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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ρε Μένιο, αν σου 
δώσουν κάμποσα 

ριάλια εν να δεχτείς 
την λύση; 

Πρώτα να τα 
καταθέσουν στην

Ελβετία και μετά βλέ-
πουμε! Τι με πέρασες
για κυπραίο βόρτο;

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΟΕ 
ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 

Τουρκούες ελληνοκυπριακής καταγωγής δείχνουν τον κώλο τους, 

πέρκιμον τζιαι πιάουν τες οι Tούρτζιοι στα χαρέμια της Κωνσταντινούπολης. 

Για ευνόητους λόγους –είναι αμφότερες πολύ γνωστές– κόψαμε τα κεφάλια τους.
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EAN ΕΔΙΚΑΙΟΥΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ 
ΚΙ ΕΣΥ ΕΝΑ ΜΟΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΗΤΑΝ;

Να αγορεύει στη Βουλή τους έξι μή-
νες τον χρόνο η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

αφού πρώτα όμως μετρήσει τον
αντρισμό μου.

Αντί να κόβουμε την παραδοσιακή
βασιλόπιττα στη Βουλή να κόβουμε

(σουνέττιν) έναν πέος το χρόνο κάνο-
ντας αρχή με τον Θεμιστοκλέους.

Κόρη Ειρήνη, εάν είναι για 
την πατρίδα θα ήθελα να μου κόψουν

κι εμένα το πουλλί.

Kαι το δικό μου και το δικό μου 
για την πατρίδα!

Ρε Tορναρίτη, άστα αππώματα τζιαι
συ ρε Αβέρωφ κόψε κάτι, ρε κουμπάρε.

Να καταργηθούν οι φυλακές και στα
δυο κρατίδια και όσοι θα προφυλακί-
ζονται από τώρα και στο εξής να κά-
νουν τη φυλακή τους σε ξενοδοχείο
της αρεσκείας τους στην Λεμεσό ή

στην Κερύνεια για να ενισχυθούν τα
ταμεία του κράτους μας.

Να μου δωθούν αλλό έξι μήνες 
να λύσω το κυπριακό. Ρε Νίκο, 

ζιω οξά επέθανα ολάν;
Μάστρε Κληρίδη, ζεις 
εις τες καρδιές μας... 

Να αγιοποιήσουμε τον Χριστόφια και
να γίνει ο πρώτος ελληνοτουρκικός

άγιος του νησιού.

Είναι πολιτική ασέβεια να μιλάς έτσι
για έναν άνθρωπο που... ...που εν ηξέρει που εν το Μαρί;

Μπράβο ρε Νικόλα, είσαι σε φόρμα
σήμερα! Ήπιες καμμιάν κόκαν, οξά

έρκουνται σου έτσι αυθόρμητα;

Λυπόμαστε για την πιο «φτωχή
ύλη» του τετράφυλου «ΟΝΑΓΡΟΥ».
Κυκλοφορούμε το 4ο φύλλο πιο νω-
ρίς απ’ ότι συνηθίζουμε για να προ-
λάβουμε την απουσία της φωτοσυν-
θέτριας μας, η οποία θα απουσιάζει
για μια εβδομάδα στα κατεχόμενα
στην Κάτω Ιταλία. (Παρεμπιπτώντος,
τι ωραία αν διεκδικούσαμε και κερ-
δίζαμε την Κάτω Ιταλία σε αντάλ-
λαγμα με την Κάτω Κύπρο. Όλοι θα
κερδίζαμε, ακόμη και οι τουρκοκύ-
πριοι που ως γνωστόν δεν τρώνε χοι-
ρινό. Θα έτρωγαν προσιούτο με πε-
πόνι και θα βάφτιζαν το χοιρινό μο-
σχαράκι). Συγγνώμην, πίσω στο θέμα
μας. Το 5ο φύλλο θα κυκλοφορήσει
κανονικά, όταν επιστρέψει η κυρία
από τις διακοπές της. Σας προειδο-
ποιήσαμε ότι θα είμαστε και
ΑΤΑΚΤΟΙ και απρόβλεπτοι, οπότε
αλλού τα παράπονα. 

