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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Τι λες βρε Σαββάκη;

Kαραδοκεί 
η ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ
να μας τους κόψει!

Ρε Μένιο, είσαι 
για μια κατοχική
παρενόχληση;

Η φερόμενη ως υποψήφια του ΑΚΕΛ κι άλλων προο-
δευτικών δυνάμεων για την Προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας ζητά επισήμως πια, να καταργηθεί η ίδια
η Κ.Δ. αφού πρώτα γίνει η AΠOΣTPATIKOΠOIHΣH
της. H αποστρατικοποίηση οποιασδήποτε χώρας πέραν
του ότι είναι μια αυτοχειρία, είναι και μια πράξη αναί-
ρεσης της ανεξαρτησίας της χώρας. Η κυρία Μαρ-
κουλλή, με βάση το προηγούμενο μιας χώρας, της Κό-
στα Ρίκα συγκεκριμένα, όπου έγινε κατά την Μαρ-
κουλλή η αποστρατικοποίηση, η εν λόγω κυρία μας
αναφέρει πως η υπόθεση αποστρατικοποίησης δεν εί-
ναι καινούργια, πως είναι παλιά, από τον καιρό του
Μακαρίου - Κυπριανού, έπειτα του Βασιλείου - Κλη-
ρίδη και μας παροτρύνει να ξαναθέσουμε το ζήτημα για
το καλό όλης της Κύπρου. 

H Mαρκουλλή δεν είναι κανένα σοβαρό άτομο. Δυ-
στυχώς μας την άφησε κληρονομιά ο Tάσσος Παπα-
δόπουλος, ο οποίος την είχε στα όπα όπα σε σημαντι-
κά πόστα του κυπριακού κρατικού μηχανισμού. Όμως
τώρα χρησημοποιεί το γεγονός ότι ήταν βασικό στέ-
λεχος του Παπαδόπουλου, για να μας πείσει να πάμε
κόντρα σε όλες τις επιλογές του Παπαδόπουλου. Tο ξέ-
ρουμε καλά το παιχνίδι της ομοιοπαθητικής στην πο-

λιτική, οπότε η Mαρκουλλή δεν μας πείθει. Kανένα σο-
βαρό κράτος ή κρατίδιο δεν απεμπολεί το δικαίωμα
του να έχει τον στρατό του, την εξωτερική πολιτική
του, τον πολιτισμό του, ή οτιδήποτε άλλο, όσο και αν
οι εχθροί του είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορεί να τα
βάλει μαζί τους ούτε κατά διάνοια. Πρέπει όμως η
Mαρκουλλή να καταλάβει πως αυτός ο αδύνατος στρα-
τός ΘA MΠOPOYΣE να σταματήσει την εισβολή και
ναι μάλιστα να νικήσει την Tουρκία, αν δεν υπήρχαν και
τότε οι ριψασπίδες και προδότες όπως υπάρχουν σή-
μερα. O ρόλος ενός στρατού δεν είναι πάντα να νική-
σει τον αντίπαλο, αλλά πολλές φορές απλώς για να
αποτρέψει την οποιδήποτε απειλή. Δεν είναι ώρα για
μαθήματα στρατηγικής, ούτε η Μαρκουλλή χρειάζεται
τις δικές μας γνώσεις για να καταλάβει πως λέει μα-
λακίες οι οποίες έχουν σκοπό να περάσει και να υπο-
γραφεί η ήττα του 1974 με την λύση της ΔΔO.

Πρέπει όμως να αναφέρω πως η Kύπρος δεν κινδυ-
νεύει μόνο από τον τουρκικό στρατό. Γύρω μας υπάρ-
χουν πολλά εχθρικά κράτη. Έπρεπε η Kύπρος να ήταν
αστακός, να μην μπορεί κανείς ν’ απειλεί τα κυριαρχι-
κά μας ή άλλα δικαιώματα. Έπρεπε αντί να τάσσουμε
το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια στα τσιβίτζια τους

τουρκοκύπριους να ενισχύαμεν την αμυντική μας ικα-
νότητα. Ποιος θα μας προστατεύσει αύριο αν κάποια
Χασαμπουλιά η κάποιοι ΤMT αποφασίσουν να σφά-
ξουν άλλους Kοντεμενιώτες, όχι στον Kοντεμένο αλλά
στην προσφυγιά. Ποιος θα μας προστατεύσει αν αύ-
ριο κάποιος προβοκάτορας βάλει μια βόμβα σ’ ένα τζα-
μί και η IΣIΣ το πάρει προσωπικά και αρχίσει να δο-
λοφινεί τρεις τρεις κυπραίους ενώ πίνουν τον καφέ τους
στον Πρωταρά; H μισή Kύπρος θα αδειάσει, ρα Mαρ-
κουλλή. Ποιος θα μας προστατεύσει εάν αύριο κάποι-
οι άλλοι αεροπειρατές θελήσουν να χρησιμοποιήσουν
τ’ αεροδρόμια μας για τις δικές τους δουλειές; H Mαρ-
κουλλή ή ο Xασάνης που την προωθεί.

