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Γιατί καθετί νέο που γεννιέται σε αυτό τον 
τόπο πρέπει να καταλήγει στο ΔΗΚΟ; Να το 
ερώτημα που τίθεται κάθε τόσο σε όλους 

μας. Το τι είναι το ΔΗΚΟ είναι γνωστό σε όλους 
μας και δεν πρόκειται να γίνω απολογητής ενός 
αμαρτωλού κόμματος, που εδώ και δεκαετίες 
πλαντζάρει ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις για 
να επιβιώνει ως κόμμα εξουσίας ή ως κόμμα ρυθ-
μιστής. Το ΔΗΚΟ αλλάζει χρώματα και ιδεολογίες 
όπως οι σερβιτόροι τα πουκάμισά τους, η ΔΗΚΟΐλα 
όμως παραμένει πάνω του και γι’ αυτό ξεχωρίζει.

Τι βρίσκουν σ’ αυτό τα διάφορα ανήσυχα πνεύ-
ματα του τόπου μας είτε αυτά ανήκουν σε μικρό-
τερα κόμματα είτε είναι ανέντακτα και ερωτοτρο-
πούν μαζί του; Η εύκολη απάντηση είναι ότι είναι 
το πιο αντικατοχικό κόμμα του νησιού, μιας και 
ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ έχουν περάσει στο άλλο στρατόπεδο. 
Η απάντηση δεν είναι αυτή, όμως, για έναν άλλο 
ουσιαστικότερο λόγο. Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα 
αντικατοχικό και αντιστασιακό, είναι κόμμα απο-
τροπής της διάλυσης της κότας που γεννάει τα 
χρυσά αυγά, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το ΔΗΚΟ δεν επιδιώκει την απελευθέρωση ούτε 

έχει κουνήσει ποτέ το δακτυλάκι του για να στρι-
μώξει τους Τούρκους και το στάτους κβο. Απλώς, 
δεν θέλει να χάσει τη σημαία ευκαιρίας, δηλαδή το 
κωλόπανο της Ζυρίχης-Λονδίνου. Τα ξενοδοχεία, 
οι μπίζνες, τα πετρέλαια και ο τουρισμός μια χαρά 
τα πάνε, φτάνει να υπάρχει η σημαία, το κράτος 
«μας». 

Τότε γιατί βρίσκουν καταφύγιο εκεί τα πιο αγω-
νιστικά και λαμπρά μυαλά του τόπου; Η απάντηση 
είναι απλή. Το ΔΗΚΟ είμαστε ΕΜΕΙΣ και τα αδιέ-
ξοδά μας. Χωρίς όραμα, παραπαίουμε από τη μια 
υποχώρηση στην άλλη και κάνουμε τον ένα συμ-
βιβασμό μετά τον άλλο. Καλυπτόμαστε όλοι πίσω 
από την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι είναι αυτή η 
ίδια η δημοκρατία που αρνείται την απελευθέρω-
ση και την ελευθερία μας. Το ΔΗΚΟ είναι το άλλο-
θι ενός αγώνα που δεν γίνεται, μιας λογικής που 
βολεύει όλους, μιας και δεν απαιτεί καμιά θυσία, 
κανένα ουσιαστικό αγώνα.

Το άλλοθι αυτό, βολεύει όλο το πολιτικό φάσμα 
των αντικατοχικών, από τους δεξιούς μέχρι τους 
αριστερούς και τους ανέντακτους. Οι αντικατο-

χικοί δίνουν άλλοθι το ΔΗΚΟ και το ΔΗΚΟ δίνει 
θέσεις και πολιτική ασφάλεια. Οι υπόλοιποι, θεα-
τές σ’ αυτό το παιχνίδι, παίζουμε πελλόν, ώσπου 
να αναγκαστούμε να ψηφίσουμε ξανά το μη χείρον 
βέλτιστον, για να μη φουντώσει το ΔΗΣΑΚΕΛ. Το 
ότι φουσκώνει η φούσκα του ΔΗΚΟ, των καιρο-
σκόπων, δεν μας προβληματίζει μιας και πάση θυ-
σία πρέπει να κρατήσουμε το κρατίδιό μας, το ίδιο 
κρατίδιο που δουλεύει εναντίον της υπόθεσής μας.

Είχα πάντα, τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα 
χρόνια, την άποψη πως η Κυπριακή Δημοκρατία 
πρέπει να διαλυθεί ΜΟΝΟ για την Ένωση, δηλαδή 
για κάτι πολύ καλύτερο. Τώρα κλονίζομαι. Θεωρώ 
πως ο αγώνας μας πια πρέπει να είναι ΚΑΙ εναντίον 
της Δημοκρατίας και εναντίον των δυνάμεων που 
τον στηρίζουν. Ο αγώνας μας πια πρέπει να έχει 
το όραμα της απελευθέρωσης όλων των κατεχο-
μένων εδαφών μας, σε Κύπρο και Ελλάδα. Ο αγώ-
νας μας πρέπει να είναι κοινός και με την Ελλάδα, 
αλλά κυρίως με τον ελληνικό λαό. Χωρίς όραμα, θα 
παριστάνουμε τους αντιστασιακούς, πίνοντας τζιν 
με τόνικ στα ξενοδοχεία των ΔΗΚΟϊκών συμπα-
τριωτών μας.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Ο πρώην υπουργός 
Εμπορίου κος 
Λακκοτρύπης στο 
νέο του έπαγγελμα 
μετά το φιάσκο  
των χαλλουμιών
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Ελένη Μαύρου
Η πιο ανιαρή βουλευτής, βαριέσαι να τη μισή-
σεις, τέτοια συναισθήματα προκαλεί. Λέγεται 
ότι ο Χάσικος την είδε όνειρο γυμνή και απο-
κοιμήθηκε.

Γιώργος Λακκοτρύπης
Ο μόνος Μαρωνίτης που δεν βάζει χαλού-
μι στο σάντουίτς του. Βάζει όμως κρέμα στα 
μαλλιά του.

Μάριος Μαυρίδης
Το σπάσμα της βουλής και ο πρήχτης του 
ΔΗΣΥ. Αν παντρευτεί τη Μαύρου, μαύρη μαυ-
ρίλα πλάκωσε.  

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΛΟΥΣΙΤΕΣ

Έχουμε δημιουργήσει το «Αρχείον Φωτογραφιών 
Αιγαλούσης (ΑΦΑ)» με σκοπό να μαζέψουμε φωτο-
γραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 και μετά 
έως το 1974 για να αποδείξουμε σε όλους ότι ΕΜΕΙΣ 
είμεθα οι νόμιμοι κάτοικοι του χωριού και όχι οι 
κατακτητές και εισβολείς. Έχει ανοίξει σελίδα στο 
Facebook με τίτλο «Αρχείο Φωτογραφιών Αιγιαλού-
σης - Yialousa Photographic Archives» και σύντομα 
θα αρχίσουμε να αναρτούμε υλικό που έχουμε στη 
διάθεσή μας, έστω και αν είναι ελλιπές. Η κάθε οι-
κογένεια θα έχει το άλμπουμ της, δηλαδή τον φά-

κελό της, ώστε συγγενικά πρόσωπα να συμπληρώ-
νουν τα κενά ή τα άτομα που εμείς δεν γνωρίζουμε. 
Το αρχείο αυτό, με τη συμπλήρωσή του, θα σταλεί 
σε όλους τους συγχωριανούς που ενδιαφέρονται 
να το αποκτήσουν εντελώς δωρεάν. Αντίτυπα θα 
πάνε στη Βουλή, εδώ στην Κύπρο, στην Αθήνα και 
στο Ευρωκονοβούλιο, όπως και στα Ηνωμένα Έθνη. 
Επίσης, θα σταλεί σε επιλεγμένες βιβλιοθήκες και 
πανεπιστήμια.

Καλώ όλους τους συγχωριανούς μου να στεί-
λουν φωτογραφίες διαμέσου του email (yialousa@

cytanet.com.cy) ή στην διεύθυνση Έκτορος 40, 
Λευκωσία 1016, των γονιών, των παππούδων τους, 
αν υπάρχουν των παιδιών και εγγονιών τους, μαζί 
με στοιχεία, π.χ. ημερομηνία γεννήσεως, επάγγελ-
μα και τόπος.

 Γιαλουσίτες θεωρούνται όσοι έχουν γεννηθεί 
στα χωριά και στην Αγία Τριάδα και όσοι συμμετέ-
χουν της γιαλουσίτικης παιδείας. Επίσης, όλοι μπο-
ρούν να μας στείλουν φωτογραφίες των οικείων 
τους ή και άλλων ντόπιων. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΦΕΤΟΣ

ΚυΚλοφορησαν 
τα νέα βιβλία του  Τίτου Χριστοδούλου

με τίτλο «ακρεμώνες» 
και «αστείον Είναι...»