Εφημερίδα Ὄναγρος
άλλως ὄναρκος

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΙΕΡΚΑΣ ΛΤΔ
Νομός Λευκωσίας, Ελλάς
yialousa@cytanet.com.cy

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Βάσος Φτωχόπουλλος
Σελιδοποίηση:
Σοφία Γεωργίου
Φωτογραφίες γαδάρων:
Σοφία Γεωργίου, άλλως διθεσίτιδα
Καγκαρόγαρος:
Κ. Σανταμάς

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Κούλλης Θεοδώρου
Αλεξία Αναστασίου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Λούης Πατσαλίδης
Lucky Papaphilippou
Γιαννάκης Ομήρου
και πολλοί άλλοι γαδάροι, γάαροι
τζιαι όναρκοι.

ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ Σ’ AYTO TΟ ΤΕΥΧΟΣ
και ούτε θα τους αφήσουμε να γράψουν ποτέ:

Λούης Ηγουμενίδης
Θανάσης Φωτίου
Ειρήνη Χαραλαμπίδου

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Δεν έχουμε διότι πολλοί δικηγόροι θα
καταλήξουν στις φυλακές.

ΣΚΥΛΛΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ:
Σαββάκης
Παλαιολόγος
και 
Έλλη Πίτσιου

ΟΜΗΡΟΥ GO HOME, ΡΕ ΚΟΥΜΠΑΡΕ!
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Εμείς, ως όναγροι γάαροι και γαϊ-
δούρια κυπριώτικα, μόνο σ’ ένα ΜΟΕ
μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στο να
φύγουν όλα τα τούρκικα στρατεύματα
κατοχής και μαζί τους οι έποικοι, όλοι
οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπί-
τια τους και οι τουρκοκύπριοι στα δι-
κά τους και μετά ν’ αρχίσουν συνομιλίες
με την ηγεσία των τουρκοκυπρίων για
να δημιουργήσουμε μια δημοκρατική
πολιτεία, στην οποία όλοι οι πολίτες θα
έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις. Όλα τ’ άλλα ΜΟΕ, όχι μόνο εί-
ναι για κλάματα αλλά υποσκάπτουν
και την ίδια μας την ύπαρξη, δηλαδή
την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία
αποτελεί το μεγάλο μας ατού. Γι’ αυ-
τό άλλωστε και η τακτική και στρατη-
γική της Τουρκίας είναι σιγά σιγά να
την υποβιβάζει σε κρατίδιο της μιας
κοινότητας και τίποτα άλλο.

Nα, λοιπόν, τα ΜΟΕ, ένα ένα ξεχωρι-
στά μαζί με ένα δικό μας σχόλιο.

l Eπανασύνδεση ευρύτερων περιο-
χών της Λευκωσίας. Προτείνονται
ιδέες όπως δημιουργία ζώνης ελεύ-
θερων εμπορικών δραστηριοτήτων
στην Πύλη Πάφου (κοινή αγορά),
άνοιγμα όλων των οδοφραγμάτων
στην εντός των τειχών Λευκωσία  αλ-
λά και ενδεχομένως επέκταση του
γραμμικού πάρκου του Πεδιαίου στα
κατεχόμενα. 

Αυτή θα είναι η σταδιακή κατάργηση
του εμπάργκο και η απαρχή της λογικής
ΜΠΕΣΤΕ ΣΚΥΛΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ, όλα εν
ονόματι του ιερού εμπορίου και των
MALL που θα πρέπει να ανοίξουν και
μέσα στην παλιά πόλη για να μην μεί-
νει τίποτα όρθιο, τίποτα που να θυμίζει
ότι αυτη γη είναι ποτισμένη με το αίμα
των Ελλήνων. Ποιος θα αστυνομεύει
όλα αυτά τα οδοφράγματα και ποιος
θα περιφρουρεί το γραμμικό πάρκο,
όταν θα μπορούν οι τουρκοκύπριοι και
οι έποικοι να περπατούν απ’ εδώ για να
φλερτάρουν καταπιεσμένες οικοκυρές
που κάνουν τζόκιγκ για να χάσουν κα-
νένα κιλό;

l Διάνοιξη της οδού Βικτωρίας στην
Πύλη Πάφου έτσι ώστε να συνδεθούν
οι θρησκευτικοί χώροι διαφόρων δογ-
μάτων και θρησκειών που βρίσκονται
στην περιοχή.

