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O Ανδρόνικος και το σατιρικό μανιφέστο 

Αρχικά σκόπευα να παρουσιάσω τις πολιτικές μου ιδέες και το όραμά μου να αλλάξω την 

Κύπρο μέσω ενός σατιρικού μανιφέστου. Ωστόσο έκρινα ότι μια κυριολεκτική ανάλυση των 

θέσεων μου ήταν αναγκαία, παράλληλα με ανάλογη προεκλογική εκστρατεία. 

Μπορείτε να διασταυρώσετε τις πιο κάτω σατιρικές αναφορές με την ανάλυση των 

προτάσεων μου στο επίσημο Προεδρικό μανιφέστο. Απευθύνεται σε όσους βρίσκουν την 

πολιτική ανιαρή, και ιδιαίτερα τη νέα, απογοητευμένη γενιά που δεν βλέπει το νόημα να 

ψηφίζει στις εκλογές, πιστεύοντας ότι σχεδόν όλοι οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα είναι 

γενικότερα μια ομάδα παλιάτσων. Και θα ακολουθήσω αυτή τη θεματική, παρουσιάζοντας 

τον βασιλέα των παλιάτσων. 

 

Πώς θα κυβερνούσατε την Κύπρο με απολυταρχισμό; 

Πώς θα κυβερνούσατε την Κύπρο αν είχατε την απόλυτη εξουσία ως βασιλέας ή βασίλισσα; 

Ο ‘ψευδοβασιλέας’ παρουσιάζει πιο κάτω το επίσημο μανιφέστο του. 

Θα παραθέσω ειλικρινή αντεπιχειρήματα [σκούρο κόκκινο]. 

Τα υποκείμενα σοβαρά μηνύματα και συμβολισμοί επεξηγούνται στις προσθήκες. 

 

Τα 50 έκτακτα διατάγματα του Βασιλέως της Κύπρου Ανδρόνικου 

Αγαπητοί μου υπήκοοι, 

Μετά από τα προβλήματα δεκαετιών που η Κύπρος και ο λαός της έχει υπομείνει υπό τον 

έλεγχο πολιτικών δεινοσαύρων, αποφάσισα να κυβερνήσω ως βασιλέας. Καθώς στο νησί 

διαμένουν και Τουρκοκύπριοι, θα είμαι γνωστός και ως Σουλτάνος της Κύπρου. Το 

«πραξικόπημα» μου θα είναι βελούδινο. 

Αρχίζουμε από τις 8.00  το πρωί την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (14/02/2023) ή εν συντομία 

«142», λίγες μέρες μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023. Θα κυβερνήσω με ενσυναίσθηση 

και συμπόνια. Επέλεξα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου γιατί αγαπώ το λαό μου, όπως μια 

γάτα προστατεύει με ανάλογο τρόπο τα χαριτωμένα της γατάκια. Αν οι υπήκοοι μου ήταν 

λουλούδια, θα ήμουν η μέλισσα που τα γονιμοποιεί. [Ανδρόνικος ο συγγραφέας: θα 

μπορούσε κάποιος να μου φέρει έναν κουβά, έχω τάση για εμετό]. 

Είμαι αυθεντικός πατριώτης. Από την ηλικία των επιμένω να φοράω την Κυπριακή σημαία 

στο κεφάλι μου. 
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Έχω συντάξει τα διατάγματά μου τώρα, ώστε να δώσω επαρκή χρόνο προετοιμασίας στο νέο 

πρόεδρο, την κυβέρνησή μου, το κοινοβούλιο, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους 

υπηκόους μου. Περιλαμβάνω σχεδιαγράμματα και ζωγραφιές ώστε να απλοποιήσω τα 

πράγματα για τα παιδιά αλλά και τους Κύπριους πολιτικούς. 

Καταγράφεται. Και θα γίνει. 

 
[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Νομίζω ότι ο ψευδοβασιλέας εννοεί, ‘Καταγράφεται. Ας αρχίσει 

ο χλευασμός.] 
 

 
 

Ανδρόνικος, Βασιλέας της Κύπρου 

[Ανδρόνικος συγγραφέας: Πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του αν ο 

ψευδοπαλιάτσος βγει αληθινός.] 
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Τα 50 έκτακτα διατάγματα: βασιλικό μανιφέστο 

1. Το επίσημο έμβλημα της εξουσίας μου. Ως σύμβολο της απόλυτης εξουσίας μου, 

από τις 14/2/23 όλα τα κυβερνητικά κτίρια θα φέρουν το έμβλημά μου που παρουσιάζεται πιο 

κάτω. Από σεβασμό στην κυπριακή σημαία, το έμβλημά μου πρέπει να κυματίζει πάντα σε 

χαμηλότερο ύψος. Όλοι οι υπήκοοι μου μπορούν να το εκτυπώσουν σε ρούχα, μπικίνι, 

μονοκίνι, καπέλα, οχήματα, καταστήματα, γραφεία και σπίτια για να σηματοδοτήσουν την 

αξίωση για αλλαγή αφού έχουν κουραστεί με τον παλαιοκομματισμό και τους δεινόσαυρους 

πολιτικούς του. Το σκεπτικό του σχεδιασμού του είναι κάπως προφανές. Θέλω όλοι όσοι έχουν 

την εξουσία και επηρεάζουν παρόν και μέλλον να κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη 

καθημερινά. Από σήμερα προτεραιότητα θα είναι το καλύτερο για τον λαό μου και το βασίλειό 

μου, όχι τους ίδιους, τα πολιτικά τους κόμματα, ούτε τις ομάδες ειδικών συμφερόντων που 

φέρεται ότι ορισμένες φορές τους χρηματοδοτούν. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: ίσως ως μέρος της εμπορευματοποίησης του ψευδοβασιλέως, το 

έμβλημά του θα έπρεπε να αποτυπώνεται σε χαρτί υγείας.] 

 

2. Αλλαγές στο Κυπριακό Σύνταγμα. Δικτατορικά διατάγματα που εκδόθηκαν κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας του Covid επέτρεψαν στην κυβέρνηση να κάνει σχεδόν ό,τι ήθελε για 

λόγους δημόσιας υγείας. Από τις 14/2/23 θα αξιοποιήσω τις ίδιες δυνάμεις, γιατί ο τρόπος που 

γίνονται τα πράγματα στην Κύπρο συχνά δημιουργεί αποστροφή στους υπηκόους. Σε κάθε 

περίπτωση το σύνταγμα θα αλλάξει με το νέο άρθρο 200: «Ως απόλυτος μονάρχης, ο Ανδρόνικος 

Βασιλέας της Κύπρου, δύναται να παρακάμψει οποιοδήποτε από τα προηγούμενα 199 άρθρα 

και να εκδώσει νέα βασιλικά διατάγματα ανά πάσα στιγμή». 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Πληθυσμός Κύπρου σήμερα: 900.000. Κυπριακός πληθυσμός μετά την 

άνοδο του ψευδοβασιλέως στην εξουσία στις 142 (14/2/23): μόνο αυτός. Όλοι θα έφευγαν 

απελπισμένοι από την Κύπρο και θα ζητούσαν πολιτικό άσυλο οπουδήποτε στον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Θα υπήρχε μια υπενθύμιση σε όλα τα λιμάνια και τα δύο 

αεροδρόμια: «Ο τελευταίος που θα διαφύγει από την Κύπρο παρακαλώ όπως σβήσει τα φώτα»] 
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3. Ο νέος πρόεδρος. Θα αποδεχθώ τη βούληση των υπηκόων μου και θα αναγνωρίσω την 

επιλογή τους για ανάδειξη του νέου Προέδρου το Φεβρουάριο του 2023. Ως πράξη καλοσύνης 

εκ μέρους μου, ο προκάτοχος του θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο Προεδρικό  Μέγαρο, 

σε ένα πολυτελές μεταχειρισμένο τροχόσπιτο στο χώρο στάθμευσης. Καθώς λοιπόν ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης θα βρίσκεται τυπικά στην εξουσία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, θα 

διαμείνει προσωρινά σε μια σκηνή κοντά στην πίσω πόρτα του παλατιού μου για δύο 

εβδομάδες. Και οι δύο πρόεδροι, τέως και νυν, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα επί 24ώρου και θα 

καλούνται για τις οδηγίες μου ανά πάσα στιγμή. Θα χρησιμοποιήσω κουδούνι και ομίχλη για να 

το κάνω. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Δεν νομίζω ότι ο ψευδοβασιλέας μας το έχει σκεφτεί σωστά. Πού θα 

κάνει μπάνιο ή ντους ο Πρόεδρος Αναστασιάδης; Πού θα μένει η κυρία Αναστασιάδη;]  

4. Οι υπουργοί και οι υφυπουργοί μου θα συνεχίσουν να υπάγονται στον νέο πρόεδρο 

εκτός από το νέο «υπουργό για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης», ο οποίος θα είναι 

υπόλογος σε μένα. Ωστόσο, όλοι οι Υπουργοί θα πρέπει να με ακολουθούν με σημειωματάρια 

στο χέρι, όπως στη Βόρειο Κορέα, σε περίπτωση που χρειαστούν άμεσες οδηγίες. Στις 

23/12/31 θα βαθμολογήσω τους υπουργούς μου με βάση την ποιότητά τους, ανάλογα με τα 

λαχανικά της υπεραγοράς. Ο βαθμός «Β» σημαίνει «λίγο πάνω από το ικανοποιητικό». Το «Δ» 

σημαίνει ότι θα αποπεμφθούν. Την τελευταία δεκαετία, προσωπική μου άποψη είναι ότι οι 

μόνοι Υπουργοί οι οποίοι θα έπαιρναν άριστα «Α»  είναι οι Γεωργιάδης, Λακκοτρύπης, 

Κόκκινος και Πετρίδης. Είναι τεράστια τιμή να εξασφαλίζουν «Α» από τον βασιλιά τους. Είμαι 

πάνω από κομματικές σκοπιμότητες, επομένως αξιώνω από το νέο πρόεδρο να επιλέξει 

μελλοντικούς υπουργούς από ένα ευρύ φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Η προσωπική υποστήριξη του ψευδοβασιλέως έχει καταστρέψει τη 

μελλοντική πολιτική και επιχειρηματική σταδιοδρομία τεσσάρων διεθνώς αναγνωρισμένων 

Κυπρίων.] 

5. Νέοι κυβερνητικοί διορισμοί. Από τον Φεβρουάριο του 2023 θα περιλαμβάνουν 

αναπληρωτή υπουργό με χαρτοφυλάκιο για τους μετανάστες, τους μη Κύπριους κατοίκους και 

τους Κύπριους της διασποράς σε όλο τον κόσμο, αναπληρωτή υπουργό για την προστασία των 

καταναλωτών, υπουργό ευτυχίας και επίτροπο για την εξάλειψη των περιστεριών και την 

προστασία του φιλικουτουνιού. Ο υπουργός ευτυχίας θα ντύνεται Άι Βασίλης σε επίσημες 

εκδηλώσεις. Η δουλειά του/της θα είναι να διασφαλίσει ότι τα Χριστούγεννα διαρκούν όλο το 

χρόνο για τους υπηκόους μου και τους επισκέπτες στο νησί. Οι συγκεκριμένοι θα υπάγονται 

στον πρόεδρο. 

6. Το κοινοβούλιο μου. Από τις 23/14/23 θα τοποθετηθεί ένα ξίφος μπροστά στον Πρόεδρο 

της Βουλής των Αντιπροσώπων ως σύμβολο της δύναμής μου. Θα φορέσει μια συμβολική μάσκα 

δήμιου ως εκφοβισμό. Η μάσκα θα είναι κεντημένη από τις ταλαντούχες Λευκαρίτισσες κυρίες 

μου, οπότε δεν θα μοιάζει με μάσκα από εξειδικευμένο κατάστημα ενηλίκων ή παιδική μάσκα 

Batman. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω ο πρόεδρος του κοινοβουλίου να φαίνεται και γελοίος. 

Επιπλέον, το έμβλημά μου θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στον τοίχο πίσω από το κάθισμά 

του/της ως ένδειξη της απόλυτης δύναμης και εξουσίας μου. 
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Η δουλειά του κοινοβουλίου μου είναι να επικυρώνει τα διατάγματά μου και να τα εφαρμόζει, 

καθώς δεν έχω τον χρόνο ή την υπομονή να διαχειριστώ τα πάντα. Όποιος βουλευτής μιλάει πολύ 

ή διαφωνεί μαζί μου θα αναγκαστεί να βάλει πιπίλα. Τη δεύτερη φορά που θα το τολμήσουν, θα 

αντικατασταθούν από προσωρινό εκπρόσωπο της επιλογής μου μέχρι τις επόμενες βουλευτικές 

εκλογές. 

 

Ως κοινωνικό πείραμα θα συνεδριάζει παράλληλα και η «Παιδοβουλή». Αν είναι καλύτεροι, θα 

αντικαταστήσουν όλους τους σημερινούς εκπροσώπους μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κανένα 

παιδί δεν θα επιτρέπεται να συμμετάσχει εάν έχει ποτέ πουλήσει διαβατήρια, διαθέσει 

άγνωστους υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς, συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια 

εταιρειών με σύγκρουση συμφερόντων, ή χρηματοδοτείται και εκπροσωπεί ομάδες ειδικών 

συμφερόντων χωρίς διαφάνεια.  

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Αμφιβάλλω ότι ο ψευδοβασιλέας θα λάβει την οποιαδήποτε πρόκληση 

σε οικογενειακές βαπτίσεις βουλευτών.] [Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Αμφιβάλλω ότι ο 

ψευδοβασιλέας θα λάβει την οποιαδήποτε πρόκληση σε οικογενειακές βαπτίσεις βουλευτών.] 
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7. Η βασιλική μου περιοδεία. Είναι συνήθης πρακτική όπως οι νεοεκλεγέντες Πρόεδροι 

της Κύπρου επισκέπτονται πρώτα την Ελλάδα με βάση τους κοινούς μας εθνικούς και 

πολιτισμικούς δεσμούς. Θα το κάνω αυτό, αλλά στη συνέχεια θα συμπεριλάβω την Αυστραλία 

και τη Νέα Ζηλανδία. Γιατί οι Κύπριοι πρόεδροι δεν επισκέπτονται ποτέ αυτές τις μεγάλες 

χώρες μετά από εκλογές; Όπως και να ’χει, θα το ξεκινήσω εγώ ως βασιλέας. Δεν έχω δει ποτέ 

καγκουρό και θα ήθελα επίσης πολύ να επισκεφθώ τη χώρα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών 

καθώς η φιλοσοφία μου βασίζεται σε κάποιους από τους χαρακτήρες. Θα αξιοποιήσω επίσης 

την τεχνογνωσία αυτών των κρατών ώστε η εθνική ομάδα ράγκμπι της Κύπρου να προκριθεί 

στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου τη δεκαετία του 2030. Ίσως, να μας δώσουν ακόμη 

και μερικά wallabies για το Τρόοδος και γάλα στο μέλλον ώστε να αποφύγουμε όλη αυτή την 

πρόσφατη αντιπαράθεση για τις ποσοστώσεις χαλουμιού γάλακτος. Υπό την κυριαρχία μου η 

παραγωγή χαλουμιού θα αυξηθεί κατά 500%, επομένως πρέπει να εγγυηθώ τις προμήθειες 

γάλακτος εάν η Κύπρος ή η ΕΕ δεν μπορούν να το κάνουν. Θα επισκεφθώ επίσης τις 

προαναφερόμενες χώρες λόγω της Κυπριακής διασποράς που έχει προηγηθεί. [Υπόμνημα προς 

το προσωπικό μου: Διευθετήστε μια βασιλική παγκόσμια επταετή περιοδεία 2023-2030 

ξεκινώντας από την Ελλάδα.] 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Είναι μάλλον απίθανο να επιτραπεί στον ψευδοβασιλέα να 

προσγειωθεί σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Το πιο πιθανό είναι ότι μαχητικά των δύο χωρών 

θα τον συνοδεύσουν εκτός του εναερίου χώρου. Και το ίδιο μάλλον θα κάνει και κάθε άλλη χώρα 

σε αυτή τη λεγόμενη «βασιλική παγκόσμια περιοδεία» 2023-2030.] 