Tα ηττημένα μυαλά ας επιστρέψουν σπίτι τους ή στο
κυπριακό περίπτερο του KOT στην Nέα Yόρκη να
τζιερνούν κουμανταρία ντυμένοι σαν τον καραγκιόζη
στους επισκέπτες. Έλεος.

(Λυπάμαι για την γλώσσα μου, αλλά δεν έχει νόημα
να είναι κανείς κόσμιος με αυτούς τους ανθρώπους,
ειδικά όλους αυτούς που δεν έχουν το θάρρος να
παραδεκτούν πως αλλού σκοπεύουν κι αλλού χτυ-
πούν).

Ξανακτυπά η Μαρκουλλή!

O πρώην δήμαρχος της Γιαλούσας Οζάι Οϊκούν
κατήγγειλε στις αρχές των ψευδοκυπρίων αλλά
και στην κυπριακή κυβέρνηση πως κάποιοι Για-
λουσίτες κατά καιρούς ενοχλούν τους λεγόμε-
νους χρήστες των περιουσιών τους με το να στέ-
κονται έξω από τα σπίτια τους και να καυγαδί-
ζουν με τους χρήστες, με αποτέλεσμα οι χρήστες
να έχουν ψυχολογικά προβλήματα μέσα στα ίδια
τους τα σπίτια, δηλαδή τα σπίτια από τα οποία
εκδιώκτηκαν από τους Τούρκους και τώρα χρη-
σιμοποιούνται από τους ψευδοκύπριους. 

Χάρηκα πάρα πολύ για την εξέλιξη, παρ’ ότι
είμαι εκ φύσεως εναντίον των παρενοχλήσεων.
Φυσικά και σκέφτομαι τους καημένους τους χρή-
στες. Πρέπει να είναι πολύ άσχημο να στέκεται
κανείς έξω από το πρώην σπίτι του και να πα-
ριστάνει τον χρήστη, δηλαδή ότι είναι δικό του.
Eάν ήταν δικό του, γιατί δεν κατοικά μέσα και
στέκεται έξω; Tι τον εμποδίζει να μπει μέσα
και να πάρει το σπίτι του πίσω, αφού δεν υπάρ-
χει κατοχή; (Άλλωστε πως έφτασε στην Για-
λούσα, αν υπήρχε κατοχή;) Και οι Κοκκινιάτες
που κατοικούν στο χωριό, όχι μόνο είναι αδελ-
φοί μας αλλά είναι καλοί φίλοι των ιδιοκτητών
και συντακτών του ΠΟΛΙΤΗ που ως γνωστόν
είναι όργανο του Νίκου Αναστασιάδη και άλ-
λων εκπροσώπων του καλού κυπριακού κόσμου
και υπόκοσμου.

Πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν ανοίξουν σιε-
νωτά τα οδοφράγματα, σε άρθρα μου υποστή-
ριζα πως έχει νόημα να πηγαίνουμε στα κατε-
χόμενα  εάν θα πηγαίνουμε για να αναιρούμε ή
αμβισβητούμε την KATOXH. Μάλιστα πρότινα
να πηγαίνουμε μαζικώς να λειτουργούμε τις εκ-
κλησίες μας και να MHN φεύγουμε από τα χω-
ριά μας ώσπου να μας διώχνουν βίαια. Πρότει-
να επίσης να μπαίνουμε στα ακατοίκιτα σπίτια
και να αρχίζουμε να τα καθαρίζουμε με πρω-
ταγωνιστές τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Αυτά
σε μια πρώτη φάση. Σε μια δεύτερη φάση να
πηγαίνουμε και να ζητάμε τα σπίτια μας από
τους κουβαλητούς από τα διάφορα χωριά της
Kύπρου και να τους παραδίδουμε τα κλειδιά
των δικών τους σπιτιών. Mεγάλος ήταν ο χλευ-
ασμός τότε. Ίσως και τώρα, κάποιοι να χλευά-
ζουν τους MH χρήστες των οικιών. Ίσως και κά-
ποιοι να βρουν την δικαίωση ότι τόσο καιρό που
πήγαιναν στο χωριό έκαναν αντίσταση και όχι
μπίζνες πως θα εκμεταλλευτούν τα κάλλη του τό-
που μαζί με τους χρήστες για το καλό του ελ-
ληνοτουρκικού τουρισμού. Tομάρια!!!.

