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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Ναι! Θα πάω
να χέσω έξω

απ’ το μουσείο!

Ρε Μένιο, 
εν να πάεις τζι εσύ

στην έκθεση 
του Κληρίδη;

KΩNΣTANTINOΣ OΔYΣΣEΩΣ, ENAΣ EMΠPIME ΛYKOΣ 
Ο Κωνσταντίνος Οδυσσέως ξέρει πώς να χειραγωγεί τις μά-
ζες, γι’ αυτό άλλωστε είναι και Γενικός Διευθυντής του τη-
λεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. Ξέρει τα μυστικά της τηλεόρα-
σης και ξέρει πότε να γράφει ως κλαμένο μουνί και κατα-
πιεσμένος φιλελεύθερος διανοητής και πότε ως μαχητικός δη-
μοσιογράφος που δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο πέρας του.
Δίπλα στον Λουκή Παπαφιλίππου έμαθε και πολλά άλλα
που αφορούν την τηλεθέαση, όπως για παράδειγμα πότε
να παρουσιάζεται ως ενωτικός αγωνιστής και πότε ως ανα-
στασιαδικός ρεαλιστής. Προφανώς πουλάνε και τα δυο,
όπως κάποιοι πουλάνε και τη μάνα τους. 

Ο Οδυσσέως έχει εξελιχθεί σε αστέρι του Νεοκυπριακού
Οθωμανισμού. Προσωπικά δεν με ενοχλούν οι πολιτικές του
απόψεις, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι είναι και σεβαστές.
Ως σκουλήκι γράφει και μέσα στις λάσπες κυλιέται. Με
ενοχλεί το ΣΤΥΛΑΚΙ του, αφού χωρίς να είναι προκλητι-
κός, με τα υπονοούμενα του, την ειρωνεία και τη μαεστρία
ενός Σάιλοκ, καταφέρνει να υπονομεύει τους αντιπάλους
του χωρίς να φαίνεται ότι είναι μια κατζιάρα κοτζιάκαρη.
Γράφω κοτζιάκαρη και όχι κάτι άλλο, διότι ως γνωστόν ο
Παπαφιλίππου είναι πολύ καλός δικηγόρος και δεν θέλω
μπλεξίματα. Άλλωστε, τώρα δεν θα τον έχω για συνήγορο
για να με γλιτώσει. 

Αν κάποιος έγραφε με τον ίδιο τρόπο, τα υπονοούμενα
και τις ειρωνείες του Οδυσσέως και έλεγε π.χ. πως ο Οδυσ-
σέως είναι ένας σσιυλλόππουστος, βρωμόσσιυλλος (δηλα-
δή Τούρκος), ο ίδιος θα έσχιζε τα ιμάτιά του – και με το δί-
κιο του ο άνθρωπος. Όμως, κανείς δεν γράφει έτσι, ούτε οι
εχθροί του, ούτε και ο ίδιος. Με το γάντι ο Οδυσσέως βγά-
ζει όλο τον κόσμο που αρνείται τις λογικές των Αναστα-
σιάδη – Χριστόφια και λοιπών που αντιστρατεύονται τη
ΔΔΟ και την υποταγή μας στα μεμέτια της Άγκυρας και τα
τσιβίτζια τους εδώ, τους Τ/Κ, σκάρτους, απατεώνες και
προδότες της ειρηνικής συνύπαρξης με το μουσουλμανικό
στοιχείο. Αν ο Οδυσσέως έλεγε ευθέως την άποψή του, προ-
σωπικά δεν θα με ενοχλούσε, όπως δεν με ενοχλεί που το
αφεντικό του, ως γνήσιο τέκνο της Ποταμιάς, είναι πολιτι-
κά ένας λινοπάμπακος, όχι από ανάγκη, αλλά από συμφέ-
ρον. Τόσοι άλλοι λένε ευθέως την άποψή τους. Δεν με ενο-
χλούν, γιατί να με ενοχλήσει ένας κακός σεναριογράφος; 

Αντιθέτως. Χαίρομαι που πληθαίνουν αυτές οι «ελεύθερες
φωνές» διότι τέτοιες μας έσωσαν και το 2004. Έτσι και
τώρα, αυτοί οι φανατικοί τουρκολάγνοι, οι φανατικοί δη-
μοκράτες, αυτοί οι καλοί άνθρωποι που θέλουν την ΕΙΡΗΝΗ
να τρέχει από τα παντζούρια τους, αυτοί θα μας σώσουν.
Φτάνει να τους ακούει και να τους διαβάζει ο κόσμος. Δια-
βάζοντας αυτούς και τις αντιδράσεις των άλλων το αφε-
ντικό τους, ο κ. Αναστασιάδης, ζύγισε τα πράγματα και
σαν βρεγμένη γάτα δεν θα πάει τώρα στη Σαλαμίνα. Τρέ-
μει ο κώλος του τώρα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Ντίνο. Ευ-
χαριστούμε, κ. Παπαφιλίππου. Τζιαι, ρε Λουκ, πάρ’ τον κα-
μιάν εκδρομή στην Ποταμιά. Πάρ’ τον τζιαι κάμετε τζιαι
οι δκυο σουνέττιν ως ένδειξη αγάπης και εκτίμησης προς το
σύνοικο στοισιειόν. Και εις ανώτερα. 

Το ογλάνι που έχεις για γενικό διευ-
θυντή του σταθμού Λουκή Παπαφι-
λίππου, έχει πολλές απορίες από που
περνούν τα χρήματα όλοι αυτοί που
διεξάγουν τον αντιομοσπονδιακό αγώ-
να. Επειδή ως σταθμάρχης γνωρίζεις
πολλά πράγματα, γιατί δεν τον ενη-
μερώνεις; Γιατί, π.χ. δεν του λες πό-
σα ξόδεψες εσύ εναντίον του σχεδίου
Ανάν, τότε που αποκαλούσες τον Ανα-
στασιάδη προδότην; Γιατί δεν του λες
πόσα πήραν όλοι οι ομοϊδεάτες τους
απο την UNOPS και τα άλλα πρακτο-
ρεία των αμερικάνων στην Κύπρο για
να κάνουν ότι μπορεούν για να πε-
ράσει το σχέδιο Ανάν; Ο Οδυσσέως
έχει αγνές προθέσεις γιατί τον αφή-
νεις τον καημένο στο σκοτάδι; Γιατί
δεν του λες πόσα εκατομμύρια πήρε ο

Αναστασιάδης το 2004 για να ηγηθεί
του αγώνα υπέρ του σχεδίου Ανάν και
να υποσκάψει με κάθε τρόπο την κυ-
πριακή δημοκρατία, που εδώ που τα
λέμε, εσάς όλους τους «πραξικοπη-
ματίες», ούτε νηστικούς σας άφησε,
ούτε ένα ευρώ δεν σας αδίκησε. Ού-
τε τους άλλους φυσικά τους άφησε
νηστικούς. ΟΛΟΙ απ’ αυτήν τα πήρα-
τε και μάλιστα χοντρά. ALL DOGS
ONE GENERATION που λέω τόσα
χρόνια, αλλά κανείς δεν με ακούει.
Τώρα φάτε τις σάρκες σας. Πάρτε τα
όλα μαζί σας και σεις και οι αντιπά-
λοι σας. Μακάρι να ευωθούν και οι
φιλοδοξίες να ζήσετε μαζί με τα Με-
μέτια και τα Τσιβίτζια σε μια ομό-
σπονδη Κύπρο. Όταν όμως θα σας γα-
μούν και σας και τα παιδιά σας και τα

