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Ως πόσο εννά πάει τούτος ο χαβάς? Κανεί ολάν, κανεί, ήµαρτον, άνθρωποι είµαστε τζ’ 
εµείς, δεν είµαστε χτηνά !Τούτο έννεν απλά ένα Άρθρο σαν τα άλλα, είναι η ώρα της 
αφύπνισης, θκιάβαστο ούλλο, τζ’ αν το λαλεί η καρκιά σου έλα τζ’ εσύ.  Ρε 
περιπαίζουµαν µας µέρα µεσοµέρι, το καταλάβουµε, το ξέρουµε, το µιλάµε και το 
συζητάµε µεταξύ µας, αλλά κανένας δεν κάνει τίποτε. ∆εν θα πω ότι είµαι εξήντα πέντε 
χρονών τζ’ εγιέρασα, αλλά αν έρκουνταν κάποιοι, τζ’ ελαλούσαν µου,  να πάµε ούλλοι 
µαζί να κάµουµε µια ειρηνική και κόσµια  διαδήλωση ρε γαµώ το, να κάµουµε κάτι 
ποννά πκιάει τόπο, είµαι µαζί σας. Ρε τόσοι και τόσοι άνεργοι, τόσος κόσµος που έµεινε 
µέστες στράτες, και εκάτσαµεν ούλλοι στα αφκά µας τζ’ περιµένουµε πως εννά µας 
σώσουν? Ήρτε η Τρόικα τζ’ νοµίζαµε ότι εννά µας σώσει που τους φαγάνες. Ρε, ξυπνάτε 
η Τρόικα τρώσιν περίτου που τους δικούς µας, δηµόσιοι υπάλληλοι είναι και αυτοί της 
ΕΕ. Θωρούν µόνο τη πάντα τους, τη πούγκα τους, και εµάς όλους µας έχουν γραµµένους 
στα …… (αν ήταν πουκάτω που τα παπούτσια τους ήταν να  καλά, αλλά εν αλλού, που 
µας έχουν γραµµένους).. 
Και τι δεν γίνετε σε αυτό το τόπο? Επουκουππίσαν τα ούλλα, όλα τα πιστεύω επήαν 
ούλλα του κώλου, δεν άφησαν τίποτε όρθιο, εν άφησαν ούτε ιερό ούτε όσιο. Έχει καιρό 
που οι πολιτικοί ανακάλυψαν (κατά ακρίβεια που το 1960 και δα) ότι και να µας 
κατεβάσουν το σώβρακο,  το ξέρουν ή µάλλον νοµίζουν, ότι  δεν θα πάρουµε χαµπάρι, 
αλλά ούτε καν  δεν θα διαµαρτυρηθούµε. Ρε τα ακούεις κάθε µέρα, και πρέπει να είµαστε 
τα ποιο ζωντόβολα όντα στο πλανήτη. Πέτε µου ένα πλάσµα που εφκήκε έξω να 
διαµαρτυρηθεί, να φωνάξει, να τσιριλλήσει, έστω τζ’ ένας. Μας κούρεψαν πρώτο 
νούµερο και φωνή βοώντας εν τη έρηµο, εν εφκήκε ψυσ’σιή Θεού, να φωνάξει «ληστεία, 
ληστεία!». Με το να «κλάννει» που τη τηλεόραση ο κάθε πολιτικάντης, τζ’ να µας 
τάσσουν φούρνους τζ’ ποξαµάθκια εν κάµνουµε τίποτε.  