KATOXIKH
ΠAPENOXΛHΣH
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΟΝΑΓΡΟΥ
Από αυτή την εβδομάδα η εφ. ΟΝΑΓΡΟΣ θέτει σε λειτουργία τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη, στην οποία με μόνο 20 ευρώ
μπορείτε να παραγγείλετε 20 –ναι, είκοσι- βιβλία της αρεσκείας σας από τον πιο κάτω κατάλογο των τριάντα βιβλίων. 
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ΣΕΙΡΑ ΧΙΟΥΜΟΡ

Τα έξοδα της αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Παρακαλούμε να ενισχύσετε αυτή μας την προσπάθεια, διότι ως γνωστόν 
δεν έχουμε άλλες πηγές για να κρατηθούμε όρθιοι, ούτε η PRIO, ούτε η FOCUS, ούτε τα ταμεία του Προεδρικού μάς ενισχύουν οικονομικά. 

Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 99541221 ή γράψτε μας στην ηλ. διεύθυνση yialousa@cytanet.com.cy

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

20 δισκάκια (cd) ελληνικής μουσικής
και ποίησης συνολικής αξίας πάνω 

από 200 ευρώ με μόνο 80 ευρώ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ 

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ-ΚΕΙΜΗΛΙΑ 

(33 σύνολο) αξίας 165 ευρώ, χωρίς τις κασετίνες με

ΜΟΝΟ 40 ευρώ l 40 ευρώ και δύο κασετίνες δωρεάν

Π Ρ Ο Λ Α Β Ε Τ Ε  
λίγες σειρές έχουν απομείνει
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Μπορεί να είσαι Ορθόδοξος και να
μην είσαι Έλληνας, αλλά δεν μπορεί
να είσαι Έλληνας και να μην είσαι
Ορθόδοξος. [Β.Φ.]

Όταν έγραψα αυτό τον αφορισμό εξη-
γώντας μάλιστα πως υπήρχαν και
εξαιρέσεις, οι αντιδράσεις ήταν πολ-
λές, κυρίως αρνητικές. Κάποιοι, μά-
λιστα, υποστήριξαν ακριβώς το αντί-
θετο, πως δεν μπορεί να είσαι Έλλη-
νας αν είσαι Χριστιανός. Δεν θέλω να
μπω σε αυτόν τον διάλογο ξανά. Δεν
οδηγεί πουθενά. Θέλω μόνο να εντο-
πίσω τη σημασία του αφορισμού μου
υπό το πρίσμα των σημερινών εξελί-
ξεων, όταν Ελλάδα και Κύπρος με-
τατρέπονται άρδην σε χώρες ενός
«φτωχού ευρωπαϊσμού», χωρίς αντι-
στάσεις απέναντι στον οδοστρωτήρα
της παγκοσμιοποίησης και της υπο-
ταγής των λαών στα χρηματιστικά
και τραπεζικά ιδρύματα. 

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα και η
Κύπρος τού σήμερα έχουν υποστεί
τεράστιες αλλαγές τα τελευταία τριά-
ντα χρόνια. Οι άνθρωποι της γενιάς
μου, αλλά και οι γενιές των τριαντά-
ρηδων, των σαραντάρηδων και των
πενηντάρηδων γνωρίζουν πολύ καλά
αυτές τις αλλαγές. Είναι, δηλαδή, έκ-
δηλες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
και δεν χρειάζεται να τις απαριθμή-
σουμε. Σημειώνουμε μόνο πως ώς το
1985 οι ξένοι στις χώρες του Ελληνι-
σμού ήταν ελάχιστοι, στην τεράστια
πλειοψηφία τους εργατικό δυναμικό
κυρίως στον τομέα της παραγωγής
και όχι σε άλλους κλάδους της οικο-
νομίας. Από το 1985 και μετά οι αλ-
λοδαποί κατακλύζουν Ελλάδα και
Κύπρο, αρχικά ως οικιακοί βοηθοί και
μετά ανεξέλεγκτα ως επισκέπτες εί-
τε για να κάνουν όλες τις δουλειές
που δεν ήθελαν να κάνουν οι νεοέλ-
ληνες είτε για να αλωνίζουν τις πό-
λεις και να πουλούν τις πραμάτειες
τους. 

Τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυ-
ρες ενός άλλου είδους ρεύματος, που
χρησιμοποιεί Κύπρο και Ελλάδα ως
σταθμούς προσφύγων και άλλων με-
ταναστών που εγκαταλείπουν τις πα-
τρίδες τους λόγω πολέμου και φτώ-
χειας, για να βρουν μια καλύτερη τύ-
χη στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη δεν
τους θέλει κιόλας ή τους θέλει στις
μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. 

Μαζί με τα κύματα των ταλαίπω-
ρων μεταναστών και προσφύγων ήρ-
θαν και οι ιδεολογίες και τα ιδεολο-
γήματα, για να μπορούν οι Έλληνες
να χωνέψουν τον νέο τους ρόλο ως
υποταγμένοι λαοί της Ε.Ε. Τα ιδεο-
λογήματα της πολιτικής ορθότητας
της πολυπολιτισμικότητας,  της ανο-
χής και των δικαιωμάτων ενσωματώ-
νονται από τους Έλληνες σαν να εί-
μαστε μια υπερδύναμη που δεν έχει
να φοβηθεί κανένα γείτονα, κανένα
εσωτερικό εχθρό. Ενσωματώνονται σε
μια κοινωνία που χρωστά ελάχιστα
στους δυστυχείς του κόσμου. Εμείς
δεν υπήρξαμε ούτε αποικιοκράτες,
ούτε μέτοχοι των πολυεθνικών, ούτε
μαιτρ του δουλεμπορίου, ούτε βομ-
βαρδίσαμε ποτέ το Ιράκ, το Αφγανι-
στάν ή τη Συρία. 

Εμείς δεν έχουμε το υπόβαθρο να
ενσωματώσουμε τους μετανάστες-
πρόσφυγες, όπως οι αποικιοκράτες.
Ούτε πολιτισμικά μπορούμε να τους
ενσωματώσουμε πια, αφού κι εμείς
οι ίδιοι έχουμε χάσει την ταυτότητά
μας. Οπότε ο κάθε νέος μετανάστης
στις χώρες μας είναι μια νέα πληγή
που εμβαθύνει τις υπάρχουσες πλη-
γές στο ταλαιπωρημένο μας κορμί.
Ακόμη κι αν αυτοί οι μετανάστες
αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια και
διαβατήρια, τίποτα δεν αλλάζει, διό-
τι, πρώτον δεν είναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
και, δεύτερο, η ταυτότητα που υιο-
θετούν δεν είναι ελληνική, αλλά ευ-
ρο-ελληνο-αμερικανική. Για τους
σύγχρονους Έλληνες και για τους ελ-
ληνοποιημένους μετανάστες η πίστη
τους και η αφοσίωση τους δεν είναι
στον ελληνικό και ορθόδοξο πολιτι-
σμό, αλλά στο κράτος το οποίο δεν
εκτιμούν κιόλας ιδιαιτέρως. 

Πώς νοηματοδοτείται η κατάσταση
αυτή στην εποχή μας; Από τη στιγμή
που οι νεοέλληνες αποποιούνται την
Ορθοδοξία ή απλά την ανέχονται προ-
σωρινά, αλλάζει και όλο το σκηνικό
της εθνικής μας ταυτότητας. Έγινε ο
πολιτικός γάμος και έπονται οι πο-
λιτικές κηδείες, βαφτίσεις – αν εξα-
κολουθεί ο κόσμος να βαφτίζει τα
παιδιά του τα επόμενα χρόνια – και,
φυσικά, οι γάμοι ανάμεσα στα ίδια
φύλα ως ένα πρώτο βήμα απεξάρτη-
σης από την Ορθοδοξία. 

Οι φωνές για την απομάκρυνση –
διαχωρισμός λέγεται -  της πίστης
μας από την κρατική υπόσταση (σχο-
λεία, θεσμοί, στράτευμα, κ.λπ.) όλο
και αυξάνονται την ίδια στιγμή που ο
μουσουλμανισμός ριζοσπαστικοποι-
είται με τις ευλογίες όλων των προο-
δευτικών δυνάμεων του Έθνους. Φτά-
νουμε και στα ευτράπελα, όταν διά-
φοροι θέλουν να φύγει ο σταυρός από
την ελληνική σημαία και τον ιστό, διό-
τι προσβάλλει δήθεν τους πολίτες που
δεν είναι Χριστιανοί. Κάτι τέτοιο θα
ήταν αδιανόητο πριν 30 χρόνια μιας
και ήταν γνωστό σε όλους πως Κύ-
προς και Ελλάδα ήταν ορθόδοξες χώ-

