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Ρε Μένιο, έχουν 
εκκλησιάν οι Κορεάτες 
στην Κύπρο ν’ άψουμεν 

κανέναν τζιερίν;

Όι, αλλά ας προσευχηθούμεν, 
ο Θεός να τους προσέχει τζιαι 

επιτέλους να ενώσει 
τη χώρα τους.

Η Αντρούλλα Χατζηηρακλέους σκοράρει το νικητήριο τέρμα εναντίον της Τουρκίας στην 
Κωνσταντινούπολη και σύσσωμη η κυπριακή ομάδα πανηγυρίζει μπροστά από την κερκίδα 

των αντιπάλων. Οι Τούρκοι οπαδοί καύλωσαν αλλά έμειναν με το πουλί στο χέρι. 
Η Κύπρος αποκλείστηκε από τη ΦΙΦΑ για απρεπή συμπεριφορά και άκρατο εθνικισμό.



ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
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Ρε μιτσή, εν τζι είπα σου να παραδοθείς. 
Είντα, είσαι ΑΚΕΛικός;

Κόρη Χαραλαμπίδου, έρκουμαι σιονωτός.

Ρε Ζιρού, ευτυχώς που εφύαν οι Γερμανοί, για να 
μεν παραδωθώ αμέσως τζιαι γίνω ρεζίλι πάλε.

Ούτε ο μάγος της Πέγειας να ήμουν. 
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Είναι γνωστή η καχυποψία μου για τα μικρά 
αντικατοχικά κόμματα, όπως π.χ. η ΕΔΕΚ, το 
Κίνημα Οικολόγων, το Κίνημα Αλληλεγγύη 
και η Συμμαχία Πολιτών. Η καχυποψία μου 
αυτή δεν πηγάζει από το γεγονός ότι αυτά 
τα κόμματα είναι μικρά ούτε επειδή έχουν 
αντικατοχικές θέσεις, αλλά από το γεγονός 
ότι συνήθως είναι εφαλτήρια για προσωπικές 
μετακομίσεις σε άλλα πιο μεγάλα κόμματα. 
Είναι επίσης γνωστή και η αντιπάθειά μου 
προς την ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ. 
Όπως άλλωστε έχω γράψει πολλές φορές, 
αντικατοχική ρητορική είναι το άλλοθι για 
να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη μιας και 
δεν κάνουμε τίποτα για να αναιρέσουμε την 
κατοχή και τα τετελεσμένα της.
Όταν κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορες 

κινήσεις που προσπαθούν να εκφέρουν 
έναν άλλον λόγο, πέφτουμε κι εμείς στο 
λούκι να ελπίζουμε ότι κάτι καινούργιο 
γεννιέται σε αυτό τον τόπο, όπως πρόσφατα 
η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. Κάτι τέτοιο 
δεν συμβαίνει. Αντιθέτως, αυτές οι κινήσεις 
είναι ψόφιες στη γέννησή τους, διότι δεν 
κομίζουν έναν άλλον λόγο ούτε ένα άλλο 
όραμα. Το όραμα ότι η Κύπρος θα διώξει τους 
Τούρκους και θα απελευθερώσει το νησί είναι 
γελοίο και ταυτοχρόνως παραπλανητικό και 
επικίνδυνο. 
Η Πλατφόρμα συσπείρωσε έναν κόσμο, 

κυρίως απογοητευμένους από τα μικρά 
κόμματα και ανεξάρτητους, που πια δεν είναι 
λίγοι. Συσπείρωσε και πολλά στελέχη της 
Συμμαχίας Πολιτών, όπως και έναν κόσμο 
από την παλιά επιτροπή εναντίον του Σχεδίου 
Ανάν. Αντί όμως η Πλατφόρμα εξαρχής να 
καταγγείλει τη σαπίλα του ΔΗΣΑΚΕΛ και 

την ανικανότητα του ενδιάμεσου χώρου, 
προέβη σε μια εδκήλωση που αναιρούσε 
την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ της, μιας και φάνηκε 
ξεκάθαρα πως λόγος ύπαρξής της ήταν η 
υποστήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα 
Παπαδόπουλου. Στις εκλογές ηττήθηκαν 
κατά κόρον, όχι επειδή ο Αναστασιάδης 
και ο Μαλάς ξεπέρασαν τον προδοτικό 
τους εαυτό, αλλά επειδή ο Νικόλας ήταν 
ΜΕΣΟΒΕΖΟΣ, δηλαδή λίγο ομοσπονδιακός, 
λίγο αντιομοσπονδιακός, ολίγον απ’ όλα, 
αλλά ταυτοχρόνως και ένα τίποτα.
Τώρα, ο αρχηγός της Πλατφόρμας 

εγκαταλείπει τον κόσμο που τον στήριξε 
και μπαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΔΗΚΟ, φαντάζομαι για να το αλώσει 
εκ των έσω. Κούνια που τον κούναγε, εάν 
όντως σκέφτεται έτσι. Αν απλώς θεωρεί ότι 
μέσα στο ΔΗΚΟ και στη Βουλή θα μπορεί 
να παίξει έναν μεγαλύτερο ρόλο, τότε πρέπει 
να του υπενθυμίσουμε μερικά ονόματα: 
Γιώργος Λιλλήκας, Ελένη Θεοχάρους. 
Αμφότεροι, όπως και ο ίδιος, και έξυπνοι 
άνθρωποι και πατριώτες. Όμως, όχι μόνο 
δεν κατάφεραν να παίξουν τον κατάλληλο 
ρόλο στην κατάλληλη στιγμή μέσα στα 
μεγάλα κόμματα, αλλά τώρα κινδυνεύουν να 
εκμηδενιστούν και στα μικρά κόμματα που 
δημιούργησαν.
Δεν είναι όμως αυτή η κύριά μας αντίθεση 