κρατίδια σας θα τα κάνουν δικοί τους
εντελώς και θα σας φορέσουν κι ένα
φεσάκι και θα σας κάνουν κι ενα σου-
νετάκι από τον λαιμό έως κάτω μην
έρθετε σε μας να σας σώσουμε. Μην
έρθετε με πατριωτικές κορώνες να μας
εμψυχώσετε για να γλυτώσετε τα αση-
μικά σας. Μια μερίδα του λαού όντως
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ. Μια μερίδα του λαού
είτε στην τρισάθλια κυπριακή δημο-
κρατία, είτε στο ομόσπονδο κρατίδιο
θα συνεχίσει να δίνει το αίμα της
ώσπου να γινεί αυλάτζιιν διότι εμείς
δεν τραγουδάμε για να συνενώσουμε
το νησί, αλλά για να το ενώσουμε με
την μητέρα πατρίδα τζιαι το γαίμαν
σας θα γινεί αυλάτζιιν κι εκεί που θα
είσαστεν δεν θα υπάρχει ούτε παπάς
να σας θάψει. Αμήν.

Ανοικτή και συστημένη επιστολή 
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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

Η νέα τηλεοπτική περίοδος αρχίζει με
πολλές εκπλήξεις, όπως μας πληροφο-
ρούν όλα τα κανάλια, τα οποία μπήκαν σ’
ένα ξέφρενο ρυθμό για να πάρουν το με-
γαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης, ώστε να
καρπωθούν το μεγαλύτερο ποσοστό της
τηλεοπτικής διαφημιστικής πίτας. 

Πέραν των κυπριακών κωμικών και
δραματικών σειρών, φέτος ζάμπλουτο θα
είναι το μαγειρικό σκέλος του τηλεοπτι-
κού χρόνου, όπως και τα προγράμματα
ριάλιτι όπως είναι τα ανδρικά και γυ-
ναικεία καλλιστεία και το DANSING
JUNIOR, το οποίο θα μας απασχολήσει
σήμερα. 

Τα κανάλια ξέρουν να οσφραίνονται τις
τάσεις μέσα στην κοινωνία, όπως ακρι-
βώς ξέρουν και οι έμποροι των ναρκωτι-
κών και της λευκής σαρκός. Γνωρίζουν,
δηλαδή, τις αδυναμίες του κόσμου, τις
προσδοκίες του και αναλόγως πράττουν,
ώστε τα κούφια όνειρα των μαζών να γί-
νονται, όχι μόνο πραγματικότητα, αλλά
και όραμα ζωής. Έτσι, λοιπόν, ετοιμάζουν
εντέχνως το έδαφος, όχι μόνο για τους
υπάρχοντες τηλε-ηλίθιους (vidiots), αλλά
και για τους μελλοντικούς. Τώρα το
MEGA για παράδειγμα με το DANSING
JUNIOR βάζει στο παιχνίδι και τα παι-
διά, φυσικά με την προτροπή και την κά-
λυψη των γονιών τους. Τα παιδιά θα αντα-
γωνίζονται και θα παριστάνουν τα μικρά
αστέρια και με τη βοήθεια των σταρ του
κυπροστάρ συστήματος θα ενηλικιώνο-
νται καλλιτεχνικά, για να αποτελέσουν τα

μελλοντικά αστέρια της μεγαλύτερης αλ-
λοτρίωσης που μπορεί να παραγάγει μια
χώρα, μάλιστα ονομάζοντας αυτό το συ-
νονθύλευμα μαζικής κουλτούρας και σο-
φτ-πορν, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιθύνοντες
κατανοούν ότι πατούν σε τεντωμένο σχοι-
νί, γι’ αυτό και προσπαθούν να είναι προ-
σεκτικοί για να μπορούν αφενός να κά-
νουν τη δουλειά τους και αφετέρου να
φαίνεται πως τάχατες ΔΕΝ υφίσταται
κανένα είδος εκμετάλλευσης των παιδιών.
Γι’ αυτό και δεν θα υπάρχουν αποχωρή-
σεις ώστε πάλι –τάχατες- να μην στενο-
χωριούνται τα παιδιά και κυρίως οι μη-
τέρες τους. Γι’ αυτό και οι εκπομπές θα
καταφέρονται εναντίον του bullying, κά-
τι που το κανάλι προβάλλει με περηφά-
νια, λες κι αυτό που κάνει το ίδιο το κα-
νάλι δεν αποτελεί εκ της φύσης του άλ-
λο ένα είδος bullying. 

Το γεγονός ότι τα παιδιά θα ανταγω-
νίζονται και μάλιστα σαν να είναι μεγά-
λοι και ώριμοι άνθρωποι δεν προβλημα-
τίζει κανένα. Ούτε νοιάζεται κανείς για το
γεγονός ότι η τηλεόραση έχει τους δικούς
της κανόνες που όχι μόνο δεν παρέχουν
καμιά ασφάλεια στα παιδιά, αλλά αντι-
θέτως εκμεταλλεύονται ακόμη και αυτά
τα ίδια για να επιτύχουν μεγαλύτερα κέρ-
δη. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για το ότι,
αντί τα παιδιά να παίζουν και να διαβά-
ζουν, θα είναι μπροστά στις κάμερες ημί-
γυμνα να χορεύουν και να τραγουδούν
σαν τα πιο ηλικιωμένα πορνίδια και γκέι

που προβάλλονται ως τραγουδιστές και
τραγουδίστριες. Πού είναι η Αρχή Ρα-
διοτηλεόρασης και πού είναι τα αντισώ-
ματα της κοινωνίας για να θέσουν ένα
τέλος σε αυτή την εκμετάλλευση;

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά τα-
λαντούχα σε όλους τους τομείς. Αυτό δεν
σημαίνει πως δεν μπορούν να προχωρή-
σουν και να βελτιωθούν χωρίς την τηλε-
όραση και τον ανταγωνισμό που παρά-
γει. Τι είναι αυτό το βίτσιο που οδηγεί
τους γονείς να συμπεριφέρονται σαν πά-
τρωνοι των παιδιών τους; Διότι ένα παι-
δί που χορεύει ή τραγουδά καλά δεν έχει
ανάγκη από την τηλεόραση, διότι τον χο-
ρό και το τραγούδι μπορεί να το απο-
λαμβάνει στη σχολή του, στο σπίτι του,
ακόμη και στο σχολείο σαν μια άσκηση
παιχνιδιού αλλά και καλλιτεχνικής πει-
θαρχίας. Όμως μια μητέρα, άδεια η ίδια
στην ψυχή και το πνεύμα, χρειάζεται αυ-

τά τα 15 λεπτά δόξας, έστω κι αν αυτή
η δόξα θα έρθει διαμέσου των παιδιών
της. Μια μητέρα έχει ανάγκη να πει σε
όλες τις μάνες της Κύπρου «μα κοιτάξ-
τε τι τρομερή μητέρα είμαι εγώ; Ο γιος
μου/ η κόρη μου είναι πρώτοι στο
DANSING JUNIOR». Και μόνο που ένας
γονιός δέχεται τα παιδιά του να συμμε-
τέχουν σε ένα πρόγραμμα με αγγλική
ονομασία δείχνει πόσο σεβασμό έχουν
προς τον πολιτισμό μας. 

