
Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Που να δεις ακόμη 

που θα μας πονάει και 
ο κώλος μας σαν επιστρέ-

ψουν από την Γενεύη!

Ρε Μένιο, 
έφα μιαν σιοκολάτα 
Ελβετίας τζιαι πονεί 

με το δόντι μου!
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Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά 
που έχουν σκεπή το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα.

Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές.
Μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν και που τις προσκυνούμε.

Ήχος στεκάμενος, κούφιος, ίδιος με τη μοναξιά μας, 
ίδιος με την αγάπη μας, ίδιος με τα σώματά μας. 

Μας φαίνεται παράξενο που κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε 
τα σπίτια, τα καλύβια και τις στάνες μας.

Και οι γάμοι μας, τα δροσερά στεφάνια και τα δάχτυλα, 
γίνουνται αινίγματα ανεξήγητα για την ψυχή μας.
Πώς γεννήθηκαν, πώς δυναμώσανε τα παιδιά μας;

Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές.
Μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν και που τις προσκυνούμε.

Ο τόπος μας είναι κλειστός. Τον κλείνουν 
οι δυο μαύρες Συμπληγάδες. Στα λιμάνια 

την Κυριακή σαν κατεβούμε ν' ανασάνουμε,  
βλέπουμε να φωτίζουνται στο ηλιόγερμα 

σπασμένα ξύλα, από ταξίδια που δεν τέλειωσαν 
σώματα που δεν ξέρουν πια πώς ν' αγαπήσουν.

Κάθε φορά που με σφίγγει η θλίψη και με συντρίβει η βλακεία και η ανευ-
θυνότητα των ηγετών μας, καταφεύγω σ’ αυτό το ποίημα του Σεφέρη που
τόσο ωραία μελοποίησε ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος έμεινε κάπως στην
αφάνεια διότι έζησε ανάμεσα στους ογκόλιθους Θεοδωράκη και Χατζηδάκι.
Όμως, η μελοποίηση του Σεφέρη θα τον έχει πάντα πολύ ψηλά ως έναν από
τους πιο πετυχημένους στίχους που μελοποιήθηκαν ποτέ.

Τώρα που νιώθω το έδαφος κάτω από τα πόδια μας να σείεται, να τρέμει,

έτοιμο να καταρρεύσει και μαζί του ο κόσμος και ο τόπος μας όλος, βάζω
ξανά και ξανά τον δίσκο και ακούω αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ανασάνω και
μέσα από τα θολά μάτια μου, βλέπω τη ζωή μου όλη μέσα σε λίγα δευτερό-
λεπτα. Πότε διακρίνω το χαμόγελο του πατέρα μου στη Γιαλούσα πότε τον Αυ-
γουστή και τους δυο άλλους να βγαίνουν από το κρησφύγετο του Αυξεντίου
και πότε τον Σολάκη Σολωμού να πέφτει από τον ιστό και να είναι ακόμη
ζωντανός. Ακούω τον δίσκο ανίκανος να τραγουδήσω εγώ ο ίδιος. Με κλείνουν
οι δυο μαύρες συμπληγάδες. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι μαύρες συμπληγάδες
του Σεφέρη, ξέρω όμως τις δικές μου. Ξέρω πως Ευρώπη και Τουρκία μας έχουν
γονατίσει. Ξέρω πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση βλάπτουν εξίσου τον Ελλη-
νισμό, ξέρω κιόλας πως θα πεθάνω χωρίς να είμαι ελεύθερος πολίτης. Ξέρω
πως αν καταφέρουν και λύσουν το Κυπριακό, δεν θα είναι καλό το τέλος μου.
Κάποιος διεθνής μπόγιας θα με μαζέψει σαν το αδέσποτο σκυλί, όχι για να πάω
στο κομπάουντ αλλά στον άλλο κόσμο. Αυτή είναι η μοίρα μου και η δικιά σας.
Όλους εμάς τους εραστές της Ελευθερίας -και είμαστε πολλοί- σαν τα άγρια
σκυλιά θα μας συμπεριφερθούν. Αν λύσουν το Κυπριακό εμάς θα μας λιώ-
σουν. Δεν πειράζει.

