του
κοινοτάρχη της ελληνοκυπριακής μπα-
νανίας και των ψευδό- τουρκοκυπρίων
νεότουρκων εξακολουθούν να αξιώνουν
μια λύση που θα φοριέται στα μέτρα
τους. 

Το πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ  και οι
προεδρικές συνιστώσες της λύσης πα-
ραμένουν αγκυλωμένοι στο προ- ανα-
νικό στάδιο πολιτικής αλητείας και ασυ-
δοσίας δημιουργώντας ένα προπαγαν-
διστικό κλίμα φιλοτουρκισμού που θα
ζήλευε ακόμα και η ηγεσία του ΑΚΕΛ
με πρωτεργάτη το γνωστό εντολοδόχο
των τουρκικών θέσεων Δημήτρη Χρι-
στόφια. 

Εξάλλου πια Χριστόφιας και Ανα-
στασιάδης εμφανίζονται μαζί στον κοι-
νό αγώνα τους για αφελληνισμό της με-
γαλονήσου και για προώθηση των διε-
θνιστικών σχεδίων τους για τη δημι-
ουργία ενός ομόσπονδου, πολιτικού τε-
ρατουργήματος, ενός εθνικού Ιανού του
οποίου το ελληνικό κεφάλι θα παραμέ-
νει τυφλωμένο και το τουρκικό θα
ανταλλάζει ερωτικές ματιές με την
Άγκυρα.  

Η αδιαλλαξία του Μουσταφά Ακιντζί
διαφάνηκε άμεσα μέσα από τις δηλώ-
σειςτου, όπου υποστήριξε την τραγε-

λαφική θέση ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν
έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται τις
περιουσίες τους έχοντας στα χέρια τους,
τους τίτλους ιδιοκτησίας. 

Μετά από αυτές τις δηλώσεις μια σο-
βαρή κυβέρνηση θα ζητούσε περαιτέρω
εξηγήσεις από το νεότουρκο ψευδό-
ηγέτη αλλά η κυβέρνηση των δοσίλο-
γων στην οποία υπάγεται η -βίαια επι-
βαλλόμενη - δημοκρατία μας εθελοτυ-
φλεί αφού πολλά στελέχη της δαπάνη-
σαν χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσουν
περιουσίες στα κατεχόμενα χωριά μας. 

Δυστυχώς για άλλη μια φορά γινόμα-
στε μάρτυρες της τουρκικής αδηφαγίας
και της σουλτανικής, πολιτικής νοοτρο-
πίας. Οι Τούρκοι αρνούνται να ανα-

πτύξουν ένα γόνιμο διάλογο  με τη δι-
κή μας πλευρά και επιδιώκουν μια λύ-
ση την οποία θα φέρουν στα μέτρα τους
προσπαθώντας να πάρουν όσα πιο πολ-
λά εδαφικά και πολιτικά πλεονεκτή-
ματα μπορούν καταπατώντας βασικά
άρθρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αναφορικά με το ζήτημα της ιδιοκτη-
σίας. 

Η δική μας πλευρά εξακολουθεί να
μην αντιδρά παραμένοντας σε μια βλα-
κώδη χειμερία νάρκη όπου πολιτικοί και
πολίτες οραματίζονται μιαν Κύπρο ενο-
ποιημένη με τις ορδές των βαρβάρων. 

Αναδημοσιευμένο από τον ιστότοπο
onlycy.com.

APXIΣAN TA OPΓANA
Του Αντρέα Πολυκάρπου

AΠO TIΣ 29 TOY ΣEΠTEMBPH και κάθε TPITH 
στο βιβλιοπωλείον Γιαλούσα θα παρουσιάζουμε 
ένα βιβλίο των εκδόσεων AIΓAION η ώρα 7.30. 

ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY l ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY 

Tα παρουσιαζόμενα βιβλία θα πωλούνται σε μειωμένες
τιμές και θα υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό σε χαμηλή
τιμή, ώστε ο κόσμος που θα παρευρεθεί να μπορέσει

να συνδυάσει την έξοδο του με το βραδινό του. 

AΘΘYMAΣTE 
τες παλιές ΠOYTANEΣ

H θκεια μας η ακελικιά.

H ξιμαρισμένη η αρμενού.

H μιξοπαρθένα η κεντρώα.

H λέρα η Λεμεσιανή.