Ευχόμαστε το DANSING να πάει στρα-
βά, να πέσουν τα σκηνικά και να πατώ-
σει στην τηλεθέαση. Ευχόμαστε να γίνει
και κανένας μεγάλος καυγάς μεταξύ των
μανάδων και να σπάσουν τα μούτρα τους
και κάποιες μάλιστα να βγουν σε άλλα
κανάλια να καταγγείλουν τις άλλες μα-
νάδες για bullying, shitting και άλλα –ing
που δεν γράφονται μιας και τη στήλη αυ-
τή διαβάζουν και πολλά παιδιά. 

DANSING JUNIOR 

Στο ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη
εγκαινιάστηκε από τους Αναστασιάδη -
Ακκιντζί η έκθεση με τα προσωπικά
αντικείμενα του Γλαύκου Κληρίδη. Στα
εγκαίνια παρευρέθηκε όλος ο καλός κό-
σμος της Λευκωσίας από τους αλλοδα-
πούς πάτρονους της ΔΔΟ μέχρι την Κλη-
ριδική και όχι μόνο αφρόκρεμα της κυ-
πριακής high society, δηλαδή τους χώρ-
κατους αξιωματούχους του κυπριακού
κράτους. 

Το τι ειπώθηκε στα εγκαίνια δεν πε-
ριγράφεται. Θα μπορούσε ν’ αποτέλε-
σει υλικό για 5 διαφορετικές κυπρια-
κές τηλεοπτικές σειρές:  π.χ. Πατάτες
αντινακτές, Πέτρινο Ποτάμι, Ιστορίες
του Χωρκού, Μπρούσκο και Dansing
Lesia Ftomata.

Δεν θα ασχοληθούμε με τα βαθύτερο
νόημα των εγκαινίων. Εξάλλου είναι
πια γνωστό σε όλους ότι το εν λόγω
ίδρυμα είναι το υποπρακτορείον της
Αμερικανικής Πρεσβείας στην Λευκω-
σία, άλλωστε με δικά τους χρήματα κτί-
στηκε, δικαιούνται και οι Αμερκάνοι να
έχουν ένα δικόν τους δικοινοτικό μου-
σείον. Το ότι είναι ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ δεν
το αρνούνται ούτε οι ιδιοκτήτες τους,
το είπε μάλιστα και η Καίτη Κληρίδου
στην έκθεση. Τόνισε η Καιτούλα ότι το
επέλεξε επειδή είναι το πρώτο δικοι-
νοτικό μουσείο στην Κύπρο και όλοι
χειροκρότησαν. Ας σχολιάσουμε όμως
μερικές απ’ τις αρλούμπες που ακού-
στηκαν εκείνη την βραδυά.

Νίκος Αναστασιάδης: «Δυστυχώς,
για όσο καιρό έζησε (ο Κληρίδης) δεν
είχε την τύχη να έχει μαζί του στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων έναν Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη, με τον οποίο να μοι-
ράζεται το ίδιο όραμα». 
Λάθος μεγάλο αυτό. Ο Κληρίδης εί-

χε στο τραπέζι των διαπραγματεύε-
ων τον Ραούφ Ντενκτάς με τον οποίο
είχαν το κοινό όραμα να εκφυλίσουν
το Ενωτικό Κίνημα και να οδηγήσουν
την Κύπρο μακρυά από την Ελλάδα
και να εκφυλίσουν το αίτημα των Κυ-
πρίων για ΕΝΩΣΗ. 

Νίκος Αναστασιάδης: «Έχω το προ-
νόμιο να βρίσκομαι εδώ με τον Μου-

σταφά Ακιντζί, έναν ηγέτη της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας, με τον οποίον
μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Ένα όρα-
μα να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ένα
πρότυπο εθνικής, πολιτιστικής, θρη-
σκευτικής και γλωσσικής συνεργασίας
και συνύπαρξης». 
Αμάν όραμα! Δηλαδή όταν ο Ανα-

στασιάδης λέει για γλωσσική συνερ-
γασία, εννοεί πως θα δημιουργήσει
μια νέα ελληνοτουρκική γλώσσα και
θα την επιβάλει όπως έκαμεν ο Κε-
μάλ στους Τούρκους ή μήπως όλοι
θα μιλούμε τα ελληνικά όπως οι
Τουρκοκύπριοι, έτσι για να καταλα-
βαινόμαστε και να μην νιώθουν μει-
ονεκτικά οι υπόλοιποι κουβαλητοί;

Ακκιντζί: «Ας ενώσουμε δυνάμεις για
να πετύχουμε μια κοινώς αποδεκτή λύ-
ση το συντομότερο δυνατόν.
Το ταξίδι των διαπραγματεύσεων έχει

διαρκέσει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά,,
ας κάνουμε το ταξίδι προς την Ιθάκη
πιο σύντομο, αφού, πρέπει να έχουμε
ήδη μάθει πολλά από τα προηγούμενα
ταξίδια.
Ας δείξουμε την απαραίτητη αποφα-

σιστικότητα για να αλλάξουμε την μοί-
ρα του Σίσυφου».
Ο Ακκιντζί αναφέρθηκε και στο ποί-

ημα του Καβάφη «Ιθάκη». Φυσικά

εκείνη την στιγμή έχυσαν όλοι οι τουρ-
κολάγνοι παρεβρισκομένοι επειδή ένας
Τουρκος και τον Καβάφη ανέφερε και
την μυθολογία μας χρησιμοποίησε για
να μας δείξει την αποφασιστικότητά
του να λύσει το γαμημένο το πρό-
βλημα το συντομότερον δυνατόν. Φυ-
σικά δεν του απάντησε κανένας να
του πει δύο λόγια για τον Καβάφη,
να του πει τι τέλος πάντων είναι αυ-
τή η Ιθάκη, ούτε καν ο Υπουργός Παι-
δείας, ο οποίος χειροκροτούσε σαν την
μωρήν παρθένα. Στο ταξίδι του Κα-
βάφη, οι κοπηλάτες ψάλλουν Ε και Ν
και Ω και Σ και Η, ώσπου να γινεί
το γαίμαν τους αυλάτζιιν.
Σε λίγο, οι Τούρκοι, τόσο μας πήραν

χαμπάρι, με την βοήθεια φυσικά των
αστών Σεβέρηδων και όλων των αγ-
γλόφωνων ελίτ της χώρας, θα χρησι-
μοποιούν και τον Βασίλη Μιχαήλιδη
για να μας επιβάλουν την ΔΔΟ. Άλλω-
στε δεν είπε στην «9η Ιουλίου» ο Μι-
χαήλιδης:  Το νιν αντάν να τρώει την
γην, τρώει την γην θαρκέται μα πάντα
τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον κατα-
λιέται. Σφάξε μας ούλλους τζι ας γενεί
το γαίμαν μας αυλάτζιιν, κάμε τον κό-
σμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς
τραούλια, αμμά ’ξερε πως ίλαντρον
όντας κοπεί καβάτζιιν τριγύρου του
πετάσσουνται 300 ομοσπονδίες».

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΕΒΕΡΗ
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Όσο βυθίζεται η Ελλάδα στο χάος, άλ-
λο τόσο θα βυθίζεται και η Κύπρος κι ας
σφυρίζουν όλοι αδιάφορα, θεωρώντας
ότι η κατάντια της Ελλάδας δεν μας
αφορά. Η Κύπρος ΔΕΝ έχει τίποτα άλ-
λο πλην της Ελλάδας, όπως και η Ελλά-
δα δεν έχει τίποτε άλλο εκτός από την
Κύπρο. Φυσικά κανείς, ούτε εδώ ούτε
στην Ελλάδα, δεν αντιλαμβάνεται αυτή
την πραγματικότητα κι ενώ η ίδια η ζωή,
η ίδια η καθημερινή εξέλιξη επιβεβαιώ-
νει αυτόν τον αφορισμό ΔΕΝ περνά από
το μυαλό κανενός πως τώρα έφτασε η
στιγμή το Έθνος ΕΝΩΜΕΝΟ να δώσει
τη μάχη για τη σωτηρία του. 

