
Είσαστε να πιάµε τους µαστραππάες και να αντιγράψουµε 
την Ισλανδία ? 

∆εν θα γράψω για το «Ντιπεϊτ» που έγινε, αλλά θα γράψω για το «Ντιπεϊτ», που δεν 
έγινε. Αν δεν έχω λάθος οι υποψήφιοι είναι έντεκα. 
Τι µας είπαν οι τρις υποψήφιοι ήταν σχεδόν γνωστό εξ αρχής. Και εξ αρχής ήταν 
γνωστό ότι θα έπαιζαν το παιγνίδι, «γύρω, γύρω βόλι µέστην µέση ο  Μανώλης», και 
όσον και να ήθελαν να είναι ειλικρινείς, δεν µπορούσαν τη συγκεκριµένη στιγµή, 
διότι επήαν τζιαµε µε το απώτερο σκοπό, να συνάξουν όσο περισσότερους ψήφους 
εµπορούσαν. Άκουεν τους ολόκληρη η Κύπρος Μας είπαν πράγµατα που ήδη ξέραµε, 
και προπαντός πράγµατα που θέλαµε να ακούσουµε. Θα ήταν πολύ βλάκες αν έλεγαν 
ότι θα κάνουν ιδιωτικοποιήσεις, και άλλα γνωστά µέτρα της Τρόικας. Πίστευε κανείς 
ότι θα κατονόµαζαν παραπόττες των Τραπεζών, η να ονοµατοποιήσουν οποιανδήποτε 
άνθρωπο που έχει να κάνει µε το Ρουσφέτι?. Οι του Ρουσφετιού και οι Παραπόττες  
είναι και αυτοί ψήφοι που δεν πρέπει να χαθούν µε κανένα κόστος.  
Άρα εσυναχτήκετε στες Τηλεοράσεις, για να δείτε ένα θέαµα µαριονέτων (ευτυχώς 
που ήταν µούχτιν), που το έχουµε δει εκατοντάδες φορές στη Κύπρο. Με το να µου 
πεις ότι ΘΑ  πατάξεις το Ρουσφέτι το ξέρω, αλλά εσύ που το ξέρεις και ονοµαστικά 
γιατί δεν το έχεις κάνει ήδη? Που ήταν ο νου σας τόσα χρόνια, περί δίκαιης 
Κοινωνίας.? 
 