ρες – τελεία και παύλα. Φτάνουμε
και στο άλλο σχιζοφρενικό, να προ-
σπαθούν κάποιοι να σταματήσουν τις
καμπάνες να κτυπούν για να καλέ-
σουν τους πιστούς στην Εκκλησία με
το πρόσχημα της ηχορύπανσης. Τους
ίδιους δεν ενοχλεί, φυσικά,  ο μουε-
ζίνης με τα μεγάφωνα που βαρούν τ’
αυτιά μας πέντε φορές τη μέρα.

Όλ’ αυτά οδηγούν την κοινωνία μας
σε ένα άλλο πρωτόγνωρο εθνικισμό
που τείνει πια να είναι κυρίαρχος,
άρα και πολύ επικίνδυνος. Αυτός ο
εθνικισμός της ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εί-
ναι ένας εθνικισμός που σου επιτρέ-
πει να ανεμίζεις τις ελληνικές σημαί-
ες με πάθος στη Eurovision με τα σα-
χλά, τυποποιημένα τραγουδάκια της,
στα γήπεδα όταν παίζουν οι εθνικές
ομάδες, στα ηλίθια τηλεπαιχνίδια, στα
οποία συναγωνίζονται οι διάφορες
χώρες σε extreme games, ενώ την ίδια
στιγμή σου επιτρέπει να αποδέχεσαι
το ξύλο που τρώνε κάποιοι Κύπριοι
φοιτητές, που διαδηλώνουν ενάντια
στην εισβολή και την κατοχή της Κύ-
πρου. Αποδέχεσαι τις ελληνικές ση-
μαίες στα gay parade, αλλά αν κά-
ποιος υψώσει την ελληνική σημαία
στις 25 του Μάρτη ή την 1η Απριλίου
στα Εξάρχεια δεν υπάρχει πρόβλημα
που κάποιοι επαναστάτες θα την κά-
ψουν.  

Ας συνοψίσουμε. Έλληνας δεν είναι
αυτός που κατέχει ελληνικό διαβατή-
ριο. Ούτε αυτός που ζει στην Ελλάδα.
Ελληνικά διαβατήρια κατέχουν χι-
λιάδες αλλοδαποί, Πακιστανοί, Αιγύ-
πτιοι, Μπαγκλαντισίς, Αλβανοί, Σέρ-
βοι, Γερμανοί, Ρουμάνοι, Τούρκοι,
Αφρικανοί, κ.λπ. Δεν μπορεί να είναι
αυτοί Έλληνες και να μην είναι, όπως
είπε μια Ελλαδίτισσα πρόσφατα, οι
Κύπριοι, οι Πόντιοι της Μαύρης Θά-
λασσας και της πρώην ΕΣΣΔ, οι Βο-
ρειοηπειρώτες και οι Έλληνες της Δια-
σποράς. 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των
Ελλήνων, δηλαδή των Ελλήνων εκτός
του κρατιδίου της Ελλάδας, είναι η
ΟΡΘΟΔΟΞΗ πίστη τους, δηλαδή η
ιστορία και ο πολιτισμός των τελευ-

ταίων είκοσι αιώνων. Αν αφαιρέσεις
την Ορθοδοξία από τους Έλληνες, τό-
τε παύουν να είναι Έλληνες. Παρα-
μένουν κάτοικοι μιας Ελλάδας ή Κύ-
πρου, αλλά όχι Έλληνες. Οι νεοέλλη-
νες χωρίς την Ορθοδοξία είναι φρού-
τα και αρώματα που ανεμίζουν ελ-
ληνικές σημαίες, επειδή κάποια τρα-
γουδά ένα αγγλικό τραγουδάκι. Ή
μέλη της Χρυσής Αυγής και άλλων
ακροδεξιών σχημάτων που πιο κοντά
στο Ναζισμό και τον σκληροπυρηνικό
ευρωπαϊσμό βρίσκονται παρά στον
Ελληνισμό, ανεξαρτήτως αν πρόσφα-
τα έχουν υιοθετήσει και την
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Παρόλο που στην πλει-
οψηφία τους ήταν δωδεκαθεϊστές, τώ-
ρα επειδή είναι έξυπνοι και έχουν κα-
ταλάβει αυτό το κενό πάνε να το εκ-
φράσουν αυτοί, μιας και η Ορθοδο-
ξία ως καθημερινό βίωμα έχει εγκα-
ταλειφθεί από τα κόμματα και της
αριστεράς και της δεξιάς.