Παρακολουθεί κανείς τα πάνελ στην
Ελλάδα και δεν μπορεί παρά να πέσει
σε κατάθλιψη. Καμία αναφορά στην Κύ-
προ, μα ούτε καμία ουσιαστική αναφο-
ρά στην ίδια την Ελλάδα. Το παιχνίδι
των εκλογών είναι σικέ και στηρίζεται
στον κομματικό πατριωτισμό και όχι
στα ουσιαστικά προβλήματα της Ελλά-
δας. Οι πολιτικοί μιλάνε λες και η Ελλά-
δα είναι μια φυσιολογική χώρα, μια χώ-
ρα που δεν έχει άλλο πρόβλημα εκτός
από τη διαχείριση του τρίτου μνημονίου
και την ανθρωπιστική πτυχή τού λεγό-
μενου μεταναστευτικού. Δεν γίνεται κα-
μιά αναφορά στην ουσία των προβλη-
μάτων, στους πραγματικούς λόγους που
η Ελλάδα νοσεί, στη σήψη του εθνικού
φρονήματος, στις τεράστιες αλλαγές
προς το χειρότερο που έχει υποστεί η
ελληνική κοινωνία και όλο και περισσό-
τερο μοιάζει σαν ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, σαν
μια GREECE ή GREASE. 

Τα πράγματα στην Κύπρο συμβαίνουν
με τον ίδιο τρόπο. Οι μόνες αναφορές
στην Ελλάδα αφορούν τα ποσοστά του
ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
και τα σκαμπανεβάσματα των υπόλοι-
πων, μικρότερων κομμάτων. Οι αναφο-
ρές αυτές γίνονται με τέτοιο τρόπο που
δημιουργούν στους Κύπριους πολίτες
αισθήματα απαξίωσης όχι μόνο του ελ-
ληνικού πολιτικού συστήματος, αλλά τε-
λικά και της ίδιας της Ελλάδας. Το γε-
γονός αυτό ευνοεί το σύνολο του πολι-
τικού συστήματος της Κύπρου, αφού
παραμένει ανενόχλητο να διαχειρίζεται
εντελώς μόνο τις εξελίξεις στο κυπρια-
κό πρόβλημα. Το μόνο που ακούμε σχε-
τικά με την Ελλάδα είναι πως βρίσκεται
«παρά τω πλευρώ μας» και στηρίζει
όλες τις προσπάθειες μας στις συνομι-
λίες για μια λύση του προβλήματος. Δη-

λαδή, η Ελλάδα μάς στηρίζει ανεπιφύ-
λακτα στον δρόμο προς την καταστρο-
φή μας, διότι καταστροφική θα είναι η
λύση που επεξεργάζονται οι Αναστα-
σιάδης-Ακκιντζί και κανείς δεν μπορεί
να ισχυριστεί εύκολα το αντίθετο. Ακό-
μη και οι φανατικοί υποστηρικτές της
ΔΔΟ παραδέχονται πως θα είναι ένας
ΟΔΥΝΗΡΟΣ συμβιβασμός, μια επι-
σφράγιση της ήττας του 1974, χωρίς κα-
μία εγγύηση ότι το 1960 ή το 1974 δεν
θα επαναληφθούν, χωρίς να αναλογίζε-
ται κανείς τις συνέπειες που επισύρει
μια τέτοια λύση αν και όταν κάποια
στιγμή οι Τουρκοκύπριοι ή η Άγκυρα
αποφασίσουν να διαλύσουν το νεοσύ-
στατο τερατάκι που τώρα κυοφορούν. 

Είναι αυτονόητο ότι χωρίς τη σύ-
μπραξη Ελλάδας-Κύπρου και κυρίως
του ελλαδικού με τον κυπριακό λαό δεν
μπορεί να δοθεί τέλος στην κατρακύλα
στην οποία συμπαρασύρθηκε ολόκληρο
το ελληνικό έθνος. Είναι, ακόμη, αυτο-
νόητο ότι χωρίς την Ελλάδα -έστω και
σε αυτά τα χάλια- η Τουρκία θα κατα-
βροχθίσει εν μιά νυκτί την Κύπρο, κάτι
που ασμένως θα έκαναν και ο Ισραήλ
και η Αίγυπτος. 

Παρόλ’ αυτά, οι Κύπριοι συμπεριφέ-
ρονται σαν να ζουν κάπου ανάμεσα σε
Λουξεμβούργο και Ελβετία. Είναι θλι-
βερό που ενώ η ίδια η ζωή και η ίδια η

εξέλιξη μάς ρίχνει τον έναν στην αγκα-
λιά του άλλου, οι σχέσεις Ελλάδας-Κύ-
πρου και του ίδιου του λαού μας βρί-
σκονται στη χειρότερη κατάσταση. Είναι
θλιβερό που, αντί η κρίση και ο πόλε-
μος των νεοαποικιοκρατών που μας οδη-
γούν στον αφανισμό να μας προβλημα-
τίσουν και να μας οδηγήσουν σε μια αυ-
τοσυνειδησία για να μπορούμε να αρ-
θρώσουμε ένα λόγο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ένα
λόγο για τη σωτηρία του ΕΘΝΟΥΣ, ένα
λόγο ΚΟΙΝΟ των Ελλήνων για την απε-
λευθέρωση από τους νέους δυνάστες
μας, εμείς αλληλοσπαραζόμαστε για το
πόσα είναι τα χρέη μας και ποιοι ευθύ-
νονται γι’ αυτά. 

Είναι θλιβερό, επίσης, που ακόμα δεν
έχουμε καταφέρει έστω και στοιχειω-
δώς να φτιάξουμε μια ΚΟΙΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ των απανταχού
Ελλήνων για τη συλλογική αντίσταση
εναντίον των νέων και παλαιών μας δυ-
ναστών. Όσο βαθαίνει η κρίση και δεν
τολμούμε να δώσουμε τέλος στην ευ-
ρωπαΐζουσα Ελλάδα και Κύπρο και να
πούμε με περηφάνια πως αυτό το
ΕΘΝΟΣ είναι ελληνικό και ορθόδοξο και
έχει έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη
γλώσσας, άλλες αξίες και άλλες αρχές
που δεν είμαστε διατεθειμένοι να τις
παραδώσουμε σε κανένα, που δεν εί-
μαστε διατεθειμένοι να τις απεμπολή-
σουμε, άλλο τόσο θα μετατρεπόμαστε

σε αμερικοευρωπαΐζουσες μαϊμούδες
του κερατά. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η κρίση
φέρνει και την αποελληνοποίηση του ελ-
ληνικού έθνους. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, αντί να φουντώνει το πατριωτικό
αίσθημα, οι νεοέλληνες σε Κύπρο και
Ελλάδα όλο και περισσότερο αισθάνο-
νται ως πολίτες του κόσμου και συ-
μπεριφέρονται ως πολίτες ενός άλλου
έθνους.

