
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΗΣΑΚΕΛ

Αβέρωφ Νεοφύτου: Κοίταξε, Άντρο μου, προς το παρόν μεν με γράψεις στο ΑΚΕΛ.
Άντρος Κυπριανού: Όπως θέλεις, ας μείνουμε τζι οι θκυό στο ΔΗΣΑΚΕΛ τζιαι βλέπουμεν.

YENI POLITIS

Ιδού, λοιπόν, το πρωτοσέλιδο του POLITIS, τη 
Δευτέρα, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στην 
Τουρκία. Ο φιλοερτοανισμός τού ΓΕΝΙ ΠΟΛΙΤΗ 
είναι γνωστός από παλιά, το ότι όμως θα έφταναν σε 
σημείο να γίνονται όργανο του Ερτογάν, μόνο εμείς 
το περιμέναμε. 
Το περίμενα διότι είναι η φυσιολογική εξέλιξη της 

ύπαρξής τους. Αν δεν υποστηρίξουν τον Ερτογάν 
ως τον καλό και δημοκράτη Τούρκο, που μάλιστα 
αγαπά την Κύπρο, τότε πώς θα δικαιολογήσουν την 
ταπεινωτική ήττα τους το 2004, πώς θα υποστηρί-
ξουν τη συνεχιζόμενη εμμονή τους να θέλουν να κα-
ταλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία για μια αμφι-
βόλου διάρκειας ΔΔΟ; Αυτό που δείχνει ότι τελικά 
ο ΓΕΝΙ ΠΟΛΙΤΗΣ είναι κώλος και βρακί με τον 
Ερτογάν δεν είναι ο τίτλος της εφημερίδας, αλλά η 
φράση λίγο πιο πάνω από τον τίτλο που αναφέρεται 

στην αυτονομία της κυβέρνησης ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΒΑ-
ΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ. Δηλαδή ο Ερτογάν 
δεν είναι εθνικιστής, δεν είναι σωβινιστής -και αφού 
δεν είναι αυτά, τότε τι είναι; Προφανώς δημοκράτης 
και προοδευτικός και σοσιαλιστής και φιλέλληνας, 
όπως ακριβώς –μαλάκες- ήταν ο Ετζεβίτ. 
Μέχρι τώρα αντιστεκόμουν στα εύλογα σχόλια 

πολλών ανθρώπων, που έλεγαν πως οι συντάκτες και 
οι ιδιοκτήτες του ΠΟΛΙΤΗ τα έπαιρναν από διάφο-
ρα ξένα κέντρα εξουσίας. Δεν ήθελα να πιστέψω πως 
ένας χώρκατος χωριανός μου και διάφοροι πρώην 
φίλοι μου είναι δυνατόν να έχουν φτάσει σε τέτοια 
παρακμή. Μέχρι τώρα προσπαθούσα να πείσω διά-
φορους πως ό,τι έκαναν το έκαναν από βλακεία. Σή-
μερα δυσκολεύομαι μετά από αυτό το πρωτοσέλιδο 
να πιστέψω στην εκδοχή της βλακείας. 

B.Φ 

Αγαπητοί αναγνώστες, οι ΟΝΑΓΡΟΙ του Νοεμ-
βρίου θα είναι όλοι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ή μάλλον 
σχεδόν φωτογραφικοί, διότι η φωτοσυνθέτρια και 
σελιδώτριά μας αποφάσισε να πάει ξανά διακοπές 
σε χώρες εξωτικές και να μας αφήσει στα κρύα τα 
νερά της Χώρας. Συγχωρέστε μας και κάντε κουρά-
γιο. Θα προσπαθήσουμε, έστω και με αυτούς τους 
ολιγοσέλιδους πικτοριάλ ΟΝΑΓΡΟΥΣ, να σας 
κρατήσουμε συντροφιά. Αν μη τι άλλο να ενημε-
ρώνεστε για τις εκδηλώσεις μας και για άλλα που 
συμβαίνουν στον τόπο μας και μπορούν να απο-
τυπωθούν σε μια φωτογραφία ή ένα σκίτσο. Από 
τον Δεκέμβριο θα είμαστε πάλι μαζί με κανονική 
αρθρογραφία, σχόλια, κ.ο.κ. Αν κάποιοι από εσάς 
γνωρίζουν την τέχνη της έκδοσης εφημερίδας και 
μπορούν να μας βοηθήσουν, παρακαλούνται όπως 
επικοινωνήσουν μαζί μας. 
Κουράγιο!