8. Υπερηφάνεια για την κληρονομιά μας. Κάθε περιφέρεια, πόλη, κωμόπολη και 

χωριό της Κύπρου θα έχει ενιαίο τρόπο γραφής στην Αγγλική γλώσσα. Η αλλοπρόσαλλη στάση  

«Δεν πειράζει όσο ακούγεται παρόμοιο» στα Αγγλικά, θα τερματιστεί. Αναζητείστε ένα 

ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οδηγίες σε έναν διαδικτυακό χάρτη και θα ανακαλύψετε 

αν το Λονδίνο αναγράφεται προαιρετικά με το Ρωμαϊκό του όνομα, Londinium. Οποιαδήποτε 

κοινότητα παραβιάσει το διάταγμα θα πωλήσει τα δικαιώματα ονομασίας του στον πλειοδότη 

σε μια 10ετή συμφωνία εταιρικής χορηγίας με το κράτος να εισπράττει όλα τα έσοδα. Για 

παράδειγμα, το Phinikaria/Finikaria/Foinikaria θα μπορούσε να μετονομαστεί σε «Cocopops» 

και το Emba/Empa σε «Pampers».  

Για να βοηθήσω τον κλάδο των εστιατορίων μας με διαφημίσεις που απευθύνονται στο 

υποσυνείδητο, θα επιλέξω προσωρινά ονόματα τροφίμων για πόλεις που δε θα εφαρμόσουν το 

διάταγμα. Η Λευκωσία θα μετονομαστεί σε «Meatballs1», Λεμεσός σε «Souvlaki», η Λάρνακα σε 

«Haloumi» και η Πάφος σε «Tzatziki». Οι αρμόδιοι Υπουργοί έχουν προθεσμία μέχρι τις 31/12/23 

για να συμμορφωθούν ή θα ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ σε ζωντανή μετάδοση στα γραφεία τους στο 

Meatballs. Θα ακολουθήσει παγκόσμια προβολή για να αποτραπεί το μπέρδεμα, για 

παράδειγμα στην Eurovision. Καλησπέρα, Meatballs. Παρακαλώ, τις ψήφους της κριτικής 

επιτροπής της Κύπρου; Υποθέτουμε ότι ακολουθεί το συνηθισμένο 12αρι για την Ελλάδα. 

 

 
1Ο «Κεφτέδες» ακούγεται πιο ευγενικός στα αγγλικά, αλλά οι περισσότεροι ξένοι δεν ξέρουν αυτή τη λέξη. Ως εκ τούτου, 

«Meatballs». 
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9. Η νέα 'ανοικτή' φυλακή θα δημιουργηθεί σε κοινότητα της επιλογής μου και θα 

περιβάλλεται από ηλεκτρικό φράκτη και τάφρο με κροκόδειλους. Θα κοστίσει στους 

κρατούμενους 100 ευρώ το βράδυ για διαμονή σε μία από τις 1.000 σκηνές χωρίς γεύματα, 

χρέωση υπηρεσιών, ΦΠΑ, καθαριότητα, χρήση τουαλέτας και 15% φιλοδώρημα στο 

επιλεγμένο χωριό για την ταλαιπωρία. Η μέγιστη διαμονή θα είναι 7 διανυκτερεύσεις. Οι 

οδηγοί ταξί θα πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικό φιλοδώρημα 100% όταν παραδίδουν 

κρατούμενους. Θα είναι ακόμα φθηνότερο από τη χρήση του ανοικτού χώρου στάθμευσης των 

φυλακών. Παραδέχομαι ότι η τέχνη δεν ήταν ποτέ το δυνατό μου σημείο, ωστόσο εξέφρασε 

την πρόθεση μου στο πιο κάτω σχέδιο, καθώς το προσωπικό μου δεν μπορούσε να 

επικοινωνήσει με τον Banksy. 

 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Έχω καλύτερη ιδέα. Ας έχουμε μόνο μια μεγάλη σκηνή, ας 

τοποθετήσουμε τον ψευδοβασιλέα μας, και το τεράστιο εγώ του, στη δική του ανοικτή φυλακή για 

το υπόλοιπο της ζωής του, και ας πετάξουμε το κλειδί.] 

10. Παγίδευση πουλιών. Όποιος καταδικαστεί για χρήση ξόβεργων θα κολληθεί για 8 ώρες 

σε πασσάλους στον παραλιακό κεντρικό δρόμο της Αγίας Νάπας. Δε θα λαμβάνουν φαγητό και 

νερό. Όποιος καταδικαστεί ότι κατανάλωσε εν γνώσει του τα παγιδευμένα χαριτωμένα 

πουλάκια, θα σταλεί στην ανοικτή μου φυλακή και θα κολληθεί σε πάσσαλο για δύο ώρες. Θα 

τους επιτραπεί να φύγουν μόνο αν καταναλώσουν ένα ολόκληρο κοτόπουλο 4 κιλών, το οποίο 

θα τους κοστίσει 100 ευρώ από την υπεραγορά της φυλακής. Θα κοστίσει περισσότερο αν 

θέλουν να αγοράσουν ένα νεκρό ή ήδη μαγειρεμένο με λιγότερες από τρεις βδομάδες μετά την 

ημερομηνία λήξης του. Θα ισχύουν εξαιρέσεις για ηλικιωμένους ή άτομα με προβλήματα 

υγείας. 
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11. Περιστέρια. Με την επιφύλαξη αποδείξεων από χοιροτροφεία, κατασκευαστές τροφών για 

κατοικίδια, Γαλλικά εστιατόρια ή τη φυλακή μου (για να ταΐσω τους κροκόδειλους μου), κάθε 

θανατωμένο νεκρό περιστέρι2 θα αποφέρει φορολογική έκπτωση 2 ευρώ για κάθε ιπτάμενο 

αρουραίο. Η θανάτωση πρέπει να γίνεται ανθρώπινα. Όποιος πιαστεί να εκτρέφει περιστέρια 

για αυτόν τον σκοπό θα καταδικαστεί σε να καθαρίζει πεζοδρόμια για 40 ώρες, από περιττώματα 

πτηνών που έχουν μολυνθεί από μικρόβια και μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση. Είμαι 

ανοικτός σε προτάσεις για τους τρόπους μαγειρέματος των χωριάτικων περιστεριών, ίσως και 

ένα νέου είδους σουβλάκι. Το διάταγμα δεν θα ισχύει για τα ταχυδρομικά περιστέρια, καθώς 

ορισμένοι διευθυντές στο δημόσιο τομέα ενδεχομένως να τα χρησιμοποιούν ακόμη για 

μεταφορά μηνυμάτων, όπως άλλωστε και τα φαξ.  Επισημαίνω ότι τα φιλικουτούνια θα 

προστατεύονται. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Ο ψευδοβασιλέας μας έχει ξεκάθαρα κάποιο θέμα με τα περιστέρια. 

Ίσως προέρχεται από παιδικό τραύμα] 

12. Πρόσβαση στον βασιλιά και τις άγριες γάτες. Οι υπήκοοι μου θα έχουν δυνατότητα 

προσωπικής επικοινωνίας μέσω email, βιντεοκλήσης ή κατ’ιδίαν. Είμαι ανοικτός σε προτάσεις 

για βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, και κατ’επέκτασην της επικράτειας μου. Για 

παράδειγμα, πώς να αντιμετωπίσετε τις άγριες γάτες. Η παράδοση της γάτας στο νησί μου πάει 

πίσω χιλιετίες. 

Αναγκαία ερωτήματα: Ποιο ποσοστό πρέπει να στειρωθεί και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για πληρωμένες διαφημίσεις, όπως για παράδειγμα την μπύρα Keo και αυτοκίνητα Tesla; Οι 

γάτες που διαβιούν σε τουριστικές περιοχές και νιαουρίζουν για φαγητό σε εστιατόρια, θα 

μπορούσαν να μεταφέρουν ενημερωτικά φυλλάδια για τοπικές επιχειρήσεις και εστιατόρια. 

Καθώς είμαι ο βασιλιάς της αποτελεσματικότητας, οι άγριες γάτες θα τύχουν φροντίδας, αλλά 

θα πρέπει να εργαστούν για παροχή του κρατικού εισοδήματος. Όσοι έχουν τις καλύτερες ιδέες 

για την αξιοποίηση της αδέσποτης γάτας, μέχρι τις 8 π.μ. 14/2/23, θα έχουν την τιμή να λάβουν 

πρόσκληση επίσκεψης στο παλάτι μου. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: ΔΙΟΡΘΩΣΗ. Ο πληθυσμός της Κύπρου σήμερα: 900.000. 

Ο πληθυσμός της Κύπρου μετά την άνοδο του ψευδοβασιλέως στην εξουσία στις 142 (14/2/23) θα 

περιλαμβάνει μόνο τον ίδιο και χιλιάδες άγριες γάτες με τις λέξεις «Tesla» ή «Keo» ζωγραφισμένες 

με σπρέι στην πλάτη τους.] 

13. Μηχανοκίνηση. Σε όποιον καταδικαστεί επειδή διέσχισε τη σήραγγα του αυτοκινητόδρομου 

ανατολικά του Πισσουρίου χωρίς να ανάψει τους προβολείς του οχήματος του απλά και μόνο 

από οκνηρία θα επιβληθεί η ακόλουθη ποινή: Οι αστυνομικοί που εκδίδουν τα πρόστιμα των 

100 ευρώ θα σπάσουν τους προβολείς του με ένα σφυρί. Θα αναγκαστούν να αγοράσουν 

καινούργια το συντομότερο δυνατόν ή να υποστούν άλλο ένα πρόστιμο, αυτή τη φορά για 

οδήγηση με ελαττωματικούς προβολείς. Όποιος το κάνει ενώ υπερβαίνει παράλληλα και τη 

μέγιστη ταχύτητα, ή ενώ πίνει καφέ ή κρατάει ένα μωρό, ή μιλάει ταυτόχρονα στο κινητό, θα 

κατάσχεται άμεσα το όχημα του. Αυτό θα ισχύει και για την υπερβολική ταχύτητα σε 

 
2Ανατρέξτε στην προσθήκη για τη σημασία του συμβολισμού στο μανιφέστο, όπως κροκόδειλοι και περιστέρια. 
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αυτοκινητόδρομους για διάρκεια ενός έτους, όπως θα υποδεικνύεται και από τις κάμερες διπλής 

όψης που θα είναι υποχρεωτικές σε όλα τα οχήματα. 

Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις από την υπερβολική ταχύτητα: Οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, εγκυμονούσες που θα φέρουν στον κόσμο το παιδί τους, ή αν ο οδηγός παραδίδει ένα 

ανθρώπινο όργανο για επείγουσα μεταμόσχευση, συμπεριλαμβανομένου του δικού του/της. 

Οποιοσδήποτε μοτοσικλετιστής συλληφθεί να κάνει «σούζες» στην προσπάθεια του να 

εντυπωσιάσει τις γυναίκες στον παραλιακό της Λεμεσού, ως πράξη υπέρτατου ανδρισμού, θα 

κατασχεθεί και θα πουληθεί η μοτοσικλέτα του. Αν το κάνουν ενώ πίνουν καφέ και κρατάνε ένα 

μωρό ενώ μιλάνε παράλληλα στο κινητό, θα καταδικαστούν σε τρεις μήνες οδήγησης με go kart, 

ντυμένοι παλιάτσοι, σε κάποιο Ευρωπαϊκό περιοδεύων τσίρκο. Το κράτος θα λάβει το εισόδημα 

και θα πληρώνουν οι ίδιοι διατροφή και διαμονή. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Και ο επικεφαλής κλόουν στο περιοδεύον τσίρκο θα είναι…Ο 

ψευδοβασιλέας μας.] 

14. Κυβερνητικά έντυπα. Τα περισσότερα θα καταστραφούν στον κάδο ανακύκλωσης. Διά της 

παρούσης εντολής, κάθε φόρμα που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οι πολύπαθοι υπήκοοί 

μου, αλλά και οι επισκέπτες στο βασίλειό μου, θα επανεξεταστεί από το νέο μου υπουργείο για 

την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, και θα ξαναγράφεται. Απαγορεύω να τα 

«μεταμορφωθούν» ψηφιακά στο διαδίκτυο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα 

συνταχθούν από επαγγελματίες του είδους. Τα έντυπα που έχουν ήδη εκτυπωθεί και 

θεωρούνται περιττά ή παράλογα θα ανακυκλωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν για τουαλέτες 

κατοικιδίων. Δυστυχώς, δεν θα αρκούσαν οι γάτες, χάμστερ και παπαγάλοι για το στόχο αυτό, 

ακόμη και αν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σε ολόκληρο το νησί μου είχαν προμήθειες 

για 25 χρόνια 

15. Η αστυνομία μου. Οι αξιωματικοί θα λάβουν Tesla Roadster 400 KPH για καταδίωξη 

οχημάτων σε ζωντανή μετάδοση. Θα είναι πιο διασκεδαστικό από το να βλέπεις, ας πούμε, το 

«The Real Househusbands of Paphos/Pafos/Tzatziki». 

16. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΗΚ . Πρώτον, συγχαίρω θερμά τους μηχανικούς 

μου στην ΑΗΚ που διασφαλίζουν την αποκατάσταση της παροχής 24x7 κατά τη διάρκεια 

καταιγίδων σε δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες. Δεύτερον, η ιστοσελίδα της ΑΗΚ (σε Ελληνικά και 

Αγγλικά) αποτελεί ίσως ένα από τους καλύτερους κυβερνητικούς ιστότοπους στην Κύπρο. 

Σημειώνω ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι υψηλής εκπαίδευσης και εμπειρίας. Και αυτό 

είναι υπέροχο. Αποδείξτε τώρα γιατί αξίζετε τις θέσεις σας. Εγώ θα σας δώσω πίστωση χρόνου. 

Μια σειρά αλλαγών θα πρέπει να εγκριθεί και να εφαρμοστεί μέχρι τις 8 π.μ. 14/2/23 ή θα 

απολυθείτε όλοι και θα σας αντικαταστήσω με την Αφροδίτη, τη γάτα μου. 

17. Οδική σήμανση. Θα ήθελα πολύ να μάθω ποιος αποφάσισε να τοποθετήσει πινακίδες 

«drive on the left» σε Αγγλικά και Ελληνικά στην αριστερή πλευρά των κυπριακών δρόμων. 

Άραγε δε διερωτήθηκε, λέμε τώρα, ότι δε διαβάζει κάθε επισκέπτης στο νησί μου Αγγλικά ή 

Ελληνικά, και αν οδηγεί στη λάθος πλευρά του δρόμου, αυτές οι πινακίδες μάλλον δε θα 

φαίνονται; Μέχρι την πρώτη επέτειο της διακυβέρνησής μου, μετά το τέλος των πάρτι 
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εγκαθίδρυσης μου, θα ήθελα όλες αυτές οι πινακίδες να είναι διπλής όψης και στις δύο πλευρές 

των υπεραστικών δρόμων, χρησιμοποιώντας αιματοβαμμένες αποκρουστικές εικόνες ως 

τακτική σοκ στη μία πλευρά, και ένα κόκκινο θαυμαστικό που αναβοσβήνει από τη λανθασμένη 

πλευρά! Όλοι οι φοιτούντες σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, καθώς και οι 

φοιτητές, καλούνται να υποβάλουν τα σκίτσα τους για τις πινακίδες. Η νικήτρια συμμετοχή θα 

βραβευθεί το 2023. Επισημαίνω ότι δεν επιτρέπεται κείμενο. Το παρακάτω είναι ένα 

παράδειγμα. 