Κάνω ξανά έκκληση να αφήσουμε πί-
σω τα ιδεολογήματα και τις ιδεοληψίες
και να προσπαθήσουμε όλοι να συ-
γκροτήσουμε μια νέα αντίληψη για τον
λαό μας και το Έθνος μας, χωρίς αρι-
στερές ή δεξιές τοποθετήσεις, αλλά με το
σθένος της καρδιάς μας, με την αγάπη
μας γι’ αυτό τον ιερό τόπο που δροσί-
ζει τις ψυχές μας τόσους αιώνες. Δεν
μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι των
Ελλήνων στα ιστορικά μας εδάφη, ούτε
γίνεται να απωλέσουμε κι άλλα εδάφη
και την εθνική μας ανεξαρτησία. Με
τους ποιητές μας, τους Αγίους μας και
τους ήρωές μας μπορούμε να επανα-
κτήσουμε τη χαμένη μας περηφάνια και
συλλογικά να αντισταθούμε στις ορδές
των ευρω-αττίλων, δυτικών και ανατο-
λικών. 

Πρέπει από τώρα να ετοιμαστούμε
όλοι να δώσουμε το αίμα μας για τη σω-
τηρία της Ελλάδας και της Κύπρου. Το
αίμα σου δεν το δίνεις αν δεν ξέρεις να
κάνεις τον σταυρό σου, αν δεν ξέρεις
ποιος είναι ο Καζαντζίδης, αν δεν ξέρεις
ποιος είναι ο Σολωμός και ο Καβάφης,
αν δεν ξέρεις γιατί ο Νικηταράς πέθανε
στην ψάθα, αν δεν ξέρεις για ποιο λόγο
θυσιάστηκε ο Αυξεντίου ή αν δεν ξέρεις
τα ποσοστά των Ελλήνων αγωνιστών σε
σχέση με αυτά των κατακτητών σε όλους
τους αγώνες του έθνους, από τη Σαλα-
μίνα και τον Μαραθώνα ως το 1821, το
1940 και το 1955. Εμείς πάντα είμαστε
οι λίγοι. Δεν δίνεις το αίμα σου αν δεν
ξέρεις, επίσης, γιατί οι νέοι μας προτι-
μούσαν την κρεμάλα από την ατίμωση,
αν δεν αντιλαμβάνεσαι την ιερότητα της
λέξης ΛΕΥΤΕΡΙΑ και ξέρεις μόνο τι λέ-
ει ο Althusser ή ο Gramsci, η Μενεγάκη
και ο Αυτιάς ή ποια θέση πήρε η Ελλά-
δα στην περσινή Γιουροβίζιον. Τότε δεν
δύνασαι να παλέψεις για την
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σου. Ουσιαστικά, δεν σου
αξίζει να είσαι ελεύθερος, οπότε ας μην
μεμψιμοιρούμε περαιτέρω... 

AX EΛΛAΔA 

AΠO THN KYPIAKH 4 TOY OKTΩBPH KAI KAΘE ΔEYTEPH KYPIAKH,

ΔHΛAΔH ANA ΔEKAΠEΝΘHMEPON, ΣTO BIBΛIOΠΩΛEION ΓIAΛOYΣA

ΘA ΣAΣ ΠEPIMENOYME ΓIA TA KAΘIEPΩMENA ΠAZAPAKIA MAΣ

M E  Δ ΩP E A N  Π O T O  K A I  T Σ I M Π H M A T A  

από τις 9 το π ρωί μ έχρι  τ ις  2 .30 το μ εσημέρι  

KOΠIAΣTE KAI ΦEPTE KAI TOYΣ ΦIΛOYΣ ΣAΣ

Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A l Π A Z A PA K I A

K PA K T H Σ  Π E Λ AT ΩΝ : Σ A B B A K H Σ  K A I  E Λ Λ H  
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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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ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ (22) ΑΞΙΑΣ 225 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ 80 ΕΥΡΩ 

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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Το άρθρο αυτό το ξεσηκώσαμε από
την ιστοσελίδα του περιοδικού
«ENΩMENH PΩMIOΣYNH». Eπί και -
ρο όπως είναι το αναδημοσιεύουμε
για να γίνει πιο κατανοητή η σημερι-
νή απόπειρα  υποβιβασμού της ελλη-
νικής παιδείας στην Kυπρο και η αντι-
κατάσταση της με τις ευρωπαϊκές αρ-
χές της πολυπολιτισμικότητας και του
ελληνοτουρκικού πολιτιστικού τουρ-
λού τουρλού.

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας τι-
μά τη μνήμη του νεομάρτυρα αγίου Κο-
σμά του Αιτωλού. Θα όφειλε να τον τι-
μά και η Πολιτεία, καθώς υπήρξε ο με-
γαλύτερος φωτιστής του σκλαβωμένου
Γένους μας, αφού με τις προτροπές του
κτίστηκαν πλήθος σχολείων, όπως ο
ίδιος γράφει σε επιστολή του προς τον
αδελφό του Χρύσανθο, δάσκαλο, λίγους
μήνες προ του μαρτυρίου του: «Έως
τριάντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχο-
λεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοι-
νά Γράμματα, του Κυρίου συνεργού-
ντος και τον λόγον μου βεβαιούντος δια
τινών επακολουθησάντων σημείων».

Η Πολιτεία, δια των εκπροσώπων του
λαού υποτίθεται, αρνείται την τιμή στον
άγιο, επειδή το νεοελληνικό κράτος –
προτεκτοράτο δομήθηκε κατά τα δυτι-
κά πρότυπα από τους «προστάτες»
μας, που έδιωξαν τους Τούρκους, για
να γίνουν οι νέοι αφέντες μας. Αυτοί οι
«προστάτες» μας, μετά τη δολοφονία
του λαμπρού πρώτου κυβερνήτη μας,
του Καποδίστρια, διαφεντεύουν τη χώ-
ρα και επιβάλλουν διαχρονικά την προς
άσκηση πολιτική στους πρόθυμους να
υποταχθούν στις απαιτήσεις τους πο-
λιτικούς «δια μίαν δολεράν καλημέραν
των πρέσβεγων», που γράφει και ο Μα-
κρυγιάννης με δόση αφέλειας βέβαια.
Οι «προστάτες» μας δεν είναι διόλου
φειδωλοί έναντι των επιόρκων πολιτι-
κών, οι οποίοι ξεπουλούν τη χώρα τους
στις αγορές του κόσμου. Πέρα από τις
«εγκάρδιες» σχέσεις προσφέρουν αδρές
αμοιβές όχι μόνο προς ικανοποίηση της
φιλοδοξίας τους, αλλά και προς ικανο-
ποίηση της απληστίας τους για πλού-
το! Για τους πολιτικούς στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία, δυστυχώς, ο άγιος
Κοσμάς, αλλά και ο Καποδίστριας εί-
ναι ανυπόφοροι. Γι’ αυτό απαξιώνουν
και τον δεύτερο, καθώς αποτελεί κάρ-
φος στους οφθαλμούς τους, ως υπό-
δειγμα πιστού στον Θεό δημοσίου προ-
σώπου με ανιδιοτελή προσφορά στο
έθνος και πνεύμα θυσίας!