με την είσοδο του Μυλωνά στο ΔΗΚΟ. Ο 
Μυλωνάς απέδειξε πως είναι ένας σοβαρός 
βουλευτής, ένας πολιτικός που όντως θα 
μπορούσε να παίξει έναν θετικό ρόλο 
στη διαμόρφωση ενός νέου ΕΘΝΙΚΟΥ 
οράματος για τη σωτηρία του τόπου. Με 
την κίνησή του αυτή, έβαλε μια ταφόπλακα 

στην προοπτική ενός νέου κινήματος. Αυτός 
μπορεί να ταυτιστεί, για λόγους που εκείνος 
γνωρίζει καλύτερα, με το αμαρτωλό ΔΗΚΟ, 
εμείς όμως οι υπόλοιποι πώς μπορούμε 
να ταυτιστούμε με το συνοθύλευμα του 
ξενοδοχειακού κέντρου; Αν κάτι μυρίζει 
πτωμαΐνη είναι το ΔΗΚΟ, ανεξαρτήτως 
εάν γνωρίζουμε ότι μετά το ΔΗΚΟ είναι το 
προδοτικό ΔΗΣΑΚΕΛ, οπότε στην αστοσιά, 
που λέει κι ο λαός, ωφελεί και το χαλάζι.
Ελπίζω να μας εκπλήξει ο Μυλωνάς και να 

λειτουργήσει ως ανεξάρτητος βουλευτής και 
όχι ως δηκοϊκός χαραμοφάης. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Το βραβείο απονέμεται στο 
χαϊδεμένο τσογλάνι της κυ-
πριακής εξουσίας, τον κύριο 

Νιαζί Κιλιντζιγιουρέκ. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΕΛΑΣ
EUROVISION  ΕΥΤΥΧΩΣ ΧΑΣΑΜΕ

Τελικά η μουσική όντως ενώνει τον κόσμο και 
ειδικά τους χαζοχαρούμενους, τα ππουστού-
θκια, τους γκέυ και τους παγκοσμιοποιημέ-
νους κρετίνους του δυτικού κόσμου. Ευτυχώς 
που νίκησε η πληθωρική Ισραηλίτισσα, διότι 
εάν κέρδιζε η μικρή Κύπρος μας με την Αλ-
βανίδα Φουρέιρα θα μας τα είχαν πρήξει για 
μήνες με ένα ηλίθιο τραγούδι, που ακόμη να 
καταλάβω σε ποια γλώσσα το τραγούδησε. 
Ευτυχώς χάσαμε, αλλιώς θα μπορούσμε κι 
εμείς με άνεση να σκοτώναμε 100 Παλαιστί-
νιους ή Ελληνοκύπριους χωρίς να ιδρώσει το 
αυτί κανενός Ευρωπαίου. Ευτυχώς που χάσα-
με διότι δεν θα άντεχα να είμαστε οι πρώτοι σε 
ένα διαγωνισμό αθλιότητας και ομοιομορφίας, 
σε ένα διαγωνισμό «πλαστικών» τραγουδιών. 
Ευτυχώς που χάσαμε γιατί αν νικούσαμε, το 
αμαρτωλό ΡΙΚ θα έπαιρνε ένα συγχωροχάρτι 
για αυτό το ετήσιο έγκλημα.

EUROVISION: ΠΠΟΥΣΤΟΥΘΚΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΝΩΘΕΙΤΕ

Τελικά οι γκέυ έχουν επιβάλει τους όρους του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ένας είναι ο πολιτι-
σμός και αυτός ακούει στο όνομα Γιουροβίζιον, 
όπου κυρίαρχοι του παιχνιδιού είναι οι γκέυ, οι 
οποίοι ελέγχουν πια τα ΜΜΕ, ειδικά τους τη-
λεοπτικούς σταθμούς. Η βιομηχανία των γκέυ, 
που δεν είναι κατ’ ανάγκη και ομοφυλόφιλοι, 
αναπαράγει τον πολτοποιημένο πολιτισμό του 
τρας και της φαντασμαγορικής αλλοτρίωσης 
των εθνικών μουσικών, γλωσσών και ιδιομορ-
φιών. Το κίνημα των ομοφυλοφίλων από κίνη-
μα απελευθέρωσης κατάντησε κίνημα επιβο-
λής, καταπίεσης και αλλοτρίωσης. Βλέπετε, ο 
φασισμός έχει πολλά ποδάρια.