Εάν ο Αναστασιάδης όντως ενδιαφέ-
ρεται για την πολυθρησκευτικότητα
στην Κύπρο, ας ζητήσει να κατεδαφί-
σουν οι Τούρκοι ΟΛΑ τα τεμένη τους
που είναι χτισμένα πάνω σε ελληνικές,
αρμενικές, μαρωνίτικες και λατινικές
εκκλησίες. Αυτό σαν πρώτο βήμα.

l Διάνοιξη οδοφραγμάτων στο Καϊ-
μακλί, Δερύνεια, Λεύκα/ Απλίκι, Πυ-
ρόι / Αθηαίνου, Κάτω Πύργο / Κόκ-
κινα.

Πω πω διανοίξεις οδοφραγμάτων. Σύ-
ντομα ο καθένας απ’ εμάς θα έχει και
το δικό του οδόφραγμα ώστε σιγά σι-
γά να ν’ αναπτυχθούν τέτοιου είδους
σχέσεις με τους ΤΚ που δεν θα υπάρ-
χει λόγος για λύση. Τα ΜΟΕ θα είναι
η λύση.

l Έναρξη της διαδικασίας για επι-
στροφή της Αμμοχώστου με την εί-
σοδο ειδικών για την αξιολόγηση της
κατάστασης των κτιρίων της πόλης.

Eδώ γελά και το ελληνοτουρκικό κα-
τσίκι - το παρδαλό κατσίκι το σκότωσαν
οι Τούρκοι και το έχουν ήδη φάει. Μα
ποια επιστροφή της Αμμοχώστου κύρι-
οι, ποιον κοροϊδεύετε; Τον Γαλανό σί-
γουρα, αλλά όχι τους Βαρωσιώτες. Τό-
ση σημασία δίνετε σε αυτό το ΜΟΕ,
που λίγο ήταν να μην το αναφέρετε καν.

Μιας φυσικά και κάτι έπρεπε να πείτε,
βρήκατε την σοφιστία με την είσοδο των
ειδικών ωσάν και η επιστροφή θα γίνει
χωρίς πρώτα να ενημερωθούν οι καρ-
χαρίες και τα μεγαθηρία που θα κερ-
δίσουν από την καταστροφή και ξανα-
χτίσιμο της πόλης.

l Ενίσχυση τεχνικής επιτροπής για
την πολιτιστική κληρονομία και χρη-
ματοδότησή της.

Εδώ προφανώς λειτουργεί το κόλπο
της ομοιοπαθητικής, όπου οι δικοί μας
θέλουν να βάλουν χέρι στην πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά, για να την κατα-
στρέψουν, όπως έχουν κάνει στην απ’
εδώ πλευρά. Μην τυχόν δηλαδή και
επέμβει καμιά Ουνέσκο και τους προ-
λάβει.

l Διατήρηση θρησκευτικών μνημείων
και διευκόλυνση θρησκευτικών δρα-
στηριοτήτων: Κάθε Παρασκευή να
μπορούν οι Τ/κ να προσεύχονται στο
Hala soultan και κάθε Κυριακή οι Ε/κ
στον Απόστολο Βαρνάβα.

Γιατί δηλαδή κάθε Παρασκευή και
Κυριακή; Μήπως για να μην ενθαρρύ-
νουμε το θρησκευτικό συναίσθημα μιας
και αυτό δεν αρέσει ούτε στις ξένες
πρεσβείες, ούτε στους προοδευτικούς
κύκλους και κυκλάκια του νησιού.

Αν ο Αναστασιάδης νοιάζεται για την
πίστη μας, θα έπρεπε να είχε ζητήσει
να παραδωθούν όλες οι κατεχόμενες εκ-
κλησίες, εκκλησάκια, παρεκκλήσια και
μοναστήρια στις κοινότητες των Ελλήνων
που τους ανήκουν για να τις επιδιορ-
θώσουν, να τις απολυμάνουν και να τις
λειτουργούν όποτε θέλουν και οχι μόνο
κάθε Κυριακή. Προσέξτε όμως, οι αθε-
όφοβοι διάλεξαν τον Άγιο Βαρνάβα στην
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ και όχι π.χ. κάποια εκ-
κλησία στην Κερύνεια που θα έδινε άλ-
λα μηνύματα, αλλά, πού τέτοια ευαι-
σθησία! Φυσικά, δεν είναι θέμα ευαι-
σθησίας, διότι η κάθε επιλογή είναι σκό-
πιμη και καλά σχεδιασμένη για να εξυ-
πηρετεί το μπάχαλο που μας έρχεται.

l Μείωση των στρατευμάτων και
απαγκίστρωση της γραμμής κατά-
παυσης του πυρός.
l Αποναρκοθέτηση. 
Αυτά τα δύο MOE αγγίζουν τα όρια