Μπαίνουν µέσα, κλείουν τη πόρτα συµφωνούν να  που συµφωνούν, φκαίνουν έξω, και οι 
δηµοσιογράφοι βουρούν τους που πίσω για «δηλώσεις», λαλούν το ένα δέκατο τζίνα που 
εσυµφώνησασιν, τζ’ εµείς σαν τους χαντακωµένους, θωρούµε τα στις ειδήσεις των οκτώ, 
και εµείς οι χαννοί, νοµίζουµε πως εννά µας ξεσκατώσουν.. Αυτά που δεν ακούµε και 
αυτά που δεν βλέπουµε, είναι τζιαµέ που µας την εκάτσασιν, και φυσικά θα το µάθουµε 
πολύ πιο αργότερα, αλλά η καµπίνα έγινε, τους ππαράες εφάαν τους, τζ’ κάτσε εσύ να 
έβρης την άκρη του νήµατος. Αλλά επειδή είναι σπουδασµένοι λαφαζάνηες, συµφωνούν 
µε όλο το κοσµάκη ότι ‘κάτι δεν πάει καλά’, τζ’ να  µας τάσσουν ερευνητικές επιτροπές, 
τζ’ κάτσε γάρε ψόφα ώσπου να φκεί το πόρισµα (παραπάνω για να ξεχαστεί), και εκ των 
προτέρων ξέρουν τι θα γίνει  (όπως στη µάππα),  ότι η ερευνητική επιτροπή  ήταν  
«παράνοµη» ! ! Και για του λόγου το αληθές, θκιέβασε παρακάτω να τρίφκεις τα µάθκια 
σου. Αν µου το απαντήσει κανένας να του φκάλω το καππέλλο. Το ίµειλ µου, είναι  στο 
τέλος του Άρθρου, και περιµένω τες απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει απάντηση, πλην 
όµως τα ριαλια εροκανήσαν τα, εκοσ΄σιηνήσαν τα, εκαµαν τα µατσούες, τζ’ φυσικά 
εξαφανίσαν τα.  
Πριν ενάµιση χρόνο, έγινε ένα µέγα γεγονός, και κανένας, µα κανένας δηµοσιογράφος εν 
είσ’σιε την «ευγενή καλοσύνη» να αρωτήση τους µάστρε λαφαζάνες, κάπου πενήντα έξι 
κολοκους, µιαν απλή ερώτηση : Με ποια δεδοµένα αποφασίσετε Κύριοι Βολευτές, να 
ξεσκατώσετε την Λαϊκή µε ένα κόµµα οκτώ δις? Το τζιερό που έπρεπε να 
ανακεφαλαιοποιηθεί η Λαϊκή Τράπεζα, ζήτησαν από τη βουλή να τους εγκρίνει όχι το 



ποσό του 1.8 δις (τούτο ακούετε πολλά λλία ριάλια, διότι τα εκαταντήσασιν 
πατατόφυλλα), αλλά στη πραγµατικότητα, είναι ένα εκατοµµύριο οχτακόσιες σ’σιηλιάες  
ευρωπουλλάκια. Και για να καταλάβει ο απλός άνθρωπος στο δρόµο, πόσα ριάλια εν 
τούτα, είναι σαν να πιάννω το Λόττο τους ενός εκατοµµυρίου,  σ’σιήλιες οχτακόσιες  
φορές, τζ’ αν παέννω κάθε πρωί να πιάνω ένα εκατοµµύριο την ηµέρα, εννά θέλω 
περίπου 5 χρόνια να τα συνάξω. Τόσα ριάλια εφαάσιν σε ποιο λλίο που έξι µήνες, και 
τους τα εδώκασιν, χωρίς κανένα δισταγµό οι 56 κόλοτζιοι βολευτές. Εν πειράζει όµως, 
αρωτάτε οποιονδήποτε από τους  Βολευτάδες µας,  αύριο το πρωί, εννάσ’σιη χάζι η 
απάντηση τους (κάλιο αργά παρά ποτέ) ! Αρωτάτε και το Κύριο που ήταν ο τότε 
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής. Έντζιεν αντροπή, µια τόσο δα µικρή 
ερωτησούλα είναι !  
Το λοιπόν, που λαλείτε, ζήτησαν (ας το µιτσ’σιάνουµε) στο ένα κόµµα οκτώ δις για να 
κόφκουµε δρόµο στο Άρθρο. Ο  Πρόεδρος Οικονοµικών της Βουλής, µαζί µε τους 
πενήντα έξι κόλοκους εδώκαν τους τα  ΧΩΡΙΣ   να ζητήσουν ισολογισµούς, χωρίς ένα 
αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς ένα ίχνος ελέγχου, ένα κάτι ρε γ…. το,  που εννά τους λαλεί, 
ότι τα ριάλια εννά πάσιν για το ιερό  σκοπό της διάσωσης της Τράπεζας (που το καιρό 
εκείνο ήταν ήδη παττισµένη). Έξι µήνες αργότερα η Τράπεζα εδιαλύθηκε και επισήµως, 
και εγώ ο µαλάκας και όλοι εσείς µαζί, θα πκιερώνουµε µέχρι δευτέρας παρουσίας. Μα 
νοµίζουν οι πενήντα έξι κόλοτζιοι (συγνώµη για τη φράση), ότι τα ριάλια σ’σιέζουν τα οι 
γάροι? 