από τις Εκδόσεις «αιγαίον»
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Ε
ίναι ασύλληπτες οι αλλαγές που έχουν λάβει 
χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ειδικά στον 
χώρο της προπαγάνδας και της πολιτικής. Πα-
λιά, ο αριστερός ήθελε να είναι αριστερός, το 

ίδιο και ο δεξιός. Τώρα, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι 
ο έτσι και ποιος το γιουβέτσι. Τώρα, με τη μέθοδο της 
ομοιοπαθητικής (ή και όχι) τα μέσα μπορούν να πείσουν 
ότι είμεθα εξωγήινοι και απλώς δεν μας φαίνεται. Τώρα, 
αλλάζουμε ιδεολογίες, πεποιθήσεις, χρώματα και αρώ-
ματα, χωρίς καμιά φορολογία, χωρίς να ξέρουμε το για-
τί. Τη μια μέρα λέμε το ένα πράγμα και την άλλη το εντε-
λώς αντίθετο. Το ίδιο κάνουν και οι πολιτικοί. Το έκαναν 
και παλιά αλλά ντρέπονταν να το παραδεκτούν. Σήμερα 
ή το παραδέχονται, χωρίς να ιδρώνει το αυτί τους, χωρίς 
αιδώ ή σε βγάζουν τρελό που δεν κατανοείς τους σύγ-
χρονους καιρούς.

Αν πριν είκοσι χρόνια έλεγες πως η Μακεδονία δεν 
είναι ελληνική ή, χειρότερα, πως η Μακεδονία ανήκει 
στους Σκοπιανούς, μπορεί και να σου έπιαναν τον κώλο. 
Σιγά σιγά, φτάσαμε στη γεωγραφική αναγνώριση της 
Μακεδονίας, όπου το Βόρεια Μακεδονία είναι το χαπά-
κι για να μην πούμε ανοικτά ότι έχουμε συνθηκολογή-
σει με ένα κωλοκρατίδιο που, αργά ή γρήγορα, μέρος 
του θα πάει στη Βουλγαρία και το υπόλοιπο στη Μεγάλη 
Αλβανία κι εμείς, σαν καίγεται το δάσος, θα κοιτάμε το 
δάκτυλό μας.

Αυτό που φυσικά δεν καταλαβαίνουμε εμείς είναι 
ότι όλα αυτά είναι για το καλό μας, μόνο που εμείς δεν 
το καταλαβαίνουμε επειδή είμαστε ποτισμένοι με εθνι-
κιστικά ιδεώδη. Τα ίδια δεν πάθαμε στην Κύπρο, όπου 
αποδεχόμενοι την κάθε λύση, φτάσαμε από το «η Κύ-
προς είναι ελληνική» στο «η Κύπρος ανήκει στις κοι-
νότητές της» και, γιατί όχι, στους Τούρκους κατακτητές 
μιας και έκαναν οικογένειες και ρίζωσαν εδώ; Ακού-
στηκαν και αυτά, όχι από τους γραφικούς, αλλά από μια 
σημαντική μερίδα του πληθυσμού, που δεν μπορεί να 
ανεκτεί τίποτα το ελληνικό σε αυτό τον τόπο ούτε καν 
τη γλώσσα μας που εδώ και χιλιάδες χρόνια ακατάπαυ-
στα μιλιέται σ’ αυτό τον βράχο της Μεσογείου. Δεν είναι 
λίγοι πια αυτοί που μιλούν για την κυπριακή διάλεκτο 
ωσάν να είναι γλώσσα αυτόνομη, που κατά σύμπτωση 
χρησιμοποιεί και το ελληνικό αλφάβητο, που παρεμπι-
πτόντως δεν είναι και τόσο ελληνικό, αλλά κυρίως φοι-
νικικό.

Η συμφωνία για τη Μακεδονία θα ψηφιστεί από την 
ελληνική βουλή, ως ένα άλλο σημείο της κατάπτωσης 
του έθνους, όμως θα χαιρετιστεί ως μια μεγάλη νίκη 
των δημοκρατικών δυνάμεων. Οι νίκες θα ανοίξουν την 
όρεξη του Τσίπρα και να μην εκπλαγούμε αν προσπα-
θήσει να «σώσει» και την Κύπρο τώρα που πήρε φόρα. 
Μόνο που ο Τσίπρας, τα Ποτάμια και οι ποταποί αριστε-
ροί, που υποστηρίζουν αυτές τις επιλογές στην Κύπρο, 
θα φάνε τα μούτρα τους. Στην Κύπρο ακόμη κάνουμε 
μνημόσυνα στους νεκρούς ήρωές μας και ας έχουν πε-
ράσει πάνω από 60 χρόνια. Η Κύπρος δεν είναι οικόπε-
δο που το καταπατούνε, είναι η ψυχή του έθνους που 
αντιστέκεται, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, αλλά 
όταν έρθει η στιγμή, ξέρει να λέει ΟΧΙ και να μη μετράει 
ζημιές και κέρδη.

Η Κύπρος θα είναι το τέλος όλων των απατεώνων 
και εδώ και στην Ελλάδα. Η Κύπρος είναι ο ......... που 
έφυγε από το σπίτι του ανήλικος για να πολεμήσει 
στους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι η Μαρία η συ-
γκλητική που για να μην καταλήξει σκλάβα, ανατίναξε 
το καράβι που τους έπαιρνε στη Μικρά Ασία. Είναι ο 
Αυξεντίου, που έγινε ολοκαύτωμα στο κρησφύγετό του, 
είναι ο Ζάκος, που ως τελευταία του επιθυμία πριν την 
αγχόνη ήταν να ακούσει Μπετόβεν, είναι οι συμμαθη-
τές του Παλληκαρίδη που έκλαιγαν, όχι γιατί βγήκε η 
απόφαση να τον κρεμμάσουν, αλλά διότι δεν ήταν αυτοί 
που καταδικάστηκαν. Είναι οι μαρτυρίε των δεκαοκτά-

χρονων που έτρεξαν να αντιμετωπίσουν τις ορδές των 
βαρβάρων, γνωρίζοντας πως όλα ήταν προδομένα, πως 
τα όπλα τους ήταν για γέλια. Η Κύπρος είναι η μάνα που 
δέρνει τον γιο της γιατί εγκαταλείπει τη μονάδα του, λι-
ποτάκτης, το 1974. Τον χαστουκίζει και του δείχνει την 
πόρτα να επιστρέψει. Η Κύπρος είναι το βλέμμα του Σο-
λωμού όταν ανεβαίνει στον ιστό για να κατεβάσει τη ση-
μαία της κατοχής. Η Κύπρος είναι η μικρή πατρίδα που 
σιέπει την που τ’ άψη ο Θεός μου. Είναι η πιο πεισμα-

τάρα βραχονησίδα, που εδώ και χιλιάδες χρόνια, όλες 
οι αυτοκρατορίες προσπάθησαν να την εξαφανίσουν, 
όμως είναι ακόμη εδώ και εδώ θα μείνει. Όσοι δεν πι-
στεύουν ότι είναι θέλημα Θεού που είμαστε ακόμη εδώ, 
ας κοιτάξουν ξανά τα βιβλία τους. Ας δουν ποιοι μας 
κυβερνούν, ποιοι είναι οι άρχοντες του τόπου. Με τέτοια 
ηγεσία, έπρεπε να είχαμε βυθιστεί στον ωκεανό, έπρε-
πε να μιλάμε τουρκικά ως μια επαρχία της Τουρκίας ή 
της Αιγύπτου ή του Ισραήλ ή του Χονγκ Κονγκ.

This ignorant vulture must have gone to the law office of a real lawyer who has a library, to 
pose for this deceptive photo radiating seriousness, wisdom, experience and even divine 
knowledge! Together with Haris Georgiades, who had a Hindu English teacher, he is compet-
ing for the Oxfordian accent award.
On another note, George H. (for Halloumoktonos) Maronitis is busy investigating who leaked 
his gargantuan halloumi kela within his ministry as the kela per se is irrelevant and, in any 
case, someone else’s fault. The President did not accept his resignation as he will have to 
coach a new guy on the gasmiza mechanics. Stellina (aka Theatrina) is heading to the EC 
(European Commission) to embarrass her poor homeland with an avalanche of superficial 
bollocks.
 Bless them one and all for their service to their country

OUR SMALL ENGLISH SUPPLEMENT
specialy written by the honourable H .S  for our ΔΗΣΥ readers.

ΕΘΝΙΚΩΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το άσπρο μαύρο με το έτσι θέλω
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 ▶   Αθθυμάστε που μια πίττα σουβλάκια ήταν 4 σε-
λίνια;

 ▶   Αθθυμάστε που μια μάτσα κόλιαντρος ήταν 2 
γρόσια;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Αναστασιάδης επούλαν την 
εφημερίδα της ΝΕΔΗΣΥ μες στες στράτες;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Γρουστόφκιας εν ήξερεν πού 
ήταν το Μαρί;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Αβέρωφ ήταν εντελώς αλλή-
θωρος, εννοώ πολιτικά;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ 
είχεν τη χειρότερη κόμμωση από όλους τους 
ΑΚΕΛικούς;

 ▶   Αθθυμάστε που οι ππούστιηες στη χώρα ήταν 
μόνο 7 και όλοι τους λεβέντες;

 ▶   Αθθυμάστε που η Νικοδήμου ήταν αθλήτρια πριν 
γίνει ζωγράφος;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Παπαδόπουλος έκαμεν έγκλη-
μα κι άνοιξε τα οδοφράγματα;

 ▶   Αθθυμάστε που επέθανεν ο Μακάριος τζιαι ό,τι 
εκτίζετουν έπαιρνε τ’ όνομά του;

 ▶   Αθθυμάστε που οι Γριβικοί ελαλούσαν πως στο 
δωμάτιο του Μακαρίου, όταν εμπήκαν μέσα οι 
πραξικοπηματίες, ήβραν κάσιες με προφυλακτι-
κά;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Λάζαρος Μαύρος εβούραν μες 
στες στράτες με μιαν κκάμεραν στο σιέριν;

 ▶   Αθθυμάστε καμιάν περίοδον που το ΔΗΚΟ εν 
ήταν μεσοβέζικο κόμμα; Εγώ πάντως δεν θυμά-
μαι.