EUROVISION και JERUSALEM

Δολοφονήστε κι εσείς έναν Παλαιστίνιο, μπο-
ρείτε. Μέσα στη μέθη της διπλής νίκης της 
ανατολικής Μεσογείου, των υδρογονανθρά-
κων, του πετρελαίου, των οικοπέδων γκα-
ζιού και των πόρτων, δεν βρέθηκε κανείς να 
διαμαρτυρηθεί και να χαλάσει τα μπάνια του 
λαού. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Διαμαρτυ-
ρήθηκε και μάλιστα έντονα ο άλλος χασάπης 
της περιοχής, ο Ερντογάν. Ρε, είντα τζιαιρούς 
εφτάσαμεν. 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ

Ευτυχώς που ένας Κύπριος διαμαρτυρήθηκε 
για τους Ισραηλίτες, αποκαλώντας την εκ-
πρόσωπό τους στη Γιουροβίζιον «τταούκκα», 
τουτέστιν κότα. Την πάτησε, όμως, διότι τον 
έβαλαν στη θέση του οι υπόλοιποι Κύπριοι, 
οι οποίοι αίφνης έγιναν πολίτικαλυ κορέκτ 
και αντί να τα βάλουν με τους Ισραηλίτες που 
έστειλαν 100 άοπλους Παλαιστίνιους στον 
αγύριστο, τα έβαλαν μαζί του.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Να αναθέσουμε στους ΑΒΒΑ να γράψουν τη 
μουσική της δικής μας συμμετοχής σε τρί-
γλωσσους στίχους, κυπριακά, αγγλικά και 
τούρκικα. Το τραγούδι να τραγουδήσει Ιρλαν-
δός και τα χορευτικά να τα κάνουν οι Αλβανοι 
με επικεφαλής τη Φουρέιρα.
Το τραγούδι να λέγεται «I am Gay and I am 
proud of it». Ο Όναγρος εξασφάλισε μια στρο-
φή: «Αγαπώ τον τζι αγαπά με χέλω τον τζιαι 
χέλει με, Evet I am gay and I am proud, hey 
you get out of my cloud, δώσμου ένα φιλί, ρε 
αδέλφιν Ιμπραχήμ, give me a kiss, hade ρε μι-
τσή». 

ΣΗΜΑΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Πρόσφατα, μερικοί άτακτοι φοιτητές κατέβα-
σαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τη σημαία 
του ουράνιου τόξου, που ως γνωστόν είναι η 
σημαία των ΛΟΑΤΙ. Οι φοιτητές καταγγέλθη-
καν και τώρα αναμένουν τις κατηγορίες και 
την τιμωρία τους. Φυσικά, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και σχεδόν σύσσωμη η κοινότητα 
των φοιτητών συγκλονίστηκαν με την πράξη. 
Εμείς δεν θα σχολιάσουμε το γεγονός, όμως 
θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις:
Α. Ποιός αποφάσισε να αναρτηθεί η σημαία 
των ΛΟΑΤΙ;
Β. Μήπως η Σύγκλητος γνώρισε για την ανάρ-
τηση και αν ναι, πόσα μέλη της είναι γκέυ;
Γ. Οι ΛΟΑΤΙ μπορούν να επιβάλουν τη σημαία 
τους στα διάφορα κτήρια, ενώ εμείς δεν μπο-
ρούμε να αναφερόμαστε στο Ενωτικό Δημο-
ψήφισμα, επειδή έτσι θέλει το Υπουργείο;
Δ. Οι ΛΟΑΤΙ μπορούν να γαμούν και να δέρ-
νουν μόνο και μόνο επειδή έχουν την επιθυμία 
να είναι γκέυ;
Ε. Εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε άλλου εί-
δους επιθυμίες, π.χ. στα δημόσια κτήρια και 
στα εκπαιδευτήρια να κυματίζει η γαλανόλευ-
κη, είμαστε πολίτες δεύτερης διαλογής;
Αυτό το κακό με τους γκέυ πρέπει επιτέλους 
να σταματήσει. Κανείς δεν αμφισβητεί τα προ-
σωπικά τους δικαιώματα, δεν μπορούν όμως 
να αναχθούν σε εθνική κοινότητα και μάλι-
στα σε στρατηγική εθνική κοινότητα, μέρος 
του παγκόσμιου γκέυ λόμπυ, του πιο ισχυρού 
λόμπυ μετά το Εβραϊκό. Οι γκέυ έχουν τα δι-
καιώματα που έχουν οι λεγόμενοι στρέητ, τί-
ποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο. Ας το πά-
ρουν απόφαση ότι μόνο μια σημαία δικαιούται 
να κυματίζει σε αυτό τον τόπο, η σημαία της 
Ελευθερίας, η σημαία για την οποία χύθηκε το 
αίμα για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμα-
στε στρέητ, γκέυ, δεξιοί, αριστεροί ή ακόμη 
και Δηκοϊκοί και αυτή είναι η ελληνική.

Η σσιύλλα η Φουρέιρα, εν κανεί που έχασεν τη Γιουριοβίζιον, εν κανεί που έκαμεν τζιαι το σήμα του δικέφαλου αετού για να δείξει 
τον αλβανικό της εθνικισμό, επήεν τζιαι στο Προεδρικό τζιαι επόθησεν την ο σαβουρογάμης ο Πρόεδρος μας 

τζι εδείχναν τον ούλλες οι τηλεοράσεις που ετρέχαν τα σάλια του.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ



ΓΛΩΣΣΑΡΙ
6

Αυτό το μικρό γλωσσάρι είναι η δική μας 
έκτακτη συμβολή στην ελληνοτουρκική 
φιλία και στην απόπειρα των ΜΜΕ να φέ-
ρουν τις δύο κοινότητες κοντά.
ΤΟΥΡΚΟΙ = ΚΑΡΑΒΟΣΙΥΛΛΟΙ, ΒΡΩ-
ΜΟΣΙΥΛΛΟΙ ή ΣΚΑΤΟΡΑΤΣΑ
ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ = ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ 
ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΥΒΑΛΗΤΟΙ, ΕΠΟΙΚΟΙ = ΕΠΟΙΚΟ-
ΚΥΠΡΙΟΙ, ΑΠΟΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘ-
ΜΗΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ = ΤΣΙΒΙΤΖΙΑ, ΦΑ-
ΤΑΟΥΛΕΣ, ΚΚΙΛΙΝΤΖΙΙΡΟΙ ή Απόγονοι 
των εισβολέων του 1571. Αρκετοί είναι 
απόγονοι των νόθων που είχαν τότε γεν-
νηθεί, μετά που οι βάρβαροι ερωτεύτηκαν 
Ελληνίδες του νησιού και μαζί έκαναν 
έρωτα (ΣΕΞ).
ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ = ΤΣΙΒΙΤΖ-ΜΠΑΞΕ
ΕΙΣΒΟΛΗ = ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΚΑΤΟΧΗ = ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ = ΠΟΔΑ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ = ΠΟΤΖΙΕΙ
ΑΚΙΝΤΖΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ = ΑΡΧΙ-
ΤΣΙΒΙΤΖΙΙΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ = Τα τσιβίτζια που ήταν 
που ποδά τζι εκαταλήξαν που ποτζιεί
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΓΚΕΫ = ΣΙΥΛΛΟ-
ΠΟΥΣΤΙΟΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

Αυτό το Μουντιάλ αποκάλυψε και 
τις συνήθειες των Κυπρίων. Αν δού-
με καλά τις διαφημίσεις πριν, κατά 
το διάλειμμα και μετά τους αγώνες, 
θα προσέξουμε τα ίδια μοτίβα κάθε 
φορά. Αν πιστέψουμε τις διαφημίσεις, 
οι Κύπριοι έχουν βρωμερές μασχάλες, 
πυτιρίδα, τρώνε πίτσα χατ, σκορδό-
ψωμα και παγωτό μάγκνουμ, πίνουν 
κόκα κόλα και μπύρα ΚΕΟ. Ύστερα 
κλάνουν πόρτους μαζί με τον Πογια-
τζή, που μίσιη μου κάμνει αναλύσεις 
για την μάππαν, τον φούρπον και το 
ποδόσφαιρο.
Τι χαρά να βλέπεις τους Γερμανούς 

να ιδρώνουν. Χρωστάμε πολλά στους 
Μεξικάνους και στους Νοτιοκορεάτες 
που μας χάρισαν τέτοιες στιγμές, τους 
ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Απόλαυσα και τους Γερμανούς οπα-

δούς, να τρώνε τα νύχια τους σαν νη-
στικοί Αφρικάνοι.
Προσωπικά θα ήθελα να προχωρήσει 

και η Περσία, έτσι για να την σπάσει 
στους Ευρωπαίους και στους Αμερι-
κάνους, αλλά δυστυχώς δεν τους άφη-
σαν. Δεν πειράζει, περνά στον επόμε-
νο γύρο ο κινηματογράφος τους.
Το επόμενο δεν το γνωρίζετε, πάω 

στοίχημα. Ο Rojo της Αργεντινής, 
προφέρεται ΡΟΧΟ και σημαίνει Κόκ-
κινος και είναι κυπριακής καταγωγής. 
Ο παππούς του ο Κόκκινος από το Πα-
ραλίμνι, μετανάστευσε στην Αργεντι-
νή τη δεκαετία του 1920 και δούλεψε 
ως βοηθός σε φάρμα αγελάδων.
Τα μάτια μας στην Τσαμουριά, οι Αλ-

βανοί δεν αστειεύουν και τους καλύ-
πτουν οι πάντες. Το απέδειξαν με την 
Εθνική μισθοφόρων της Ελβετίας, 
όταν οι Κοσοβάροι της σκόραραν τα 
γκολ εναντίον της Σερβίας και πρό-
βαλαν με τα χέρια τους τον δικέφαλο 
αετό τους. Αν έκαναν κάτι ανάλογο 
οι Σέρβοι, θα τους βομβάρδιζε πρώτα 
το ΝΑΤΟ και μετά θα τους έπαιρναν 
στη Χάγη να τους γαμήσουν τη μάνα. 
Εφανταστήκατε να παίζει η Τουρκία 
με την Κύπρο και να σκοράρει, ας 
πούμε, ο Αλωνεύτης (αστείο) και μετά 
πανηγυρίζοντας, να πάει στην κερκίδα 
των Τούρκων, να σηκώσει τη φανέλα 
του και στο στήθος να αναγράφει ΔΕΝ 
ΞΕΧΝΩ;
Εφανταστήκατε να έβαζα το γκολ εγώ 

και να σήκωνα τη φανέλα μου και στο 
στήθος μου να έγραφε «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΖΙΕΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΑ-
ΠΕΖΟΥΝΤΑ»;
Διερωτούμαι. Πού βρήκε τους μαύ-

ρους η Ελβετία;
Διερωτούμαι γιατί η τόσο πολίτικαλυ 

κορέκτ ουδέτερη Ελβετία δεν αντέ-
δρασε στα φασιστοειδή Τσάκα και Σα-
κίρι αμέσως, διώχνοντάς τους από τη 
λεγόμενη εθνική ομάδα.
Εύχομαι το κύπελλο να πάει σε κά-

ποια αφρικανική χώρα ή σε κάποια 
λατινοαμερικάνικη και όχι στους Ευ-
ρωπαίους και ειδικά στους ναζί και 
ψευδομαύρους της Γαλλίας. Άκου 
τώρα, η Γαλλία να παριστάνει τη χώρα 
των έγχρωμων.
Ως Έλλην και φιλοπαλαιστίνιος, αλλά 