Η ακομμάτιστη ορόσπα.
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Nα κι ενα εξαιρετικό κείμενο του Hρα-
κλή Oικονόμου από το ενδιαφέρον blog
MOYΣIKA ΠPOAΣTIA. Eκεί στην δι-
εύθυνση mousikaproastia.blogspot.com
μπορείτε κιόλας ν’ ακούσετε αυτά τα
10 «διαμάντια» της έντεχνης μας μου-
σικής.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΙΟ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

1. Το πράγμα άρχισε να βρωμάει από
νωρίς, αλλά αν προσπαθήσω να θυμηθώ
τότε σίγουρα η δυσωδία από τον κα-
ταλύτη της Πρωτοψάλτη μου έρχεται
πρώτη-πρώτη στο μυαλό. Στίχοι αλλού
για αλλού, λέξεις χωρίς νόημα απλώς
για να κάνουν ρίμα, και η χυδαιότητα
"ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι"
να μας δίνει μια ιδέα για την Ελλάδα
που ζήσαμε, και για το "εντεχνο" που
κλήθηκε να την νομιμοποιήσει.

2. Αυτή η νομιμοποίηση όμως απαι-
τούσε ένα πολύ σημαντικό συστατικό:
σοβαροφάνεια. Και το πιο γελοίο σύ-
μπτωμα αυτής της σοβαροφάνειας
υπήρξε η χρήση συμφωνικών ορχηστρών
για να ηχογραφούνται και να παίζονται
ζωντανά τραγούδια τόσο απλά μουσικά
που οτιδήποτε πάνω από μια κιθάρα
να φαντάζει υπερβολή για να παιχτούν.
Οι φορές που ένιωσα φρίκη με αυτή τη
συμφωνική μανιέρα υπήρξαν πολλές,
αλλά καμία δεν μπορεί να ξεπεράσει
αυτό που συνέβη εντός μου στο άκου-
σμα της είδησης ότι ο Πλιάτσικας θα
έπαιζε στο Ηρώδειο με την Συμφωνι-
κή της Πράγας. Τρεις ντουζίνες όργανα
για να πει εφτά φορές στη σειρά ο Στό-
κας "να σ' αφήσω, να σ' αφήσω, να σ'
αφήσω, να σ' αφήσω, να σ' αφήσω, να σ'
αφήσω, να σ' αφήσω" και το μικροα-
στέξ σε ονείρωξη να νομίζει ότι ακού-
ει ξανά την εισαγωγή από τη "Δυνα-
στεία" ή την "Τόλμη και Γοητεία"!

3. Όπως καταλαβαίνετε, η σήψη του
ελληνικού τραγουδιού - δηλαδή σήψη
των δημιουργών και της κοινωνίας εκ
της οποίας προήλθαν - έπρεπε κάπως
να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο συ-
μπτωματολογίας διότι αλλιώς θα πη-
γαίναμε για ανεξέλεγκτη χρεοκοπία -
και ως γνωστόν, η χρεοκοπία πρέπει
να είναι πάντα ελεγχόμενη. Έτσι γεμί-
σαμε ... guess what ... ελάτε ... το ξέ-
ρω ότι το έχεις ... ευκολάκι ... ΟΚ θα το
πάρει το ποτάμι. Γεμίσαμε επανεκτε-
λέσεις! Κάποιες ενδιαφέρουσες μουσι-
κά, κάποιες όχι, και κάποιες απλώς
φρικιαστικές. Όπως π.χ. το να παίρ-
νεις την Μπόσα Νόβα του Φοίβου και
να την κάνεις διαφήμιση της Τράπεζας
Πειραιώς ή της Αμίτα (θα έβαζα το χέ-
ρι μου στη φωτιά ότι ο σκηνοθέτης εί-
ναι ο ίδιος), μες στην καλή χαρά, μέσα
στην απώλεια του νοήματος, μέσα στον
total αυτισμό δηλαδή. Η συνταγή της
επιτυχίας απλή: χαζοχαρουμενιά να εί-
ναι, κι ό,τι να 'ναι.

4. Το γκράντε σωσίβιο βεβαίως ακού-
ει στο όνομα Τσιτσάνης. Και για να κά-
νουν διεθνή καριέρα οι Ιμάμ Μπαϊλντί,

έπρεπε εγώ να κάψω με το ζόρι και το
τελευταίο κύτταρο του εγκεφάλου μου.
Πόσο να χοροπηδήσεις πια που το "κο-
ρίτσι ξένο σαν ίσκιος πλανιέται μονάχο
στη γη"; Πόσο τραλαλά να πεις και να
νοιώσεις;

5. Στην ανάγκη, πιάνουμε και τα νη-
σιώτικα. Με ολίγη κοινωνική ευαισθη-
σία, την ειλικρίνεια της οποίας διόλου
δεν αμφισβητώ, κάνεις το τραγουδάκι
τυροσούζα, τιραμόλα, το τραβάς από
'δω, το τραβάς από εκεί, μπας και βγει
κάτι. Και φυσικά κάτι βγαίνει, κάτι αρ-
κούντως εμπορικό - ικαριώτικο είναι
αυτό, διάολε - και μετά πιάνουν δου-
λειά οι ...ανεξάρτητοι παραγωγοί και
το ακούς όπου σταθείς κι όπου βρεθείς.
Και αυτό λέγεται μετά έμπνευση και
δημιουργία και άποψη, και τα χάπια
μου κι ένα ταξί να φύγω.