 ▶   Αθθυμάστε που ούλλες οι κορούδες είχαν πλού-
σια κόμη όπως της Βίσση;

 ▶   Αθθυμάστε έναν βουλευτήν του Συναγερμού 
πουλλαόφωνον με το όνομα Λευτέρης Χριστοφό-
ρου;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Κληρίδης ήθελεν να τον ξαναφ-
κάλουμεν πρόεδρον για 16 μήνες, μίσιη μου για 
να λύσει το Κυπριακό;

 ▶   Αθθυμάστε που στες στράτες μας εν εκυκλοφο-
ρούσαν αυτοκίνητα των βρωμόσιυλλων;

 ▶   Αθθυμάστε τα δράμια τζιαι τες οκκάδες;
 ▶   Αθθυμάστε που η Λευκωσία είσιεν μόνο δύο πετ 

σιοπ;
 ▶   Αθθυμάστε που οι σοβαροί σσιύλλοι εκατου-

ρούσαν σηκώνοντας πάνω το ένα πόδι τζιαι δεν 
ετσουλλοκάθουνταν όπως τωρά; 

 ▶   Αθθυμάστε που άμαν κανένας κάττος έμπαινεν 
μες στα πόθκια μας, εδιούσαμεν του μιαν κλω-
τσιάν τζιαι δεν υπήρχεν φόβος ότι εν να μας κα-
ταγγείλουν στις φιλοζωικές οργανώσεις;

 ▶   Αθθυμάστε που ο Αναστασιάδης εδεσμεύτηκεν;
 ▶   Αθθυμάστε που αν επήαιννεν κανένας στα κατε-

χόμενα, ελαλούσαμεν τον προδότην;
 ▶   Αθθυμάστε όταν επρωτοκυκλοφόρησεν ο Όνα-

γρος που μια κυρία αποκάλεσεν με προδότη επει-
δή εν πάω στα κατεχόμενα;

 ▶   Αθθυμάστε που όταν εκατουρούσαμεν, εν εσού-
ζαμεν την πουλλούν μας, άμπα τζιαι καυλώσου-
μεν;

 ▶   Αθθυμάστε που άμαν εθέλαμεν καμιάν, ελαλού-
σαμεν της «κόρη πιάννουμεν τα»;

 ▶   Αθθυμάστε που άμαν εθωρούσαμεν καμιάν όμορ-
φη κοπέλα μες στη στράτα εσφυρούσαμεν της;

 ▶   Αθθυμάστε που οι Κυπραίοι εν είχαν αυτό το τρο-
μερό μίσος εναντίον των τριχών;

 ▶   Αθθυμάστε που για να έβρουμεν την τρύπα εμα-
χούμασταν μες τες τρίσιες μιαν ώραν;

 ▶   Αθθυμάστε που πριν να μπεις της Λεμεσού είχεν 
κεντρούθκια-καλύβες πολλά;

 ▶   Αθθυμάστε τα Σάββατα το πρωί που η Λάρνακα 
εμύριζεν σουβλάκια;

 ▶   Αθθυμάστε που οι Συναγερμικοί εκατηγορούνταν 
ως εθνικιστές;

 ▶   Αθθυμάστε που το πέος του Αβέρωφ έκαμνεν 
μιαν στροφή προς τα αριστερά;

● Έλεος με την 
κλασική μουσική 
στην τηλεόρασή 
μας στις γιορτές 
της Ορθοδοξίας. 
Ούτε καθολικοί 
είμαστε ούτε προ-
τεστάντες. Ποιος 
τους είπε στο ΡΙΚ 
και όχι μόνο πως 
είμεθα Ευρω-
παίοι και πρέπει 
να υποστούμε τη 
μουσική των αλλόθρησκων, ειδικά στις γιορτές μας. 
Έλληνες είμαστε, ρε σκατάδες.

● Έλεος και μ’ αυτά τα Τζίγκολ Μπελς και όλα τα 
ξενόφερτα κάλαντα. Τα δικά μας, που είναι καλύτερα 
κιόλας, δεν σας φτάνουν ή μήπως ετοιμάζετε τον λαό 
μας να αλλαξοπιστήσει; Όταν μεγαλώσουν τα σημε-
ρινά παιδιά, δηλαδή σε 10-15 χρόνια, θα ξέρουν μόνο 
τα ξένα κάλαντα και θα τα υπερασπίζονται κιόλας ως 
δικά τους, ελληνικά ή κυπριακά, αναλόγως της ιδε-
ολογίας τους.

● Και ο Άγιος Βασίλης κύριοι τηλεοπτικοί κάφροι 
και εδώ εννοώ όλα τα κανάλια και ειδικά αυτά που 
ανήκουν στους εθνικάφρονες, έρχεται από την Και-
σαρεία της ελληνικής Μικράς Ασίας και όχι από την 
Αλάσκα.

● Και τα δώρα δεν τα δίνουμε τα Χριστούγεννα, αλλά 
την Πρωτοχρονιά, αυτή είναι η παράδοσή μας. Και τα 
Χριστούγεννα πάμε εκκλησία και δεν παθαίνουμε σι-
όππινγκ φρένζι, που λένε και οι συμπατριώτες μας. 
Υπενθυμίζουμε σε όλους πως ο Χριστός γεννήθηκε 
τίτσιρος στη φάτνη ζώων.

● Ίσως σύντομα τα Χριστούγεννα θα είναι μια γιορ-
τή όπως η ΜΠΛΑΚ 
ΦΡΑΪΝΤΕΫ, όπου 
η κατανάλωση θα 
εθιμοποιηθεί και ο 
κόσμος στις ουρές 
θα σκοτώνεται, 
όπως σε χώρες 
της Ευρώπης για 
μια καλύτερη έκ-
πτωση στα προϊό-
ντα που δεν χρει-
άζεται κιόλας.

● Η περιβόητη 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ πήγε 
ξανά του κώλου αυτές τις γιορτές. Τα κανάλια προτί-
μησαν να γεμίσουν τα ταμεία τους, παρά να γιορτά-
σουν τη γέννηση του θεανθρώπου. Ας μην ξεχνούν 
όμως το άσμα: «Ριάλια, ριάλια τζιαι πούν’ τα, ο ππε-
ζεβέγκης που τα ’σιει στην πούγκα».

● Έλεος και με αυτές τις χαζοχαρούμενες χρι-
στουγεννιάτικες αμερικανικές ταινίες που βλέπουμε 
κάθε χρόνο από όλα τα κανάλια χωρίς διαμαρτυρία.

● Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δούμε στις ει-
δήσεις μας πώς 
γιόρτασε ο Πάπας 
τα Χριστούγεννα 
και μάλιστα σε ένα 
ρεπορτάζ μεγαλύ-
τερο σε διάρκεια 
από αυτό για τον 
Πατριάρχη. Εάν εί-
ναι μέσα στα πλαί-
σια της χριστιανι-
κής πολυφωνίας, 
γιατί δεν υπήρχε 
τίποτα για τους πα-
λαιοημερολογίτες 
και τους κόπτες, 

για τους ορθόδοξους της Μέσης Ανατολής; Για τους 
Αιθίοπες και όλους τους άλλους ορθόδοξους του κό-
σμου;

● Είναι τόσο δύσκολο τις γιορτές να φτιαχτεί ένα 
πρόγραμμα τηλεοπτικό που να ικανοποιεί τις πνευ-
ματικές ανάγκες των ανθρώπων; Είναι τόσο δύσκολο 
να στηθεί ένα πρόγραμμα συζήτησης και ψυχαγω-
γίας για τις γιορτές; Δεν είναι δύσκολο, απλά όλοι 
επιθυμούν να σαχλαμαρίζουν ΓΙΟΡΤΙΝΑ, να κατα-
ναλώνουν μέχρι σκασμού και ας καίγεται ο κόσμος 
γύρω του όπως κακή ώρα τώρα. Στη Συρία, στην Πα-
λαιστίνη, στη Μέση Ανατολή του Χριστού, που υποτί-
θεται μας νοιάζει πως ο κόσμος υποφέρει και πεινά 
κι εσείς τα ίδια παραμύθια.