Πρέπει, λοιπόν, να διαλέξουμε. Θέ-
λουμε να είμαστε Έλληνες της Euro-
vision και των γηπέδων ή Έλληνες
Ορθόδοξοι του Καζαντζίδη, του Μπι-
θικώτση, του Τσιτσάνη, του Χατζιδά-
κι, του Θεοδωράκη και των χιλιάδων
άλλων εκπροσώπων του πολιτισμού
μας; Θέλουμε να ονομαζόμαστε Πέ-
τρος, Σταμάτης, Δημήτρης, Ιωάννης,
Σοφοκλής, Ροδιά, Παναγιώτα, Χρι-
στίνα και Φωτεινή ή θέλουμε να λε-
γόμαστε Πέγκυ, Νάνσυ, Τίνα, Τέσα,
Τζον, Τζίμι και, γιατί όχι, Αϊσέ και
Αχμέτ; Θέλουμε να είμαστε Έλληνες
περήφανοι για την καταγωγή μας,
ανεξάρτητοι και αφέντες στον τόπο
μας, με τη δική μας Παιδεία, τη δική
μας Οικονομία και τη δική μας πα-
ραγωγή ή θέλουμε να είμαστε οι μαϊ-
μούδες των Ευρωπαίων και Αμερι-
κανών τραπεζικών ιδρυμάτων; Πρέ-
πει να αποφασίσουμε. 

Χωρίς το ενιαίο του πολιτισμού, χω-
ρίς την πίστη μας που μας κράτησε
σε αυτή τη γη, χωρίς τη γλώσσα μας
θα είμαστε ένας λαός χωρίς ψυχή.
Ένας λαός σκλάβος. Η έννοια της
Ελευθερίας, βασικό στοιχείο της εθνι-
κής μας ζωής, φθίνει μέρα με τη μέ-
ρα. Ως Έλληνες και Ορθόδοξοι θα
πρέπει να αντισταθούμε, έστω κι αν
αυτό σημαίνει ότι θα χυθεί ξανά αίμα.
Οι πατρίδες θέλουν αίμα για να κρα-
τηθούν στη ζωή. Δεν κρατιούνται με
ΜΚΟ, δικαιώματα και ΜΟΕ. 

Πολλοί θα πουν πως υπήρξαν ση-
μαντικοί Έλληνες που δεν ήταν Ορθό-
δοξοι. Υπήρξαν, φυσικά, ως εξαιρέ-
σεις που όμως ουδέποτε πήγαν κό-
ντρα στην Ορθοδοξία κι ας ανήκαν σε
άλλα δόγματα. Καθολικοί, Προτε-
στάντες ή Εβραίοι βίωσαν την ύπαρ-
ξή τους ως αναπόσπαστο κομμάτι του
ελληνικού λαού, του πολιτισμού του
και της πίστης του. 

Πάλι, όμως, πρέπει να είμαστε προ-
σεκτικοί. Ένα ελληνικό όνομα ή το
γεγονός ότι κάποιος γεννήθηκε στην
Ελλάδα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι
γίνεται Έλληνας. Εκτός αν επιμένου-
με να νομίζουμε πως ο Spiro Agnew,
ο αγαπητός μου σκηνοθέτης, John Cas-
savetes, η Jennifer Aniston και ο
George Michael είναι Έλληνες. 

B.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Pε Σαββάκη, 

αν πάμε στην Γιαλούσα τζιαι
τσιμπήσουμεν τον κώλον της
Tουρκάλλας που κάθεται στο
σπίτι μας, εν σεξουαλική ή
κατοχική παρενόχληση;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 99541221

Οι Animals ήταν ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα. Ο Ρίκ-
κος Βουρδόνιος με την υπέροχη φωνή του και ο Άλαν Πράις στα πιά-
να ακούγονταν σαν μαύροι που το πρωί μάζευαν βαμβάκι και το βρά-
δυ τραγουδούσαν στις γυναίκες τους. Ένα τραγούδι που λατρέψαμε
ήταν το «I gotta get out of this place». Όσοι έζησαν στο Margate ίσως
καταλάβουν τους συσχετισμούς, κι επειδή δεν φαντάζομαι κανένας σας
να ξέρει το Margate, σας λέω ότι ήταν μια ανιαρή επαρχιακή πόλη γε-
μάτη γέρους τον χειμώνα και θεότρελους Εγγλέζους το καλοκαίρι, που
έρχονταν κατά χιλιάδες για να απολαύσουν το απόλυτο τίποτα. Δηλα-
δή την μπύρα τους, τα three course meals τους και κανένα μπίνγκο το
βραδάκι. 