 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Αν ο ψευδοβασιλιάς μας ήταν επαγγελματίας καλλιτέχνης μάλλον θα 

πέθαινε από την πείνα.]  
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18. Ο νέος Υπουργός κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.  
«Κυπριακή κυβέρνηση» και «αποτελεσματικότητα» δεν μπορούν ποτέ να αποτελέσουν μέρος 

της ίδιας πρότασης. Συνοψίζω τη θέση μου με το παρακάτω σχέδιο, δηλώνοντας ότι με τους 

νέους σχεδιασμούς θα προωθηθεί η ουσιαστική αποτελεσματικότητα. 

 

19. Γκράφιτι και χουλιγκανισμός Τα μέτρα θα ενισχυθούν με πρόσθετες «βασιλικές» 

τιμωρίες. Όποιος συλληφθεί να σχεδιάζει γκράφιτι σε οδικές πινακίδες και τοίχους, θα 

καταδικαστεί σε καθαρισμό ανάλογων σχεδίων σε όλο το βασίλειο για διάρκεια 40 ωρών, 

φορώντας ένα μπλουζάκι στο οποίο αναγράφεται η λέξη «Idiot» σε τρεις γλώσσες. Εάν αυτό το 

γκράφιτι είναι υπέρ ή κατά μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ο ένοχος θα καθαρίζει επίσης για μια 

μέρα τις ανδρικές τουαλέτες μιας ουδέτερης προς τον ίδιο ομάδας, ντυμένος μπαλαρίνα, με 

ροζ καλσόν, δίνοντας δωρεάν δροσερές πετσέτες προσώπου, υγρό χαρτί υγείας και επώνυμες 

μάρκες κολώνιας, σε όποιον μπει στην τουαλέτα.   

Οι πιο πάνω πρόσθετες ποινές θα τετραπλασιαστούν σε 4 αγωνιστικές ημέρες αν αφορούν 

χουλιγκανισμό. Για να κλείσω θετικά αυτό το διάταγμα, θα ήθελα κάθε Κύπριος να υποστηρίξει 

την εθνική μας ομάδα ράγκμπι, τους ‘Moufflon’ (Aγρινά) και να παρακολουθήσουν τους εντός 

έδρας αγώνες της, με έδρα την Πάφο/Τζατζίκι. Επιδιώκω πρόκριση της εθνικής μου ομάδας 

ράγκμπι στο παγκόσμιο κύπελλο της δεκαετίας του 2030. Γνωρίζατε ότι οι Moufflon κατέχουν 

το παγκόσμιο ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες; 24 μεταξύ 2008 και 2014. 
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20. Το κρατικό περιουσιακό ταμείο του βασιλείου. Το κυρίαρχο επενδυτικό ταμείο 

φυσικού αερίου και πετρελαίου του βασιλείου μου θα ανατεθεί για διαχείριση σε 

εμπειρογνώμονες όπως η Norges Bank IM της Νορβηγίας. Είναι άριστοι γνώστες του 

αντικειμένου, καθώς το δικό τους κεφάλαιο ξεπερνά τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.  

Υπολογίζεται σε €200.000 για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στη χώρα. Δείτε το www.nbim.no 

για την πραγματική αξία αυτή τη στιγμή. Εάν την διαχειριστούν Κύπριοι, οι μελλοντικές γενιές 

πιθανότατα να καταλήξουν με λίγα σεντ η καθεμία λόγω επενδύσεων των παντοδύναμων 

κομμάτων, πολιτικών παρεμβάσεων ή εξαγοράς ψήφων. Εάν το ταμείο δεν ανατεθεί σε 

εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, πιστεύω ότι σε 20 χρόνια μια φρικτή ζωντανή μετάδοση από 

έναν μελλοντικό πρόεδρο θα μπορούσε να κυλήσει κάπως έτσι… 

‘’Η κυβέρνηση με λύπη ενημερώνει το κοινό ότι το κρατικό μας επενδυτικό ταμείο χρειάζεται 

ανακεφαλαιοποίηση. Οι διαχειριστές του έπεσαν θύματα απάτης με Bitcoin 20 δισεκατομμυρίων 

ευρώ κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ενός μικρού νησιού. Ήθελαν να μετατρέψουν την 

Αυστραλία σε νησί της Ελληνικής Κύπρου γιατί βρήκαν εκνευριστικό το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 

πολλά νησιά, αλλά εμείς μόνο την Κρήτη. Επιπλέον, σχεδίαζαν να εισάγουν μινιατούρες 

καγκουρό και wallabies στο Τρόοδος για να προσελκύσουν επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή 

διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα [την οποία η κυβέρνηση θα αγνοήσει εντελώς, εκτός εάν 

αποδειχθεί ότι φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση] . Οι διαχειριστές του επενδυτικού ταμείου θα 

απολαμβάνουν πλήρεις μισθούς μέχρι τα 70 και στη συνέχεια θα λαμβάνουν γενναιόδωρη 

σύνταξη, την οποία θα επωμιστεί το κράτος, καθώς το ταμείο δεν έχει πλέον τη δυνατότητα. 

Πραγματικά λυπάμαι, λυπάμαι πολύ, αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.’' 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Η Κρήτη δεν είναι μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ο 

ψευδοβασιλιάς μιας παράλληλης πραγματικότητας.]  

21. Φαξ. Βρισκόμαστε στο 2022, όχι το 1992. Ως εκ τούτου, η κατασκευή, εισαγωγή, κατοχή, 

διανομή, αγορά, πώληση, ή χρήση συσκευής φαξ απαγορεύεται με άμεση ισχύ σε όλα τα 

κυβερνητικά τμήματα. Εάν κάποιος υπάλληλος της κυβέρνησης, του  ημικρατικού τομέα, του 

δήμου, του χωριού  προτείνει ποτέ σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει συσκευή φαξ αντί για 

email, αυτό το άτομο θα περάσει αυτόματα ένα βράδυ στην ανοικτή μου φυλακή. Μέχρι τις 

31/12/23, κάθε συσκευή φαξ από όλα τα κυβερνητικά γραφεία θα συγκεντρωθεί σε χώρο 

μπροστά από την ανοικτή φυλακή και θα καταστραφεί. Τρεις θα γίνουν συμβολικά μπάρμπεκιου 

ως σούβλα, οι υπόλοιπες θα ανακυκλωθούν. Οποιαδήποτε παραπομπή σε αριθμούς φαξ από 

κυβερνητικές ιστοσελίδες, θα αφαιρεθεί. 

Η εξοικονόμηση κόστους από την υποχρέωση ενοικίασης των πρόσθετων τηλεφωνικών 

γραμμών θα αξιοποιηθεί για φθηνά smartphone γραφείου συνδεδεμένα σε Wi-Fi που μπορούν 

να σαρώσουν ένα έγγραφο με OCR, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται με ασφάλεια μέσω 

email, εσωτερικών συστημάτων ή Ariadni. Μια θετική επίδραση της OCR είναι ότι λιγότερο από 

το 30% του πληθυσμού που δεν διαβάζει σωστά Ελληνικά μπορεί να μεταφράσει ταχύτατα τα 

έγγραφα online. Όλοι οι επίπεδοι σαρωτές θα ανακυκλώνονται περιβαλλοντικά. 

 

http://www.nbim.no/
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*Συσκευές Φαξ ως σούβλα. 

22. Ο παράλογος νέος επαγγελματικός φόρος επιχειρήσεων που επιβλήθηκε 

πρόσφατα από τους δήμους σε επιχειρήσεις θα καταργηθεί. Μόλις εγκρίθηκε ως νόμος εν 

μέσω πανδημίας, εκδόθηκαν και τιμολόγια με ελάχιστη εξήγηση για €195 ετησίως ως τοπικό 

φόρο για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας. Ποιος παράλογος αόρατος φόρος θα 

σχεδιαστεί στη συνέχεια; Φορολογία €100 με βάση το χώρο διαμονής του διευθυντή μιας 

εταιρείας; Άραγε τι να σκέφτονται οι ξένοι με εταιρείες στην Κύπρο για αυτό το rip-off; 

Μερικοί δήμοι ήθελαν να πάρουν στα χέρια τους αυτά τα χρήματα τόσο γρήγορα που εξέδιδαν 

άδικα ακόμη και μη-εκπτωτικά τιμολόγια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και αδρανείς εταιρείες. Αν 

το έκανε ένας εμπορικός οργανισμός, σε περίπτωση που του οφείλονταν χρήματα, πιθανότατα 

θα είχε διωχθεί. Μέχρι τις 142 (14/2/23), αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν με επιπλέον  10% 

πρόστιμο και τόκους. 

Εάν οι δήμοι θα ήθελαν να εξασφαλίσουν πρόσθετους φόρους χωρίς να κάνουν τίποτα, θα 

πρέπει να αλλάξουν τα ονόματά τους για την τοποθέτηση προϊόντων και να λάβουν έσοδα από 

χορηγίες. Για παράδειγμα, ο δήμος Λεμεσού/Σουβλακίου μπορεί να αλλάξει σε «Burger King». 

Τουλάχιστον κανείς δε θα πέσει και θύμα φερόμενης απάτης. 

23. Ο Γενικός Ελεγκτής. Αν δεν υπήρχε ο λεγόμενος επαγγελματικός φόρος των επιχειρήσεων, 

που ήταν η ιδέα του, θα του είχα απονέμει ως τιμή τον τίτλο ‘Πρίγκιπας Οδυσσέας Μιχαηλίδης’. 

Παρόλο που του αρέσει ο ήχος της δικής του φωνής, έχει εξαιρετικό ιστορικό ως ‘ροτβάιλερ’ 

ελέγχου της πολιτείας. Θα αναθεωρήσω αυτήν την απόφαση και ενδεχομένως θα τον 

προωθήσω, εάν ο Μιχαηλίδης συμβάλει καθοριστικά στη διόρθωση του χάους που προκαλεί 

αυτός ο γελοίος φόρος που εκδίδουν οι δήμοι που δεν παρέχουν απολύτως τίποτα σε 

αντάλλαγμα.  
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24. Η Κρήτη θα αποτελέσει μέρος της επικράτειας μου. Λατρεύω την Ελλάδα, τον 

πολιτισμό και τους ανθρώπους της. Για να αποδείξω την αγάπη μου, θα επιτραπεί στην Κρήτη 

να συγχωνευτεί με την Κύπρο σε μια μίνι εκδοχή της ‘Ένωσης', αλλά από την πίσω πόρτα. Θα 

υλοποιηθεί μέσω διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με κεντρική κυβέρνηση της οποίας και 

θα ηγούμαι. Το παλάτι της Κνωσσού θα διαμορφωθεί ως η επίσημη θερινή μου κατοικία. 

Παρότι κυβερνώ με απολυταρχία, είμαι ένας πολύ ταπεινός, συμπονετικός βασιλιάς. Ως εκ 

τούτου, θα επιτρέψω δημοψηφίσματα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Κρήτη, προτού 

επιβάλω το διάταγμα το 2025. 

Στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση κατά την οποία τα δημοψηφίσματα δεν εγκριθούν με 

ποσοστό μεγαλύτερο του 99,777%, θα επιλέξω ένα άλλο μικρό νησί: την Αυστραλία. Όλες οι 

κυβερνητικές ιστοσελίδες του νησιού αυτού θα είναι γραμμένες στα Ελληνικά και ο κόσμος θα 

πρέπει να μάθει τη γλώσσα σε 100 ημέρες. Τα μαθήματα θα διδάσκονται διαδικτυακά. Ως 

ένδειξη απόλυτης υπακοής, μέσα σε 7 μήνες όλα τα καγκουρό στην Αυστραλία θα πρέπει να 

φέρουν τη σημαία της Κύπρου ζωγραφισμένη με σπρέι και όλες οι γάτες πρέπει να 

μεταφέρουν διαφημιστικά φυλλάδια για το χαλούμι. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Μακάρι να ζούσε ο Μινώταυρος. Ο ψευδοβασιλιάς μας θα μπορούσε 

να μεταφερθεί στον λαβύρινθο, ώστε ο απελπισμένος Κρητικός λαός να τον ξεφορτωθεί. Αν ο 

ψευδοβασιλιάς επισκεπτόταν ποτέ την Αυστραλία, πιθανότατα θα φυλακιζόταν σε ψυχιατρείο 

υψηλής ασφάλειας για το καλό του.] 

25. Μέτρα κατά της διαφθοράς. Ως συμβολικό στοιχείο των εκτελεστικών διαταγμάτων μου 

κατά της διαφθοράς, θα εισάγω ένα έθιμο που επιβιώνει ακόμη σε ορισμένες πόλεις, όπως το 

High Wycombe της Βρετανίας. Όλοι οι δήμαρχοι θα ζυγιστούν δημόσια κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων τους και με την αποχώρηση τους. Είμαι συμπονετικός μονάρχης και θα εξαιρεθούν 

τα άτομα με προβλήματα υγείας. 

26. Στράτευση θα μειωθεί σε 9 μήνες από το 2027, υπό την προϋπόθεση και άλλων αστάθμητων 

παραγόντων. Ως μονάρχης θα είμαι ο διοικητής του στρατεύματος. Θα ήθελα μια αναφορά στο 

γραφείο μου που να περιγράφει πώς δύο στρατιωτικά drones, με ένα δίκτυ στο ενδιάμεσο, 

ελεγχόμενα από την Εθνική Φρουρά, μπορούν να αξιοποιηθούν για να πιάσουν και στη συνέχεια 

να ρίξουν περιστέρια στη δεξαμενή μου για να ταΐσουν τα πιράνχας. Αυτά τα μη επανδρωμένα 

drones δεν πρέπει να παραβιάσουν την ουδέτερη ζώνη που επιτηρεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για να 

αποτραπεί ένας πόλεμος δια ασήμαντον αφορμήν. Θα ήθελα μια δομημένη ιδέα στο γραφείο 

μου μέχρι τις 8 π.μ. στις 14/2/23. Έγινα κατανοητός στρατιώτη; 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Ο ψευδοβασιλιάς μας έχει αναπτύξει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα 

που σχετίζονται με τα περιστέρια. Γιατί ανέφερε τα πιράνχας; Και ποια δεξαμενή;]  
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27. Δεξαμενή Γερμασόγειας. Γενετικά τροποποιημένο πιράνχα θα εισαχθεί στα νερά της 

δεξαμενής για λόγους που θα αποκαλύψω αργότερα. Το ψάρεμα θα απαγορεύεται, θα 

επιτρέπεται ωστόσο η κωπηλασία. Η δεξαμενή θα μετονομαστεί σε «King Andronicos 

Reservoir». Θα κατασκευαστεί μια κρεμαστή πεζογέφυρα, με πρότυπο την Golden Gate του Σαν 

Φρανσίσκο, αλλά προφανώς κάπως μικρότερη, μεταξύ των χωριών 

Φοινικάρια/Φοινικάρια/Φοινικάρια/Κοκόποπς και Ακρούντα. Δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία 

σε τροχοφόρα, πέρα από ποδήλατα αλλά και γαιδούρια, ώστε οι οικογένειες να χαλαρώνουν 

ενώ παρακολουθούν κωπηλασία και κολύμπι. 

    

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Μήπως ο ψευδοβασιλιάς μας τα ‘χει χάσει τελείως; Τα Piranha 

χρειάζονται νερό ελεύθερης ροής. Δε ζουν σε λίμνες ή δεξαμενές]. 