Εύλογα θα ρωτήσει κανείς τι σχέση έχει ο Σεφέρης και ένα μελοποιημένο ποί-
ημα του με το Κυπριακό. Ούτε εγώ ξέρω ακριβώς, ξέρω όμως πως ο Σεφέρης,
παρ’ ότι δεν είναι ο αγαπημένος μου ποιητής, είναι ο πιο οξυδερκής ποιητής.
Αφού κατάλαβε τον τόπο μας καλά, ας ελπίσουμε να έχει δίκαιο και σε κάτι
άλλο, πως σ’ αυτόν τον τόπο λειτουργεί ακόμη το ΘΑΥΜΑ. Ως Έλλην ορθόδοξος
πιστεύω στα θαύματα. Αγία Μαρίνα, κάνε το θαύμα σου, Αρχάγγελέ μου Μι-
χαήλ κούνησε τα φτερά σου, Άη Θέρισσε μου και Άη Ντρικά μου και Άη Φω-
τού μου και Άη Γιώρκη μου και Άη Γιάννη μου ρίξτε φωτιά να κοπεί το χέρι
εκείνου που θα μας παραδώσει στους Τούρκους. Εμείς θα κάνουμε τα υπό-
λοιπα στους δρόμους της Λευκωσίας. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει
όταν θα υποστηρίζουμε την αξιοπρέπειά μας. Ούτε το κράτος ούτε οι ορδές
του οργανωμένου ΔΗΣΑΚΕΛ ούτε οι ΜΚΟ των λευκών θα μπορούν να ανα-
κόψουν την μαύρη οργή μας. Αυτή τη φορά, κύριοι ομοσπονδιακοί, θα έχετε
κι εσείς ΚΟΣΤΟΣ. Φτηνά τη γλυτώσατε το 2004. Η ευθύνη για τυχόν αιματηρά
επεισόδια θα είναι αποκλειστικά δική σας.

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

Ο βοσκός του Μαχαιρά 
εθεάθην στην Ελβετία. 

Αποκλειστική φωτογραφία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

Η αίγια η κότσιηνη
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Η Στέλλα Ευαγγελίδου κατέρχε-

ται ως υποψήφια Δημοτική Σύμ-

βουλος (Αριστίνδην) με το Κίνη-

μα Οικολόγων – Συνεργασία Πο-

λιτών. 

Είναι αρχιτέκτονας, με χρόνια

εμπλοκή στα κοινά με άρθρα

στον τύπο, παρουσιάσεις και δια-

λέξεις. 

Οι θέσεις της, συνοπτικά: 
l Μακροχρόνιος πολεοδομικός

σχεδιασμός για την πόλη κι όχι

μεμονωμένες, σπασμωδικές λύ-

σεις που προκύπτουν αναλόγως

των συγκυριών.

l Επίλυση του κυκλοφοριακού

προβλήματος με επαρκείς χώ-

ρους στάθμευσης στο αστικό κέ-

ντρο.

l Μείωση των κέντρων αναψυ-

χής στην εντός των τειχών και

ιδιαίτερα στους πεζοδρόμους

Λήδρας - Ονασαγόρου.

l Υποδομές και υπηρεσίες για τις

παραμελημένες ακριτικές περιο-

χές.

l Αυστηρή πολιτική για την ηχο-

ρύπανση, φωτορύπανση και

σκουπίδια.

l Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

του δημόσιου χώρου. Περισσότε-

ρες πλατείες και πάρκα.

l Αναβίωση των δημοτικών αγο-

ρών της πόλης, κλειστών και

υπαιθρίων.

l Διατήρηση της ταυτότητας της

πόλης με έμφαση στην ποιότητα

κι όχι στα έργα βιτρίνας.

l Καλύτερη Λειτουργία του διοι-

κητικού συστήματος  με μείωση

της γραφειοκρατίας που ταλαι-

πωρεί τον πολίτη. 

l Πάταξη της διαφθοράς μέσω

διαφάνειας και ηλεκτρονικής δη-

μοσιοποίησης των δραστηριοτή-

των του δήμου (προκηρύξεις έρ-

γων, προσφορές, εκθέσεων αξιο-

λόγησης, οικονομικής δραστη-

ριότητας κ.ά.)

l Δημοκρατική εμπλοκή των πο-

λιτών σε ότι τους αφορά με συμ-

μετοχή σε ουσιαστικές διαβου-

λεύσεις και μέσω ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης.

l Έμφαση στην ποιότητα ζωής

των χρηστών της πόλης ως οδη-

γό για την επίλυση των προβλη-

μάτων.

Γιώργος Κασκάνης
του Πολίτη

Kώστας Κωνσταντίνου
του Πολίτη

Γιώργος Φράγκος
της Ένωσης Συντακτών

Eλίτα Μιχαηλίδου
του ΜΠΑΫΡΙΚ

Νίκος Χριστοδουλίδης
του Αναστασιάδη

Άιντε, Άιντα, την πούτσησες
κι εσύ αγάμητος θα μείνεις.

Έχει γαμήσει τις μισές ευ-
ρωπαίες, τώρα θέλει και τις

κυπραίες. Μα εν στραβή; Μόνο ένας πούστης στην ψυ-
χή, θα έκαμνε έτσι εκπομπή.

Aπό τα κάστρα στα άστρα. Του Γενί Πολίτη

Nούλαντ

ΤΟΠ 5 ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ (που πελλοδείχνουν τζιόλας) ΤΟΥ 2016

Δημήτρης Δημητρίου Αβέρωφ Νεοφύτου Δημήτρης Χριστόφιας  Αλέκος Mαρκίδης Γιάννης Καρεκλάς

(Δεν εννοούμε την συμπαθή τάξη των ομοφυλοφίλων)

ΤΟΠ 5 ΠΠΟΥΣΤΟΥΘΚΙΑ ΤΟΥ 2016
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Όχι μόνο γνωρίζει τα πάντα για τα
πάντα, αλλά έχει και την έξωθεν καλή

μαρτυρία πως προτού πει κάτι το
σκέφτεται πολύ καλά. 