6. Κι όταν λες ότι έχεις πιάσει πάτο
και δεν μπορεί, κάπου θα έχει τέρμα
το βαρέλι, θυμάσαι ότι έχει καιρό να
κάνει σουξέ η Τσαλιγοπούλου κι ότι
πρέπει να τσακιστούν τα κόκαλα σε
κάνα-δυο ρεμπέτικα ακόμα. Πάθη - λά-
θη, λάθη - πάθη, τα ξέρετε, μην σας τα
λέω. Και μουσική καινούργια, βεβαίως
βεβαίως! Δεν με πιστεύετε; Η εταιρεία
αναφέρει: "Η ιδέα της φράσης "Τράβα
ρε μάγκα και αλάνι, τράβα για το Πα-
σαλιμάνι" και της μελωδίας στο ρεφρέν
είναι βασισμένη στο τραγούδι του Κώ-
στα Σκαρβέλη (Τράβα ρε μάγκα και
αλάνι)". Προσέξτε, η ιδέα της φράσης,
όχι η ίδια η φράση, και η ιδέα της με-
λωδίας, όχι η ίδια η μελωδία. Λοιπόν, εί-

ναι ιδέα μου, ή μήπως πράγματι η
εμποροπανήγυρις με κοροϊδεύει; Ή ιδέα
της ιδέας μου, έστω;

7. Όπως πρώτη η Πριγκηπέσα δίδαξε
(υπομονή, θα πάμε και εκεί), όσο πιο
μονότονο και αδιάφορο μουσικά είναι
ένα τραγούδι, τόσο πιο επιτυχημένο γί-
νεται. Βάζεις νταούλια και λαούτα, τα
αφήνεις να παίζουν το ίδιο πράγμα
ογδόντα φορές, και είσαι κύριος. Το κοι-
νό, το ξέρεις από πριν, ότι μόλις ακού-
σει τη γνώριμη μονοτονία θα αντιδράσει
παβλωφικά και θα αρχίσει να ουρλιά-
ζει από χαρά. Το μυστικό είναι το επα-
ναλαμβανόμενο ντρίγκι-ντρίγκι, μαζί με
αμπελοφιλοσοφία του στυλ "το καλο-
καίρι έχει ζέστη" ή "όταν τρέχω ιδρώνω".
Πάμε να σας το δείξω: "Μια ξενιτιά,
ντρουν, ντραγκα ντρουν, ντραγκα ντρουν,
ντραγκα ντρίγκα ντρουν, η ζωή χωρίς
εσένα, ντρουν, ντραγκα ντρουν, ντραγκα
ντρουν, ντραγκα ντρίγκα ντρουν, κι απ'
τη καρδιά, ντρουν, ντραγκα ντρουν,
ντραγκα ντρουν, ντραγκα ντρίγκα
ντρουν, δεν γλιτώνεις μ' ένα ψέμμα,
ντρουν, ντραγκα ντρουν, ντραγκα ντρουν,
ντραγκα ντρίγκα ντρουν". Γκέγκε;

8. Ο λαϊκισμός των απλών ανθρώπων
- δεν φταίνε σε τίποτα, άλλοι τους τρά-
βαγαν στο βίντεο - δεν φτάνει για να
κλείσουμε τα αυτάκια μας σ' αυτήν την
τετριμμένη μελωδία και το μανατζερί-
στικο μήνυμα για τη δύναμή σου και
και τη φωνή σου και την επιμονή σου
και ξανά μανά τη δύναμή σου και άντε
πάλι την επιμονή σου, με ολίγον από
διαφήμιση ΕΟΤ και θάλασσα και φως

και ό,τι να 'ναι. Με μια λέξη, μάρκε-
τινγκ με νότες, κι ο καταναλωτής ειλι-
κρινώς ενθουσιασμένος.

9. Εντάξει, εδώ μιλάμε για φρίκη
proper, εικονογραφημένη και ηχογρα-
φημένη, για το "δεν περιγράφω άλλο"
του ελληνικού τραγουδιού. Δυστυχώς
δεν παίζει Τιτανικός και έτσι το καρα-
βάκι συνεχίζει το ταξίδι του σε όλο το
τραγούδι - μια ξέρα ή μια μετατόπιση
φορτίου θα ήτο βεβαίως μια κάποια λύ-
τρωσις. Ευτυχώς, στο τέλος η παρακί-
νηση "βούτα άνθρωπέ μου μπας και τε-
λειώσει το τραγούδι" βρίσκει, ύστερα
από τρία λεπτά και πενήντα δευτερό-
λεπτα, την ευτυχή της πλήρωση.