28. Βραβεία ανδρείας θα απονέμονται για ανάλογες πράξεις σε οποιονδήποτε Κύπριο 

οπουδήποτε στον κόσμο, οποιασδήποτε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

εργάζονται για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όλες οι εισηγήσεις θα επανεξετάζονται 

ανεξάρτητα από ειδικούς στο εξωτερικό για να αποτραπεί ο νεποτισμός. Για παράδειγμα, εάν 

κάποιος με επιρροή προτείνει να αναγνωριστεί επίσημα ο ξάδερφός του για «γενναία» 

παρέμβαση, όταν ένα κουτάβι τσιουάουα γάβγισε στη γιαγιά του ξαδέρφου του που 

επισκέπτεται. 
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29. Σκάκι. θα διδάσκεται σε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας από τα επτά τους χρόνια. Μέχρι τη 

δεκαετία του 2030 επιδιώκω όπως το βασίλειό μου να διαθέτει πολλούς διεθνώς 

αναγνωρισμένους grandmasters. Μια θετική επίδραση της εκμάθησης σκακιού είναι ότι παρέχει 

εξαιρετική εκπαίδευση στρατηγικής για μελλοντικούς ηγέτες επιχειρήσεων και πολιτικούς. Τους 

διδάσκει γιατί πρέπει να κάνουν θυσίες, και αν όλα πάνε στραβά, να παραιτούνται και να 

αποφεύγουν περαιτέρω αμηχανία. 

30. Αναγκαστική απόκτηση γης από το κράτος. Εάν το κράτος χρειάζεται να φτιάξει 

δρόμους ή πεζοδρόμια, θα καταβληθεί 20% premium στην αγοραία αξία. Εναλλακτικά θα πρέπει 

να αγοράσει οικόπεδο ίσης αξίας στην ελεύθερη αγορά και να το μεταβιβάσει με δικά της έξοδα. 

Τα συμβούλια εμπλέκονται συχνά σε σύγκρουση συμφερόντων γιατί πληρώνουν ένα ποσοστό 

των κεφαλαιουχικών δαπανών προς βελτίωση του οδικού δικτύου που διασχίζουν τα χωριά και 

τις πόλεις τους. Οποιεσδήποτε απόπειρες τεχνητής μείωσης της αγοραίας αξίας, για 

παράδειγμα, επηρεάζοντας εκ των προτέρων μια χαμηλότερη φορολογητέα αξία θα 

αντιμετωπίζονται ως απόπειρα απάτης. 

31. Λακούβες στους δρόμους και στα πεζοδρόμιά μου. 100 επιλεγμένοι εθελοντές 

κρατούμενοι μέσα από τον πληθυσμό των φυλακών Λευκωσίας/Κεφτέδες (από 700 συνολικά 

άτομα), θα αξιοποιηθούν ως εργατικό δυναμικό για να επιδιορθώσουν τους δρόμους και τα 

πεζοδρόμια μου. Θα εργαστούν για εξειδικευμένες εταιρείες στις οποίες θα ανατεθούν 

συμβάσεις με απόλυτη διαφάνεια. Οι φυσικές αλυσίδες εργασίες δε θα ισχύουν για 

κρατούμενους που θεωρείται ότι δεν αποτελούν κίνδυνο φυγής ή για οποιονδήποτε είναι ένοχος 

ποινικού αδικήματος και αναλαμβάνει κοινωφελής εργασία. 

Συνιστά εθνική ντροπή ότι τα άτομα με αναπηρία σε καροτσάκια δεν έχουν πρόσβαση σε 

πολλά από τα πεζοδρόμια της πόλης μου, πόσο μάλλον τη ζημιά που προκαλείται στα 

συστήματα ανάρτησης και τα ελαστικά των οχημάτων από τους ελαττωματικούς δρόμους.  Θα 

εργαστούν επίσης για την κατασκευή της γέφυρας πάνω από τη δεξαμενή μου. Εάν πληρούν 

τους στόχους παραγωγικότητας και ποιότητας, οι περισσότεροι κρατούμενοι θα έχουν το 

δικαίωμα για «συζυγικά» δικαιώματα με τους συζύγους, τις συζύγους, τους φίλους, τις φίλες 

τους ή οποιοδήποτε σύντροφο, με την επιφύλαξη ενός επισκέπτη τη φορά για αποφυγή ζήλιας, 

για λόγους ασφάλειας και επιμελητείας αλλά και αποτροπή της εξάντλησης των κρατουμένων, 

ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν την επομένη. Θα πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις για 

πρόωρη αποφυλάκιση με ένα μικρό αυγό φωλιάς και θα τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

κινητά  στη φυλακή υπό επίβλεψη. 
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Επιπλέον, εάν η ΑΗΚ, η ΑΤΗΚ, το Τμήμα Υδάτων, ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία επιθυμεί να 

σκάψει τρύπες στους δρόμους μου ή να τους αποκλείσει με αποτέλεσμα παρακάμψεις, θα 

πρέπει να συντονίσει τις προγραμματισμένες εργασίες σε ένα κεντρικό δημόσιο σύστημα ώστε 

να αποτραπούν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η ΑΗΚ μπλοκάρει έναν δρόμο με 

αποτέλεσμα να προκληθεί μποτιλιάρισμα και στη συνέχεια, λίγους μήνες αργότερα, το ίδιο 

κάνει και κάποιος άλλος. Εκτός και αν αυτό συμβεί λόγω έκτακτης ανάγκης, στο μέλλον οι ένοχοι 

θα υπόκειται σε 24ωρο περιορισμό στην ανοικτή μου φυλακή. 

32. Πινακίδες εκτροπής οδών. Είτε πρόκειται για αγροτικό δρόμο είτε για αυτοκινητόδρομο, 

τα σήματα εκτροπής πρέπει να εμφανίζονται καθαρά από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι οδηγοί 

δεν μπορούν να υποψιάζονται πράγματα. Οι κάτοικοι του χωριού μπορεί να γνωρίζουν ότι 

προφανώς πρέπει να στρίψουν αριστερά στη μάντρα του κυρίου Μάριου, αλλά οι τουρίστες και 

οι μη ντόπιοι οδηγοί είναι ανυποψίαστοι. Πόσοι άραγε χάθηκαν προσπαθώντας να οδηγήσουν 

στον παραλιακό δρόμο μεταξύ του αεροδρομίου Λάρνακας/Χαλουμιού και Μαζωτού λόγω 

κακής σήμανσης εκτροπής; Κατέληξα δύο φορές σε ένα χωράφι 10 χλμ. μακριά. Οι διευθυντές 

των εργολάβων εταιρειών που δε συμμορφώνονται με το συγκεκριμένο διάταγμα θα περάσουν 

40 ώρες πλένοντας τα ταξί μου δωρεάν στα δύο διεθνή αεροδρόμιά. 
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33. Σπατάλη φρούτων και λαχανικών. Καθώς υπάρχει πείνα στον κόσμο και πολλές 

οικογένειες στο βασίλειό μου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί αφήνουμε να σαπίσουν 

τα φρούτα και τα λαχανικά σε περιβόλια και χωράφια; Οι ιδιοκτήτες γης και οι αγρότες θα 

μπορούσαν να τοποθετήσουν πινακίδες «Επιλέξτε φρέσκα προϊόντα εδώ». Εναπόκειται στον 

ιδιοκτήτη να επιτρέψει ευγενικά σε όποιον δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να 

προμηθεύεται δωρεάν τσάντα μία φορά την εβδομάδα, ή να χρεώσει λογικές τιμές για να 

επιτρέψει σε οποιονδήποτε να ζυγίσει και να πληρώσει. Θα κερδίσετε κάποια επιπλέον 

χρήματα, θα βοηθήσετε την κοινότητα, θα ευχαριστήσετε τα παιδιά και θα εντυπωσιάσετε τους 

τουρίστες. Μάλιστα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοναδικό σημείο πώλησης για 

οικογένειες που επιλέγουν την Κύπρο ως προορισμό διακοπών. Τι υπέροχα παραδοσιακό και 

ελκυστικό μέρος θα είναι η Κύπρος αν έχει εκατοντάδες μέρη για να μαζέψεις τα δικά σου 

φρέσκα φρούτα.  Χρησιμοποιήστε μια ένδειξη ανάλογη με αυτή που σχεδίασα πιο κάτω. 
 

 

(Σημαντική νομική σημείωση: Απαγορεύω να πυροβολούν παραβάτες για κλοπή φρούτων κατά 
τη διάρκεια της νύχτας ή απειλές για κάτι τέτοιο. Το παραπάνω είναι ένα παράδειγμα 
πυροβολισμού πάνω από το κεφάλι ενός κλέφτη, ο οποίος έτρεξε, σκόνταψε, έσπασε το κεφάλι 
του σε έναν βράχο και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Όλοι οι μαθητές και φοιτητές είναι 
ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν σχέδιο για την πινακίδα και θα απονεμηθεί βραβείο για τη 
νικητήρια συμμετοχή το 2023. Σκεφτείτε τα φίδια ως αποτροπή αντί για την υπονοούμενη 
παράνομη χρήση όπλου ή μην προειδοποιήσετε καθόλου.) 
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34. Διαχείριση υδάτων και ξηρασίες. Το νερό της Κύπρου είναι ένα πολύτιμο φυσικό 

αγαθό. Είμαι ευχαριστημένος με το τμήμα που φροντίζει τους υδατοφράκτες, αλλά πολύ 

δυσαρεστημένος με άλλες πτυχές της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Το νερό σπαταλιέται σε όλο 

το βασίλειό μου λόγω έλλειψης σωστής συντήρησης των σωλήνων - ένα έγκλημα κατά της 

φύσης. Αν υποθέσουμε ότι όλοι οι υδατοφράκτες ήταν γεμάτοι, στην απίθανη περίπτωση που 

και τα 330.000.000 κυβικά μέτρα των δεξαμενών της Κύπρου άδειαζαν στον κήπο μου λόγω 

διαρροής για την οποία ήμουν νομικά υπεύθυνος, θα μου κόστιζε περίπου €1.650.000.000. Άρα, 

με 5€ ανά κυβικό λίτρο το νερό της Κύπρου είναι σαφώς πολύτιμο και από άλλες απόψεις. Για 

να είμαι δίκαιος, το συνολικό επιπλέον κόστος 1,65 δισεκατομμυρίου ευρώ θα είχε μειωθεί κατά 

10 ευρώ εάν ζούσαν τέσσερα παιδιά στο ακίνητό μου και πιθανότατα κατά 99,777% εάν είχα 

βέβαια κάποιο βύσμα. Όλα τα άτομα που διαβάζουν μετρητές νερού πρέπει να ενημερώνουν 

τον ιδιοκτήτη του ακινήτου εάν παρατηρήσουν ελαττωματικά στοιχεία σε ένα μετρητή, 

παρατηρήσουν διαρροή ή εάν ο λογαριασμός νερού είναι πολύ υψηλότερος από το 

συνηθισμένο. Όσοι δεν το κάνουν από οκνηρία και κλείνουν το νερό χωρίς να πουν τίποτε σε 

κανέναν, θα απολυθούν. 

Μέχρι τις 8 π.μ. στις 142 (14/2/23) διεθνής ομάδα ειδικών θα πρέπει να υποβάλει λύσεις 

βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδάτινων πόρων στο βασίλειο μου. Παράλληλα, 

χρησιμοποιώντας το προηγούμενο ότι η «ΤΔΒΚ» 3αγοράζει την πλεονάζουσα ηλεκτρική μου 

ενέργεια σε συγκεκριμένες περιόδους, θέλω να αγοράσω το νερό της κατά τη διάρκεια της 

ξηρασίας με κόστος πολύ λιγότερο από τις μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες απαιτούν ενέργεια. 

Αυτό θα γίνει αξιοποιώντας το πλεόνασμα νερού από τον αγωγό μεταξύ Τουρκίας και «ΤΔΒΚ» 

που κατασκευάστηκε το 2015. Παραθέτω σχετικό χάρτη πιο κάτω.  

 

 
3Σε όλο το μανιφέστο του ψευδοβασιλιά, ο όρος «ΤΔΒΚ» αναφέρεται στις τουρκικές κατεχόμενες περιοχές του 

ψευδοκράτους. 
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Περαιτέρω, έδωσα εντολές για διεξαγωγή μελέτης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 

σποράς νεφών με αεροσκάφη δυτικά του νησιού προς αύξηση των βροχοπτώσεων σε ορεινές 

περιοχές. Αναμένω αναφορά στο γραφείο μου, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου εφαρμογής 

της ιδέας μέχρι τις 8 π.μ. 14/2/23. Προς Διοικητή βάσης Ακρωτηρίου: Θα ήθελα να δανειστώ δύο 

από τα στρατιωτικά σας αεροσκάφη για αυτό το πείραμα. Η δεξαμενή με τα πιράνχα θα 

παραμένει γεμάτη ώστε να ευδοκιμούν τα βασιλικά μου ψάρια. 

35. Η πρώτη συνάντηση με το υπουργικό συμβούλιο και τον πρόεδρό μου 

θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της 14/2/23 και θα έχει τη μορφή επταήμερης συνόδου 

κορυφής. Ένας τεράστιος εικονικός πίνακας θα περιλαμβάνει όλους τους νόμους και τα 

διατάγματά μου, τα οποία θα διασταυρωθούν με νέα που προτείνουν οι υπήκοοι και οι 

Υπουργοί μου. Όλα θα κατηγοριοποιηθούν με βάση (α) το επίπεδο πολυπλοκότητας, (β) τον 

αντίκτυπο στους υπηκόους εάν καθυστερήσει η υλοποίηση, (γ) την ημερομηνία που πρέπει να 

επιλυθεί το πρόβλημα, (δ) το κόστος και (ε) τους αρμόδιους Υπουργούς που ανέλαβαν την 

ευθύνη. (Υπόμνημα προς το προσωπικό μου: επαναπρογραμματίστε τη Σύνοδο για τις 10:05 π.μ. 

καθώς πρέπει να κάνω τον καθημερινό μου διαδικτυακό έλεγχο σε περίπτωση που η ΑΗΚ θα 

προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος.) 

Στις 20/2/23 θα κληθούν να παρευρεθούν σε αυτή τη συνάντηση μόνιμοι γραμματείς για να τους 

δοθούν οδηγίες. Ο νέος τους τίτλος θα είναι «γενικός διευθυντής» καθώς η λέξη «μόνιμος» 

σημαίνει ότι δεν μπορώ να αφαιρέσω κανέναν από αυτούς από το αξίωμα στο μέλλον για 

οποιονδήποτε λόγο κρίνω κατάλληλο. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν τη δυνατότητα προαγωγής σε 

Υπουργούς. 

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 10:05 π.μ. για την 

παρακολούθηση της προόδου. Οι υπήκοοί μου θα ενημερώνονται εβδομαδιαία σε Ελληνικά και 

Αγγλικά μέσω ιστοσελίδας της κεντρικής κυβέρνησης. 

Ανά τέσσερις εβδομάδες και εκ περιτροπής, όλοι οι υπουργοί και «μόνιμοι» γραμματείς θα 

‘μεταμφιέζονται’ σε απλούς πολίτες που επιχειρούν βασικές καθημερινές λειτουργίες μέσω 

κυβερνητικών γραφείων, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά. Για φυσικές επισκέψεις, το διαφυλετικό 

ντύσιμο είναι προαιρετικό, αλλά θα πρότεινα σε όποιον προσποιείται ότι είναι γυναίκα να 

ξυρίσει πρώτα τα γένια του. Θα διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τι αντέχουν καθημερινά οι υπήκοοί 

μου. 

36. Τα κέντρα αριστείας μου. Μέσα σε 5 χρόνια αναμένω και απαιτώ το βασίλειό μου να 

αποτελεί παγκόσμιο κέντρο έρευνας βιοτεχνολογίας, DNA και γενετικής. Καλώ την KFC USA να 

επενδύσει σε μια κυπριακή start-up που επιχειρεί να δημιουργήσει γενετικά τροποποιημένα 

κοτόπουλα με οκτώ τεράστια πόδια. Σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να τραβήξουν ένα νόστιμο 

πόδι κοτόπουλου, να γλείφουν τα χέρια τους με ένα εξαιρετικό King Andronicos Octo-

chicken™. Και τα πόδια θα ξαναφυτρώνουν μετά από μερικούς μήνες. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα 

κοτόπουλα θα ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή μέχρι να γεράσουν και στη συνέχεια θα 

αποτελέσουν τη θρυλική κοτόσουπα της γιαγιάς μας. Έτσι θα ταΐσει και οικογένειες σε όλο τον 

κόσμο που δεν είναι χορτοφάγοι. 
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[Ανδρόνικος συγγραφέας: Αμφιβάλλω ότι το Κόμμα για τα Ζώα της Κύπρου θα εντυπωσιαστεί από 

την ιδέα.] 