● Πάντως, μπορώ εγώ να σας οργανώσω το γιορτι-
νό πρόγραμμα και μάλιστα δωρεάν, φτάνει να γίνουν 
αποδεκτοί οι δύο άξονες της εισήγησής μου:

● Πρώτον, από τις 23 του Δεκεμβρίου μέχρι την 
Πρωτοχρονιά, τα προγράμματα να μειωθούν στη 
μισή ώρα που κατέχουν τώρα. Δηλαδή, η τηλεόρα-
ση όλων των καναλιών να συμφωνηθεί να είναι μόνο 
πέντε ώρες, συν ενδιάμεσα σύντομα μικρά δελτία 
ειδήσεων. Τα προγράμματα των ημερών αυτών, να 
προσαρμοστούν στη γέννηση του Χριστού και της 
σημασίας αυτής της γεννήσεως και στις συζητήσεις, 
όχι των πολιτικών αρχηγών, αλλά των πολιτών, με 
θέμα τα σύγχρονα προβλήματα και τις αναζητήσεις 
στον κόσμο και στον Ελληνισμό. Νοείται ότι δεν θα 
υπάρχουν διαφημίσεις ούτε καραγκιοζιλίκια με τους 
σταρ της ΤΙΒΙ και του Θεάτρου. Η ψυχαγωγία μπορεί 
να υπάρχει με άλλους τρόπους. Δεν θα σας τα πω 
όλα.

● Δεύτερον, η όλη πορεία των προγραμμάτων να 
στηρίζεται στον στίχο των κυπριακών καλάντων: 
«Δώστε τζιαι κανενού φτωχού απού το φαγητόν 
σας». 

●  Δεν λέω τίποτα άλλο.

● Η πιο καλτ προσωπικότητα της κυπριακής ΤΙΒΙ 
είναι ο Ανδρέας Πογιατζής, ο αθλητικογράφος. Την 
εκπομπή του την παρακολουθείς, όχι για τα αθλητικά 
και τη μάππα, αλλά για τον κωμικοψυχαγωγικό της 
ρόλο. Σπανίως ο λαϊκισμός φτάνει σε τέτοια επίπε-
δα, αλλά όταν φτάνει, η σάτιρα και η κωμωδία παρα-
δίδονται και ο Πογιατζής γίνεται άθελά του «Μόντυ 
Πάιθον Φλάινγκ Σύπριοτ». Παρεμπιπτόντως, πού 
χάθηκε το τηλε-
οπτικό του ταίρι; 
Είχε καιρό να τον 
δούμε να βγάζει 
το κακκάτι του 
από τη μύτη και 
να το πλάθει και 
να το τοποθετεί 
κάτω από το τρα-
πέζι.

● Τι γίνεται τε-
λικά με αυτές 
τις επαναλήψεις; Καταντήσαμε να μην ξέρουμε πού 
παίζει ο Σωτηρκάς, ο Κασκαούνιας, η Πόπη Αβραάμ, 
ο Ζένιος και όλοι οι μόνιμοι ηθοποιοί της κυπριακής 
ΤΙΒΙ. Παίζουν σε όλα τα σήριαλ, με αποτέλεσμα να 
μην ξεχωρίζουμε ποια σειρά είναι και ποιον υπο-
δύεται ο κάθε ηθοποιός. Πολλές φορές έχουμε την 
εντύπωση πως παρακολουθούμε δύο και τρεις σει-
ρές. Σ’ αυτό βοηθά και η κόμμωση και τα ενδύματα 
των ηθοποιών, οι οποίοι πρέπει να παίζουν με τα ίδια 
ρούχα είτε η σειρά είναι του 1910 είτε του 1950 είτε 
στην πόλη είτε στο χωριό. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι 
με τις κομμώσεις. Δεν βρίσκει ο σκηνοθέτης λίγες 
φωτογραφίες εποχής για να δείξει στους ταλαίπω-
ρους ηθοποιούς τι κομμώσεις είχαν οι παππούδες 
τους; Ο ηθοποιός είναι αναγκασμένος να παίζει σε 
μια σειρά του 1920 τον χωρικό και μετά να τρέχει σαν 

ΑΘΘΥΜΑΣΤΕ ΜΙΚΡΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
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 ▶   Ο Σπύρος Κυπριανού είναι στον 
παράδιεσο, μου το είπε ένας 
θαμώνας του καφενείου 
μου στην Παλλουριώ-
τισσα.

 ▶   Η Παλλουριώτισσα 
πήρε το όνομά της από 
τις πολλές παλλούθρες 
που είχε η περιοχή.

 ▶   Ως τις αρχές του ’70 μέσα 
στην Πύλη Αμμοχώστου 
έσιεζαν κουέλλες τζιαι αίγες.

 ▶   Ο Τορναρίτης κόβει τα νύχια των πο-
διών του κάθε Σάββατο.

 ▶   Το ένα βυζί της Ελένης Μαύρου είναι ολίγον πιο 
μικρό από το άλλο, άλλωστε και όλων των γυναι-
κών.

 ▶   Τώρα που οι Γερμανοί αποφάσισαν πως υπάρ-
χουν τρία φύλα μόνον, πού θα κατουρούν οι τρι-
τοφυλικοί;

 ▶   Οι μεγάλες δυνάμεις είχαν προ-
τείνει στους Εβραίους και 
την Κύπρο για να φτιά-
ξουν το Ισραήλ τους, 
αλλά οι γιαχούτηδες 
δεν εδέχτηκαν. Κάτι 
εξέραν.

 ▶   Ο Τορναρίτης επρότει-
νε του Αναστασιάδη να 
κάνει πέντε Κυπραίους 
τιμής ένεκεν σεΐχηδες, για 
να συνάδουν με τα πετρέλαιά 
μας.

 ▶   Ο Λακκοτρύπης εδέχτηκεν αλλά πρότεινε οι δύο 
να είναι Μαρωνίτες, μιας τζιαι οι Μαρωνίτες εν 
που ήβραν τα πετρέλαια.

 ▶   Λένε πως η πουλλού των Μαρωνιτών είναι η πιο 
μικρή όλων των μειονοτήτων της Κύπρου, πλην 
των εποικοκύπριων.

 ▶   Οι κακές γλώσσες λένε πως οι 
κλειτορίδες των λεσβιών εί-
ναι μεγαλύτερες από των 
κανονικών γυναικών.

 ▶   Στη βουλή των Κυ-
πρίων υπάρχουν δύο 
κανονικές λεσβίες και 
δύο πάρτ τάιμ.

 ▶   Οι ππούστιηες εν πολ-
λοί, αλλά λόγω των δικα-
στηρίων δεν μπορούμε να 
τους ονομάσουμε. Μπορούμε 
όμως να σας πούμε πως βρίσκονται 
στα τρία μεγάλα κόμματα.

 ▶   Υπάρχει και ένας διεμφυλικός που είναι άντρας το 
πρωί και γυναίκα το βράδυ.

 ▶   Οι μολόχες ήταν πιο ακριβές φέτος από πέρσι.
 ▶   Ο αντικατοχικός λόγος οδηγεί, στην καλύτερη 

περίπτωση, τους ανθρώπους στο ΔΗΚΟ, δηλαδή 
στο παζάρι. Απόδειξη ο Προδρόμου, ο Λιλλήκας, 
η μισή ΕΔΕΚ και τώρα ίσως η Θεοχάρους.

 ▶   Ένας κανονικός άνθρωπος σιέζει 
300 κιλά σκατά τον χρόνο, 
πλην των πλείστων Αφρι-
κανών που άτζιακκι φτά-
νουν τα 100 κιλά.

 ▶   Μια μούγια για να φάει 
έναν κότσιρο θέλει δύο 
χρόνια. Δεν προλαβαί-
νει, διότι ζει μόνο 20-
30 μέρες.

 ▶   Ο βουλευτής με τις πε-
ρισσότερες τρίχες στα ρου-
θούνια του είναι η κατά τα άλλα 
συμπαθέστατη Κουκουμά του ΑΚΕΛ.

 ▶   Το ΑΚΕΛ εν να διαλυθεί όντας η Κύπρος λείψει.

τρελός να φτάσει 
σε άλλο στούντιο 
όπου παίζει άλλο 
νεανία της δεκαε-
τίας του 60, ολίγον 
χίππη. Διαλέγει, 
λοιπόν, την κόμ-
μωση του χίππη 
και για τους δύο 
ρόλους, δικαιολο-
γώντας τα μακρυά 
μαλλιά του 1920 
με κάτι ακαταλα-
βίστικες αρλού-
μπες. Πώς θα πι-
στέψουμε αυτούς 
τους ηθοποιούς όταν ξευτιλίζονται με αυτό τον τρόπο; 
Τελικά τυχεροί είναι οι ηθοποιοί που δεν κάνουν τη-
λεόραση ή κάνουν κάθε 3-4 χρόνια.