Ο εκδότης του ΟΝΑΓΡΟΥ

Εκδοτικό Σημείωμα
ΟΝΑΓΡΟΣ Νοεμβρίου

ΓΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΜΗΝΟΣ

DAKIZ HAJIDIMITRIOU
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ΠΙΕΡΗΣ ΑΡΦΑ

Είναι μερικές προσωπικότητες της κυπριακής μας Κύπρου 
που άμα τις δείτε να χώνουν τη μούρη τους κάπου, σημαί-
νει πως κάτι τρέχει, κάποια χρήματα παίζονται ή κάποια 
θέση διεκδικούν. Τέτοιες προσωπικότητες είναι ο Πιερής, 
ο Γεωργής και πολλοί άλλοι. Ο Πιερής, αφού δεν μπορεί 
να αντεπεξέλθει πια ούτε σαν πανεπιστημιακός, αφού τον 
εγκατέλειψαν και οι πιο πιστοί αυλικοί του, το έριξε στο 
θέατρο για να ενισχύει το ίματζ του και να ξοδεύει τα χρή-
ματα των φορολογουμένων. Αν το θέατρό του ήταν της 
προκοπής, θα λέγαμε χαλάλι του και τα χρήματα, χαλάλι 
του και οι δημόσιες σχέσεις του. Έλα όμως που το θέατρό 
του είναι για κλάματα. Έχουμε δει μαθητικές παραστάσεις 
πολύ καλύτερες από αυτές του Πιερή. Τώρα ο Πιερής, απ’ 
ό,τι ακούμε, ανακάλυψε και τη Βουλγαρία και θα δώσει κι 
εκεί τα φώτα του. 
Παρεμπιπτόντως, τι γίνεται με τον Μαχαιρά; Έχει τε-

λειώσει ο Πιερής; Πόσα χρήματα χρειάζεται ακόμη για 
να τελειώσει; Να του τα δώσουμε να τελειώνει επιτέλους 
αυτό το εικοσάχρονο έργο των έργων. Η Βουλή τι λέει γι’ 
αυτό το έργο ζωής και θανάτου του Πιερή;
Ο άλλος, ο Γεωργής, θα τον θυμάστε, ήθελε να γίνει 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου και δεν τα κατάφερε και φυ-
σικά αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Τώρα η Βουλή τον έχει 
ως ομιλητή σε συνέδριο για τον πολιτισμό. Δεν θα εξετά-
σουμε τώρα τι γυρεύουν οι πλέον ακατάλληλοι, οι βουλευ-
τές, στα χωράφια του πολιτισμού. Αυτό θα το εξετάσουμε 
άλλη φορά. Ο Γεωργής, όμως, κλάψε κλάψε, προφανώς 
θα έχει βάλει το χέρι του και σ’ αυτό το συνέδριο. Ο άν-
θρωπος θέλει να γίνει υπουργός Παιδείας χωρίς να ενσω-
ματωθεί στον ΔΗΣΥ, οπότε είναι αναγκαία η έξωθεν καλή 
μαρτυρία των απολίτιστων βουλευτών μας.
Πάντως, η εφ. Όναγρος εύχεται και στους δύο καλή επι-

τυχία.