Εννά γίνει έρευνα, εννά, εννά έσ’σιη ένα χρόνο που το ακούω ότι εννά, τζ’ εννά. Αλλά 
τζ’ έρευνα να γίνει, τζίνα οι σ’σιήλιες οχτακόσια σ’σιηλιάες ευρώ, εκάµασιν φτερά, 
εφύασιν, εξαφανιστήκασιν. Και το πιο ωραίο που ούλλα, ο Πρόεδρος Οικονοµικών της 
Βουλής το καιρώ εκείνο, που τώρα υπολογίζει να γίνει τζ’ Πρόεδρος της Χώρας το ’18, 
διότι νοµίζω,  έταξε του το η Μάνα του. Ίντα ποννά πεις του αθρώπου, ότι ζει στο κόσµο 
του? Αλλά τζ’ που την άλλη, µε το τρόπο που λειτουργούµε, µπορεί να τζ’ να γίνει, αν 
του έβαλε τζ’ εφτζιήν η µάνα του.  
Και Κύριοι της Βουλής, έχουµε Ευρώ-εκλογές σύντοµα, για αυτό το καλό που σας θέλω, 
µεν διανοηθείτε να έρτετε έσσω µου,  να µου χτυπήσετε τη πόρτα, διότι στο λόγο της 
τιµής µου, εννά φκάλω τη κούππα που το γιαούρτι παγωµένο που το ψυγείο, τζ’ εννά σας 
τη λούσω που πάνω ως κάτω, τζ’ να τρέχουν που τα ποϊνάρκα σας. Σίγουρα εν κρίµα το 
……….γιαούρτι. 
Και Κύριε Πρόεδρε, συγνώµη που θα επαναλάβω τη φράση µου, νοµίζεις ότι τα ριάλια 
σ’σιέζουν τα οι γάροι, τζ’ τάσσεις του, αποζηµίωση τζ’ µισθούς για θκιό χρόνια, και η 
πλαστογραφία επήεν περίπατο? Καταλάβετε ένα απλό πράγµα : Η ∆ηµόσια υπηρεσία, 
έχει µηδέν παραγωγή, και όλα τα λεφτά προέρχονται από εµάς τους ιδιώτες (τζίνους που 
έχουν δουλειές ακόµα φυσικά). Σταµατάτε επιτέλους να πετάσσετε τα ριάλια ΜΑΣ, 
ποτζιή τζ’ ποδά διότι έννεν δικά σας Τζ’ πόσο νοµίζεις εννά πάει τούτο το φκιολί? 
Κάποια ώρα εννά λείψουν, εννά λείψουν τζ’ τα δανεικά,  τζ’ ύστερα τι? Άκου ρε µε 
δανεικά να τάσσει, τζ’ να ξανατάσσει, για να φύει ένας άνθρωπος που µέστη µέση, για 
να βάλει ένα που τους δικούς του. Άκου ρε που φτάσαµε, να δακρύζει τζ’ να λυπάται 
θκιό υπουργούς ποννά µείνουν άνεργοι (ζάβαλλι µου Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά  
ένοιωσε το πόνο σας, ολόκληρη η Κύπρος)! Και καλά, εµείς ίντα ρόλο παίζουµε, που 
είµαστε άνεργοι και παττισµένοι? Πιάστα κλάµατα  Κύριε Πρόεδρε για εµάς τους 
υπολοίπους, γιατί εν πάµε καθόλου καλά, και κατάλαβε το ότι εν έχουµε υ πό θε ση. Το 



µόνο καλό για λλόου σου, ότι εννά φκάλεις τη πενταετία σου µε τα δανεικά. Ύστερα ? Α, 
εννά µου πεις θα µας ζητήσεις άλλη µια πενταετία, και θα «δεσµευτείς», για ………. 