Πώς το ήθελε το σχολείο, στην ίδρυση
του οποίου προέτρεπε τους σκλαβωμέ-
νους ο άγιος Κοσμάς; Αναγράφεται σε
κάποια από τις σωζόμενες διδαχές του:
«Να μαζευθήτε όλοι, να κάμετε ένα σχο-
λείον καλόν, να βάλετε και επιτρόπους
να το κυβερνούν, να μανθάνουν όλα τα
παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά.
Διότι από το σχολείον μανθάνομεν τι εί-
ναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι

Άγγελοι, δαίμονες, παράδεισος, κόλα-
σις, αρετή, κακία. Τι είναι ψυχή, σώμα
κλπ. Διότι χωρίς σχολείον περιπατούμεν
εις το σκότος. Από το σχολείον ανοίγει
το μοναστήριον. Αν δεν ήτο σχολείον,
πού θα ήθελα μάθει εγώ να σας διδά-
σκω;». Πρόσθετε μάλιστα: «Καλύτε-
ρον, αδελφέ μου, να έχης ελληνικόν σχο-
λείον εις την χώραν σου, παρά να έχης
βρύσες και γεφύρια. Και ωσάν μάθης
το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται
άνθρωπος». Ας εξετάσουν οι «φωτι-
σμένοι», αν υπήρχαν τότε στη Δύση κοι-
νοτικά σχολεία για τα παιδιά του λαού.

Στους οπαδούς του αθέου «διαφωτι-
σμού» της Εσπερίας, οι λόγοι του αγί-
ου φαντάζουν αστειότητες, καθώς απορ-
ρέουν, γι’ αυτούς, από τον «σκοταδι-
σμό» του παρελθόντος! ΟΙ δυτικόφρο-
νες όλου του πολιτικού φάσματος, με
την αμέριστη συμπαράσταση των «προ-
στατών» μας, επέτυχαν επί τέλους να
«ημερέψουν» (=εκπολιτίσουν, εκσυγ-
χρονίσουν, εντάξουν στη χωρία των ανε-
πτυγμένων κρατών) το Γένος μας! Τι
τάχα θα μπορούσε να πετύχει ο άγιος
Κοσμάς με τόσο μόχθο, αφού έμενε
προσκολλημένος στην αφελή, γι’ αυ-
τούς, πίστη του λαού και δεν ήταν σε
θέση να παρακολουθήσει τις ραγδαίες
εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη; Μπορεί
να θεωρούν ορθή τη διαπίστωσή του:
«Δεν βλέπετε πώς αγρίεψε το Γένος μας
από την αμάθειαν και εγινήκαμεν ωσάν
θηρία;». Όλοι όμως, όσοι μας κυβέρνη-
σαν μετά τον βαθειά πιστό Καποδί-
στρια, δόμησαν την εκπαίδευση στα ιδε-
αλιστικά, αρχικά, υλιστικά, στη συνέ-
χεια, δυτικά πρότυπα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο η Παιδεία μας καταβαραθρώθη-
κε. Στην ουσία έπαψε να υφίσταται και
υποβιβάστηκε σε εκπαίδευση γνωσικε-
ντρική, αρχικά, και άκρως χρησιμοθη-
ρική, στη συνέχεια, πιστή θεραπαινίδα
του άκρως αντιευαγγελικού και, συνε-
πώς, αντιανθρώπινου καπιταλιστικού
συστήματος. Και στην καταβαράθρω-
ση αυτή συνέβαλαν και εξακολουθούν
να συμβάλλουν όχι μόνο αστοί, αλλά
και μαρξιστές, υπερακοντίζοντας μάλι-
στα αυτοί με την ελπίδα ότι κάποτε θα
διαδεχθούν τους πρώτους στην εξουσία
χωρίς να χρειαστεί να αστικοποιηθούν.
Όλοι τους εχθρικοί προς την πίστη στον
Χριστό, κρυφοί ή φανεροί πολέμιοι της
Εκκλησίας του, θαμβώθηκαν από τον
«ουμανισμό» της Εσπερίας και υπο-
κατέστησαν το ανθρώπινο πρόσωπο,
που πλάστηκε κατ’ εικόνα Θεού με το
άτομο, που λογίζεται ως αριθμός μη-
τρώου και συνιστά στις ημέρες μας ανα-
λώσιμο είδος, όπως τα αδρανή υλικά!

Ο άγιος Κοσμάς είχε τη φώτιση του
Θεού να σπουδάσει στην Αθωνιάδα έχο-
ντας μάλιστα δάσκαλο τον Ευγένιο
Βούλγαρι. Γράφει σε κάποια διδαχή
του: «Ἐμαθα και πέντε-εξ ελληνικά και
έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊ-
κά, τουρκικά, φράγκικα και από άλλα

έθνη, με την χάριν του Χριστού μας, και
πολλά εδιάβασα. Και όλα τα εθνικά
κάλπικα τα ηύρα. Όλα ευρέματα και
σπέρματα του διαβόλου, και κατά την
αλήθειαν, αδελφοί μου, τόσον τα εμε-
λέτησα τα γράμματα. Καθώς ο χρυσικός
λαγαρίζει το ασήμι και δεν το αφήνει
τελείως αζούραν, και τότε είναι λαμπρόν
και καθαρόν,…έτσι και εγώ ηύρα κα-
θαρά, άγια και αληθινά, λαμπρά και
υπερλαμπρότερα από τον ήλιον τα λό-
για και τα προστάγματα του Χριστού».
Όμως διαχρονικά οι αρμόδιοι για την
Παιδεία μας δεν συμφωνούσαν με τον
άγιο και επιχειρούσαν να εξοβελίσουν
τον ευαγγελικό λόγο από τα σχολεία
εισάγοντας παράλληλα εκείνα, που ο
μοναχός Παπουλάκος αποκάλεσε άθεα
γράμματα.

Υπάρχει κριτήριο για να διαπιστώ-
σουμε ποιος έχει δίκαιο; Ασφαλώς και
είναι πολύ απλό: Ο άγιος μαρτύρησε,
έδωσε δηλαδή τη ζωή του, όπως αργό-
τερα και ο Καποδίστριας. Ο πρώτος
εκτελέστηκε κατά παραγγελίαν, με χρη-
ματισμό δηλαδή του Κούρτ πασά του
Βερατίου από τους άπληστους για
πλούτο Εβραίους, ηθικούς αυτουργούς
του φόνου. Ο δεύτερος εκτελέστηκε με
υποκίνηση των Άγγλων «προστατών»
μας και των Εβραίων τραπεζιτών, που
βιάζονταν να αποπληρώσει η χώρα μας
τα δάνεια που συνήψε εν καιρώ επα-
ναστάσεως. Όσο για τον Παπουλάκο,
οι κρατούντες ανέθεσαν την ακανθώδη
υπόθεσή του στην Ιεραρχία της αυτο-
κέφαλης και υποταγμένης στους νέους
αφέντες ελλαδικής Εκκλησίας. Και αυ-
τή τον φυλάκισε δια βίου σε μοναστή-
ρι της Άνδρου. Οι κρατούντες απολαμ-
βάνουν την εξουσία και οδηγούν τη χώ-
ρα μας από συμφορά σε συμφορά για
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των

«προστατών» μας. Και ο λαός περιμέ-
νει από ανθρώπους, που κατά καιρούς
στέλλει ο Θεός, λόγο παρηγοριάς στα
μύρια όσα βάσανά του, τα οποία δεν
είναι πρωτίστως οικονομικής φύσεως,
αλλά προέρχονται από την πνευματική
του αλλοτρίωση. Και ενώ από το σχο-
λείο απουσιάζει παντελώς η διδασκαλία
ήθους και φρονήματος, από τον άμβω-
να ακούγεται λόγος χλιαρός, που ελά-
χιστα θυμίζει τον ρηξικέλευθο ευαγγε-
λικό. Το Γένος μας αγρίεψε και πάλι
και προβάλλει πλήθος κακιών, με συ-
νέπεια να έχουμε καταστεί περίγελως
του κόσμου και όνειδος για τους προ-
γόνους μας! Έχουμε υποταγεί πλήρως
και εκδηλώνουμε απέναντι στους «εταί-
ρους» μας φρόνημα άκρως δουλοπρε-
πές, σ’ αυτούς, πού πάλι ο Μακρυ-
γιάννης χαρακτήριζε «ανθρωποφάγους,
που τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους»!
Και συνεχίζουμε με συμπλέγματα κα-
τωτερότητας έναντί τους να τους απο-
καλούμε προοδευμένους και φωτιστές!