37. Εργασία και πλούτος για όλους. Οι υπήκοοι μου είναι επιχειρηματίες. Ποιος θα είναι 

ο πρώτος με το βασιλικό μου έμβλημα σε εμπορεύματα και με αυτοκόλλητα σε καταστήματα 

παγκυπρίως μέσα σε λίγες εβδομάδες; 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: ο ψευδοβασιλιάς μας φαίνεται να είναι ειδικός έμπορος. Θα έπρεπε να 

εργαστεί για την Disney ή το Star Wars] 

38. Φαρμακεία. Με ισχύ από τις 14/2/23 όλα τα φαρμακεία θα αναγράφουν στην είσοδο το 

ωράριο λειτουργίας τους, όταν είναι κλειστά για μεσημέρι, τη Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή 

περίοδο και τις καλοκαιρινές διακοπές, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Έχετε βιώσει ποτέ 

ένα επώδυνο απόστημα δοντιών και σας χορηγήθηκε συνταγή για αντιβιοτικά μόνο για να 

ανακαλύψετε ότι κάθε φαρμακοποιός στην περιοχή είναι κλειστός επειδή γιορτάζει ο Άγιος του 

χωριού; Έχετε περιμένει έξω από το αγροτικό φαρμακείο για μισή ώρα νομίζοντας ότι ήταν 

κλειστό για μεσημέρι, αλλά στην πραγματικότητα αποφάσισε να κλείσει όλη τη Μεγάλη 

Εβδομάδα χωρίς να ενημερώσει κανένα; Να δεχτώ ότι υπάρχουν προσβάσιμοι διαδικτυακοί 

πόροι στα Ελληνικά, αλλά δεν ενημερώνονται ποτέ και εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. Άρα όλοι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να επιδεικνύουν τα πιο πάνω στις εισόδους τους. 

Μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε παραμονή μιας νύχτας στην ανοιχτή φυλακή μου. 
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39. Εκπαίδευση τεχνολογίας και 'Yaya v2.0'. Μέχρι το 2025 οι περισσότεροι υπήκοοί 

μου θα πρέπει να είναι γνώστες της τεχνολογίας. Οι εταίροι του κλάδου θα παρέχουν την 

εκπαίδευση με κρατικές δαπάνες. 

Οι Κύπριες γιαγιάδες διοικούν τις οικογένειές μας μητριαρχικά. Είναι ευφυέστατες με 

καινοτόμες μη-τετραγωνισμένες ιδέες. Οι πιο έξυπνες γιαγιάδες κάτω των 95 ετών θα διδαχθούν 

μεθοδολογίες Agile και Scrum, βέλτιστες πρακτικές ITIL, διαχείριση έργων PMP και πώς να 

προγραμματίζουν Java, Python και HTML. Τα διατάγματα μου θα δημιουργήσουν χιλιάδες 

θέσεις εργασίες, θα βοηθήσω χιλιάδες νεοσύστατες εταιρείες και πολλοί διεθνείς τεχνολογικοί 

οργανισμοί θα εγκατασταθούν στο νησί. Δε θα ξεμείνω επίσης από  εκπαιδευμένους ειδικούς 

υπολογιστών. Οι γιαγιάδες μας δε χρειάζεται να ανησυχούν για τον φόρτο εργασίας. Όλα τα 

αγόρια ηλικίας 14 ετών και άνω θα μαγειρεύουν gourmet εδέσματα και θα καθαρίζουν στα 

μεγάλα οικογενειακά πάρτι. Όλοι θα μάθουν να μαγειρεύουν στο σχολείο. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Τι περιμένει τις καημένες τις γιαγιάδες…] 

40.  Από την οικονομική κρίση του 2013 και εντεύθεν, οι Κυπριακές τράπεζες 
κατηγοριοποιούνται ως καλές, κακές ή διασπασμένες. Τώρα κατέχουν περιουσιακά στοιχεία 

που κυμαίνονται από τον βαθμό «Α» έως τα τοξικά, παρόμοια με την ταξινόμηση των 

κοτόπουλων στην υπεραγορά της ανοικτής φυλακής μου. Το μήνυμά μου προς τις τρέχουσες 

τράπεζες της Κύπρου είναι απλό: Μειώστε τις τραπεζικές σας χρεώσεις, και παρέχετε καλύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών. Οι υπήκοοί μου και οι επιχειρήσεις τους δεν είναι αγελάδες μετρητών 

που πρέπει να αρμέγονται μόνο και μόνο γιατί προηγούμενα στελέχη σε ορισμένες κυπριακές 

τράπεζες έλαβαν ορισμένες εντελώς παράλογες επενδυτικές αποφάσεις. Από τις 14/2/23 

απαγορεύεται σε οποιαδήποτε μεγάλη τράπεζα με έδρα την Κύπρο να χρεώνει πελάτες άλλης 

μεγάλης κυπριακής εμπορικής τράπεζας για χρήση ΑΤΜ. Όλοι κλείνετε υποκαταστήματα, γι' 

αυτό συμμορφωθείτε. 

41. Κυπριακά Ταχυδρομεία και εταιρείες ταχυμεταφορών. Όλα τα ταχυδρομικά 

κουτιά μου, προς το παρόν κίτρινα, θα βαφτούν στο μπλε χρώμα του εμβλήματος μου με ένα 

μεγάλο κίτρινο χαμογελαστό πρόσωπο. Αυτό οφείλεται στη μελλοντική εξαιρετική υπηρεσία 

που θα παρέχουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία υπό την κυριαρχία μου. Εμπορικά κίτρινα drones 

θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση αλληλογραφίας και εγγράφων με ταχυμεταφορές σε 

ορισμένες απομακρυσμένες τοποθεσίες. Τα drones θα μπορούν επίσης να αναζητούν πυρκαγιές 

παράλληλα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. 

Απαιτώ από τους καινοτόμους αποφοίτους μου να σχεδιάσουν ένα μη-επανδρωμένο ηλεκτρικό 

φορτηγό, σε συνεργασία με την Tesla που θα παραδίδει καθημερινά ταχυδρομικά πακέτα, 

επιστολές και έγγραφα με ταχυμεταφορές σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι παράλογο οι 

εταιρείες ταχυμεταφορών να μην παραδίδουν γενικά σε χωριά, αλλά εξακολουθούν να 

χρεώνουν εξαιρετικά υψηλές τιμές σε σύγκριση με το εξωτερικό. 

Κάθε φορτηγό θα αποτελεί φορητή έκδοση των πράσινων ταχυδρομικών θυρίδων που συνήθως 

βρίσκονται κολλημένα σε ένα τοίχο στα κέντρα των χωριών. Για 4 πρωινά την εβδομάδα, οι 

πίθηκοι θα κάθονται στα φορτηγά και θα εκπαιδεύονται να πατούν ένα κουμπί κατά την άφιξή 

τους σε ένα κατάλυμα του χωριού, ώστε να παίζουν μουσική παρόμοια με τα φορτηγά παγωτού. 
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Θα είναι ωραίο να δίνετε περιστασιακά στη μαϊμού μια λιχουδιά, για παράδειγμα μια νόστιμη 

μπανάνα, που καλλιεργείται στην Πάφο/Επαρχία Τζατζίκι. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι θα φροντίζουν εκ περιτροπής τους πιθήκους κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα τους 

ταΐζουν τα απογεύματα και τα βράδια. 

Τις υπόλοιπες 3 ημέρες θα οδηγηθούν αυτόματα σε μια κλειστή περιοχή στο Τρόοδος κοντά στις 

Πλάτρες για να παίξουν και να ζευγαρώσουν με τους φίλους τους. (Αναφέρομαι στους πιθήκους 

και όχι στους δημοτικούς συμβούλους.) Εάν η ιδέα δεν αποδειχθεί πρακτική ή οι πίθηκοι 

φαίνονται δυσαρεστημένοι, ο ταχυδρόμος του χωριού μπορεί να ελέγξει το ηλεκτρικό βαν και 

τη μουσική από απόσταση χρησιμοποιώντας ειδική κάμερα. 

[Σημείωση στο προσωπικό μου: Διευθετήστε μια βιντεοκλήση με τον Έλον Μασκ, τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla, τον Μάρτιο του 2023. Θυμίστε μου να του ζητήσω λιμουζίνες 

Tesla που δεν έχουν ακόμη σχεδιαστεί για χρήση από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο 

βασίλειό μου. Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν με βάση την παγκόσμια δημοσιότητα που μόλις 

δημιούργησα για την Tesla.] 

 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: ο ψευδοβασιλιάς μας τα ‘χει χαμένα. Από πού θα πάρει τις μαϊμούδες; 

Πώς θα μεταφέρουν οι δήμαρχοι του χωριού τις μαϊμούδες στα βαν κάθε πρωί χωρίς να τους 

δαγκώσουν; Κι αν μια μαϊμού τραπεί σε φυγή; Τι γίνεται αν το Κόμμα για τα Ζώα πείσει τις 

μαϊμούδες να γίνουν μέλη συντεχνίας και ζητήσουν χρήματα, συντάξεις και άλλα επιδόματα; Πρέπει 

να υπάρχει ένας ισχύων κυπριακός νόμος για τον οποίο ο ψευδοβασιλιάς μας μπορεί να συλληφθεί, 

μόνο και μόνο επειδή εισηγήθηκε αυτό το ηλίθιο διάταγμα.] 

42. Ελάχιστες ηλικίες. Η συναίνεση για ορισμένους Κύπριους πολιτικούς δεινόσαυρους θα 

αυξηθεί από 17 σε 120 χρόνια, καθώς θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως διανοητικά ανώριμοι 

ανήλικοι. Για εκλογή ως μέλος της βουλής ή δημάρχου, η ηλικία θα μειωθεί στα 13 έτη, με 

επιστολή και από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες. Για να νοικιάσετε ένα από αυτά τα εξαιρετικά 

ενοχλητικά, ρυπογόνα, θορυβώδη τετράτροχα ή καρότσες που παρατηρούνται συχνά να 
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προκαλούν μποτιλιάρισμα στην Πάφο/Τζατζίκι και την Αγία Νάπα, η ελάχιστη ηλικία θα αυξηθεί 

στα 90 έτη με επιστολή και από τους δύο γονείς. 

Ως δευτερεύον σημείο, θα ήθελα μια αναφορά στο γραφείο μου μέχρι τις 8 π.μ. 14/2/23 για το 

πως οι τουρίστες μπορούν να ενοικιάζουν, εναλλακτικά, αξιολάτρευτα γαϊδουράκια. Οι 

ενοικιάσεις θα είναι μιας διαδρομής και θα δημιουργηθούν ειδικά πάρκα γαϊδουριών σε 

στρατηγικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες. Το κράτος θα επωφεληθεί από όλα τα διαφημιστικά 

έσοδα που εμφανίζονται στα καπέλα και τις σέλες των ζώων. Συμβουλή στους αγρότες μου: 

Καλλιεργήστε περισσότερα καρότα. Νέος υπουργός Γεωργίας: Συντονιστείτε προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Τι θα έλεγες να ανεβάσεις την ελάχιστη ηλικία για να γίνεις 

ψευδοβασιλιάς τα 7.000 χρόνια;] 

43. Τα πράσινα περιβαλλοντικά διατάγματά.  

Αναμένω ενδιάμεση αναφορά στο γραφείο μου από ακαδημαϊκά και εμπειρικά καταρτισμένους 

ειδικούς, σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους τομείς, όπως το Πράσινο Κόμμα, σχετικά 

με τον τρόπο εφαρμογής των ακόλουθων εισηγήσεων: Πώς ο υδατοφράκτης μου μπορεί να 

θερμανθεί ή να ψυχθεί περιβαλλοντικά σε θερμοκρασία μεταξύ 24.5° και 28.5°, ώστε να 

ευδοκιμήσουν τα βασιλικά πιράνχας. Η μήπως να προχωρήσω σε περαιτέρω γενετική 

τροποποίηση τους; 

Όλοι οι Υπουργοί θα χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες αντί κυβερνητικό όχημα μια φορά 
το μήνα, μέχρι την εφαρμογή αυτών των προνοιών. Εναλλακτικά, θα έχουν πρόσβαση και σε 
κρατικά επιχορηγούμενα γαϊδουράκια για να καλύπτουν την απόσταση μεταξύ των 
κυβερνητικών γραφείων εντός της Λευκωσίας/Κεφτεδάκια. 

44. Σωματεία. Δε θα φυλακίσω τους ηγέτες των συνδικάτων. Δεν είμαι τύραννος ή 

απολυταρχικός. Οι απεργίες θα παραμείνουν νόμιμες και θα υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους 

με μία εξαίρεση όμως. Εάν ένα συνδικάτο του δημόσιου τομέα επιθυμεί να κηρύξει απεργία, ο 

επικεφαλής θα πρέπει να διασχίσει τον υδατοφράκτη μου με δύο σειρές από ληγμένα, 

μυρωδάτα κυπριακά λουκάνικα δεμένα σε κάθε αστράγαλο του. Αν τα καταφέρει, η απεργία 

μπορεί να συνεχιστεί με την επιφύλαξη επίσημης ψηφοφορίας από τα μέλη του σωματείου. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Ωχ αγαπητέ. Δεν νομίζω ότι θα τα πάει καλά με τις συντεχνίες του 

δημόσιου τομέα. Αμφιβάλλω ότι θα καλέσουν τον ψευδοβασιλιά μας στους γάμους των παιδιών 

τους.] 

45. Οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας θα λειτουργεί ως 

εμπορική επιχείρηση. Οι κορυφαίες επιδόσεις θα λάβουν γενναιόδωρες μισθολογικές αυξήσεις. 

Τον Μάρτιο του 2023, αναμένω και απαιτώ από τους επικεφαλής των συνδικάτων του δημόσιου 

τομέα να συναντηθούν μαζί μου στο παλάτι για να συζητήσουν τα διατάγματά που αφορούν τα 

μέλη τους. Φέρτε τα μαγιό σας σε περίπτωση που σκοπεύετε να πάτε για μπάνιο στη δεξαμενή 

των πιράνχα. Δε θα χρειαστεί όμως. Με βάση τις εκπληκτικές αυξήσεις μισθών και τα μπόνους 

παραγωγικότητας που θα απολαμβάνουν τα μέλη σας στο μέλλον, θα θέλετε να αγκαλιάσετε 

τον βασιλιά σας. 
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46. Πώς θα εξασφαλίσουν μπόνους οι δημόσιοι υπάλληλοι που 

εξυπηρετούν κοινό.  

Όλοι θα αντιμετωπίζουν το κοινό σαν να εργάζονται για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ενός 

εμπορικού οργανισμού. Παραθέτουμε πιο κάτω παραδείγματα και συστάσεις κοινής λογικής, 

όχι συγκεκριμένα διατάγματα. Θα αυξήσει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τριμηνιαία μπόνους 

διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες θα είναι άριστοι στην εξυπηρέτηση πελατών, η οποία θα 

αποφέρει υψηλούς βαθμούς σε ερωτηματολόγια email και SMS από μέλη του κοινού. Και το 

βασίλειό μου θα μεταμορφωθεί. 

1.  Να φέρετε περήφανα τις καρτέλες σας. Να αναφέρετε πάντα το όνομά σας στο τηλέφωνο 

και στα email. Να είστε υπόλογοι. Να είστε υπεύθυνοι. Δε θα απολυθείτε επειδή κάνετε κάτι 

λάθος. 

2.  Μη μιλάτε στους υπηκόους μου με ένα πόνο στη φωνή που δεικνύει ότι κάποιος μόλις 

πάτησε με το αυτοκίνητο τη γάτα σας. 