● Τώρα κάτι καλό ανάμεσα σε όλα τα τρας και τις 
σαχλοσειρές. Το καλό είναι η σειρά «Η πεταλούδα» σε 
σενάριο της Θέας Χριστοδουλίδου. Ήταν μια ευχάρι-
στη έκπληξη και αυτό οφείλεται στη σοβαρότητα που 
έδειξαν οι συντελεστές στο σενάριο. Φαίνεται πως η 
Θέα τους έπεισε και σεβάστηκαν τον λόγο της και το 
επάγγελμά της. Οι πολύ καλές ερμηνείες του Αργύρη 
και του.... δύο κατεξοχήν κωμικών ηθοποιών δειχνει 
κιόλας πως και άλλοι πρέπει να μιμηθούν το ρίσκο, 
όπως έκαναν στην Πεταλούδα. Ακόμη και ο Πά-
μπος..... ένας μέτριος ηθοποιός, βγαίνει κερδισμένος 

από αυτή τη σειρά. Δεν φωνάζει ούτε κάνει τον νταή 
με υπερβολικό παίξιμο ως συνήθως. Δουλεύει τον 
ρόλο του και πιο εσωτερικά, βγάζει ένα αντιπαθητικό 
χαρακτήρα που πείθει. Το ίδιο και ο ....... ένας άλλος 
ηθοποιός της επιθεώρησης και της φωνασκίας. Είναι 
τόσο ευχάριστο να σε ξαφνιάζουν οι τυποποιημένοι 
ηθοποιοί. Ακόμη και η Θέα, στον ρόλο της τυφλής, δεν 
παίζει τον ρόλο της, ερμηνεύει τον χαρακτήρα που διά-
λεξε, χωρίς φανφάρες και ηθοποιηλλίκια της κακιάς 
ώρας. Ο μόνος που είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα 
είναι αυτός ο ........ της κυπριακής τηλεόρασης και του 
θεάτρου, που νομίζει ότι ακόμη παίζει στις Ιστορίες 
του χωρκού. Θέλω 
επίσης να επιση-
μάνω πως οι κομ-
μώσεις και τα κο-
στούμια, παρ’ ότι 
έχουν αδυναμίας, 
είναι καλύτερα 
από άλλες σειρές.

● Είναι καλά να 
συγκρίνει κανείς 
αυτή τη σειρά με 
μια άλλη, με ση-
μαντικούς συντε-
λεστές, μόνο που αυτή έχει πατώσει. Η σειρά είναι 
με τους μεγάλους ηθοποιούς του θεάτρου μας, τον 
Σπύρο Σταυρινίδη και τον Αντώνη Κατσαρή. Δυστυ-
χώς, αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί δεν καταφέρνουν να 
σώσουν τη σειρά, διότι έχει ανύπαρκτο σενάριο. 

■  Είστε ΤΖΙΑΙχαντιστής; 
Σας αρέσει να αμολάτε 
κυπριακούρες έτσι για 
χάζι; Είστε καλλιτέχνης 
που δεν σας ξέρει ούτε η 
μάνα σας; Έχεις μεγάλο 
παράπονο που δεν σας 
βοηθά το κράτος και δεν 
σε αναγνωρίζει η κοινω-
νία; Είσαι κλαμένο μουνί 
και θέλεις να το ξέρει 
όλη η κοινωνία; Τότε μη 
χάσεις την ευκαιρία να εμφανιστείς στην εκπομπή της 
Μαλένη στο ΡΙΚ, ART CAFÉ, για να πεις τον πόνο σου. 
Άγια ολάν!

■  Το έγραψα παλιά αλλά δεν δημοσιεύτηκε επειδή αρρώ-
στησα. 

■  Ευτυχώς που η Σωτήρα μας έσωσε από τους αδέσποτους 
βίλλους του ΘΟΚ που ήθελαν να γαμήσουν, όχι μόνο τις 

κορασιές των χωρ-
κών μας, αλλά και τη 
νοημοσύνη. Ο ΘΟΚ 
ανέβασε το έργο 
COCK, το οποίο μετα-
φράζεται αδόκιμα σε 
ΒΙΛΛΟΝ και θέλησε 
να μας δείξει εμάς 
τους τριτοκοσμικούς 
τι εστί πρωτοπόρα 
τέχνη. Αντί τον ΚΟΚΚ 
να τον βάλουν στον 
κώλο τους, θέλησαν 
να τον εξάγουν κιόλας και να τον πάρουν στα χωριά μας. 
Κούνια που τους κούναγε όμως. Οι χωριάτες μας ξέρουν 
πολύ καλά τι εστί ΒΙΛΛΟΣ, άλλωστε οι μισοί έχουν έναν 
καλά γυμνασμένο ειδικά εκεί στα χωράφια των κολο-
κασιών. Τους έδιωξαν και οι ΘΟΚΙΣΤΑΙ έμειναν με τον 
Κοκκ στο χέρι.

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

το περιοδικό  
«Το Πεζοδρόμιο»  

 ΚυΚλοφορΕί

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ 
Απ’ τα περίπτερα

ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
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«Τι να σου πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοξεχάσω;
Τα πικρά λόγια σου, την πέτρινη καρδιά σου
ή τα φριχτά μαρτύρια που τράβηξα κοντά σου;
Δε φτάνει που μου στέρησες το γέλιο απ’ το στόμα, 
έχεις το θράσος να λες πως μ’ αγαπάς ακόμα.
Δε θέλω να σε ξαναδώ, ούτε και να σ’ ακούσω.
Και αν θα πεθάνω κάποτε, και αν τύχει και το μάθεις, 
ακόμα και στον τάφο μου, εσύ δε θέλω να ’ρθεις!»

Φέτος το καλοκαίρι μια ευχάριστη έκπληξη κυρί-
ευσε τη ζωή μου. Με την έκπληξη αυτή, νίκησα και 
τον λάλλαρο της Λευκωσίας και την κούραση που 
είχα υποστεί με την αιμοκάθαρσή μου στην Αττική. 
Όταν επέστρεψα από την Εύβοια, πήγα σχεδόν την 
ίδια εβδομάδα να δω την κουμέρα μου και την βα-
φτιστικιά μου. Η κουμέρα, φιλόξενη όπως πάντα, μας 
στρίμωξε σε μια μικρή βεράντα για να μας φυσά ο 
αέρας. Ποιος αέρας τώρα στη Λευκωσία; Κόντεψα να 
τρελαθώ. Έβριζα την Κύπρο όσο ποτέ. Έλεγα διάφο-
ρα, πως πρέπει να αλλάξουμε χώρα, πως δεν πρέπει 
να μένουμε στη Λευκωσία κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, που αρχίζουν Ιούνιο και πάνε μέχρι το τέλος 
του Οκτώβρη.

Εκεί που ήμουν έτοιμος να πέσω από το μπαλκό-
νι και να αυτοκτονήσω, ακούω την βαφτιστικιά μου 
να σιγοτραγουδά κάποιο σκοπό. Κάτι αναγνώρισα και 
ρώτησα τη Νικολέττα μου να μου δώσει περισσότερες 
πληροφορίες και όχι μόνο τον τίτλο. Μου τραγούδη-
σε το άσμα και αμέσως επέστρεψα στη Γιαλούσα, στο 
σινεμά «Ευαγόρας», απ’ όπου και ακούγαμε όλες τις 
επιτυχίες της εποχής εκείνης. 

Το θαυμάσιο τραγούδι των Γκούτη-Μπακάλη χά-
θηκε από τη ζωή μου. Το 1962 έφυγα μετανάστης και 
από τότε δεν έτυχε να το ακούσω ξανά και ας το είχα 
σε 45 που έκανε τον γύρο του κόσμου. Το άκουσα 
ξανά από το στόμα της βαφτιστικιάς μου, μιας εικο-
σάχρονης κοπέλας, γεννημένης τη χρυσή εποχή της 
Βανδή και της Βίσση, μιας μοντέρνας κοπέλας που 
ξέρει από ποίηση, από θέατρο, μιας κοπέλας γέννη-
μα-θρέμμα μιας άλλης εποχής. Κι όμως με επανέφε-
ρε στον κόσμο μου, άπλωσε στα πόδια μου την παιδι-
κή μου ηλικία και με το γλυκό της «Νονέ» μου έδωσε 
να καταλάβω πως το τραγούδι αυτό την εκφράζει και 
αυτή, γι’ αυτό άλλωστε το έμαθε και το τραγουδά στα 
κέντρα που δουλεύει για το χαρτζιλίκι της.

Τώρα που οι νέοι μας μπορούν να ανακαλύπτουν 
τέτοια τραγούδια, τέτοιες μεγάλες φωνές όπως της 
Γκρέυ, μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον μας 
και να πάψουμε να μεμψιμοιρούμε. Τώρα μπορούμε 
να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πάρουμε τη μοίρα 
μας στα χέρια μας και να τραγουδήσουμε με την ψυχή 
μας, ώσπου να έρθουν καλύτερες μέρες.

Η Γκρέυ δεν είναι απλώς μια φωνή, είναι ένα ταξίδι 
σε μιαν άλλην εποχή, που κανείς ανακαλύπτει, φτάνει 
να θελήσει, να ρωτήσει και να μάθει. Η βαφτιστήρα 
μου, ξέρει αρκετά για τη Γιαλούσα και το σινεμά της, 
τον μουσικό φορέα της δικής μου νιότης. Ξέρει διότι 
είχε κι η ίδια χωριό, παππού και γιαγιά. Τώρα μπορεί 
να προσθέσει όλες αυτές τις εμπειρίες και να ταξιδέ-
ψει στη δεκαετία του 1960. Ίσως δει και τον παππού 
της να κρατά την ελληνική σημαία και να πορεύεται. 
Ίσως δει και τη νεολαία με τα ποδήλατα να αλητεύει 
στα στενά δρομάκια. Ίσως σταματήσει και αυτή με το 
ποδήλατό της έξω από το σινεμά «Ευαγόρας» να δει 
την Αλίκη στο «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο».