της εθνικής προδοσίας. Είναι σαν να
αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος και την
επεκτατική επιθετική… πολιτική μας.
Εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα σε μια
απόπειρα να μειώσουμε όχι μόνο την
αμυντική μας δύναμη, αλλά και την ίδια
την Κυπριακή δημοκρατία. Ούτε τη σο-
σιαλδημοκρατική τσίπα δεν έχουν να
ζητούσαν να φύγουν τα στρατεύματα
κατοχής και να μείνει ένα τάγμα κλει-
σμένο σε ΕΝΑ στρατόπεδο ώσπου να
φύγει και αυτό με την λύση. Τέτοιοι
σκατάδες είναι.

l Βελτίωση της καθημερινή ζωής των
εγκλωβισμένων. Να μπορούν να πα-
ραμένουν στην Καρπασία 2 νοσοκό-
μες για να προσφέρουν ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη.

Σιγά τα ωά. Γιατί δηλαδή όχι δύο για-
τροί και δύο νοσοκόμες; Από πότε η
υγεία μιας ευρωπαϊκής χώρας εξαρτά-
ται από τα βίτσια της μιας ή της άλλης
κοινότητας; 

l Να επεκταθεί ο κανονισμός της
Πράσινης Γραμμής και για εμπορικά
αυτοκίνητα και να αρθούν τα εμπόδια
για εμπόριο προς τα κατεχόμενα.

Εδώ μας τα λεν τα πράματα ξεκάθα-
ρα. Η λύση πρέπει να είναι στα μέτρα
του ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ό,τι λέμε και ό,τι κά-
νουμε είναι για το αθάνατο εμπόριο για
να μπορούν επιτέλους οι POOR TURKS
να έχουν την πίττα σωστή τζιαι τον
σσιύλλον χορτάτον τζιαι καυλωμένον
για κάθε ενδεχόμενο.

l Βοήθεια για εφορμογή προγεννη-
τικού ελέγχου και στα κατεχόμενα.

Αυτό το ΜΟΕ το φοβάμαι κάπως, διό-
τι δεν το πολυκαταλαβαίνω κιόλας. Δη-
λαδή, θα βοηθήσουμε ώστε να γεννιού-
νται πιο υγιείς και δυνατοί έποικοι ή
μήπως για να φτιάξουμε στα εργαστή-
ρια των κατεχόμενων νοσοκομείων τον
ΗΟΜΟHELLINOTOURKUS;

l Η ιστοσελίδα του Χρηματοοικονο-
μικού Επιτρόπου να μεταφραστεί και
στα τούρκικα.

Να και ένα καλό ΜΟΕ. Ότι έχει σχέ-
ση με την οικονομία, ας μεταφραστεί
αμέσως στα τούρκικα, μήπως και τα
Μεμέτια τα διαβάσουν και βυθίσουν

και αυτοί την οικονομία τους στην
άβυσσο. 

H

Δεν περίμενα τίποτα περισσότερο απ’
αυτήν την κυβέρνηση. Η λογική της,
όπως και των ΜΟΕ της, είναι η λογική
της υποταγής και της παράδοσης. Οι
σκύλλοι λάσσουν, οι γάτοι νιαουρίζουν,
λέει μια κινέζικη παροιμία, οπότε και ο
Αναστασιάδης την δουλειά του κάνει.
Ως εκπρόσωπος των κυπριακών
ΜΑΦΙΩΝ δεν μπορεί να υπερασπίσει
τα συμφέροντα του κυπριακού λαού,
ούτε καν μπορεί ως αστός πολιτικός να
διεκδικήσει έστω και αυτά τα ελάχιστα
που του δίνει η δύναμη της Κυπριακής
δημοκρατίας και η θέση της στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Ως ραγιάς και σχεδόν γενίτσα-
ρος ακολουθεί την πολιτική του καλού
γλείφτη, όπως και οι προκάτοχοι του
για να κερδίσει κάποια κόκκαλα, να
γλείψει αυτός και η φάρα του. Αυτή η
πολιτική έχει αποτύχει, όμως ο Ανα-
στασιάδης την συνεχίζει δίνοντας μά-
λιστα και άλλες επιπρόσθετες διαστά-
σεις. Υποσκάπτει το κύρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, έχοντας εξουδε-
τερώσει βασικές αρχές και αξίες, όπως
είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, η ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ
και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Παραδίδοντας
τώρα την Κυπριακή Δημοκρατία στα
Μεμέτια, δικαιώνει και την στάση του
ως πρωταγωνιστή του ΝΑΙ κατά την
περίοδο του σχεδίου Ανάν. Αν καταφέ-
ρει να «ενοποιήσει» τα Cyprus συνι-
στώντα κρατίδια, τότε θα είναι δικαι-
ωμένος για το ΝΑΙ του (αυτά θέλει ο
κόσμος) και για το τότε κάρφωμα που
έκανε εναντίον της χώρας του. 