3.  Μη φέρεστε στο κοινό όπως η Κάρολ του ‘Little Britain’ συμπεριφέρεται στους ασθενείς 

της. Προειδοποίηση: γλώσσα ακατάλληλη για ανήλικους: (www.youtube.com/watch?v=0n_Ty_72Qds)   

4.  Ποτέ, μα ποτέ, μη λέτε στους υπηκόους μου να βιαστούν λόγω ουράς κλήσεων σε αναμονή. 

5.  Να χαμογελάτε πάντα αλλά να μην είστε υπερβολικά φιλικοί έως παρεξηγήσεως. Για 

παράδειγμα, τα φιλιά θα μπορούσαν να παρερμηνευθούν ως φλερτ ή σαρκασμός. 

6.  Χρησιμοποιήστε έναν φιλικό τόνο, για παράδειγμα, ‘’Καλημέρα, αγαπητή πελάτισσα. Το 

όνομά μου είναι Αφροδίτη. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω σήμερα; Θα θέλατε ένα καφέ, 

ενα shot ζιβανία και ένα κομμάτι μπακλαβά, καθώς φαίνεστε κάπως αναστατωμένη;’’ 

7.  Εάν είστε πρόσωπο με πρόσωπο, αναμένω χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, όπως ο 

επαγγελματισμός του πληρώματος καμπίνας αεροπορικών εταιρειών. 

8.  Ποτέ μην κοιτάτε τον κόσμο με υποτιμητικό ύφος διότι συμπλήρωσαν λάθος μια φόρμα ή 

ήρθαν στο γραφείο σας κατά λάθος. Και αυτό γιατί ενδεχομένως ο ιστότοπος του τμήματος 

να σχεδιάστηκε με ακατάλληλο και ανεπαρκή τρόπο από κάποιον που δουλεύει στο τμήμα 

40 χρόνια και είχε βύσμα. 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω δε θα ισχύουν για τα δικαστήρια, την αστυνομία, την 

εθνοφυλακή ή άλλες μονάδες ασφαλείας. Σαφώς, οι αστυνομικοί μου δεν μπορούν να είναι 

φιλικοί με κάποιον που πρόκειται να χτυπήσουν, να συλλάβουν ή να ανακρίνουν. Ούτε ένας 

δικαστής που πρόκειται να στείλει κάποιον στη φυλακή για 10 χρόνια. 

Προϊστάμενοι και διευθυντές υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών: Κρατήστε ένα αρχείο 

καταγραφής των ερωτήσεων που γίνονται τακτικά σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήματα με μέλη του κοινού. Οι πιο συχνές 

ερωτήσεις πρέπει να ενημερώνονται τακτικά στους ιστότοπους των κυβερνητικών τμημάτων. 

Εξασκήστε τις δεξιότητές σας στην εξυπηρέτηση πελατών μεταξύ σας, ώστε να είστε έτοιμοι στις 

14/2/23. Δοκιμάστε το στους προϊσταμένους και τους διευθυντές σας. Θυμηθείτε, μην κάνετε 

http://www.youtube.com/watch?v=0n_Ty_72Qds
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χειρονομίες φιλιού. Τα παραπάνω μπόνους αποκλείουν τα μπόνους αποδοτικότητας και 

εξοικονόμησης κόστους που θα απονεμηθούν στους περισσότερους από εσάς  

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Σε λίγες παραγράφους, ο ψευδοβασιλιάς μας εξόργισε το σύνολο του 

δημόσιου τομέα των 80.000 υπαλλήλων. Σε Αμερικανικά κυβερνητικά κτίρια πάντα υπάρχει μια 

φωτογραφία του Προέδρου. Στη Βρετανία είναι ο βασιλιάς τους. Στην Κύπρο το πορτρέτο του 

ψευδοβασιλιά μας θα χρησιμοποιηθεί για σκοποβολή και βελάκια.] 

47. Βασικά μηνύματα αντίκτυπου για την προσέλκυση επισκεπτών και 
εταιρειών στο βασίλειό μου  
Με βάση τα προηγούμενα διατάγματά μου, ζητώ συντονισμό των διεθνών ψηφιακών 
διαφημιστικών εκστρατειών από τον CIPA, τον αναπληρωτή Υπουργό τουρισμού και τα άλλα 
υπουργεία με τα ακόλουθα βασικά μηνύματα:  
1. «Θέλετε νέο σύζυγο; Κάντε δώρο στον εαυτό σας λίφτινγκ, μύτη και αισθητική 

οδοντιατρική. Επισκεφθείτε την Κύπρο για ένα all-inclusive ιατρικό πακέτο και δωρεάν 

διακοπές». 

2. «Ασφαλείς παραλίες, καθαρές θάλασσες, εξαιρετικοί ναυαγοσώστες με τη βοήθεια drone: 

Επισκεφθείτε την Κύπρο». 

3. «Νόστιμο φαγητό: Επισκεφθείτε την Κύπρο». 

4. «Μεγάλοι περίπατοι στη φύση και βουνά: Επισκεφθείτε την Κύπρο». 

5. «Διαλέξτε τα δικά σας φρέσκα φρούτα και λαχανικά με την οικογένειά σας: Επισκεφθείτε 

την Κύπρο». 

6. Απολαμβάνετε να ταΐζετε κροκόδειλους και πιράνχας; Επισκεφθείτε την Κύπρο». 

7. «Θέλετε να δείτε τις χαϊδεμένες αδέσποτες γάτες μας και τους χαρούμενους πιθήκους του 

χωριού; Επισκεφθείτε την Κύπρο». 

8. «Ομορφα, γραφικά, ειδυλλιακά, καταπράσινα χωριά; Επισκεφθείτε την Κύπρο». 

9. «Τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς ΟΥΝΈΣΚΟ; Kύπρος. Να επισκεφθείτε οπωσδήποτε 

τα Λεύκαρα και θα χαρείτε τις μοναδικές κεντήτριες επί τω έργω». 

10. «Ειστε Αμερικανός και χρειάζεστε φάρμακα που κοστίζουν μια περιουσία στις ΗΠΑ; 

Παρέχουμε δωρεάν διακοπές στην Κύπρο και διευθέτηση επίσκεψης στους έμπειρους 

ιατρούς μας για τις απαραίτητες συνταγογραφήσεις. Οι φαρμακοποιοί μας θα παράσχουν 

ότι χρειάζεστε για ένα χρόνο». 

11. «Ανώτερο στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας; Κανονίστε μια δωρεάν επίσκεψη ως 

φιλοξενούμενος της κυβέρνησης». 

12. «Χρειάζεστε ένα πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό; Εδώ είμαστε». 

13. «Χρειάζεστε ένα κέντρο αριστείας; Αξιοποιήστε τους απόφοιτους της Κύπρου και τα 

επιδοτούμενα τεχνολογικά πάρκα». 

14. «Θέλετε να χαρείτε τα παιχνιδιάρικα wallabies σε όμορφα δάση; Επισκεφθείτε την Κύπρο». 
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15. «Είστε influencer, ειδικός χρηματοπιστωτικών αγορών ή ψηφιακός πρωταθλητής; 

Φιλοξενία στην Κύπρο». 

16. «Είστε πλούσιοι; Μετακομίστε στην Κύπρο, εξοικονομήστε φόρους και ενδεχομένως δε θα 

πληρώσετε φόρο κληρονομιάς». 

17. «Θα έρθετε στην Κύπρο για να ταΐσετε περιστέρια; Μην το κάνετε. Δοκιμάστε το νέο μας 

σουβλάκι με περιστέρια και παρατήρηση πουλιών». 

18. «Βαρεθήκατε να πληρώνετε υπερβολικές τιμές για αυτοκίνητα ενοικιάσεως; Επισκεφθείτε 

την Κύπρο και ενοικιάστε τα αξιαγάπητα γαϊδουράκια της». 

19. «Είστε επικεφαλής διεθνούς ΜΚΟ ή φιλανθρωπικού ιδρύματος; Η Κύπρος μπορεί να 

αποτελέσει τη νέα σας βάση. Διευθετήστε συνάντηση σήμερα». 

Κάθε μία από τις πιο πάνω ψηφιακές διαφημίσεις θα συνδέεται με περισσότερες πληροφορίες 
από αντιπροσώπους σε αναμονή μέσω διαδικτυακής συνομιλίας 24x7 και τηλεφωνικής 
υποστήριξης 0800-2000 για την εξυπηρέτηση κλήσεων σε όλο τον κόσμο. Αναμένω αναφορά 
μέχρι τις 8 π.μ. 14/2/23 και θα ακολουθήσει συνάντηση 28 ημέρες αργότερα με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και τα εμπλεκόμενα υπουργεία.  
 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Ας προσθέσουμε τον αριθμό 20)… «Μείνετε όπου κι αν επιλέξετε στην 
Κύπρο και δανειστείτε οποιοδήποτε αυτοκίνητο χωρίς χρέωση. Υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα 
εγκαταλελειμμένα σε αεροδρόμια και λιμάνια. Και πολλά άδεια κρεβάτια, δωμάτια και σπίτια γιατί 
όλοι έφυγαν από τη χώρα όταν ο ψευδοβασιλιάς παλιάτσος μας ανήλθε στην εξουσία στις 142 
(14/02/2023)».] 

 

48. Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά ο κόσμος. Σε μια ημερομηνία που θα 

επιλέξω στο μέλλον, θα γίνω Αυτοκράτορας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αυτή 

χρειάζεται βελτίωση. Έχω έτοιμα αρκετές χιλιάδες διατάγματα, και αυτό αφορά μόνο το πως να 

περιορίσω τη γραφειοκρατία και να εξοικονομήσω κόστος. Αν το βρετανικό κοινό γνώριζε για το 

σχέδιό μου το 2016, η ψήφος για το Brexit θα ήταν πιθανότατα κατά 99,777% κατά της 

αποχώρησης. Ακόμη και αν ορισμένα από τα διατάγματά μου παραβιάζουν ενδεχομένως τους 

Ευρωπαϊκούς νόμους για τις κρατικές ενισχύσεις, πιστεύω ότι οι προσωρινές εξαιρέσεις 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ΕΕ στο πλαίσιο της διευθέτησης 

του Κυπριακού. 

Αφού γίνω αυτοκράτορας, αναμένω μια επίσημη συγγνώμη και αποζημίωση από την τρέχουσα 

Ιταλική κυβέρνηση εκ μέρους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας πριν από 2.000+ χρόνια. Οι ψεύτικοι 

θεοί μας από την αρχαία Ελλάδα κλάπηκαν και μετονομάστηκαν σε ψεύτικους αρχαίους 

ρωμαϊκούς θεούς. Επιπλέον, η αρχαία ψευδοκυβέρνησή της κατέκτησε την Ελλάδα, κάτι φοβερά 

ενοχλητικό. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Θα δεχτώ τη Σικελία, αλλά πρέπει να αποτελέσει 

μέρος της Κύπρου μέσω μιας δικοινοτικής διζωνικής κυβέρνησης που θα κυβερνήσω. Όλοι οι 

Σικελοί πρέπει να μάθουν Ελληνικά σε 100 ημέρες και σε κάθε γάτα να σχεδιαστεί με σπρέι 

διαφήμιση χαλουμιού. Ολες οι πίτσες της Σικελίας πρέπει να σερβίρονται με γαρνιτούρες 

περιστεριών. Αφού ολοκληρώσω την αναμόρφωση της ΕΕ, θα γίνω κυρίαρχος του κόσμου, 

καθώς αυτός χρειάζεται επείγουσα παρέμβαση. 
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[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Ο Θεός να βοηθά την ΕΕ Τρέχοντα μέλη: 27 χώρες. Μελλοντικά μέλη: 1 

χώρα, πληθυσμός ΈΝΑ άτομο (ο ψευδοβασιλιάς μας) και 3.000.000.000 αγριόγατες. Ο πληθυσμός 

της ΕΕ θα έφευγε με βάρκες και λέμβους για να ζητήσει άσυλο στην Τουρκία, την Αφρική και τη 

Μέση Ανατολή. Αν ο ψευδοβασιλιάς μας επισκεπτόταν τη Ρώμη τώρα, θα υπήρχαν χιλιάδες Ιταλοί 

που θα παρατάσσονταν στους δρόμους για να του πετάξουν αυγά περιστεριών και πίτσα. Όσο για 

τη διακυβέρνηση του κόσμου, θα υπήρχε ένα αυτοκόλλητο σημείωμα στην εξώπορτα του ΟΗΕ, 

«Αγαπητοί εξωγήινοι, όλοι έχουμε μετακομίσει στην Αφροδίτη. Ευγενικά ποτίστε τα φυτά και ταΐστε 

τις γάτες μας ».] 

49.  Οι αδειούχοι οδηγοί ταξί μου θα πρέπει τοποθετήσουν την ακόλουθη βασιλική ανακοίνωση 

πάνω ή μέσα στα οχήματά τους με νόμιμο τρόπο. Τα πρατήρια καυσίμων στο βασίλειό μου θα 

πρέπει να έχουν άφθονα αποθέματα. 

Αγαπητέ επισκέπτη,  

Καλωσόρισες στο βασίλειο μου. Θερμές ευχαριστίες για την επιλογή των αδειοδοτημένων οδηγών 
ταξί της χώρας μου, πάντα φιλικοί, ευγενείς και φιλόξενοι. Θα παρακαλούσα όπως το φιλοδώρημα 
σας ανέρχεται σε 15% της αξίας του ταξιδιού, αν έχετε τη δυνατότητα. Ακόμη περισσότερο αν ο/η 
οδηγός μεταφέρει τις αποσκευές σας ή σας δροσίσει με ένα μπουκαλάκι νερό, ιδιαίτερα σε μια 
ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Θα σας παρακαλούσα θερμά να μην ταΐζετε τα περιστέρια. Σας εύχομαι 
υπέροχη διαμονή στο νησί μου. 

 

Dear visitor,  

Welcome to my kingdom. Thank you for using one of my licensed taxi drivers, who are courteous 
and friendly. Please consider giving your driver at least 15% as a tip. Even more, if you are given a 
small bottle of water on a hot day as an act of kindness, or s/he carries your luggage. Please do not 
feed any pigeons. Have a wonderful time on my island.  
 

 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ANDRONICOS, KING OF CYPRUS 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Αλλά δε θα υπάρχουν ταξιτζήδες. Θα είχαν φύγει από την Κύπρο στις 

142 (14/2/2023). Δεν ντρέπεται ο ψευδοβασιλιάς μας με τις προσπάθειές του να 

εμπορευματοποιήσει;] 
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50. Διαταγμα ως «Σουλτάνος»  ένα άμεσο μήνυμα προς την «ΤΔΒΚ»  

Το τελευταίο μου διάταγμα συνιστά απευθείας μήνυμα προς τους πολιτικούς ηγέτες της 

«ΤΔΒΚ»…  

Αντικαταστήστε τη «σημαία» της «ΤΔΒΚ» στο όρος Μπεσπαρμάκ με το έμβλημά μου, ώστε 

ολόκληρη η Λευκωσία και ο κόσμος να το δουν ως προθυμία να διαπραγματευτούν με 

καινοτόμες ιδέες. Ακόμα καλύτερα θα είναι για την Τουρκία να δείξει την καλή της θέληση 

φέροντας το έμβλημά μου στην κορυφή του νέου Τουρκικού προεδρικού συγκροτήματος στην 

Άγκυρα, συνοδευόμενο από τον ενθουσιασμό της βασιλικής επίσκεψής μου το 2027, όταν θα 

εγκαινιαστεί η νέα μου πρεσβεία στην Τουρκία. 