Και εκεί μπορεί να έχει μαγευτεί με το θέαμα και 
να φύγει μετά να σπουδάσει ηθοποιός, μαζί με την 
Ειρήνη Παπά, τον Χορν, τον Κατράκη και τη Δέσπω 
Διαμαντίδου. Κάπως έτσι την έπαθα κι εγώ. Έβλεπα 
ταινίας στο χωριό και άνοιξε η όρεξή μου. Έβλεπα 
όλες τις ταινίες, ακόμη και τις καφέ αιγυπτιακές. 
Φυσικά, δεν είχαν τις ινδικές και μυήθηκα και στην 
ανατολίτικη μουσική και λάτρεψα ακόμη και τις ρε-
κλάμες. Οι ρεκλάμες ήταν το παράθυρό μας προς τα 

έξω, προς τον μοντερνισμό. Μόλις άκουγα τον γέρο να 
λέει «Άλκα Σέλτζερ» ένιωθα πως ότι πονούσε πάνω 
μου… disappeared. 

Επιστρέφω στην Γκρέυ, που της είχα ιδιαίτερη 
αδυναμία, όπως φυσικά και στις άλλες, κυρίως τη Λύ-
δια. Θυμάμαι, ακούγοντας το «Τι να σου πρωτοθυμη-
θώ», δέκα χρονών παιδί, να ταξιδεύω στο όνειρό μου 
πως μαζί με την κυρία Γκρέυ, πηγαίναμε στην Ινδία, 
να δούμε την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσα ως 
το παιδί που χάνει τον σκύλο του και τρέχει απελπι-
σμένος να τον βρει. Ναι, το είδε η κυρία Γκρέυ και 
σώθηκα. Θυμάμαι το χαμόγελο της γιαγιάς μου της 
Μαρίας, με το ελιοραζιασμένο πρόσωπό και ανοίγει 
η καρδιά μου. Θυμάμαι να της ζητώ κουκκουρούθ-
κια, σκληρά παξιμάδια, που ήξερε μόνο αυτή να 
φτιάχνει σαν πέτρα και να μου λέει «ελείψαν, γιε 
μου, ελείψαν». Όταν έφτανα σπίτι και άνοιγα το μα-
ντήλι, που μου έδινε για τη μάνα μου, ήταν γεμάτο 
κουκκουρούθκια. Χαμογελούσα και άρχιζα δουλειά.

Κάπως έτσι είναι και το τραγούδι της Γκρέυ. Γεμά-
το πόνο και απογοήτευση, σκληρό θα έλεγα. Λέει η 
Γκρέυ με την απαράμιλλη φωνή της:
«Τα πικραμένα λόγια σου, την πέτρινη καρδιά σου
ή τα φριχτά μαρτύρια, που τράβηξα κοντά σου».

Πάει το παράπονο, μα η Γκρέυ δεν τελειώνει εκεί. 
Τραβά από το μανίκι της την εσχάτη των ποινών και 
ας είναι αβάστακτος ο πόνος:
«Δεν θέλω να σε ξαναδώ ούτε και να σ’ ακούσω
κι αν θα πεθάνω κάποτε κι αν τύχει και το μάθεις
ακόμα και στον τάφο μου, εσύ δεν θέλω να ’ρθεις»

Κατάλαβες, κύριε, τέρμα. Μόνο που έτσι, η γυναί-

κα δεν λυτρώνεται, δεν βιώνει την ανάσταση. Σαν να 
λείπει ο τελευταίος στίχος, το χασαποσέρβικο μετά 
τον αμανέ, το μαντήλι, με τα κουκκουρούθκια της 
γιαγιάς μου το…….

Τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο
Τέτοιο σκληρό τραγούδι, δεν θυμάμαι να έχω 

ξανακούσει. Η Γκρέυ με τον λόγο της και τη φωνή 
της είναι σαφέστατη. Πώς να το κάνουμε, δεν θέλει 
να δει τον μάγκα ούτε καν στην κηδεία της. Συνή-
θως, με τον θάνατο οι κακίες υποχωρούν, όχι όμως 
σ’ αυτό το ελληνικό τραγούδι. Η γυναίκα είναι τόσο 
πληγωμένη, που όλοι ταυτιζόμαστε μαζί της, έτσι κι 
αλλιώς όλοι κάποια στιγμή της ζωής μας, βιώσαμε 
αυτό τον πόνο, αυτή την απελπισία.

Η Γκρέυ, όμως, δεν εννοεί τίποτα απ’ αυτά που 
λέει στον άντρα. Θέλει να του πει πως τον λατρεύει, 
πως ό,τι κι αν της έχει κάνει τον συγχωρεί και τον 
θέλει πίσω, όμως δεν μπορεί να του πει κάτι τέτοιο, 
ίσως της κάνει και χειρότερα, αν καταλάβει την αδυ-
ναμία της. Είναι σκληρή μαζί του, διότι δεν μπορεί να 
κάνει αλλιώς, δεν μπορεί να λυτρωθεί με το να τον 
καλέσει πίσω. Καταπίνει τον πόνο της και ανεβαίνει 
τον γολγοθά της, με την ελπίδα ότι θα έρθει η Ανά-
σταση και θα αναστηθούν αμφότεροι.

Ουσιαστικά, η Γκρέυ τον ικετεύει να γυρίσει πίσω, 
να την αγαπά και ας τη βασανίζει αλλά να επιστρέ-
ψει. Δεν μπορεί χωρίς αυτόν, όπως εμείς δεν μπο-
ρούμε χωρίς την Ελλάδα. Αν κάποτε τη βρίζουμε, 
είναι διότι δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά αυτήν. Είναι 
η μάνα μας.

Β.Φ.

Τι να σου πρωτοθυμηθώ
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ΤΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εντατικές διαβουλεύσεις και συναντήσεις ξεκινά 
η Ουάσιγκτον το αμέσως επόμενο διάστημα στην 
ανατολική Μεσόγειο, με στόχο να δημιουργήσει 

έναν άξονα συμμάχων –συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας και της Κύπρου- και να αναπτύξουν έναν πιο 
ενεργό ρόλο οι ΗΠΑ στην περιοχή ενάντια στη ρωσική 
και τουρκική επιρροή, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια 
του ΣΙΓΜΑ στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη.

Στο πλαίσιο του ‘Άξονα Δημοκρατίας στη Μεσό-
γειο’, όπως θα ονομαστεί η νέα αμερικανική πολιτική 
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ο Ντόναλντ 
Τραμπ έχει σκοπό –σύμφωνα με τον ισραηλινό τύπο, 
που αναδημοσιεύει ο τουρκικός- να ξεκινήσει μία 
σειρά επαφών μέσα στους επόμενους μήνες με τους 
ηγέτες του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου προ-
κειμένου να συμφωνηθεί μία ευρεία συνεργασία των 4 
αυτών χωρών σε στρατιωτικό, οικονομικό, ενεργειακό, 
πολιτικό αλλά και στον χώρο του κυβερνοχώρου.

Τις επαφές αυτές δεν θα τις κάνει ο ίδιος ο Τραμπ, 
αλλά σχεδιάζει να στείλει ως εκπρόσωπό του τον 
υπουργό των Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, για να συ-
ναντήσει τους 3 ηγέτες Τσίπρα, Αναστασιάδη και Νε-
τανιάχου. Η πρώτη συνάντηση αναμένεται να γίνει στο 
πλαίσιο μίας μεγάλης κοινής στρατιωτικής άσκησης 
στη Μεσόγειο, όπου οι ΗΠΑ σκοπεύουν να περάσουν 
το πρώτο μήνυμα ισχύος.

Κατά τον τουρκικό τύπο, η πρώτη πράξη του… άξο-
να παίχτηκε βέβαια επάνω στο γεωτρύπανο της Exxon 
Mobil, στα μέσα Νοεμβρίου, όταν η πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Άγκυρα, Κάθλιν Ντόχερτι, βρέθηκε μαζί με τον 
Ε/Κ υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, και τον 

υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλί-
δη, πάνω στην πλατφόρμα του Stena Icemax για την 
έναρξη της γεώτρησης στο οικόπεδο 10.

