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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Για να τελειώσει 

το έργο του.

Ρε Μένιο, 
αφού ο Τσίπρας εκατά-

στρεψεν την Ελλάδα, γιατί
τον εξαναψηφίσαν;

Το είδαμε κι αυτό! Ο Νίκος Αναστα-
σιάδης να μπαίνει μέσα στο Ντάουνιγκ
Στριτ σαν να έχει μεγαλώσει εκεί, λες
και η κατοικία του εκάστοτε πρωθυ-
πουργού της Αγγλίας είναι το πατρικό
του. Μπήκε μέσα με τέτοια άνεση που
δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο Κάμε-
ρον και ποιος ο Αναστασιάδης. Το πλέ-
ον αξιοσημείωτο στην επίσκεψη του
Προέδρου μας στην Αγγλία δεν είναι
αυτό, αλλά η προσφώνηση του κ. Κά-
μερον, ο οποίος το μόνο που δεν έκανε
ήταν ένα θεσπέσιο τσιμπούκι (greek
blow job) στον κ. Αναστασιάδη. Τον
έκανε φοινιτζιά, όπως λέμε στο νησί,
και ο Αναστασιάδης, σαν παρθενίτσα,

άκουε προσεχτικά και μίσιη μου σεμνά
λες να μην γνωρίζουμε τι πουτάνες εί-
ναι και οι δυο. 

Φυσικά, η πιο ωραία ατάκα του Κά-
μερον ήταν αυτή με την οποία αναφέρ-
θηκε  στη βοήθεια που θα του προσφέ-
ρει η Αγγλία ως «η πιο παλιά και κα-
λή φίλη της Κύπρου». Τα άκουσε αυτά
ο Αναστασιάδης και ούτε που αντέ-
δρασε έστω με ένα υφάκι απορίας, ένα
μορφασμό ή ένα ανοιγοκλείσιμο των
ματιών. Άκουσε για την παλιά και κα-
λή φίλη Αγγλία και δεν αντέδρασε
ΚΑΘΟΛΟΥ σαν να είναι αυτή η πραγ-
ματικότητα και όχι ότι έχει 150 χρόνια
που μας γαμούν αβέρτα. 

Ακόμη κι αυτό δεν είναι τίποτα μπρο-
στά σε ό,τι ειπώθηκε από τον κυβερνη-
τικό εκπρόσωπο, κ. Χριστοδουλίδη. Δή-
λωσε ο Χριστοδουλίδης –μάλιστα με
έναν εμφαντικό τρόπο- πως οι παλαιοί
και καλοί μας φίλοι είναι έτοιμοι να
αποχωρήσουν από εγγυητές μας όταν
με το καλό έρθει η λύση. Προφανώς πο-
λύ ευτυχής ο Χριστοδουλίδης έσκασε
την είδηση ως μεγάλη νίκη της κυπρια-
κής διπλωματίας και, αντί να τους πουν
να ασσιχτιριστούν από τις βάσεις, έκα-
ναν χαρούες επειδή οι Άγγλοι μάς δου-
λεύουν ψιλό γαζί. Δεν σκέφτηκε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος και όλοι η συ-
νοπαρτζιά της κυπριακής αποστολής

ότι οι Εγγλέζοι είπαν όσα είπαν διότι,
πρώτο, με τη λύση της ΔΔΟ καταργεί-
ται η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι
και δική τους επιδίωξη εδώ και δεκα-
ετίες και, δεύτερο, αφού το νησί θα εί-
ναι πια αγγλοτουρκικό προτεκτοράτο
τι τις χρειάζεται τις εγγυήσεις; 

Σκατένοι Κυπραίοι, εδώσαν τη ζωή
τους τα παιδιά των Ελλήνων για να λευ-
τερωθεί η Κύπρος και να φύγουν οι
Εγγλέζοι κι εσείς τους ξαναφέρνετε από
την πίσω πόρτα. Δυστυχώς, οι Εγγλέ-
ζοι δεν έφυγαν ποτέ από την Κύπρο.
Είναι βαθιά ριζωμένοι μέσα στα μυαλά
μας. Σκατάες, τουτέστιν shitfaces! Yes,
Blackjohnny, yes, Servant of Christ.