Κύριε Τατάρ, αυτή τη στιγμή είστε ο «πρόεδρος» της «ΤΔΒΚ» και εκπρόσωπος της 

Τουρκοκυπριακής κοινότητας, και εγώ είμαι ο «Σουλτάνος», οπότε ας συναντηθούμε για γεύμα 

στη νεκρή ζώνη που επιτηρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Θα πληρώσω το 81,4% του λογαριασμού του 

εστιατορίου και εσείς το 18,6%. Αν αυτή η πρώτη επαφή είναι θετική, θα δώσω εντολή στον 

νεοεκλεγέντα πρόεδρο να οργανώσει μια δεύτερη συνάντηση μαζί σας τον Ιούλιο του 2023. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: Είναι κάπως ειρωνικό που ο ψευδοβασιλιάς απευθύνεται στον 

ψευδοπρόεδρο του ψευδοκράτους.] 

 

Καταγράφεται. Και θα γίνει. 

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: 'Ας καταγραφεί λοιπόν. Ας το κοροϊδεύουν λοιπόν. Ας 

διαγραφεί λοιπόν».] 

Ταπεινά, 

 

Ανδρόνικος, Βασιλέας και «Σουλτάνος» της Κύπρου   

[Ανδρόνικος ο συγγραφέας: «……..και Αρχιπαλιάτσος της Κύπρου, της ΕΕ, του 

Κόσμου, του γαλαξία, του σύμπαντος και του πολυσύμπαντος». Είμαι τόσο 

ανακουφισμένος που ο ψευδοβασιλιάς παλιάτσος δεν έχει άλλα διατάγματα να 

διαλαλήσει.] 
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 1965                                                                       14/2/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Προσθήκη: Συμβολισμός που χρησιμοποιείται στα διατάγματα του ψευδοβασιλιά 

Το μανιφέστο του ψευδοβασιλιά είναι διάσπαρτο με σάτιρα, συμβολισμούς και χιούμορ. Η  ενότητα 

που ακολουθεί εξηγεί ορισμένα από τα λιγότερο προφανή στοιχεία, με πρόσθετο σχολιασμό του 

ιστορικού. Η παρακάτω αρίθμηση αντικατοπτρίζει τον αριθμό του διατάγματος. 

Παρακαλώ διασταυρώστε τα σατιρικά «διατάγματα» με τις δεσμεύσεις μου στο προεδρικό 

μανιφέστο. 

1 – 3: Το επίσημο έμβλημα της εξουσίας μου  

Αλλαγές στο Κυπριακό Σύνταγμα, ο νέος πρόεδρος, ο ψευδοβασιλιάς, δε φαίνεται να σέβεται το 

κράτος δικαίου (εκτός από το δικό του), ούτε την αρχή της δημοκρατίας (ακόμη και οι 

«καλοπροαίρετοι» δικτάτορες δε σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα). Αν θα είχα εκλεχθεί 

πρόεδρος, θα ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Επιπλέον, αυτός είναι ένας σατιρικός συμβολισμός που 

επιστρατεύεται για να καταδείξει ότι η Κύπρος χρειάζεται ένα ισχυρό πρόεδρο, όχι ένα ηγέτη ο 

οποίος να υποκινεί ομάδες ειδικών συμφερόντων ούτε να αποτελεί απλά για μια μαριονέτα για την 

ατζέντα ενός συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος. 

4. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί μου 

Όλα είναι σατιρικά εκτός από τους Υπουργούς «Α» που κατονομάζονται και τους οποίους σέβομαι 

ιδιαίτερα. Υπάρχει μόνο ένας υπουργός τον οποίο σήμερα θα βαθμολογούσα με «Δ». Ωστόσο, δεν 

τον κατονόμασα. Οι επικρίσεις μου σε όλο το μανιφέστο του ψευδοβασιλιά καταφέρονται ενάντια 

στο κατακερματισμένο σύστημα της Κύπρου, το οποίο χρειάζεται επειγόντως αναδόμηση και όχι 

εναντίον συγκεκριμένων ατόμων. 

6. Η βουλή μου 

Αυτός είναι κυρίως σατιρικός συμβολισμός. Σήμερα, ορισμένοι καλοί νόμοι δεν ψηφίζονται, ενώ 

ορισμένοι ακατάλληλοι νόμοι υπερψηφίζονται αφού τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα 

διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Συχνά, υπάρχει παρενόχληση σε ομάδες ειδικών συμφερόντων 

ενώ η βουλή πάσχει από το σύνδρομο «δεν εφευρέθηκε εδώ». Ένα κόμμα με μια καλή ιδέα συχνά 

απορρίπτεται από τα άλλα κόμματα γιατί δεν το σκέφτηκαν αυτά πρώτα. 

Τα περισσότερα μέλη των πολιτικών κομμάτων (ή εκείνων που τα ψηφίζουν) είναι έξυπνοι, 

αξιοπρεπείς άνθρωποι. Πώς και γιατί προτείνονται ορισμένοι παράλογοι νόμοι, όπως το κλείσιμο 

μεγάλων υπεραγορών τις Κυριακές για την προστασία των συμφερόντων των μικρών επιχειρήσεων 

ή ο νέος επαγγελματικός φόρος που επιβάλλεται σε όλες τις εταιρείες της Κύπρου από τους δήμους; 

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν πιστεύω ότι το κυνήγι μαγισσών ή τα δικαστήρια των μέσων 

ενημέρωσης έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ως εκ τούτου, έφερα ως παράδειγμα τον τέως 

Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή δίκη, για να υποστηρίξω το 

θεμελιώδες δικαίωμά της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αφήστε τα δικαστήρια να 

αποφασίσουν αφού μελετήσουν όλα τα στοιχεία. Το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης δε γνωρίζουν 

όλα τα γεγονότα. 
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8. Υπερηφάνεια για την κληρονομιά μας 

Ένας σατιρικός τρόπος εξήγησης ότι όλα τα αγγλικά τοπωνύμια πρέπει να έχουν ενιαίο τρόπο 

γραφής. Είναι θέμα εθνικής υπερηφάνειας και σεβασμού. Για την ιστορία, εκφράζω ύψιστη 

εκτίμηση τον δήμαρχο και το συμβούλιο της Φοινικάριας. Με βάση τις εμπειρίες μου, η ηγεσία του 

θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πρότυπο διοίκησης μιας Κυπριακής κοινότητας. Ο ψευδοβασιλιάς δεν 

κορόιδευε τη Φοινικάρια ή την Έμπα, ούτε την ηγεσία τους. 

9. Η νέα μου 'ανοιχτή' φυλακή 

Απαιτείται στην Κύπρο ένας σατιρικός τρόπος έκφρασης ισχυρής εκτελεστικής ηγεσίας. Αν ήμουν 

πρόεδρος, δε θα κατασκεύαζα ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μέγιστης διάρκειας 7 ημερών, 

περιτριγυρισμένο από κροκόδειλους! Αυτό που έχω προτείνει στο προεδρικό μου μανιφέστο είναι 

μια ανοικτή φυλακή ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός στις Κεντρικές Φυλακές. 

10. Παγίδες πουλιών 

Η Κύπρος υστερεί στην αυστηρότητα και επιβολή νομοθεσιών για την κακοποίηση των ζώων. Οι 

ισχύοντες νόμοι και η επιβολή πρέπει να ενισχυθούν. Τα ζώα προς κατανάλωση πρέπει να 

θανατώνονται με την αξιοπρέπεια που τους αξίζει.  Επιπρόσθετα, δεν έχω πρόβλημα με τους 

κυνηγούς. 

11. Περιστέρια 

Στο μανιφέστο, τα περιστέρια είναι σύμβολο μίσους. Τα Λευκά περιστέρια είναι ειρήνη. Να ταΐζεις 

τα περιστέρια στα πιράνχας και τους κροκόδειλους του βασιλιά συμβολίζει τον εξορκισμό του 

μίσους. 

12. Πρόσβαση στον βασιλιά σας και τις άγριες γάτες 

Ένας καλός πρόεδρος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος στο κοινό μέσω της ομάδας του. Σήμερα, τα 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το γραφείο του προέδρου συχνά αγνοούνται με τη 

λανθασμένη αντίληψη ότι διαβάζονται. Θα πρέπει να καθιερωθεί μια μηνιαία  συνάντηση με τους 

πολίτες που θα επιλέγονται για άμεση συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο ή βιντεοκλήση. Τη 

διαχείριση της θα μπορούσαν να αναλάβουν ασκούμενοι μερικής απασχόλησης που να φιλτράρουν 

τα αιτήματα μέσω μιας αλυσίδας εντολών. Ωστόσο, ένα βαθύτερο νόημα ισχύει για αυτό το 

διάταγμα: Μόνο και μόνο επειδή το κράτος μπορεί να κερδίσει εισόδημα με καινοτόμους τρόπους, 

όπως η χρήση αδέσποτων γάτων για τη διαφήμιση μπύρας, αυτοκινήτων ή χαλουμιού δε σημαίνει 

ότι πρέπει. Παράδειγμα, το σκάνδαλο κυπριακών διαβατηρίων έναντι μετρητών. 

13. Αυτοκίνηση 

Ένας συμβολισμός της κουλτούρας μας ως Κύπριοι οδηγοί. Η υπέρβαση ταχύτητας, η μη 

ενεργοποίηση των προβολέων, και η παράλειψη χρήσης του δείκτη θα πρέπει να υπόκεινται σε 

αυστηρότερες ποινές. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (ας πούμε, 50-80+ mg) ή ναρκωτικών 

(οποιασδήποτε ποσότητας) θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικές απαγορεύσεις οδήγησης. Θα μειώσει 

τα ατυχήματα και τους θανάτους στους δρόμους μας. [Προσωπική ομολογία: Έχω συγκεντρώσει και 

εγώ κάποια πρόστιμα υπερβολικής ταχύτητας τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς τα τελευταία 45+ 
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χρόνια. Από όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε επιβάτης στο αυτοκίνητό μου που να γεννούσε εκείνη τη 

στιγμή.] 

14. Παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες  

Αν αυτό γινόταν νόμος, λίγοι θα παρκάρουν παράνομα σε χώρους για άτομα με αναπηρίες. Θα 

αποτελούσε επιπρόσθετο εισόδημα για το κράτος αλλά και τα ίδιους τους ανθρώπους με ειδικές 

ανάγκες. Ανατρέξτε στο προεδρικό μου μανιφέστο για τη στήριξη ατόμων με αναπηρίες. 

16. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΗΚ  

Αν ήμουν πρόεδρος, η ΑΗΚ θα είχε καλωδιωθεί πλήρως χωρίς να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο 

προσωπικό της. 

17. Οδική σήμανση 

Αν υπήρχαν 100 εκδόσεις των πινακίδων «οδήγησε στα αριστερά» που χρησιμοποιούν εικόνες και 

όχι λέξεις, όλες σχεδιασμένες από παιδιά, θα έβγαζαν νόημα, μειώνοντας τα δυστυχήματα, ενώ 

παράλληλα θα προκαλούσαν και γέλιο, και οι τουρίστες θα έβγαζαν και φωτογραφίες αυξάνοντας 

το εισόδημα για ορισμένες αγροτικές περιοχές. 

19. Γκράφιτι και χουλιγκανισμός 

Ο συμβολισμός του γκράφιτι είναι κυριολεκτικός. Οι παραβάτες θα πρέπει να τιμωρούνται με την 

αφαίρεση γκράφιτι. Προειδοποίηση: Ορισμένα γκράφιτι είναι καλλιτεχνικά. Ωστόσο, θα πρέπει να 

εγκριθούν από τις εκάστοτε δημοτικές ή κοινοτικές αρχές. Ο χουλιγκανισμός είναι απαράδεκτος 

στον αθλητισμό, μια ζωντανή αξία που πρέπει να μας ενώνει. 

Η «διαφήμιση» μου για την εθνική μας ομάδα ράγκμπι είναι αυθεντική. Θα είναι υπέροχο αν οι 

παθιασμένοι υποστηρικτές των ποδοσφαιρικών μας ομάδων ενωθούν για να υποστηρίξουν τους 

«Mighty Moufflons». https://www.facebook.com/CyprusRugby/. Επόμενος αγώνας Κύπρος 

εναντίον Ισραήλ  στις 12 Νοεμβρίου στην Πάφο. 

24. Η Κρήτη θα αποτελέσει μέρος της επικράτειας μου 

Αυτό είναι ξεκάθαρα σατιρικό και παράλογο. Δεικνύει ότι η στάση μου για μια διζωνική δικοινοτική 

κυβέρνηση 50 χρόνια μετά την εισβολή δεν αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα. Τουλάχιστον Κρήτη 

και Κύπρος έχουν κοινή κουλτούρα και γλώσσα. Και οι αναφορές στους Αυστραλούς που πρέπει να 

χρησιμοποιούν κυβερνητικές ιστοσελίδες στα Ελληνικά είναι σαρκαστικές. Οι περισσότεροι 

επισκέπτες, το 30% των κατοίκων της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εταιρειών, δε 

διαβάζουν Ελληνικά. Οι κυβερνητικές ιστοσελίδες δεν ενημερώνονται ποτέ ούτε μεταφράζονται 

σωστά. 

25. Μέτρα κατά της διαφθοράς 

Εάν δημιουργούνταν πρόσθετα επίπεδα εποπτείας στο εξωτερικό, η διαφθορά ή η αντιληπτή 

διαφθορά θα ελαχιστοποιούνταν.  

27. Δεξαμενή Γερμασόγειας 

Ένα σατιρικό μυστηριώδες διάταγμα για τις συντεχνίες του δημόσιου τομέα. (Διάταγμα 44) 

https://www.facebook.com/CyprusRugby/
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29. Σκάκι 

Αυτό το «διάταγμα» σίγουρα ισχύει για μένα. Αν εκλεγόμουν ως εκ θαύματος, θα προχωρούσα σε 

μια δέσμευση: Αν μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026 δεν μπορούσα να εκπληρώσω τις 

βασικές μου πολιτικές στο μανιφέστο, θα παραιτούμουν από ευθιξία, κηρύσσοντας πρόωρες 

εκλογές. 

Ένα σημείο που νιώθω την ανάγκη να προσθέσω, αλλά το οποίο ελπίζω ότι δε θα ισχύσει ποτέ για 

μένα, έχει να κάνει με τη θυσία.  Στη σύγχρονη ιστορία, όσοι που είχαν επιρροή στη σύναψη 

ειρηνευτικών συμφωνιών ή βγήκαν μπροστά προς υπεράσπιση της δικαιοσύνης ορισμένες φορές 

δολοφονήθηκαν. Για παράδειγμα, ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, ο 

Πρωθυπουργός Ράμπιν, και ο Πρόεδρος Σαντάτ. Είμαι έτοιμος να θέσω τη ζωή μου σε κίνδυνο, 

έχοντας ήδη δημοσιοποιήσει τα ριζοσπαστικά μου σχέδια για την επίλυση του Κυπριακού. 

36. Τα κέντρα αριστείας 

Το κοτόπουλο με οκτώ πόδια αποτελεί μια ελεύθερη μεταφορά. Έχω εμπειρία VC αρχικού 

κεφαλαίου. Το τέλειο σενάριο είναι ότι οι νεοφυείς εταιρείες της Κύπρου θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, πολύτιμη μελλοντική πνευματική ιδιοκτησία ή διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, χρησιμοποιώντας χρήματα άλλων και σίγουρα όχι του κράτους. Ανατρέξτε στο 

προεδρικό μου μανιφέστο. 

38. Τα φαρμακεία 

Πολλά φαρμακεία δεν αναγράφουν στην είσοδο τις ώρες μεσημβρινής ανάπαυσης ή τις διακοπές. 

Αυτό ισχύει και για ορισμένα επαρχιακά και αγροτικά καταστήματα. Βασικά με μπερδεύει όταν 

ανοίγουν και για μισή μέρα. Και αν αυτό με μπερδεύει εμένα, το ίδιο θα συμβαίνει και με τους 

τουρίστες που νοίκιασαν ένα ακίνητο στην κοινότητα και βγήκαν να αγοράσουν μερικά φρούτα ή 

ένα μπουκάλι κρασί. Η έλλειψη προνοητικότητας από τα αγροτικά καταστήματα είναι απαράδεκτη. 