Η τραγωδία είναι ότι θα μπορούσε να
στριμώξει την Τουρκία με μερικά ευ-
φάνταστα ΜΟΕ, χωρίς να διαταράξει
τις σχέσεις του με τους Τ/κ, χωρίς να
διασαλεύσει βασικά δικαιώματά τους
και ελευθερίες. Θα μπορούσε να στή-
σει την Τουρκία στον τοίχο και να βοη-
θήσει τους Τ/κ να κατανοήσουν ότι τα
συμφέροντα τους είναι να επιστρέψουν
στα χωριά τους σε μια δημοκρατική και
ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία. Ο γά-
δαρος δυστυχώς μιαν στράτα ξέρει, αυ-
τήν που του έμαθε ο Κληρίδης, αυτήν
που ξέρουν όλοι οι προδότες που πέ-
ρασαν απ’ αυτόν τον τόπο.

Πορτοκλωτσώντας

ΜΟΕ και ξερό ψωμί

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.
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Ὄναρκος
Ε, ναι! Κάποια 
στιγμή πρέπει να 

εκσυγχρονιστούν ΚΑΙ
οι σιύλλοι.

Ρε Σαββάκη, 
λαλείς εν να ’ρτουν

τζιαιροί που οι σιύλλοι
εν να νιαουρίζουν; 

Είναι ολοφάνερο πια ακόμη και στους
ίδιους τους αριστερούς ότι η Ελλάδα με
την κυβέρνηση Τσίπρα οδηγείται προς
την καταστροφή. Για μας δεν ειναι έκ-
πληξη αυτό. Ζήσαμε στο πετσί μας την
διακυβέρνηση της δικής μας αριστεράς
και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την ανι-
κανότητά της να κυβερνήσει. Παρότι
ήταν τόσα χρόνια συν-εξουσία και άρα
είχε αρκετή πείρα στα μονοπάτια της
διακυβέρνησης, εντούτοις δεν κατάφε-
ρε στοιχειωδώς να κρατήσει τη χώρα
όρθια. Παρέλαβε μάλιστα και πλεονά-
σματα, παρέλαβε οργανωμένο κράτος
και ταμεία γεμάτα, κάτι που δεν έγινε
με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας παρέλαβε χά-
ος, παρέλαβε καμένη γη, μια Ελλάδα
έτοιμη να καταρρεύσει, ενώ ο Χριστό-
φιας δεν είχε καμία δικαιολογία. Η αλα-
ζονεία του ήταν απίστευτη, νόμιζε πως
το κράτος είναι το ίδιο πράγμα με τον
καφενέ του χωριού του, μιλούσε στο πό-
πολο σαν παντογνώστης, έτοιμος να θυ-
σιαστεί για τα δίκαια του λαού. Όμως,
τέτοια αποτυχεμένη διακυβέρνηση η Κύ-
προς δεν γνώρισε ποτέ. Οι ανίκανοι αρι-
στεροί μαζί με όλα τα ιδεολογήματά
τους οδήγησαν την Κύπρο στη μεγαλύ-
τερη κρίση που γνώρισε στην ιστορία
της. Η αριστερά της Ελλάδας δεν δια-
φέρει ουσιαστικά από την αριστερά της
Κύπρου. Μόνο που τα μεγέθη και το
διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Η
Ελλάδα κινδυνεύει ουσιαστικά, όχι μό-
νο από μια εσωτερική έκρηξη, αλλά και
από τις εξωτερικές δυνάμεις που κα-
ραδοκούν να την δουν να σέρνεται. Η
αριστερά στις διάφορες εκδοχές της στην