10. Για το τέλος, σας βρήκα την πιο τί-
μια, αληθινή και συμπαθητική - το εν-
νοώ 100% - στιγμή φρίκης μου: όταν
άκουσα την Πριγκηπέσσα (αυτό το
πράγμα που καβούρντισε τόσα χρόνια
τον εγκέφαλο ενός ολόκληρου έθνους)
από τη Χαρά Βέρρα. Είναι φυσικά φρί-
κη η εκτέλεση, αλλά ανταποκρίνεται
απολύτως στη φρίκη του ορίτζιναλ δη-
μιουργήματος, του ύμνου της Ελλαδά-
ρας της καλοπέρασης και της σήψης
που έψαχνε τρόπο να τραγουδήσει με
ευπρέπεια τις μεζονέτες και τα SUV
της. Και τον βρήκε! Ήρθε το "έντεχνο"
και της έδωσε συγχωροχάρτι τούτης της
Ελλαδάρας, νομιμοποίησε την εσώτερη
διαφθορά μέσα απ' τον ναρκισσισμό
του "απίθανος ο κόσμος κι ο χαρακτή-
ρας μας", και δεν μπορείς να πεις και
τίποτα γιατί σου λέει ο άνθρωπος "άλ-
λα θέλω κι άλλα κάνω". Σαν τον μπα-
μπά Παπανδρέου ένα πράγμα, που ήθε-
λε έξω από το ΝΑΤΟ αλλά τελικά έμει-
νε εντός, ή σαν τον Τσίπρα που ήθελε να
σκίσει τα μνημόνια αλλά τελικά μας τα
έδωσε να τα φάμε για καλή χώνεψη. Ή
απλά, σαν το "έντεχνο", που όλο κάτι
ανώτερο και πολύ προχωρημένο ήθελε
να πει και να επικαλεστεί, και εν τέλει
όλο στα κλαρίνα κατέληγε.

Μ' αυτά και μ' αυτά, εγώ απλώς έκλει-
σα το μαγαζί, αποχαιρέτησα το τραγου-
δάκι μας, βρήκα άλλες ασχολίες, πιο τα-
πεινές, κάνα μπανάκι στη θάλασσα, κάνα
φιλικό του Παναθηναϊκού, τέτοια πράγ-
ματα. Περιμένω πάντα, φυσικά, 2-3 φορές
τον χρόνο να ακούσω τι νέο έχει να μου
πει ένας Δεληβοριάς ή ένας Μαραμής, αλ-
λά ως εκεί. Και περνάω τον μουσικό μου
χρόνο κοιτώντας προς τα πίσω - ως προς
τον χρόνο - και προς τα έξω - ως προς
τον χώρο -, έκοψα και το ραδιόφωνο - πό-
σο σουίνγκ Τσιτσάνη να αντέξει κανείς
από τον Μελωδία πια... - και εν τέλει σαν
τον τοξικο-εξαρτημένο που βρήκε την
υγειά του μπορώ να φωνάξω σε Πριγκη-
πέσσες και Λόλες και λοιπές ηρωίδες του
τραγουδιού που κάποτε αγάπησα και πλέ-
ον δεν αναγνωρίζω ότι με λένε Ηρακλή
και είμαι καλά, και δεν χάνω ούτε γι'
αστείο τον χρόνο μου να σας ακούω πια.
Κάνει και ρίμα! Δοκιμάστε το κι εσείς,
σας το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Hρ. Oικονόμου

AΠO THN Iη TOY OKTΩBPH και κάθε Πέμπτη 

στο βιβλιοπωλείον Γιαλούσα 
θα γίνεται μια συζήτηση ή διάλεξη

με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό μας 

και την τρεχουσα πολιτική κατάσταση του Έθνους. 

H εκδήλωση θ’ αρχίζει στις 7.30μ.μ. και μετά το τέλος

οι θαμώνες μπορούν να μείνουν για καφέ ή κανένα ποτό. 

Tο θέμα της πρώτης διάλεξης θ’ ανακοινωθεί σύντομα 

Σ Y Z H T H Σ H  –  Δ I A Λ E Ξ H  

MOYΣIKA ΠPOAΣTIA



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Pε Σαββάκη, 

τι σημαίνει εκλιπούσα;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο νέος κυπριακός 

ονειροκρίτης

KYKΛOΦOPEI ΣYNTOMA 

Νομίζω, κόρη Έλλη,
ότι σημαίνει πως 

εννά κορτώσουμεν
νούρον!

Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε  Σ Τ Ο  9 9 5 4 1 2 2 1

Όποιος πιάει 
την πιτόμουγια, 

κερδίζει ένα 
εκμέκ κατεΐφι.

Νομίζω 
εκαππάκωσά την!