ΠIEPHΣ BHTA
Ανοικτή επιστολή προς Κούλλην Χαραλαμπίδην 

Pε Xαραλαμπίδη άηκε ολάν την προσπάθειαν σου να πιά-
εις το βραβείο Nόμπελ τζιαι γράψε κανένα ποίημαν της 

προκοπής, να το παρουσιάσουμεν στον κόσμο της Kύ-
πρου να το χαρούν οι Κυπραίοι. Eν σου αξίζει το Nό-
μπελ, κατάλαβε το. Aξίζει όμως στον Πιερή. Ξέρεις οτι η 
συλλοή του ΠEPI  ΠOΛEΩN επαρουσιάστηκεν σε 160 
πόλεις του κόσμου; Eσύ με τζιείντην Φαμακούσταν σου 
(μια πόλη μόνον) εν εξορτώθηκες να την παρουσιάσεις σε 
καμμιάν άλλην χώραν του κόσμου. Mεν μου πεις οτι εγί-
νηκεν τζιαι θέατρο, διότι ξέρω το. Είδα την παράσταση 
σου στο Θέατρο ENA τζιαι έφριξα. Ξέρεις οτι τα θέατρα 
του Πιερή επαίκτηκαν σε δεκάδες χώρες, τζιαι στα ελλη-
νικά τζιαι σε ξένες γλώσσες. Ως τζιαι στην Bουλαγαρίαν 
επήεν. O Πιερής εν ο Σέξπηαρ. Είπεν το εξάλλου σε συ-
νέντευξη του, τζια συ?? κάτι μεταξύ του Mολένσκι τζιαι 
του ποιητάρη Pοΐτη. Bάλε στόπερ στην απόπειρα σου να 
πιάεις το Nόμπελ τζιαι κάμε πιο τζιει να το πιάει ο Πιερής 
που του αξίζει. Άσε που αν το πιάεις εσούνι, εννά έχουμεν 
πρόβλημαν άμαν εννά πάεις να το πιάεις. Eσού εννά πάεις 
Σουηδία τζιαι εννά φήκεις τες Σουηδέζες αγάμητες, διότι 
ως γνωστόν εν είσαι πολλά του γαμησιού. Ενώ ο Πιερής 
εγάμησεν σε ούλλες τες ηπείρους, εκτός Αφρικής απ’ ότι 
μου είπεν ένας πρώην αυλικός, τζιαι ακόμα αρέσκει του το 
πουττίν, ενώ σούνι νεκατσιάς το. Kάμε ρε Kούλλη πάνταν 
να περάσει ο Πιερής τζιαι εν θα μείνει πάνω του. Bάλλω 
στοίσιμαν πως αμέσως εννά σε κάμει καθηγητήν του πανε-
πιστημίου Kύπρου. 

ΠΙΕΡΗΣ * ΠΙΕΡΗΣ * ΠΙΕΡΗΣ

ΠIEPHΣ Γαμά 

Aν ο Πιέρης γαμούσε έστω και μια κοπέλλα σε κάθε 
πόλη που έχει παρουσίαση την ποιητικήν συλλογή 
του αιώνα, την ΠEPI ΠOΛEΩN, τότε ο βίλλος του 
είσιεν να γεμόσει κάλλους. Mου το είπε αυτό ένας 
αυλικός του, για να αποδείξει πως ο Κυπραίος ΣΕΞ-
πηαρ ξέρει να συνδιάζει το εθνικό με το ερωτικό, σε 
αντίθεση με τον  Εγγλέζο Σέξπηαρ, που ήταν αμφι-
σεξουαλικός.

ΠIEPHΣ ΔEPTA
Eίναι κρίμα να πεθάνουμεν τζια να μεν δούμεν τον 
Mασιαιράν του Πιερή τζιαι τον Bασίλη Mιχαηλίδην 
του. Pε Πιερή, κάμνε γλήορα ρε κουμπάρε, διότι 
είμαστεν μιας ηλικίας. Πόσον τζιαρόν εννά αντέξου-
μεν νομίζεις; Aν φυσικά έμεινες που ριάλια τζιαι γι’ 
αυτόν εν τελειώνεις, τότε γαμώ μας, πε μας το να 
πάμεν έξω που την Bουλήν να διαμαρτυρηθούμεν 
πέρκιμου τζιαι δώκουν σου τζιαι άλλα ριάλια για να 
φάεις να σπάσεις τζιαι να τελειώσεις το έργο σου. 