και ως οπαδός της Άρσεναλ, εύχομαι η 
Αγγλία να μην προχωρήσει άλλο στο 
Μουντιάλ, οι μισοί παίκτες ανήκουν 
στην εβραϊκή Τότεναμ.
Τα «Μουντζουρωμένα χέρια» του 

Καζαντζίδη δεν γράφτηκαν για τους 
ποδοσφαιριστές με τα τατουάζ στα χέ-
ρια και στα πόδια και στο σώμα, αλλά 
για τους εργάτες και όχι τους πιο ακρι-
βοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο.
Έπρεπε να υπάρχει και ΛΕΥΚΟ τα-

τουάζ για τους έγχρωμους παίχτες, να 
ακόμη ένα σημείο σύγχρονου ρατσι-
σμού.
Ό,τι και να πούμε, το ποδόσφαιρο εί-

ναι το πιο συναρπαστικό παιχνίδι στον 
κόσμο. Ας το απολαύσουμε και ας μη 
μεμψιμοιρούμε. 

* Επί του πιεστηρίου: Ευτυχώς, η 
Αγία Μαρίνα έκανε το θαύμα της και 
αποκλείστηκε η Γερμανία, η οποία 
ήταν και υπεύθυνη για τους δύο πα-
γκοσμίους πολέμους. Ανακουφίστηκε 
σύσσωμος ο Ελληνισμός και όλοι οι 
φτωχοί λαοί του κόσμου και οι λαοί 
οι οποίοι υποφέρουν κάτω από τον οι-
κονομικό ζυγό της χώρας που σήμερα 
δεν έπρεπε καν να υπάρχει. Ελπίζουμε 
η Αγία Μαρίνα να κάνει το θαύμα της 
ξανά για να φύγει και η σκατοΑγγλία 
και η Ελβετία και η Σουηδία και όλες 
οι άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες του 
νότου, π.χ. οι σφαγείς των Λατινοαμε-
ρικάνων και όχι μόνο, Πορτογάλοι και 
Ισπανοί.ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ
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ΕΙΡΗΝΙΚΑ 
ΞΕΣΠΑΣΜΑΤΑ

Ξέσπασε ξανά η βουλευτίνα του ΑΚΕΛ, 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Αυτή τη βδομάδα 
ξεσπάθωσε εναντίον του κυπριακού λαού 
διότι ακόμα να ζητήσει συγγνώμη από τους 
ομοφυλόφιλους που καταπιέζει εδώ και 
χρόνια. Αφορμή φυσικά ήταν η συζήτηση 
που άναψε λόγω του νομοσχεδίου που θα 
επιτρέπει στους ομοφυλόφιλους να υιοθε-
τούν παιδιά.
Είπεν να πει η Ειρηνούλα ξεχνώντας ότι 

οι κομμουνιστές τους έστελναν στη Σιβη-
ρία, ξεχνώντας ότι το ΑΚΕΛ δεν δεχόταν 
έως πριν λίγα χρόνια την ύπαρξή τους, ανε-
ξαρτήτως αν τα περισσότερα ππουστούθκια 
βρίσκονταν στους κόλπους του ΑΚΕΛ. 
Τώρα, οι όψιμοι φιλοομοφυλόφιλοι σκί-
ζουν τα ιμάτιά τους για να δικαιωθούν οι 
επιθυμίες των γκέυ. Μόλις οι γκέυ εκφρά-
σουν την επιθυμία τους, πρέπει το λόμπυ 
τους να αρχίσει δουλειά για την εκπλήρωση 
της επιθυμίας τους. Φαίνεται ότι πια μόνο 
οι γκέυ δικαιούνται να έχουν επιθυμίες. Όχι 
μόνο διότι είναι η περιούσια ομάδα του τό-
που μας, αλλά επειδή κιόλας όλη η πολιτι-
κή ηγεσία τους λατρεύει, ακόμη και εκείνοι 
που πριν λίγα χρόνια είχαν για χόμπυ το 
λεγόμενο gay bashing. Ακόμη και ο φαλλο-
κράτης ο Χρήστος Στυλιανίδης, δεν χάνει 
γκέυ παρέηντ πια. Όλοι οι σεξουαλικά κο-
μπλεξικοί ηγέτες μας, άνδρες, γυναίκες και 
ενδιάμεσοι, λατρεύουν τους γκέυ. Πώς να 
μη θέλουν να υιοθετούν και μωρά οι αχρεί-
οι. Γνωρίζω πούστηδες που θα ήταν καλύ-
τεροι γονείς, ίσως από πολλούς ετεροφιλό-
φυλους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Έχουμε κι εμείς οι γαργαλομασχαλιστές 

της Κύπρου επιθυμίες και είμαστε κάπου 
49.500 άτομα. Θέλουμε κι εμείς να υιοθε-
τούμε ένα ή μια βουλευτίνα τον χρόνο. Να 
τους γαργαλάμε με ένα αγγούρι του χωρα-
φιού σε διάφορα σημεία και μετά να τους/
τις επιστρέφουμε στη Βουλή για να κάθο-
νται στη θέση τους, αν φυσικά μπορούν.
Προσωπικά, θα ήθελα να εκπληρώσω κι 

εγώ μια επιθυμία μου. Να κλάσει ένας αρ-
χιππούσταρος που ξέρω σε ένα μπουκαλά-
κι ενός αναψυκτικού και να περνούν ένας 
ένας οι προσωπικότητες που στηρίζουν τους 
γκέυ να το μυρίζονται. 
Ο γείτονάς μου ο Πετρής, που είναι ομοφο-