 Κάνε λοιπόν ΡΙΚ το «Ντιπέϊτ» που έκανες, αλλά κάνε και ένα «Ντιπεϊτ», µε τους 
υπόλοιπους υποψηφίους ανθρώπους. Μήπως αυτοί «οι άλλοι», δεν έχουν δικαίωµα 
φωνής? Αν δεν τους το δώσει η Κρατική Τηλεόραση, ποιος εννα τους τω δώκει, ο 
Χότζιας? Μπορεί ένας από αυτούς να µας πει πολύ καλύτερα πράγµατα από αυτά που 
ήδη ξέρουµε για τους τρις. Μπορεί ένας από τους Πέντε (µπορεί και παραπάνω), να 
είναι εξυπνότερος και χίλια πεντακόσια τοις εκατό µη Κοµµατικοποιηµένος, και να 
µπορεί µε αποδείξει να µας καταθέσει ιδέες, και χειροπιαστές αποδείξεις, ότι µπορεί 
να µας οδηγήσει σε καλύτερα µονοπάτια. Να σας πω τζιε την αλήθκεια. Εβαρέθηκα 
να ακούω την ίδια κουβέντα. « Μα Κύριε Λούη, που τους τρις εν ο καλύττερος». 
Αφού έννενι τρις ολαν, εν οκτώ. ∆ώσµου την ευκαιρία να  ακούσω τζιε τους άλλους 
να πόχουν να πουν, για να είναι εξ ίσου δίκαιες οι Εκλογές,  τζιε που ξέρεις…….. 
 Μα Κύριε Λούη, «τζείνοι, εν χαµένοι που σσιέρι» εν περπατά µαζί µου. Αφήστε 
ολαν εµένα, και χιλιάδες συνανθρώπους µας να τους ακούσουµε. Αµµένεν τίποτε 
άλλο όσα Ριαλια επκιέρωσαν οι γνωστοί τρις για την υποψηφιότητα, επκιέρωσαν τζιε 
τζείνει. Γιατί τα κανάλια να µεν τους δώκουν µια ευκαιρία να µας πουν για ποιο λογο 
έβαλαν υποψηφιότητα και πλήρωσαν τα € 1,700 ? Φκάρτε µια σαπουνόπερα που 
τζίνες που αποβλακώνουν τους γέρους, τζιε αφιερώστε την σε να Ντιπειτ, τζιε να 
δείτε ότι εννα το δει περισσότερος κόσµος, παρά τους «τρις σωµατοφύλακες». Εννά 
έσσιη τζιε χάζι και όχι µόνο…. 
Ελάτε να πάµε µια βόλτα  στην Ισλανδία, εκεί που στα αλήθεια µίλησε ο Λαός. Εκεί 
που πραγµατικά επάττισαν οι Τράπεζες κι µαζί τους το κράτος, και µέσα από το 
«Kitchen Revolution», κατάφεραν να ρίξουν τη Κυβέρνηση και ένα χρόνο αργότερα 
κατάφεραν τζιε έκατσαν τους πρωταγωνιστές (Τραπεζίτες, και όσοι από τους 
Κυβερνώντες ευθύνονταν για τη κατάρρευση της Οικονοµίας) στη φυλακή. Επήραν 
τζιε το Πρωθυπουργό δικαστήριο, βρέθηκε ένοχος για ολιγωρία στις αποφάσεις του 
(σας θυµίζει κάτι?) , αλλά εγλύππαρε τη φυλακή, στο παρά πέντε.  Και έτσι για να 
ξέρετε, το «Kitchen Revolution», ονοµάστηκε έτσι διότι επήε ο αγανακτισµένος 
κόσµος έξω που την βουλή, µε µαείρισσες και µαστραππούθκια,  τζιε εφακκούσαν τα, 
για µέρες και το πολλή καρκασσιαλίκκι,  ανάγκασε τη Κυβέρνηση να παραιτηθεί, 



χωρίς όπλα και χωρίς να χυθεί σταγόνα αίµατος, και µε τη βοήθεια του πραγµατικού 
Λαού (όχι του Ρουσφετιού), δηµιούργησαν καινούριο σύνταγµα και έβαλαν την 
Ισλανδία στη σωστή πορεία. Για του λόγου το αληθές, που αν και ακούγετε σαν 
παραµύθι, είναι πραγµατικότητες και ξεκίνησε το 2008, την ώρα που ο «Χ», 
ξεκινούσε τη δική του πορεία στην ωραία µας Κύπρο. 

http://www.pressenza.com/2011/03/icelandx-a-country-that-wants-to-punish-the-bankers-
responsible-for-the-crisis/  

 
Και όταν τελικά τους δάνεισαν µε σκληρούς όρους του 5% τόκους µε γρήγορη 
αποπληρωµή, ξαναφκήκαν στους δρόµους, υποχρεώνοντας τη Κυβέρνηση να κάνει 
∆ηµοψήφισµα, για το αν αποδέχονται τους όρους πληρωµής.  Με 93%, οι πολίτες 
απέρριψαν τους όρους δανειοδότησης, και οι δανειστές το ξανά σκέφτηκαν, και τους 
πρόσφεραν 3% τόκους µε 37 χρόνια αποπληρωµή. Οϊ παίζουµε ! 
Και αν µέχρι τώρα θεωρούσατε τους Ισλανδούς µαλαππάππες, ξανασκεφτείτε το. Εγώ 
ξέρω κάπου στη Μεσόγειο  ένα Νησί και µια Χώρα Ελληνική  µε πολλούς 
µαλαππάαππες, που έκατσαν όπως  τα πεµπερούθκια και τα µαρτούθκια, τζιε τραβούν 
µας την οι Ευρωπαίοι ανάλογα, τζιε εν επιάσαµεν δέκα µαστραππάες να πάµε να τους 
δώκουµε πας στα αφκιά να βρουν τα µίλια τους. 
Είσαστε να πάµε τους µαστραππάες και να αντιγράψουµε την Ισλανδία ? 
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