H Eλίτα δεν είναι απλώς μια δημοσιο-
γράφος, είναι η δικιά μας κοπέλα, 
που νοιάζεται για την Κύπρο μας. 

Είναι κρίμα που είναι εκτός Βουλής 
και εκτός κογκρέσου.

Έχουν ανεβάσει το επίπεδο της κυπρια-
κής διαλέκτου σε ψηλότερα σημεία από

τα ελληνικά των Τουρκοκυπρίων.
Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, 

αυτός μου φέρνει τρόμο.

O τολμηρός Καρεκλάς τολμά
να τολμήσει να στριμώξει

τον Πρόεδρο και τα καταφέρνει. 

O απεσταλμένος του σατανά στο Σίγμα
τα γνωρίζει όλα και ακόμη δεν είναι

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.

O ομοιοπαθητικός που μας βγαίνει 
και πατριωτικά τώρα, και ενώ είναι

πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος,
δεν έπρεπε να έχει το δικαίωμα του

ψηφίζειν. 

Μα που εχάθην τελευταίως; Μερικοί
λένε ότι πήγε Αμερική για «μεταμό-

σχευση μυαλού» αλλά δεν πιστεύω να
βρεθεί τόσο πιο πελλός δότης που θα

τον εξυπηρετήσει.

Tην απέρριψε ο Τάσσος, την απέρρι-
ψαν τα χαρέμια τρίτης κατηγορίας
της Ισταμπούλ, αλλά ατού η Αρωτώ

Μαρκουλλή

Πανταχού παρούσα σαν το πετεινάρι
να ελέγχει άμπα τζιαι κανένα μωρό
πάει στα φυλακισμένα μνήματα και

πάθει σοκ.

Θα δείτε, θα βάλει και αυτογκολ 
ο καϋμένος και θα στείλει τον εαυτό

του στην φυλακή. 

Είναι ο μόνος κυβερνητικός
υπάλληλος που λόγω IQ δεν δικαιούται

δέκατον τρίτον.

FAKATE TOUS
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ΑΘΘΥΜΑΣΤΕ; ΑΘΘΥΜΑΣΤΕ; ΑΘΘΥΜΑΣΤΕ; ΑΘΘΥΜΑΣΤΕ; 

Τον Μακάριο Δρουσιώτη; Tον Χρίστο Στυλιανίδη; Tον ναζί τον Βάλτχαϊμ;
Τον Ντε Σόττο, 

τον κουλουμπαρά;Τον Βενιαμίν του ΔΗΚΟ και Σία;

Τι γυρεύουν στη Γενεύη

Ρε ενδιάμεσοι μεσοβέζοι, τι γυρεύετε εσείς
στην Γενεύη; Δεν καταλαβαίνετε πως υπη-
ρεσίες προσφέρετε μόνο στους εχθρούς της
Κύπρου, με το να πάτε στην Ελβετία; Δη-
λαδή, θέλετε κι εσείς λύση – διάλυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας; Θέλετε κι εσείς το
έκτρωμα της ΔΔΟ, ή μήπως θεωρείτε ότι
εσείς θα συναιτήσετε την Τουρκία και βου-
ρητή – βουρητή θα φύγει από το νησί. Κού-
νια που σας κούναγε. Αντί να συνενωθείτε
για να μην πάει και αυτός στην Γενεύη, ν’
ακυρώσουμε αυτό το ταξίδι στο χάος, θα
σταθείτε δίπλα του έχοντας και τις ψευδαι-
σθήσεις πως θα τον σταματήσετε κιόλας.
Αντί να του προκαλέσετε κρίση (δεν μας εν-
διαφέρει πως, πια) εσείς τον στηρίζετε κιό-
λας και είστε ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. 
Έλεος, φέρτε τον νου σας να μην απογοη-

τεύσετε ξανά τον κόσμο που σας στηρίζει.
Αυτός ο κόσμος είναι και ΤΙΜΩΡΟΣ άμα λά-
χει…
OXI ΣTHN ΓENEYH, ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ

THΣ ΛEYKΩΣIAΣ ΘA ΓINEI H ANATPOΠH 
Διαλέξτε με ποιον θα είστε, με τον λαό ή με

τους λαοπλάνους συναδέλφους σας.



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη μου, 
νομίζω ότι θέλω 

ν’ αυτοκτονήσω πριν τα
Χριστούγεννα.

Μεν λαλείς Χριστού-
γεννα τζιαι κακοφανή-
σουμεν τους Τούρκους
τζιαι αυτοκτονήσουν
μας ούλλους στες 12

του Γενάρη.
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