Η νέα αυτή πολιτική των ΗΠΑ για τη Μεσόγειο, ήδη 
έχει εξοργίσει τη Μόσχα, και φάνηκε ξεκάθαρα από τη 
δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα πριν από λίγες ημέρες, 
προειδοποιώντας ότι το Κρεμλίνο δεν θα ανεχθεί αμε-
ρικανική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Ενόχληση 

ωστόσο αναμένεται να δημιουργήσει και στην Άγκυρα. 
Ήδη ο τουρκικός τύπος προκαταβάλλει και προβλέπει 
ότι ‘οι κινήσεις των ΗΠΑ στην ανατ. Μεσόγειο θα θυμώ-
σουν την Τουρκία’ και παραπέμπει σε σκληρές δηλώ-
σεις που έχουν κάνει μέχρι στιγμής Ερντογάν και Ακάρ 
σχετικά με τις ‘μονομερείς’ ενέργειες της Ελλάδας με 
την Κύπρο, παίζοντας –όπως χαρακτηριστικά σχολιά-
ζουν- με την υπομονή της Άγκυρας στη Μεσόγειο.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οι Αμερικανοί  
μιλάνε για Δημοκρατία στη Μεσογείο

Αυτό το νησί λέγεται Γλαρονήσι και 
βρίσκεται κάπου στον Ευβοιακό κόλπο, 
αρκετά κοντά στην Αθήνα και στη Χαλ-
κίδα. Είναι πανέμορφο και όπως βλέ-
πετε, μοιάζει πολύ με την Κύπρο. Λέ-
γεται ότι παλιά κατοικούσαν εκεί καμιά 
εκατοσταριά νοματέοι, κυρίως Κύπριοι 
ψαράδες, που πήγαιναν στην Ελλάδα 
για σφουγγάρια και το ψάρεμα της γα-
ρίδας στα νερά της Έυβοιας. Τώρα το 
νησί είναι ακατοίκητο και δεν ανήκει σε 
κανέναν. Άνετα μπορούμε, μια μικρή 
ομάδα Κυπρίων λοκατζήδων, να εισβά-
λουμε μέρα μεσημέρι και να στήσουμε 
εκεί μια ελληνική σημαία απ’ αυτές με 
τον σταυρό στη μέση και να το κατοχυ-
ρώσουμε ως κυπριακή ιδιοκτησία, που 
θα ανήκει στην ελληνική κοινότητα της 
νήσου, όπως τα παλιά εργοστάσια του 
Μποδοσάκη.

Σιγά σιγά θα πάρουμε και γυναίκες 
στο νησί, όχι μόνο για το καθιερωμέ-
νο σεξ, αλλά για να κάνουμε οικογέ-
νειες και να χτίσουμε τις πόλεις μας. 

Στην αρχή θα κτίσουμε την Κερύνεια, 
το σύμβολο της αντίστασης στην Κύ-
προ και μόλις η πρώτη πόλη θα είναι 
έτοιμη, θα αρχίσουμε να κτίζουμε άλ-
λους μικρούς οικισμούς. Δικαίωμα στη 
διαμονή θα έχουν μόνο οι Κύπριοι και 
μάλιστα όσοι υποφέρουν από κατάθλι-
ψη, την οποία έχει προκαλέσει το ΔΗ-
ΣΑΚΕΛ και ο Μιχάλης Πιερής. 

Επίσης, μπορούν να διαμένουν για 
λίγο στο νησί όσοι έχουν τάσεις αυ-
τοκτονίας, όπως επίσης και όσοι δεν 
αντέχουν τις θερμοκρασίες του λαλ-
λάρου, από τον Ιούλη μέχρι τον Οκτώ-
βρη. Θα επιτρέπεται η διαμονή στο νησί 

μόνο σε ανθρώπους που ξέρουν να 
ψαρεύουν ή να καλλιεργούν τη γη. Οι 
επίδοξοι παρείσακτοι εισβολείς, θα τυ-
φεκίζονται με την πρώτη επαφή με τα 
χώματα του Γλαρονησιού. Επίσης, θα 
κρεμάζονται με αγχόνη από τα ψηλά 
πεύκα όσοι είναι ντιβέλοπερς ή όσοι 
λένε μαλακίες τύπου «Σαν την Κύπρο 
εν έσιει».

Στις κοπέλες θα απαγορεύεται η 
αποτρίχωση του π....... τους και στους 
άνδρες η κτηνοβασία με το μοναδικό 
γαϊδούρι του νησιού, τον συμπαθητικό 
Κυπραίγο. Όσοι ενδιαφέρονται να συμ-
μετάσχουν στην πρώτη εκστρατεία, ας 

έρθουν σε επαφή μαζί μας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση glaronisi@gmail.
com ή στο οίκημα της οργάνωσης «Η 
Κύπρος ανήκει στα αππιιτούρκα των 
χαλουμιών της».

Όσοι θέλουν να φύγουν από την 
Κύπρο επειδή φοβούνται την κατάλη-
ψή της από τους Τούρκους, τους Για-
χούτηδες ή τους Αμερικάνους, καλύτε-
ρα να αυτοκτονήσουν θεαματικά πάνω 
στις πλατφόρμες του φυσικού αερίου, 
στη δική μας ΑΟΖ, για να μη θεωρή-
σουν οι ξένοι ότι στοχεύουμε τα συμ-
φέροντά τους.

Β.Φ.

Νέα 
Αποικία

“ Άξονας δημοκρατίας στη Μεσόγειο” από ΗΠΑ
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Πρόσφατα ξαναδιάβασα το βιβλιαράκι του 
Πανουσόπουλου, που προσωπικά είχα εκ-
δόσει πριν μερικά χρόνια στις εκδόσεις ΑΙ-

ΓΑΙΟΝ. Στη συνέντευξή του, ο σκηνοθέτης Πανου-
σόπουλος βάζει δύσκολα στον Άκη Πάνου για να 
απαντήσει ο λαϊκός μας βάρδος με μαεστρία και 
σοφία. Ο Άκης Πάνου ξεχωρίζει ανάμεσα στους λα-
ϊκούς μας δημιουργούς. Είναι μια περίπτωση που 
ακόμη να μελετηθεί όσο της αξίζει. Τέτοιοι δημι-
ουργοί εμφανίζονται μια-δυο φορές στη ζωή μας.

Γι’ αυτό ήμουν επιφυλακτικός όταν ο φίλος Χα-
τζηπιερής με κάλεσε σπίτι του για να ακούσουμε κάτι 
διασκευές που βρήκε σε τραγούδια του Άκη Πάνου. 
Δεν μου αρέσουν οι διασκευές ούτε θεωρώ ότι προ-
σθέτουν κάτι στη μουσική του τόπου. Ειδικά όταν τα 
τραγούδια είναι του Άκη Πάνου. Ποιος θα τολμού-
σε να δοκιμάσει την τύχη του να πει τραγούδια που 
έχουν ήδη σφραγίσει το μέλλον τους με ερμηνευτές 
ολκής. Οι διασκευές συνήθως εμφανίζονται σε περι-
όδους κρίσης, όπου τίποτα το νέο δεν γεννιέται, οπό-
τε οι δημιουργοί επιστρέφουν στο παρελθόν και δί-
νουν σε γνωστά τραγούδια μια νέα εφήμερη ζωή. Οι 
εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Είναι ο Χατζηδάκις με τα 
ρεμπέτικα με πιάνο και τη Βούλα Σαββίδου, σταθμοί 
στη μουσική μας και οι δίσκοι είναι η Φλέρυ Νταντω-
νάκη με τις διασκευές της που επίσης άφησαν εποχή 
και μερικοί άλλοι σκόρπιοι καλλιτέχνες. Η πλειοψη-
φία των διασκευώ πέφτουν στο βαθύ κενό και στα 
βαθιά χασμουρητά. Στις πλείστες φορές πέφτουν και 
στο αθάνατο ελληνικό κιτς.

Όταν ένας πετυχημένος τραγουδοποιός δοκιμάζει 
να πει τα λαϊκά τραγούδια του Πάνου τότε μας βάζει 
σε σκέψεις. Όταν μάλιστα αυτός ο τραγουδιστής δεν 
είναι κάποιο ψώνιο, αλλά ίσως ο καλύτερος σύγχρο-
νος τραγουδοποιός που έχουμε, τότε όντως το εγχεί-
ρημα έχει πολύ ενδιαφέρον.

Άκουσα τέσσερα τραγούδια και ομολογώ πως 
συγκινήθηκα. Βούρκωσαν τα μάτια μου, διότι απλά 
με δύο κιθάρες, ο Σωκράτης Μάλαμας κατάφερε να 
δώσει το στίγμα του Άκη Πάνου, χωρίς να ξευτιλίζει 

τα τραγούδια, χωρίς φανφάρες και μπιχλιμπίδια και 
με απόλυτο σεβασμό στον στίχο και τη μουσική. Ο 
Μάλαμας μοιάζει με πρωτοψάλτη σε ναό υπό κατοχή, 
κάπου στην κατεχόμενη καρδιά μας. Ψάλλει τον Πά-
νου όπως του αξίζει. Εμείς με το εκκλησίασμα, βά-
ζουμε τον σταυρό μας και ελπίζουμε στην ανάστασή 
μας. Ομολογώ πως όταν είδα στην οθόνη τον τίτλο του 
τελευταίου τραγουδιού τρομοκρατήθηκα, όχι μόνο 
διότι το τραγούδησε υποδειγματικά ο μέγιστος Καζα-
ντζίδης, αλλά τυγχάνει να είναι κι ένα από τα αγαπη-
μένα μου τραγούδια. Με τις πρώτες νότες ξεθόλωσε 
το μυαλό μου. Άκουσα τον κύριο Μάλαμα να δίνει 
συγχαρητήρια και στον Καζαντζίδη και στον Πάνου. 
Τώρα αισιοδοξώ, όχι τόσο για το ελληνικό τραγούδι 
αλλά για τη συνέχεια των μεγάλων δημιουργών, που 
κάθε τόσο καλούνται να μας ξελασπώνουν και να δί-
νουν την ελπίδα σ’ αυτό τον ταλαίπωρο λαό μας. Κύ-
ριε Μάλαμα, εύγε. Ευχαριστώ σε προσωπικά.