Και σε λίγο θα βγουν και τα εκλογικά «επιτελεία» να ζητήσουν τη στήριξη του Λαού για 
τις Ευρωεκλογές.  Εκλογικό επιτελείο ακούετε, σαν κάτι επίσηµο, πολυτελές, κάτι 
σοβαρό και υπεύθυνο,  αλλά για µένα, είναι όλα τα επιτελεία µια µάτσα γραβατωµένοι, 
κουστουµαρισµένοι λαφαζάνηες, δηλαδή πιάστον ένα φάκκα τον πάστον άλλο. Θα µας 
κοροϊδεύουν (παλιά τους τέχνη κόσ’σιηνο), ώσπου να φκούν τζίνοι που θέλουν τζίνοι, 
και όχι αυτοί που αξίζουν. Ο «Ζυγός» φωνάζει και ουρλιάζει, για οριζόντια ψηφοφορία, 
ίντα φοάστε να την εφαρµόσετε, που είναι πολύ ποιο δίκαια από αυτό που έχουµε 
σήµερα? Να θκιαλέξω τρις κόλοκους το καταλάβω, αλλά γιατί που το ίδιο Κόµµα? Αφού 
η ψήφος µου είναι «ιερή», και αναπόσπαστο ανθρώπινο µου δικαίωµα, γιατί εσύ να µε 
υποχρεώνεις να θκιαλέξω τζίνους που θέλεις εσύ. Αήστε µε ολάν να ψηφήσω 
(οριζοντιώς) τζίνους που πιστεύω ότι εννά κάµουν τη δουλειά τους σωστά. Αλλά µε τα 
σηµερινά δεδοµένα, είναι σαν να µου προσφέρετε ένα  µενού εστιατορίου τζ’ να µου 
λαλείς, θκιάλεξε λουφκιά, ή λουφκιά, ή πάλε λουφκιά. Τζ’ αν σου πω ότι θέλω τζ’ λλίο 
κολοκούϊν που την άλλη στήλη, εσύ να επιµένεις «µόνο λουφκιά». 
 Αν είσαι τσ’σιάκκος φίλε αναγνώστη/στρια , ποννάρτουν έσσω σου,  λούσε τους τζ’ εσύ 
ένα γιαούρτι, διότι πριν να χτυπήσει τη πόρτα σου, να ξέρεις ότι σου πει  λαφαζανιές..  
Όπως είπα,  εν κρίµα το γιαούρτι να πάει χαµένο, τζ’ αννέν ληγµένο τόσο το καλλύττερο. 
Εγώ πάντως το γιαούρτι εγόρασα το, έληξε, τζ’ περιµένω σας, κοπιάστε να σας 
πασκάσω. 
Είσαστε να  πάµε έξω που τη Βουλή,  ούλλοι που ένα γιαούρτι στο σ’σιέρι (ότι µάρκα 
θέλετε γοράστε), να τους στολίσουµε όπως τους αξίζει?  Ήταν να σας πω να πάµε µε 
αφκά, αλλά µπορεί να σ’σιήσουµε τη κκελλέ κανενός βολευτή, και θα µας 
κατηγορήσουν για  «επίθεση µε αιχµηρό αντικείµενο». Οδηγίες χρήσης Γιαουρτιού: 
Ανοίξτε το κουππούϊν, αφαιρέστε το στούππωµα, πάρτε  ένα γάντι µια χρήσης, γιέµωστη 
φούχτα σου µε γιαούρτι, τζ’ αµόλαρε του τη, µόλις το δεις να περνά µπροστά σου 
χαµογελαστός. Το γιαούρτι φκαίννει µε το νερό, εν αφήννει τάτσες, και απλά θα τους 
πηλοχρήσουµε, απλά για να ξέρουν ότι τα πρόβατα ξύπνησαν.  Έντζιε γυρέφκω πολλούς, 
έτο καµιάν πεντακοσ’σιά πλάσµατα κανούν, τζ’ ώσπου να φτάσουµε πόξω που τη βουλή, 
έθεν µεν µας χωρούν οι δρόµοι της Λευκωσίας.  
Βάρτε µιαν ηµεροµηνία, βάρτε το εσείς που ξέρετε που κοµπιούτερ στο φέϊσµπουκ τζ’ 
στο τουίττερ, πέτε το στους φίλους και φίλες, τζ’  εφύαµεν. Ειρηνικά, χωρίς πέτρες τζ’ 
ξύλα, χωρίς κακές διαθέσεις, χαµογελαστοί, όσο ποιο κόσµια γίνετε, και προπαντός όϊ 
µαύρα πουκαµισούθκια.  ∆ιαφηµίστε το σαν το Γιαούρτι Ρεβολουσ’σιον, ή καλύτερα, 
την µέρα που ξύπνησαν τα πρόβατα. 
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