Πήραμε τα λόγια του τραγουδιού τοις μετρητοίς και μαζί με τον Ππί-
τα αποφασίσαμε να φύγουμε από το Margate και να πάμε στα εμπο-
ρικά πλοία. Δουλέψαμε κι ένα καλοκαίρι στα hovercraft, που μόλις εί-
χαν τότε κάνει την εμφάνισή τους, και πηγαίναμε κάθε μέρα στη Γαλ-
λία και στο Βέλγιο. Η εταιρεία μάς είχε βαφτίσει Radar Gyroscope Me-
chanics, πολύ σημαντική θέση, με στολή και τέτοια. Στην πραγματικό-
τητα ήμαστε εκεί για να παρηγορούμε τον κόσμο, όταν έπιανε φουρτούνα
και να δίνουμε σακκουλάκια για τον εμετό σε αυτούς που δεν άντεχαν
το ταξίδι. Εκείνο το καλοκαίρι, λόγω της στολής, αλλά και του δωρε-
άν εισιτηρίου που δικαιούμασταν, βγάλαμε αρκετές γκόμενες. Φαντα-
στήκαμε, λοιπόν, πως σε πιο μεγάλα πλοία οι γκόμενες θα ήταν πολύ
περισσότερες και οι περιπέτειες ακόμα πιο άφθονες. Ο πατέρας μου εί-
πε ένα ξερό όχι, του στυλ «δεν φύγαμε από τη Γιαλούσα για να πας στα
πλοία. Θα μείνεις εδώ να σπουδάσεις και να επιστρέψουμε στην Κύ-
προ με το κεφάλι ψηλά». Βρήκε και τον πατέρα του Ππίτα, ο οποίος
ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος – άστραψε ένα στραόπατσο του Ππίτα μες
στα αυτιά, τόσο δυνατό, που ο φίλος μου το 2013 μου είπε πως πού και
πού βλέπει ακόμη σκόρπια αστεράκια.

Το όνειρό μου να αποκτήσω ένα παιδί με μια Βραζιλιάνα, το οποίο όταν
θα μεγάλωνε θα προτιμούσε να παίξει στην Εθνική Ελλάδας, παρά στη
Βραζιλία, έσβησε πριν καν ανάψει. Πήγα με μια Βραζιλιάνα αργότερα
στη ζωή μου, αλλά ήταν μια Βραζιλιάνα κρυόκωλη Εγγλέζα με το όνο-
μα Brazil.

Aν δεις τη Βίβιαν Κανάρη με ολό-
μαυρα μαλλιά, σημαίνει πως θα γίνουν
μεγάλες αλλαγές στο σπίτι σου. Ίσως
σε αφήσει η γυναίκα σου ή ίσως χα-
λάσει το κλιματιστικό σου. 

Aν δεις τη Βίβιαν Κανάρη με μαύρα
μαλλιά να λέει ανέκδοτα για ξανθιές,
σημαίνει πως ο κόσμος επέλλανεν τζι-
αι λαλεί ό,τι θέλει.

Aν δεις όνειρο ότι δανείζεις χρήμα-
τα, πρόσεχε να μην πέσει το σπίτι πά-
νω σου. 

Aν δεις ότι παίρνεις άτοκο δάνειο
από την τράπεζα, σημαίνει πως μεγά-
λη συμφορά θα χτυπήσει την οικογέ-
νειά σου. 

Aν δεις ότι δανείζεσαι ριάλλια από
την Όττομαν Μπάνκασι, σημαίνει πως
είσαι ένας προσγειωμένος, ρεαλιστής
πολίτης.

Aν δεις δάκρυα πολλά τζιαι έννεν
δικά σου, έννοια σου, μεν μαραζών-
νεις, ας μαραζώννουν λλίον τζιαι οι άλ-
λοι.

Aν δεις δάκρυα να ρέουν από τα μά-
τια κάποιου κροκόδειλου, σημαίνει πως
κάποιος θέλει το κακόν σου τζιαι κά-
που σου την έσιει στημένην, οπότε μην
είσαι αφελής, αν σου ζητήσει κανένας
δανεικά για να φάει μίσιη μου, πε του

ασσιχτίρ που δαμαί, ρε Γεωργιάδη.
Aν δεις δάσος να καίγεται, σημαίνει

πως αν έσιεις παράνομην σχέσην με
την γεναίκαν του χασάπη σου, εν’ να
αποκαλυφθείς εάν δεν προσέχεις τζι-
αι μπορεί να σου κόψει τ’ αρχίδια σου,
οπότε πρόσεχε. 