Πόσο δίκαιο είχε ο προγραμμένος Πα-
παδιαμάντης όταν έγραφε: «Άγγλος ή
Γερμανὸς ή Γάλλος δύναται να είναι
κοσμοπολίτης ή αναρχικός ή άθεος ή
οτιδήποτε. Έκαμε το πατριωτικόν χρέ-
ος του, έκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα
είναι ελεύθερος να επαγγέλλεται, χάριν
πολυτελείας, την απιστίαν και την απαι-
σιοδοξίαν. Αλλά Γραικύλος της σήμε-
ρον όστις θέλει να κάμει δημοσία τον
άθεον ή τον κοσμοπολίτην, ομοιάζει με
νάνον ανορθούμενον επ’ άκρων ονύχων
και τανυόμενον να φθάσει εις ύψος και
φανεί και αυτός γίγας. Το ελληνικόν
έθνος, το δούλον αλλ’ ουδέν ήττον και
τό ελεύθερον, έχει και θα έχει δια πα-
ντός ανάγκην της θρησκείας του.»

Παπαδημητρίου Απόστολος

Κoσμάς ο ΑιτωλόςΦΙΛΟΞΕΝΩ

AΠO THN Iη TOY OKTΩBPH και κάθε Πέμπτη 

στο βιβλιοπωλείον Γιαλούσα 
θα γίνεται μια συζήτηση ή διάλεξη

με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό μας 

και την τρεχουσα πολιτική κατάσταση του Έθνους. 

H εκδήλωση θ’ αρχίζει στις 7.30μ.μ. και μετά το τέλος

οι θαμώνες μπορούν να μείνουν για καφέ ή κανένα ποτό. 

Tο θέμα της πρώτης διάλεξης θ’ ανακοινωθεί σύντομα 

Σ Y Z H T H Σ H  –  Δ I A Λ E Ξ H  
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AΠO TIΣ 29 TOY ΣEΠTEMBPH και κάθε TPITH 
στο βιβλιοπωλείον Γιαλούσα θα παρουσιάζουμε 
ένα βιβλίο των εκδόσεων AIΓAION η ώρα 7.30. 

ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY l ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY 

Tα παρουσιαζόμενα 
βιβλία θα πωλούνται 
σε μειωμένες τιμές και
θα υπάρχει και ένα 
πιάτο φαγητό σε χαμηλή
τιμή, ώστε ο κόσμος 
που θα παρευρεθεί 
να μπορέσει να 
συνδυάσει την έξοδο
του με το βραδινό του. 

AΘΘYMAΣTE 
όταν ήμαστε Έλληνες;

Τα εξώφυλλα αυτών των δύο δί-
σκων απεικονίζουν την Ειρήνη Πα-
πά και τη Χαρούλα Αλεξίου, τότε
που η ελληνική ομορφιά ήταν κοι-
νώς αποδεκτό πώς ήταν αυτό που
βλέπετε. Γυναίκες μελαχρινές, με
μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια και
μαύρα φρύδια. Τέτοιες ελληνικές
μορφές δεν υπάρχουν πια παρά μό-
νο στα όνειρά μας, στις παροικίες
του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και
σε κάτι χωριά της Κύπρου – την
Ορμήδεια, το Παραλίμνι, την Αρα-
δίππου. Άιντε, ας πούμε και σε με-
ρικές συνοικίες της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης - Καλαμαριά, Κοκ-
κινιά, Νέα Σμύρνη, Εύοσμο. 

Στα ελληνικά σινεμά του Λονδί-
νου, τις Κυριακές, βλέπαμε πολλές
τέτοιες Ελληνίδες. Ακόμη και οι
Εγγλέζοι της αποκαλούσαν Greek
beauties. 

Τώρα δεν υπάρχει ελληνική ομορ-
φιά. Υπάρχουν ξανθές, κοκκινο-
μάλλες, πορτοκαλομάλλες και πο-
λυχρωμίτισσες. Τι να ερωτευτείς,
γαμώ το;

ΦΙΛΟΞΕΝΩ

Τι είναι η Πατρίδα;
Η Πατρίδα είναι σαν ένα μεγάλο δέ-
ντρο που απαρτίζεται από:

– Την Εθνικήν Ιστορία μας
– Την Εθνική Γλώσσα μας
– Τους τάφους και τη μνήμη των Προ-

γόνων μας
– Το Έδαφος που πατούμε εμείς και

τα παιδιά μας
– Την Θάλασσα που κολυμπάμε εμείς

και τα παιδιά μας
– Τον Αέρα που αναπνέουμε εμείς και

τα παιδιά μας
– Το Σπίτι που γεννηθήκαμε
– Την Οικογένειά μας και τους γειτό-

νους μας.
Ώστε, όλοι εμείς και η Πατρίδα μας

είμαστε Ένα. Εμείς, τα παιδιά μας, ο
Γεωγραφικός χώρος, η Γλώσσα μας και
η Ιστορία μας είμαστε Ένα.

Μόνο με πολλά ξύλα μαζί ανάβει ένα
τζάκι γιατί το ένα κομμάτι ζεσταίνει τ’
άλλο. Χωρίς την ομάδα που είναι η Πα-
τρίδα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσου-
με να υπάρχουμε.

Η Νέα Τάξη

– Απ’ ότι απαρτίζει την Πατρίδα, δεν
είναι κάτι που η Νέα Τάξη δεν έχει με
σχέδιο διαβρώσει. Για δεκαετίες τώρα,
μέσα από ανθέλληνες ηγέτες υποσκά-
πτουν την Πατρίδα μας και με δόλο μάς
την διαλύουν και μας την αποσπούν.

– Μάς θέλουν απάτριδες. Να μην
έχουμε “πού την κεφαλήν κλείναι” …δη-
λαδή γίνεται μια Γενοκτονία.

Είμαστε σαν ένας δύτης σφουγγαράς
που σταδιακά του στενεύουν τον σω-
λήνα του οξυγόνου… Και ακόμα συνε-
χίζουμε να απέχουμε από κάθε ενέρ-
γεια απόσπασης και αποσόβησης… Και
συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι η σωτηρία
θα βγει μέσα από το κουτί της Τηλεό-
ρασης…

– Ας στρίψουμε το κεφάλι μακριά από
το χαζοκούτι για να δούμε καθαρά:

Δεν μας θέλουν να υπάρχουμε… (τι
είναι 10 εκατομμυριάκα μπροστά σ’
αυτά που αφάνισαν τις δεκαετίες του
1910 και1940;;;)

Η Πατρίδα είναι μια Ιστορία της οποί-
ας αναλαμβάνουμε την ευθύνη και παίρ-
νουμε μαθήματα προς μίμησιν η απο-
φυγήν.