Eίες νηστιτζιήν αρκούαν να χορέφκει; 
Kαλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει 

τες ευθύνες του. Τον άθρωπον, έναν Σέξπηαρ έφκα-
λεν τούτος ο τόπος, ας μεν τον ταλαιπωρούμεν. Pε 
Aναστασιάδη, put money in his purse, τζαι που ξέ-
ρεις, του γρόνου μπορεί ν’ ανεβάσει στην Φαμακού-
σταν τον Oθέλλον με τον ίδιο να παίζει τον Iάγον, 
τζιαι σούνι μαζίν με τον Aκκιντζί να του πισκαλιάτε.
Eυχαριστούμεν τον Kούλλη Χαραλαμπίδη για τα 
δύο τετράστιχα που μας έστειλεν για τον Σέξπηαρ 
μας. 

ΩΔH ΣTON BOPΔO *

Ήταν στρινιάρης τζ’ όμορφος 
είσιεν τες χάρες ούλλες.
Έτρωεν ριάλια του λαού 
μα έτρωεν τζιαι πούλλες.

Μες το ναν σιέριν ποίημαν 
στο άλλον το πουλλίν του 
Τον κόσμον ούλλον είδεν τον
τζιείνος τζαι το καυλίν του. 

* Σημείωση εκδότη: Eίμαι σίγουρος πως η λέξη 
BOPΔO γράφτηκε καταλάθος και ο κύριος Xα-
ραλαμπίδης έγραψε BAPΔO, αλλά ο δαίμον του 
υπολιστή αλλοίωσε την λέξη και ίσως έχουμε μπερ-
δέματα. Aπολογούμαστε αν ο BOPΔOΣ έχει προ-
καλέσει στενοχώρια στον Bάρδο η οποιονδήποτε 
άλλο αυλικό του.
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ΞΥΔΑΚΗΣ - ΦΙΛΗΣ

Ξυδάκης: Ρε Φίλη, όταν θα πάμε στην Κύπρο όχι να πεις καμιά μαλακία 
ότι το ’74 δεν έγινε εισβολή.
Φίλης: Θα πω και για τις δύο εισβολές, των Τούρκων και των Ελλήνων.        

Γαμώ τη ράτσα σου!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας δεν σέβεται τον εθνικό του ύμνο και δεν 
στέκεται προσοχή όταν η μπάντα τον παιανίζει, τότε κάτι δεν πάει καλά 
στην χώρα των Ελλήνων. Φαντάσου δηλαδή τι θα γίνει αύριο που θα πάει 
στην Τουρκία. Αν κάποιοι συνεργάτες του δεν τον πιάσουν απ’ τ’ αυτί και 
κάνει τα ίδια στην Άγκυρα, οι Τούρκοι μπορεί να του κάνουν παρατήρη-
ση και τότε με το δίκαιό τους να του ζητήσουν να δώσει το μισό Αιγαίον 
στους Τούρκους και την υπόλοιπη Ελλάδα να την θέσουν υπό καθεστώς 
προτεκτοράτου της Μεγάλης Τουρκίας 
Aν ο Τσίπρας στέκεται έτσι από αριστερή μαγκιά, ας το έλεγε πριν τις 

εκλογές ότι θέλει να καταργήσει τον εθνικό ύμνο, να δούμε εάν έμπαινε ο 
ίδιος στην Βουλή.  
Δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός αυτό. O Tσίπρας, όπως και οι 

πλείστοι συνεργάτες του, ΔΕΝ είναι Έλληνες, αλλά σκατάες καλαμαράες. 
Αυτό το είδος των πρώην Ελλήνων που τόσο ταλαιπώρησαν τους ελλη-
νικούς πληθυσμούς του ιστορικού μας χώρου. Oι αφελέστατοι, νομίζουν 
πως επειδή κατέχουν ελληνικά διαβατήρια, είναι Έλληνες. Δεν γνωρίζουν 
ότι αυτός ο τίτλος δίδεται σε αυτούς που χύνουν αίμα και ιδρώτα για τον 
λαό και την χώρα και όχι χαλασμένο σπέρμα.
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