κυβέρνηση και γύρω από την κυβέρνη-
ση δεν έχει σχέδιο, δεν έχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
δεν έχει όραμα για την Ελλάδα, παρα-
μόνο διάφορες θεωρίες ζεστοσερβιρι-
σμένες από το εξωτερικό που αγνοούν
εντελώς τα προβλήματα μιας χώρας,
όπως είναι η Ελλάδα. Η αριστερά, όπως
και στην Κύπρο και ανίκανη είναι, και
στελεχωμένη με μυαλά άλλων εποχών
και άλλων χωρών είναι. Με μαθηματική
ακρίβεια θα οδηγήσει την Ελλάδα στα
πιο βαθιά, μολυσμένα νερά, όπου το μό-
νο που μπορεί να ζήσει θα είναι οι καρ-
χαρίες και κάτι μεταλλαγμένα ψαράκια
έτοιμα για βρώση από τους επίδοξους
καλοφαγάδες γείτονές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να φύγει τώρα. Ο Τσίπρας πρέ-
πει να παραιτηθεί ΤΩΡΑ, πριν πει και
αύτος το μοιραίο «μα εγώ δεν ξέρω πού
είναι το Μαρί». Να φύγει και να έρθει

πίσω ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος; Προ-
φανώς όχι, δεν είναι καθόλου άμοιροι
ευθυνών είναι η άλλη όψη του νομίσμα-
τος. Αυτοί είναι ο ΔΗΣΥ της Ελλάδος.
Ο Χριστόφιας τα έκανε σκατά και ο
Αναστασιάδης ήρθε και μας τα τάισε.
Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ
να μην καταρρεύσει η χώρα και επιτέ-
λους να μιλήσει και ο ίδιος ο λαός να
εκφέρει τον ιστορικό του ΛΟΓΟ, ένα λό-
γο ελληνικό που θα δώσει ελπίδα σ’ αυ-
τόν τον λαό, έστω και αν σημαίνει πως
θα περάσουμε πιο δύσκολες μέρες. Η
Ελλάδα δεν μπορεί ν’ αλλάξει με τα ίδια
μέτρα και τους ίδιους προσανατολισμούς
που την έφεραν στον κρεμό της κατα-
στροφής. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ού-
τε τον φιλελεύθερο λόγο, ούτε τον αρι-
στερό λόγο, χρειάζεται μια ελληνική θε-
ώρηση της ύπαρξης και των προβλημά-

των και των προσδοκιών μας. Αν το όρα-
μα του λαού μας είναι οικονομίστικο για
να έχουμε τη δυνατότητα να καταναλώ-
νουμε περισσότερα και να μπορούμε με
περισσότερη άνεση να βλέπουμε από την
τηλεόραση τη Γιουροβίζιον και τα πρω-
ινάδικα χωρίς να δουλεύουμε, χωρίς να
στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλους όσοι
υποφέρουν για μια ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, τό-
τε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν
έχουμε επιλογές πια. Είτε θα ζήσουμε
ως Έλληνες ορθόδοξοι σ’ αυτή την κοι-
νωνία και ας είμαστε φτωχοί, είτε θα
ψοφήσουμε σαν τα σκουλήκια. Φυσικά,
υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην ψο-
φήσουμε, αλλά πάλι ως σκουλήκια να
ζούμε. Ο καθένας ας διαλέξει. 

Το πρώτο βήμα είναι να σηκωθούμε
μακριά από τις τηλεοράσεις και να βγού-
με έξω να βρούμε τον γείτονά μας, να
βρούμε τους φίλους μας και τους συγ-
γενείς μας, να επανδραστηριοποιήσουμε
τις ενορίες μας και ν’ αρχίσει η αυτοορ-
γάνωση μας. Όλοι σε τοπικό, μα και σε
πανεθνικό επίπεδο, σε Ελλάδα και Κύ-
προ, να θέσουμε τις βάσεις για ένα νέο
ενιαίο, εθνικοαπελυθερωτικό κίνημα για
την σωτηρία του ΕΘΝΟΥΣ. Μεγάλα λό-
για; Ναι, διότι ακριβώς είναι πολύ με-
γαλύτερο ακόμη το διακύβευμα. Προ-
σωπικά, δεν με ενδιαφέρει να δώσουμε
την μάχη για την τιμή των όπλων, αν χρει-
αστεί θα το κάνουμε φυσικά, αλλά για
να μπορούμε να ελπίζουμε, να μπορού-
με να σηκωνόμαστε το πρωί και να λέμε,
«τι ωραία που θα ήταν αν αυτή η υπέ-
ροχη χώρα μας ήταν δική μας και ελεύ-
θερη».  

Αριστερά της καταστροφής

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΟΕ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 