Ενεργούμε ο καθένας μας και όλοι
μαζί: Ό,τι καλό να βελτιώνουμε και ό,τι

κακό να απορρίπτουμε.
Τώρα στη μεγάλη κρίση, για να επι-

ζήσει η Πατρίδα, ο Έλληνας έχει χρέος
να διοχετεύει προσοχή και αγάπη προς
την Πατρίδα και όχι στο Εγώ (Φιλοπα-
τρία). Δέκα εκατομμύρια Εγώ ξεχωρι-
στά σαν μικρά κλαδιά τα παίρνει ο άνε-
μος, αλλά ένα μεγάλο Δέντρο στέκει
σταθερά.

Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέ-
πει να βαδίσουν εμπρός, πλην των Ελλή-
νων που, λόγω του ανεξάντλητου Ιστο-
ρικού πλούτου των, πρέπει να στρα-
φούν πίσω. Σωτήριες ιδέες για “λύση”
υπάρχουν μόνο στην Ιστορία μας.

Πατρίδα δεν είναι το κράτος
Το κράτος δεν είναι πατρίδα. Το κρά-

τος είναι απλώς ένα σύστημα διαχείρι-
σης της κοινωνίας που αλλάζει ανάλο-
γα με τα πρόσωπα τα οποία εντελώς
πρόσκαιρα και συγκυριακά το στελε-
χώνουν.

Το κράτος πιθανόν να είναι δίκαιο ή
άδικο, ικανό ή ανίκανο, αφερέγγυο, αυ-
ταρχικό και σπανίως στοργικό, να δέρ-
νει τους συνταξιούχους, να μη σέβεται
ζώντες και τεθνεώτες, να μεροληπτεί,
να ψεύδεται, να εξαπατά, να χρηματί-
ζεται, να τρομοκρατεί.

Η πατρίδα είναι κάτι ακλόνητο, βαθύ
και καθοριστικό για τον άνθρωπο. Η
πατρίδα είναι η πανάρχαιη γειτονιά μας

στον κόσμο.
Η πορεία ενός έθνους δεν καθορίζε-

ται από ευκαιριακά συμφέροντα και
ανεπαρκείς ηγεσίες. Περιλαμβάνεται
στις θυσίες των νεκρών μας, στο παρόν
το δικό μας και στο μέλλον αυτών που
έρχονται.

Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μπο-
ρεί να τα χάσουμε μόνο μετά από στρα-
τιωτική ήττα, ουδείς από τους κρατού-
ντες νομιμοποιείται να τα παραχωρή-
σει σε διαπραγματεύσεις.

Η εθνική επιβίωση είναι υπεράνω ιδε-
ολογιών, ταξικών διαφορών, προσωπι-
κών αδικιών και συμφερόντων.

Όποιος μιλάει για ελευθερία και ανε-
ξαρτησία χωρίς να είναι έτοιμος να μα-
τώσει είναι απατεώνας. Ούτε το δικα-
στήριο της Χάγης ούτε οποιοσδήποτε
άλλος διεθνής οργανισμός μπορεί να
αποφανθεί αν επιτρέπεται να αναπνέ-
ουμε ακόμη τον αέρα της πατρίδας μας
ή αν η Θράκη, η Κύπρος και τα νησιά
είναι δικά μας.

Η αλήθεια είναι μία και πανάρχαιη:
Δικό σου είναι μόνο αυτό που μπορείς
να προστατεύσεις.

Tου Διονύση Χαριτόπουλου.
Δημοσιεύεται στο βιβλίο του 

«Ημών των Ιδίων»
thesecretrealtruth.blogspot.com

ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ. 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ;



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Pε Σαββάκη, 

τούτοι οι πλούσιοι αράπη-
δες του Κόλπου, γιατί εν
πιάννουν τους πρόσφυγες;

Eν πελλοί;
Πέμπουν τους

σ’ εμάς!

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο νέος κυπριακός 

ονειροκρίτης

KYKΛOΦOPEI ΣYNTOMA 
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ΑΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

IΣOTHTA ΣTO MΠANIΣTHPI
Φέτος δεν θα έχουμε μόνο τα γυ-

ναικεία καλλιστεία για την ανάδει-
ξη της ΣΤΑΡ ΚΥΠΡΟΣ και όλων των
άλλων ΣΤΑΡ της κυπριακής υπαί-
θρου, αλλά το πρωτοπόρο ΣΙΓΜΑ
διοργανώνει και τα αντρικά καλλι-
στεία. Άντρες και γυναίκες δηλαδή
-σχεδόν τίτσιροι τζιαι τιτσίρες- θα
συναγωνίζονται στα μεγέθη των βυ-
ζιών, των κώλων και των ποντικιών.
Φυσικά, υπάρχει και το πνευματικό
σκέλος εκτός από το καλλιτεχνικό,
αλλά ας μην αναφερθούμε σε αυ-
τό. Μπορεί να θεωρηθεί από κά-
ποιους ότι είμαστε υπερβολικά άδι-
κοι και ολίγον ρατσιστές. 

Η ΚΥΠΡΟΣΤΑΡ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, μας έχει ήδη προ-
ειδοποιήσει, με αυστηρό βλέμμα μά-
λιστα, πως τα καλλιστεία και η
ομορφιά είναι γυναικεία υπόθεση,
έτσι για να μην αππωθεί το ΣΙΓΜΑ
και νομίσει πως θα κτυπήσει την
τηλεθέαση του ΜΕΓΚΑ. Εμείς, φυ-
σικά, πιστεύουμε πως η ομορφιά
δεν είναι κατ’ ανάγκη γυναικεία
υπόθεση, μιας και οι γκέι είναι αυ-
τοί που καθορίζουν τι είναι όμορ-
φο και τι όχι. Δεν θα πούμε περισ-
σότερα μήπως και θεωρηθούμε ΚΑΙ

ομοφοβικοί. Δεν ξέρουμε ποιοι θα
είναι οι κριτές των ανδρικών καλ-
λιστείων, οπότε προτείνουμε –αν
μας ακούει κανείς στο ΣΙΓΜΑ- να
είναι λεσβίες ή αμφισεξουαλικοί οι
κριτές, για να έχει παραπάνω χά-
ζι. 

Νοσταλγώ τα παλιά καλλιστεία,
στα οποία όποιος ήθελε να κάμει
μπανιστήρι επήαιννε τζιει πάνω που
εν η Carlsberg τζι έπινε τζιαι την
μπυρούα του τζιόλας. Τότε πήγαι-
ναν και οι φεμινίστριες –όλες κα-
κάσχημες- και μοίραζαν φυλλάδια
διαμαρτυρίας κατά της γυναικείας
εκμετάλλευσης. Τώρα δεν υπάρχει
λόγος να κάνουν διαμαρτυρίες μιας
και υπάρχει απόλυτη ΙΣΟΤΗΤΑ στο
μπανιστήρι. Νοσταλγώ, ακόμα, και
το ΜΙΣΣ ΚΟΣΜΟΣ όπου υπήρχαν
και λόγοι εθνικιστικοί στα κριτήρια
ημών των τηλεθεατών και όχι μόνο
η αναλογία βυζιών-κώλου. 

Πάντως πέρσι, έτσι για το αρχείο
σας, εμένα μου άρεσε η κοπέλα που
βγήκε η καημένη τζιαι υποστήριξε
το AIDS! Είχε, για να είμαστε και
δίκαιοι, τα πιο ωραία βυζιά. Πολ-
λά καλλίττερα που τα (φώτο) βυ-
ζιά της Αριστοτέλους.