Β.Φ.

Στις 20 Ιανουαρίου διοργανώνεται μεγάλο 
συλλαλητήριο στην Αθήνα με σκοπό να δεί-
ξει την αντίθεση του λαού στο προσύμφωνο 
των Πρεσπών και να αναφωνήσει για άλλη μια 
φορά ότι δεν πουλάμε ούτε την ιστορία μας 
ούτε τα ιερά και τα όσιά μας. Όλοι να είμαστε 
εκεί, από την Κρήτη και την Κύπρο, όπως άλ-
λωστε το θέλει και η παράδοση, έως τον βορρά, 
την ανατολή και τη δύση μας, έχουμε την ευ-
καιρία να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας. ΟΛΟΙ 
στο συλλαλητήριο. Η Κύπρος οφείλει να είναι 
εκεί, διότι με τις Πρέσπες έχει πάρει σειρά. Ας 
οργανωθούν ναυλωμένες πτήσεις για να δώ-
σουμε μαζικά το παρόν μας. Όλα για τη Μακε-
δονία μας. 

Υ.Γ.: Αν οι Σκοπιανοί θέλουν να είναι Μα-
κεδόνες, ας μάθουν ελληνικά, ας διαβάσουν 
ιστορία και μετά ας ζητήσουν να ενωθούν με 
την Ελλάδα.

Να ανακόψουμε 
την κατρακύλα

Άκης Πάνου

ΚυΚλοφορησΕ
το βιβλίο του  

Κώστα νικολαΐδη  

έρως  
πατρίδος 
ο αλυτρωτικός,  
ο εθνικός,  
ο αντιστασιακός  
Βασίλης 
Μιχαηλίδης

Από τις Εκδόσεις «αιγαίον»

ΚυΚλοφορησΕ
το βιβλίο της  Χάρης ν. σπανού 

Από τις Εκδόσεις «αιγαίον»



15.01.2019  9 

Τι θα πέρνατε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη εάν ήσασταν ο Άγιος Βασίλης;

Μιαν εξωτικήν πουτάναν με 
σκουλάμεντο τζιαι μιαν πότσαν φέιμους 

κράους.

Παρακαλώ Άντρο, άλλαξε το, σεβάστου 
ότι είμαι Πρόεδρος.

Την κυρία Λουτ τιτσίρα, πέρκιμον τζιαι 
ποφκάλει τον τζιαι πιάω εγώ τη θέση του.

Μα που με αθυμήθηκες, ρε Λάζαρε;

Τον Άντρο Κυπριανού τίτσιρον και 
ένα πακέτο προφυλακτικά με γεύση 

τριφύλλι.

Τα άπαντα του Γλαύκου Κληρίδη.

Η αλεπού, ρε Πρόδρομο, στον ύπνο της 
εθώρεν πετεινάρκα. Σόρρυ Νίκο μου, 

αλλά οφείλω να σε προστατεύσω.

Μα εγώ επέθανα, έσιει πολλύν τζιαιρόν.

Μιαν μικρήν ποτσούαν γκάζι τζιαι θκυο 
οκκάες χαλλούμια σκληρά, που δεν 

αποδέχτηκε την παραίτηση μου.

Τα άπαντα του παπά μου.

Ευχαριστώ ρε Φούλη, εν θα μείνει πάνω 
μου, αλλά εν μας είπες είντα δώρον εν 

να μου φέρεις.

Δεν πεθαίνουν τα αθάνατα πουλιά 
μάστρε, Ζεις μες στες καρδιές μας.

Τον Χριστόφιαν για συγκάτοικο του.

Έναν ηλεκτρικό βίλλο, άμπα τζιαι πάθει 
τα ίδια που έπαθα τζι εγώ τζιαι αφήκει 

τον η κυρία Άντρη.

Η ........ αρέσκει σου ή προτιμάς  
την Γωγώ Καβάφη;

Ευτυχώς που εν ηζιεί μες τες κιλόττες 
των κορούων. Εν να ήταν κρίμαν.
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ΓΑΔΑΡΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ 2019 ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΟΥ 2019

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ οι Γάλλοι

ΕΛΑΤΕ ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ οι Κύπριοι

Ε Τ Ε Π Α Ρ ΤΕ ΤΟΝΛΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ
Έζησες αθόρυβα, 
δημιούργησες 
αθόρυβα και έφυγες 
αθόρυβα. Καλό 
σου ταξίδι, κύριε 
Κουδουνάρη.

ΚΡΙΤΩΝ ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ
Φίλε μου καλέ, όλους 
μας περιέθαλπες, για 

όλους νοιαζόσουν 
και έδινες κουράγιο. 

Τελικά, έφυγες 
εσύ, δεν άντεξε 

η καρδούλα σου. 
Τουλάχιστον, 

πρόλαβες να δεις το 
μυθιστόρημά σου 

τυπωμένο.

ΦΡΙΞΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Τέτοια παλληκάρια 
φύτρωσαν από την 
ΕΟΚΑ. Αιωνία η 
μνήμη τους.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ
Μια λαϊκή φωνή που 

έζησε με αξιοπρέπεια 
στη σκιά του 

μεγάλου Καζαντζίδη. 
Έβγαλε την Κύπρο 

ασπροπρόσωπη, 
σε μια περίοδο που 

μεσουρανούσαν 
οι ημίθεοι του 

ελληνικού λαϊκού 
τραγουδιού. 

Αυτοί που Έφυγαν

Χωρίς αμφιβολία, ο κυπριακός λαός, που δεν κατάφερε να κλωτσήσει 
στο πυρ το εξώτερον το εθνοκτόνο ΔΗΣΑΚΕΛ.

Ο Άντρος Κυπριανού, που μας θεωρεί όλους κρετίνους και μας ταΐζει 
αντιστασιακό κουτόχορτο.
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η μαγειρική του  Γιώργου Πτωχόπουλου

ΚυΚλοφορΕί 
συνΤοΜα
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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος

Προς το δημοτικό συμβούλιο  
και τον Δήμαρχο Λευκωσίας

Η φωτογραφία αυτή είναι πρόσφατη και απεικονίζει 
την περιοχή πάνω από το γήπεδο του Ορφέα. Καλύπτει 
οπτικά και τα σπιτάκια της οδού ……. και τα τείχη της 
Λευκωσίας. Οι εκκλησίες μας, μαζί με τα βενετσιάνικα 
τείχη της Λευκωσίας είναι τα μόνα αξιόλογα μνημεία και 
οικοδομήματα που έχει η πρωτεύουσα. Όμως, για τις 
ψωροδεκάες που κάποιοι προφανώς εισπράττουν, γίνε-
ται η άδεια για μόνιμη ανάρτηση των κακόγουστων δια-
φημίσεων, καλύπτοντας έτσι τα μοναδικά τείχη της πόλης 
μας. Έλεος, σκατάες. Φανταστήκατε τους Εγγέζους να 
καλύπτουν το ένα τρίτο του κοινοβουλίου τους για να δι-
αφημίζει το «MARKS and SPENCERS» τα προίόντα του ή 
τους Γάλλους να καλύπτουν τον πύργο του Άιφελ για να 
διαφημίζουν τσίπιτος; Σκατάες, κατεβάστε τις ταμπέλες 
σύντομα, αποζημιώστε το σωματείο αν του χρωστάτε, αλ-
λιώς θα τις κατεβάσουμε εμείς, μέρα μεσημέρι, μαζί με 
όλες τις κάμερες των καναλιών μας και όχι μόνο.

Κάτω  τα χέρια απ’ το  χαλλούμι μας Ένα μεγάλο εύγε αξίζει 
στους Έλληνες και 
Τούρκους της Νέας 
Υόρκης που διαδήλωσαν 
μαζί ενωμένοι για τα 
δίκαια της μικρής μας 
Κύπρου.
Τα ππουστούθκια της 
Κύπρου μας έβγαλαν 
ασπρόκωλους.
Ο σύνδεσμος Greko-
turkish gay association 
καταχειροκροτήθηκε 
από τις χιλιάδες που 
έλαβαν μέρος στο 
gay parade της Νέας 
Υόρκης.
Εύγε παιδιά

ΓΑΜΩ ΤΗ ΡΑΤΣΑΝ ΣΑΣ
μια νέα στήλη που λόγω των συνθηκών  

δεν μπορεί να είναι κόσμια)

I love your 
 halloumi

το βιβλίο του  Άθου Ερωτοκρίτου με τίτλο 

«οι κοκκινοσκούφιδες του Πενταδακτύλου 1963-1964» 
«Έντιμος Λαός» - Μια ιστορία και ένα Ψυχογράφημα

από τις Εκδόσεις «αιγαίον»

ΚυΚλοφορησΕ

Ρε Σαββάκη μου 
Χρόια Πολλά

Αξιούμεν  
κόρη Έλλη, 

αξιούμεν.