βικός, έχει κι αυτός μια επιθυμία. Δουλεύ-
ει χρόνια τώρα ως εμφιαλωτής στα κρασιά 
και με παρακάλεσε να γράψω και τη δική 
του επιθυμία αν και τη βρίσκω ολίγον πα-
ρατραβηγμένη. Θέλει, λοιπόν, ο Πετρής, 
κάθε φορά που ένας ή μια βουλευτής λέει 
μια μαλακία, να παίρνει έναν φελλό και με 
ένα σφυρί να κλείνει τον κώλο του/της. Ως 
εδώ θα είχε κάποιο νόημα, αλλά ο Πετρής, 
επειδή είναι σιεηττάνης, λέει να κλείνουμε 
τον φελλό που θα μισοεξέχει με κερί, όπως 
κάνουν στις κάλπες στις εκλογές. Έχω την 
εντύπωση πως η επιθυμία του Πετρή θα μεί-
νει στο ράφι.

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
ΑΚΕΛΙΚΟΕΞΥΠΝΑΔΕΣ

Ξέρετε τι είναι το Book Fair; Προφανώς και 
ξέρετε, γι’ αυτό και δεν διαμαρτυρηθήκατε 
όταν οι ιθύνοντες (Δήμος Στροβόλου, Προ-
μηθέας, ΓΤΠ, Οργανισμός Νεολαίας Κύ-
πρου) κυκλοφόρησαν τα διαφημιστικά τους 
για το Φεστιβάλ Βιβλίου στα αγγλικά και όχι 
στα ελληνικά. Προφανώς, κατέβηκαν οι συ-
νταξιούχοι από τα χωριά των βουνών για να 
ακούσουν ποιήματα και άλλα έργα Κυπρίων 
λογοτεχνών. Καλά, οι ακελικοκρατούμενες 
οργανώσεις και μάλιστα του ΑΚΕΛ, καλά 
κάνουν και συνεχίζουν την παράδοση να 
πρακτορεύουν τα αγγλικά συμφέροντα. Ο 
Δήμος Στροβόλου τι γυρεύει με δαύτους;
Τα ακελικούθκια, ως διεθνιστές, όφειλαν να 
σαμποτάρουν την εθνικιστική γλώσσα, την 
ελληνική, όχι όμως την τουρκική. Θα μπο-
ρούσαν οι ανακοινώσεις τους να είναι δί-
γλωσσες, αγγλικά και τουρκικά, όπως προνο-
εί και το Σύνταγμα, αλλά πότε οι ΑΚΕΛικοί 
νοιάστηκαν για τους τύπους; Για να μην εί-
μαστε όμως άδικοι, πρέπει να αναφέρουμε 
πως αρκετές εκδηλώσεις ήταν τρίγλωσσες, 
φαντάζομαι κυπριακά, ελληνικά και τούρκι-
κα, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπρι-
οι απήγγειλαν ποιήματα στις γλώσσες τους. 
Όμως πάλι υπάρχει πρόβλημα, διότι οι δι-
οργανωτές έχουν ξεχάσει εντελώς τις άλλες 
μειονότητες της Κύπρου. Δηλαδή, οι Μαρω-
νίτες και οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι ποιητές 
πέφτουν τους λλίοι; Οι Ρωσοκύπριοι και οι 
Εποικοκύπριοι δεν γράφουν ποίηση; Γρά-
φουν και καλογράφουν, αλλά ποιος νοιάζε-
ται για τις μικρομειονότητες;
Είχαμε την εντύπωση ότι ο δήμαρχος Στρο-
βόλου είχε παραπάνω νου!

FEST και ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ

Το Φεστιβάλ βιβλίου ονομάστηκε ΦΕΣΤ, 
λέξη που χρησιμοποιούν κυρίως οι Σκανδι-
ναβοί και άλλοι βόρειοι, προφανώς για να 
παραπέμπει στο Beer Fest και να προσεγ-
γίσει ξανθιές καλλονές του βορρά, που ως 
γνωστόν καϊλούν πιο εύκολα στους αριστε-
ρούς διανοούμενους καμάκηδες του νότου. 
Βουράτε βιβλιοκαμάκια, είναι πιο εύκολο 
να γαμήσει κανείς Σουηδέζα που κάνει δια-
κοπές στην Κύπρο, παρά Τουρκοκύπρια λο-
γοτέχνιδα που συμμετέχει στην κατοχή του 
νησιού.

ROYAL SIGMA

Να και ένας σταθμός που σέβεται το κοι-
νό του. Μιλάμε για τον εθνικά σκεπτόμενο 
ΣΙΓΜΑ του Χατζηκωστή, ο οποίος για τέσ-
σερις ώρες μας τα έπρηξε με τους γάμους 
του Χάρυ και της Μέγκαν. Ή  θα είμαστε 
αποικία ή δεν θα είμαστε. Ο Τσουρούλης και 
ο Χατζηκωστής αποφάσισαν ότι το αίμα δεν 
γίνεται νερό. Αποφάσισαν πως η αποικιο-
κρατία καλό μας κάνει και κανένα κακό. Ως 
και για το βρακούιν της Μέγκαν μας είπαν.
Ξευτίλες.