Μόλις πέντε λεπτά χρειάζεται για μια πινακίδα στην είσοδο με τις ώρες λειτουργίας, μεσημβρινής 

ανάπαυσης ή αν χρειαστεί ‘κλειστοί τη Μεγάλη Εβδομάδα’. 

39. Εκπαίδευση τεχνολογίας και ‘Yaya v2.0’ 

Οι γιαγιάδες κάτω των 95 ετών που μαθαίνουν να προγραμματίζουν υπολογιστές και να 

διαχειρίζονται έργα πληροφορικής αποτελεί σαφώς σατιρική αναφορά. Ωστόσο, το προεδρικό μου 

μανιφέστο προτείνει τρόπους εκπαίδευσης και εξοπλισμούς σε όλους τους συνταξιούχους ώστε να 

ενδυναμωθούν ψηφιακά. 

41. Κυπριακά Ταχυδρομεία και εταιρείες ταχυμεταφορών 

Πρώτον, για να είμαστε σαφείς: Το σατιρικό μανιφέστο σε Ελληνικά και Αγγλικά απευθύνεται 

αποκλειστικά στο Κυπριακό εκλογικό σώμα. Στην Κυπριακή κουλτούρα μαϊμού σημαίνει γενικά 

άτακτος, σκανδαλιάρης ή αναιδής. Δεν έχει φυλετικές προεκτάσεις απ’ όσο γνωρίζω. Σε ό,τι αφορά 

τους ζωικούς συμβολισμούς, στην Κύπρο ο χαρακτηρισμός ενός συναδέλφου για παράδειγμα ως 

γαϊδούρι, θα αντιμετωπιστεί με χειρότερη αντίδραση από το να αποκαλείς μια Βρετανίδα  ‘αγελάδα’ 

κατάμουτρα. Η μαϊμού που οδηγεί ένα ταχυδρομικό βαν είναι εντελώς συμπτωματική. Θα 

μπορούσε να ήταν λεωφορείο. Επιπλέον, γνωρίζω μερικά από τα ανώτερα στελέχη των Κυπριακών 
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Ταχυδρομείων και τα σέβομαι ιδιαίτερα. Ξέρω και ταχυδρόμους του χωριού, ένα συγκεκριμένα, εδώ 

και πολλά χρόνια. 

Ο πίθηκος αποτελεί ένα σύμβολο ότι οι φθηνότεροι διαγωνισμοί για την παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών σε χωριά, δήμους, ημικρατικούς φορείς ή το κράτος, θα μπορούσαν να έχουν κρυφό 

κόστος. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να ταΐσετε τον πίθηκο ή να αντικαταστήσετε τον 

πίθηκο όταν δε λειτουργεί όπως ελπίζατε. Αν πληρώσεις φιστίκια, παίρνεις μαϊμού. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι οι κακοσχεδιασμένες ιστοσελίδες, διαδικασίες και παράλογα κυβερνητικά έντυπα 

που αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε. Μόλις πρόσφατα καταρτισμένοι διαχειριστές έργων 

πληροφορικής ανέλαβαν τον έλεγχο των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Αν η Κύπρος ήταν 

εμπορικός οργανισμός σήμερα, πιθανότατα θα έχανε τους περισσότερους πελάτες της. 

Επιπλέον, αυτή η ενότητα είναι ένα παράδειγμα γιατί στο προεδρικό μου μανιφέστο προτείνω όπως 

η ανάθεση κυβερνητικών συμβάσεων για μια ορισμένη αξία να επανεξετάζεται για οριστική έγκριση 

από έμπιστα πρόσωπα στο εξωτερικό. Επί του παρόντος, όταν αγοράζετε αγαθά, για παράδειγμα 

χαρτί εκτυπωτών ή πινακίδες, είναι καλό για έναν δήμο να επιλέγει το φθηνότερο. Ωστόσο, για τις 

υπηρεσίες, το φθηνότερο δεν είναι το καλύτερο. Έχοντας αυτό το πρόσθετο επίπεδο επίβλεψης 

ελαχιστοποιείται η διαφθορά και ο καλύτερος προμηθευτής είναι αυτός θα λάβει το συμβόλαιο, όχι 

ο φθηνότερος. Για αυτούς τους λόγους καμία από τις εταιρείες μου δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να 

παρέχει υπηρεσίες στην Κύπρο μέσω προσφοροδότησης. Θέση μου είναι ότι κάποιος πρέπει να έχει 

βύσμα ή να δώσει τη φθηνότερη προσφορά. Δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο σύστημα, 

παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν ως πελάτες ορισμένους από τους μεγαλύτερους 

οργανισμούς στον κόσμο και ανέλαβαν έργα για την ίδια την ΕΕ. 

44. Σωματεία 

Το κολύμπι με πιράνχα είναι προφανώς σατιρικό. Ο δημόσιος τομέας σε πολλές πλούσιες χώρες 

αμείβεται λιγότερο από τον ιδιωτικό. Στην Κύπρο είναι γενικά το αντίστροφο. Η δημιουργία θέσεων 

εργασίας είναι το κλειδί για τη βελτίωση της οικονομίας. Είναι εφικτό ότι σε μια μελλοντική 

ευημερούσα Κύπρο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πρόβλημα κάλυψης θέσεων εργασίας στο 

δημόσιο τομέα χωρίς σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, ένας 

ισχυρός πρόεδρος θα πρέπει να συνεργάζεται με τις συντεχνίες σε μια συμβιωτική εταιρική σχέση, 

αντί «αυτές» και «εμείς». Το προεδρικό μου μανιφέστο προτείνει όπως τα συνδικάτα αποτελούν 

μέρος των ομάδων διαχείρισης των τμημάτων. 

47. Μηνύματα αντίκτυπου για να προσελκύσω επισκέπτες και εταιρείες στο βασίλειό μου 

Ορισμένα σημεία είναι σατιρικά. Ωστόσο, οι προϋπολογισμοί για την ψηφιακή προσέγγιση θα 

πρέπει να αυξηθούν σημαντικά.  

50. Το τελευταίο μου «διάταγμα» ως «Σουλτάνος» είναι ένα άμεσο μήνυμα προς την «ΤΔΒΚ» 

Ανατρέξτε στη ριζοσπαστική πρόταση του προεδρικού μανιφέστου για το Κυπριακό σε ότι αφορά 

τον συμβολισμό, εγώ και ο Τατάρ να μοιραστούμε τον λογαριασμό του εστιατορίου 81,4% / 18,6%. 

Επιπλέον, ο Ιούλιος του 2023 αναγράφεται με έντονους χαρακτήρες γιατί οι Τουρκικές προεδρικές 

εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον Ιούνιο. Μέχρι τότε, η «ΤΔΒΚ» και η Τουρκία θα τηρήσουν 

πολύ σκληρή στάση στο Κυπριακό. Ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν μετά. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται 

από το πρόσωπο στην εξουσία. 
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Άλλοι συμβολισμοί 

Αφροδίτη, η εικονική κρατική υπάλληλος που κατονομάζεται στο διάταγμα 46 και το όνομα της 

εικονικής γάτας του βασιλιά στο διάταγμα 16 της ΑΗΚ, αντιπροσωπεύει όλους τους υπαλλήλους 

του δημόσιου τομέα που έχουν το πάθος να εξυπηρετούν καλύτερα το κοινό. 

Τα γαϊδούρια αντιπροσωπεύουν την καλή παραδοσιακή εξυπηρέτηση πελατών, τις δίκαιες τιμές 

και τη φιλικότητα, έτσι οι τουρίστες επιστρέφουν ξανά και ξανά. 

Το «Γουρούνια μπορούν να πετάξουν» είναι ξεκάθαρα σαρκαστικό. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο 

σχέδιο, ένα βαθύτερο νόημα σχετίζεται με την ιστορική κυπριακή παράδοση κυνηγιού. Χωρίς να 

προσβάλλω τους χορτοφάγους και τους φιλόζωους, η προσωπική μου άποψη, σε αντίθεση με την 

πολιτική ή θρησκευτική, είναι ότι έχουμε το δικαίωμα να σκοτώνουμε με αξιοπρέπεια, ζώα, 

πουλιά και ψάρια για τροφή. Και αυτό δεν αφορά τα ανθρώπινα παράσιτα. Επιπλέον, εάν υπήρχε 

περιβαλλοντική, στρατιωτική ή φυσική καταστροφή που έθετε σε κίνδυνο την προσφορά 

τροφίμων, έμπειροι κυνηγοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις οικογένειές μας να επιβιώσουν. 

Οι κροκόδειλοι και τα πιράνχα είναι σύμβολα της άποψης των Ελληνοκυπρίων ότι Τούρκοι και 

Τουρκοκύπριοι είναι αναξιόπιστοι και πιθανώς επικίνδυνοι. Και έτσι μας βλέπουν κ’ εμάς. Για 

προφανείς λόγους, δε θα κολυμπούσα ποτέ με κροκόδειλους ή πιράνχα, ούτε θα είχα ένα λιοντάρι 

ως κατοικίδιο. 

Αν η ριζοσπαστική προσέγγισή μου στο Κυπριακό, όπως περιγράφεται στο προεδρικό μου 

μανιφέστο, καταλήξει σε διευθέτηση με αποζημιώσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ελπίζω 

ότι αυτός ο φόβος, ή ίσως ακόμη και το «μίσος», μεταξύ των δύο κοινοτήτων μας θα μετατραπεί 

σταδιακά σε αμοιβαίο σεβασμό. 

Μια τελευταία σκέψη. Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στο 1945 και ένας πολιτικός από μια χώρα 

που είχε υποστεί φρικαλεότητες των Ναζί, πρότεινε ότι η Γερμανία και η Ιαπωνία θα μπορούσαν 

μια μέρα να γίνουν εμπορικοί εταίροι, φίλοι και σύμμαχοι. Το 1945 θα είχε αντιμετωπιστεί με 

περιφρόνηση, θα είχε γελοιοποιηθεί και, ενδεχομένως, θα είχε χαρακτηριστεί ακόμη και 

προδότης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν και άλλα συγκεκαλυμμένα μηνύματα σε αυτό το έγγραφο, σε σύγκριση με 

το Προεδρικό Μανιφέστο. Ψάξτε με προσοχή. Μπορείτε να τα βρείτε;   
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Καταληκτικές παρατηρήσεις 

Αυτό το σατιρικό μανιφέστο στόχευε όσους βρίσκουν την πολιτική ανιαρή, ειδικά τη νεότερη 

απογοητευμένη γενιά που δε βλέπει νόημα να ψηφίσει στις Κυπριακές εκλογές γιατί πιστεύει ότι 

όλοι οι πολιτικοί και πολιτικά κόμματα είναι παλιάτσοι που γλεντάνε στο ίδιο τραπέζι. 

Χρησιμοποίησα σάτιρα για να εκφράσω και συζητήσω τις σοβαρές ιδέες μου, καθώς τα πολιτικά 

μανιφέστα είναι συνήθως πολύ βαριά ως κείμενα και  γεμάτα υπερβολές, ενώ συχνά 

αποδεικνύονται πλασματικά μετά την εκλογική νίκη. 

Οι επικρίσεις του ψευδοβασιλιά μου για τον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου τομέα δεν 

απευθύνονται στο 95%+ του προσωπικού που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και αναλαμβάνουν 

με υπευθυνότητα τη δουλειά τους. Απευθύνεται σε όσους είχαν την εξουσία να βελτιώσουν το 

δημόσιο τομέα εδώ και χρόνια προσαρμόζοντας τις εργασιακές πρακτικές, αλλά δεν τα 

κατάφεραν. Και απευθύνεται στη μειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που δε συμπεριφέρεται 

σωστά στο κοινό. Οι εμπορικοί οργανισμοί δεν θα ενεργούσαν ποτέ με αυτόν τον τρόπο. 

Αν και μοιράζομαι το ίδιο μικρό όνομα, προφανώς δεν είμαι βασιλιάς, καθώς αυτός ο χαρακτήρας 

είναι εικονικός και αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς σαρκασμού. Πιστεύω ότι όλοι οι Κύπριοι 

αποτελούν δυνητικά τον βασιλιά ή βασίλισσα της Κύπρου και από κοινού ελέγχουν τη μοίρα της 

χώρας μας. Δεν υπάρχει Βασίλειο της Κύπρου. Το βασίλειο είναι μέσα μας και γύρω μας. 

Ελπίζω ότι όσοι βρίσκονται στην εξουσία ή αναζητούν την εξουσία θα κοιτάζουν τον εαυτό τους 

στον καθρέφτη καθημερινά και θα κάνουν ότι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και όχι τα πολιτικά 

τους κόμματα ή την προσωπική τους ατζέντα. Ειλικρινά με έχει απαυδήσει και εξαντλήσει  το 

διεφθαρμένο πολιτικό μας σύστημα παρά τους μεμονωμένους έντιμους πολιτικούς. Στην Κύπρο 

του σήμερα, αν δεν έχεις πλούτη ή γνωρίζεις κάποιον υψηλά ιστάμενο, οι ευκαιρίες είναι 

περιορισμένες. 

Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω κανένα με το διεκδικητικό ύφος του τρελού ψευδοβασιλιά μου. 

Ανεξάρτητα από αυτό, το βασικό ερώτημα είναι: ‘’Πώς θα κυβερνούσατε την Κύπρο με 

ενσυναίσθηση αν είχατε απόλυτη εξουσία;’’ 

Εν κατακλείδι, το νέο πολιτικό κόμμα που σκοπεύω να σχηματίσω ονομάζεται προσωρινά 142.CY.  

Από την ημερομηνία της 14ης Φεβρουαρίου, έναρξη μεταμόρφωσης της Κύπρου από τον 

ψευδοβασιλιά. Σχεδόν όλα τα «διατάγματα» του συμβολίζουν  τους τρόπους οικοδόμησης μιας 

νέας Κύπρου με τη βοήθειά σας. Διαβάστε το επίσημο προεδρικό μου μανιφέστο για να μάθετε 

περισσότερα. Περιλαμβάνει μια νέα, ριζοσπαστική προσέγγιση στο Κυπριακό. 

Ανδρόνικος 

Στο μανιφέστο του ψευδοβασιλιά μου, ο όρος «Ελληνοκύπριος» περιλαμβάνει γενικά μειονότητες όπως Λατίνους, Αρμένιους και 

Μαρωνίτες. Δεν έχουν γίνει καταγγελίες για διαφθορά στο παρελθόν ή στο παρόν εναντίον ατόμων, πολιτικών κομμάτων ή άλλων σε 

αυτό το έργο. Εάν υπάρχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής διακήρυξης, η αγγλική έκδοση είναι η πιο 

ακριβής. Ζητείται μια Κυπριακή γκαλερί να με λυπηθεί και παρουσιάσει τα «καταπληκτικά» έργα τέχνης μου. Θα προτιμούσα την 

Tate Modern London, το Λούβρο ή μια οποιαδήποτε διακεκριμένη γκαλερί στις Ηνωμένες Πολιτείες! 

© Όλα τα έργα τέχνης και κείμενα αποτελούν πνευματικά δικαιώματα, Ανδρόνικος Ζερβίδης 2022. Με την επιφύλαξη παντός 

δικαιώματος. Δωρεάν διανομή εντός Κύπρου. Δωρεάν διανομή παντού αλλά για μη εμπορικούς σκοπούς. Ο εκδότης αυτού του έργου 

δε συμφωνεί απαραίτητα με τις απόψεις του συγγραφέα. 
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Επισκεφθείτε το www.Andronicos.CY για να μάθετε πώς μπορεί να μεταμορφωθεί η 

Κύπρος σε 24 μήνες 

Τηλεφωνήστε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για να εγγραφείτε στους 

εκλογικούς καταλόγους. Και την ώρα της ψήφου, να με έχετε κατά νου. 
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