Aν δεις άντρα δασύτριχο να γαμά
την γεναίκαν σου, μάλλον εν’ ο Kέ-
βορκ ο Αρμένης, οπότε λάβε τα μέτρα
σου πριν σου κάμει φίλον η γεναίκα
σου. 

Aν δεις δελφίνι στη θάλασσα να προ-
σπαθεί να σώσει τον Ιωνά Νικολάου,
αν μπορείς σκότωσ’ το με το ψαρο-
ντούφεκό σου ή, μάλλον, σκότωσ’ τον
Ιωνά, εν θα χάσει η Βενετιά βελόνι.

Aν δεις δεξαμενή γεμάτη, σημαίνει
πως θέλεις να πνίξεις τα κοπελλούθκια
σου επειδή εν διούν αμάνταν τζιαι
σπάζουν σου τα νεύρα σου.

Aν δεις δεξαμενή γεμάτη και μέσα
να πλέει ένα χρυσοψαρούιν, σημαίνει
πως είσαι ικανοποιημένη από τη ζωή
σου. Πώς να μην είσαι, αφού τα έσιεις
με τον Ντίνον Μιτσίδην; Ακούς, κόρη…

Aν δεις ότι έγινες δήμαρχος, κατίσιη
σου που τον Γιωρκάτζιην. Εν’ να σου
βάλει φόρον σκυβάλων πάνω που σι-
ίλια ευρώ τζιαι εν’ να τον παρακαλάς

να σου κόψει κατιτίς τζιαι τζιεί-
νος εν’ να το πάρει κυριολεκτικά
τζιαι εν’ να σου κόψει το έναν σου
αρχίδιν. Tο άλλον αρχίδιν, ο Δρου-
σιώτης, εξαφανίστηκε.

Aν δεις τον διάβολο, σημαίνει
μεγάλη χαρά θα περάσει το κα-
τώφλι του σπιτιού σου. Εάν ο
διάβολος είναι ο Χριστόφιας, δεν
θα ξαναδεί ο καημένος το κα-
τώφλι, διότι εν’ να του δείξεις
έναν σταυρόν τζιαι ύστερα εν’
να του τον μπήξεις μες στο στό-
μαν ώσπου να πνιεί.

Αν δεις ότι έγινε διάρρηξη
στο σπίτι σου, μεν τηλεφωνή-
σεις στην αστυνομίαν, διότι εν
πρόκειται να κάμει τίποτε.
Εδώ εδιαρρήξαν τα σωθικά μας
τζιαι εν έσπασεν μούττη.

Aν δεις ότι έσιεις δυσκοιλιότηταν,
σημαίνει πως έσιεις δυσκολίες που δύ-
σκολα ξεπερνιούνται, οπότε την κω-
λωνοσκόπησην εν την γλυτώννεις. 

Aν δεις πως έσιει δυσκοιλιότηταν ο
Αναστασιάδης, σημαίνει πως έσιεις
επιθυμίες να του κάμεις κακόν, όπως
π.χ. να πιάσεις έναν ξυλούιν του πα-
γωτού τζιαι την ώραν που σφίγγεται,
να το χώσεις μέσα στον κώλον του τζι-

αι να προσπαθήσεις μίσιη μου να
τον βοηθήσεις να σιέσει. Τελικά εσείς
οι πρόσφυγες είσαστεν τζιαι αχάρι-
στοι συν τοις άλλοις. Ο άθρωπος προ-
σπαθεί να σας πάρει ούλλους έσσω
σας τζι εσείς θέλετε το κακόν του.

Aν δεις πως έσιει δυσκοιλιότηταν η
γεναίκα σου, σημαίνει πως εβαρέθη-
κές την, οπότε δώσ’ της να φάει πα-
πουτσόσυκα πέρκι κρεπάρει που τους
πόνους τζιαι γλυτώσεις. 

Ο νέος 
κυπριακός 

ονειροκρίτης

KYKΛOΦOPEI ΣYNTOMA 

Ο νέος κυπριακός ονειροκρίτης

Εξαρτάται. 
Eάν της αρέσει, εν κατοχική
παρενόχληση, αν δεν της

αρέσει, εν σεξουαλική παρε-
νόχληση, οπότε και στις δύο

περιπτώσεις χάνεις. 