BIZ-ΕΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι ο Κυριάκος Μάτσης, όπως 
και πολλοί άλλοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ δεν 
είχαν ιδιαίτερα προβλήματα με τους απλούς 
Τούρκους της Κύπρου, όπως δεν είχαν ούτε 
καν με τους Άγγλους. Το να βγαίνει όμως 
δημοσιογράφος του ΡΙΚ και να λέει βλα-
κείες τύπου «ο Μάτσης ήταν ο πρόδρομος 
της επαναπροσέγγισης» πάει αλλού και προ-
σβάλλει τη νοημοσύνη μας. Το να συμφωνεί 
χαζοχαρούμενα μάλιστα και ο σεβαστός κύ-
ριος Γιαννάκης Μάτσης είναι έγκλημα προς 
τη μνήμη του αδελφού του. Ο Κυριάκος ήταν 
ένας συνειδητός ενωτικός επαναστάτης, που 
έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία και την 
Ένωση του τόπου του. Ούτε ήξερε για την 
Ομοσπονδία ούτε για το PRIO ούτε για τα 
conflict resolutions ούτε τα περί τουρκολα-
γνείας. 
Αυτή η απόπειρα να αλλάξουν τα  φώτα 
στους σημαντικούς αγωνιστές όπως τον 
Μάτση και τον Αυξεντίου, γίνεται φυσι-
κά για να αλλάξει η εικόνα που έχουμε για 
τους ήρωες. Πρέπει το ΑΚΕΛ και τα υπό-
λοιπα γιουσουφάκια να ενσωματώσουν τους 
καθολικά αποδεκτούς ήρωές μας στη δική 
τους ιδεολογία και τους υπόλοιπους να τους 
πολεμήσουν με τη λασπολογία και τα ψου 
ψου που φέρνουν υποψίες ότι οι αγωνιστές 
δεν ήσαν και τόσο αγνοί. Φυσικά, όλα αυτά 
επειδή το ΑΚΕΛ δεν έχει μύθους, δεν έχει 
ήρωες, δεν έχει εθνικοαπελευθερωτικούς 
αγώνες. Τους μόνους ήρωες που έχει είναι 
τους δύο διαδηλωτές το Λευκονοίκου, αλλά 
αυτούς δεν τολμά να τους υμνήσει μιας και 
ήταν Ενωτικοί και κρατούσαν ελληνικές ση-
μαίες. Όχι τις σημαίες της αγγλοκρατίας ή 
της σημερινής αθλιότητας.
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Αν είχες μουνί τι θα έκανες;

Θα γινόμουν η μεγαλύτερη 
πουτάνα του κόσμου. Μετά τον 

Νίκο Αναστασιάδη φυσικά.

Θα πήγαινα στον Ακιντζί και θα του 
έλεγα «άρχισε τις συνομιλίες και έχει 

πολλά τέτοια να πάρεις, σου υπόσχομαι».

Εμείς, από το ’60 επιμένουμε να το 
αποκαλούμε «πουττίν». Εν το καλαμαρίστικο 

μουνί που μας κατέστρεψε, που να πάει 
στ’ ανάθεμμαν να πάει.

Αν είχα μουνί 
ίσως να κέρδιζα τις εκλογές.

Δεν έχει σημασία αν έχεις μουνί 
ή πέος, φτάνει να έχεις αρχίδια.

Κι εσύ δεν έχεις. Εκ του ασφαλούς 
παριστάνεις τον μάγκα.

Κόρη Ειρήνη, άλλαξε θέμα τζι 
εν να μας μπλέξεις άσσιημα.

Γιαξ. Κάθε σπίτι και μουνί. Κάθε 
κάστρο...........

Θα το άφηνα νηστικό ώσπου να 
μου πει πόσοι το γάμησαν.

Μα έχω μουνί. Κόρη Αριστοτέλους, εν πουττίν που έχεις. 
Εν είπαμε να μιλούμε τη γλώσσαν μας;

Το δικαίωμα στην εισδοχή στο 
μουνί πρέπει να είναι καθολικό.

Τα μουνιά έχουν φύγει από το 
ΔΗΚΟ, εδώ και πολύ καιρό.

Παλιά είχα θκυο, αλλά αν θυμούμαι καλά 
έδωκα το ένα στην Έρση. 
Μια ωραία πεταλούδα...
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΑΠΕΜΠΟΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ=
ΑΠΕΜΠΟΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Λέγεται πως η Βουλή του ΔΗΣΑΚΕΛ ψήφισε ένα νο-
μοσχέδιο που θα επιτρέπει στην ExxonMobil να δημο-
σιεύει τα κείμενα σχετικά με τα οικόπεδα της κυπρι-
ακής ΑΟΖ μόνο στα αγγλικά. Δεν εξετάζω ούτε τον 
γλωσσικό ιμπεριαλισμό της υπόθεσης αυτής ούτε την 
αντισυνταγματικότητα της πράξης, υπενθυμίζω μόνο 
πως η επίσημη μας γλώσσα είναι τα ελληνικά και όχι 
τα αγγλικά.
Αν η ExxonMobil θέλει τα κείμενα στα αγγλικά, 

υπάρχουν και οι μεταφραστές. Αν οι μεταφραστές είναι 
ακριβοι για την ExxonMobil, τότε ας χρησιμοποιήσει 
την Google Translation για να γελάει και το παρδαλό 
κατσίκι.
Όταν εσύ ο ίδιος δεν υπερασπίζεσαι τη γλώσσα σου, 

είναι σαν να παραχωρείς την εθνική σου ανεξαρτησία, 
είναι σαν να θέλεις να αυτοκτονήσεις. Δεν ασκούμε κυ-
ριαρχία στα κατεχόμενα και στις βάσεις των Εγγλέζων, 
δεν ασκούμε κυριαρχία και σε πολλές άλλες σκόρπιες 
εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το νησί, είναι καιρός να 
μην ασκούμε κυριαρχία και στη γλώσσα μας και στον 
κώλο μας σε ό,τι αφορά την ΑΟΖ μας και τις δραστηρι-
ότητές σε αυτή. Και εις ανώτερα.

ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΒΟΡΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Η επίσημη Ελλάδα, κουτσουρεμένη εθνικά, πανηγυρί-
ζει για τον νέο όλεθρό της, τη συμφωνία για το Μακε-
δονικό. Τελικά, οι Σκοπιανοί μας πήραν τα σώβρακα 
και την ονομασία. Μείναμε πια με τη νότια Μακεδο-
νία, η οποία ως γνωστόν κατέχεται από την Ελλάδα και 
ζητά την απελευθέρωσή της. Μπορεί αρχικώς με διευ-
κολύνσεις προς τον Θερμαϊκό, αλλά αργά ή γρήγορα με 
τους λαούς της περιοχής και της Ευρώπης να ξεσηκώ-
νονται, διότι θα καταπατούμε τα δικαιώματα των «Μα-
κεδόνων» που θα ζουν και θα εργάζονται στην Ελλάδα.
Εμείς εδώ στην Κύπρο πρέπει να φανούμε σοφοί και να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Να συμ-
φωνήσουμε τα κατεχόμενα να μετονομαστούν σε Βό-
ρεια Κύπρου, που θα είναι μεγάλο κέρδος, μιας και θα 
εξαφανιστεί το ψευδοκράτος. Μαζί με το ψευδοκράτος 
θα εξαφανιστούν και οι εθνικιστές, που χρόνια τώρα 
έχουν το θράσος και φωνάζουν «ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ» και «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» και άλλα φαιδρά.
Εμείς θα εξακολουθούμε να ονομαζόμαστε ΚΥΠΡΟΣ 

και λόγω των αερίων και πετρελαίων θα μετονομα-
στούμε CYPRUS ERGA OMNES, που λένε κι οι κα-
λαμαράδες.
Φωτιά και τσεκούρι στους Αθηναίους. Έφτασε η ώρα 

να αναμετρηθούμε με τους καλαμαράδες του αθηναϊ-
σμού. Κύπριοι, Πόντιοι, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θρα-
κιώτες, Κρητικοί, ακόμη και Μωραΐτες, αφού πρώτα 
περάσουν φυσικά μια περίοδο αναμόρφωσης και εθνι-
κοποίησης, ας περικυκλώσουμε την Αθήνα σε μια από-
πειρα να κτιστεί ένα Εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο 
των Ελλήνων.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚ

Ο θεσμός των θεατρικών βραβείων συνεχίστηκε και φέ-
τος, πάλι με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας. Τώρα πως γίνεται ο πρώτος άρχοντας του κράτους, 
που μισά θανάσιμα τις τέχνες να απονέμει τα βραβεία, 
όταν μάλιστα δεν γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται, χρησι-
μοποιώντας συνεχώς ΛΑΘΟΣ ονόματα;
Ποια αξία μπορούν να έχουν τα βραβεία όταν τα απονέμει 
το κράτος; Πού αλλού είδατε παρόμοια εκδήλωση με τον 
Πρόεδρο ή Πρωθυπουργό της χώρας να παριστάνει τον 
θεατρόφιλο, όταν είναι γνωστό ότι αναμεταξύ τους και οι 
14 υπουργοί της νήσου είδαν μόνο δύο παραστάσεις και η 
μια ήταν στους κήπους του Προεδρικού;
Όπως το κράτος και τα κόμματα έβαλαν χέρι στον αθλητι-
σμό, έτσι και τώρα βάζουν χέρι στον πολιτισμό διότι έχει 
και εκεί ψωμί.
Σκατάδες. Το κλασικό θέατρο και όλοι οι μεγάλοι θεατρι-
κοί συγγραφείς την εξουσία μάχονταν. Από τον Αισχύλο 
μέχρι τον Μπρεχτ και τον Πίντερ. Γιατί εσείς επιμένετε να 
γλείφετε τον κώλο της εξουσίας;

ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ
ΧΟΡΟΣ: Ρε ΘΟΚ, γιατί γλείφεις τον κώλο της εξουσίας;
ΘΟΚ: Δεν μπορώ αλλιώς, είμαι κωλογλείφτης, έτσι γεν-
νήθηκα τζιαι έτσι εν να πεχάνω.
ΧΟΡΟΣ: Αλόπως εν μες στο γαίμαν σου.
ΘΟΚ: Αλόπως.
(Ένας από τον χορό, ο λεγόμενος χορηγός, βγάζει από την 
τσέπη του μια μεγάλη σήραγγα και την καρφώνει στο πέος 
του ΘΟΚ. Ο χορός υστερικά ουρλιάζει «ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ 
ΚΟΚ ΣΤΟΝ ΛΑΟ». Ο ΘΟΚ εξαντλείται και πέφτει στο 
έδαφος. Στη σκηνή εισβάλλουν οι εξουσιαστές, σχεδόν 
γυμνοί, και θρηνούν τον χαμένο ΘΟΚ. Σκοτάδι. Αυλαία).



Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
n  A T A K T Ο Σ ,  A Π P O B Λ E Π T Ο Σ  K I  A N A Γ Ω Γ Ο Σ n

Εγώ πάω διακοπές, 
φακκάτε την τζιεφαλή 

σας πας στον τοίχο, μες 
στον λάλλαρο...

Εγώ εν πάω 
πούποτε. 

Είμαι γάααρος.