Η ΑΓΓΛΙΔΑ ΑΛΕΠΟΥ

Μας έχουν φλομώσει στις ελληνοτουρ-
κικές εκδηλώσεις αγάπης και συνεργα-
σίας. Η πιο πρόσφατη εκδήλωση αυτού
του είδους ήταν η συναυλία Φαραντού-
ρη – Λιβανελί, κάπου στη νεκρή ζώνη

της κατεχόμενης Λευκωσίας. Παρόντες
στη συναυλία ήταν, όχι μόνο ο Ακκιντζί,
αλλά και ο άλλος φιλόμουσος Τουρκο-
κύπριος πολιτικός, ο γνωστός σε όλους
μας Ταλάατ, το αποκλειστικό αστέρι

του ΑΚΕΛ. Φυσικά, στη συναυλία ήταν
παρόν και το ΑΚΕΛ διά της παρουσίας
όχι μόνο του Άντρου Κυπριανού, αλλά
και πολλών άλλων κατώτερων στελε-
χών. 

Σε αυτό το σημείωμα δεν θα μας απα-
σχολήσει η ποιότητα της συναυλίας, ού-
τε το ιδεολογικό της στίγμα, αλλά κάτι
άλλο πολύ πιο ανθρώπινο. Προσέξαμε
ότι από την εκδήλωση έλειπε ο Δημή-
τρης Χριστόφιας, ο οποίος συνήθως δεν
χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Παρούσα ήταν,
παρόλ’ αυτά, η σύζυγός του και μάλιστα
κάθισε –όπως φαίνεται στη φωτογρα-
φία- δίπλα από τον Ταλάατ. Τι να συμ-
βαίνει άραγε; Μήπως ο πρώην Πρόε-
δρος είναι άρρωστος ή μήπως η Έρση
τα έχει με τον Ταλάατ και δεν το γνω-
ρίζει καν ο Χριστόφιας; Ή μήπως το
γνωρίζει ο Χριστόφιας και απλά είπε
«χαλάλιν του χτιτζιάρη»; Ελπίζουμε να
μην είναι κάτι σοβαρό και ο Πρόεδρος να
ήταν απλά κρυωμένος. Ειλικρινά δεν θα
αντέχαμε το άλλο σενάριο που θέλει την
Έρση να βγαίνει έξω μόνη της. Φαντα-

στήκατε να είχαμε ακόμα ένα γάμο στην
οικογένεια Χριστόφια; Αυτή τη φορά της
Έρσης με τον Ταλάατ! Φανταστήκατε
τα φακελλούθκια που θα πέσουν και
από τις δυο πλευρές των συρματοπλεγ-
μάτων; 

ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

Ρε φιλούιν, 
θέκκιου, 

έν θα μείνει
πάνω μου!
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Δεν έχουμε διότι πολλοί δικηγόροι θα
καταλήξουν στις φυλακές.
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Παλαιολόγος
και 
Έλλη Πίτσιου

φέρουν ένα γραμμόφωνο και δίσκους με
κυπριακά δημοτικά τραγούδια. Δεν ήθε-
λαν τίποτε άλλο. Όσο απλοί ήταν εκείνοι
τόσο απλή ήταν και η επιθυμία τους. Δυ-
στυχώς όμως οι Άγγλοι δεν ικανοποίησαν
την τελευταία τους επιθυμία για τη γα-
λοπούλα. Αυτοί όμως δε φάνηκαν να
ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα. Ίσως να φαντά-
στηκαν οι Άγγλοι τότε πως αν τους έφερ-
ναν τη γαλοπούλα θα έκαναν παρόμοιο
γλέντι με το γλέντι που έκαναν τρώγο-
ντας το κοτόπουλο που τους έψησε η
αδελφή μου η Μαρία. Γλέντι για κείνους
ήταν εκείνη τη στιγμή λίγο καλό φαγη-
τό, τραγούδι και χορός κι ας βρίσκονταν
μέσα στα σίδερα της φυλακής. Εκείνες
τις στιγμές δεν ένιωθαν σαν φυλακι-
σμένοι αλλά σαν ελεύθερα πουλιά. Ανά-
μεσα στα τραγούδια που ζήτησαν να
τους φέρουν μαζί με το γραμμόφωνο και
που ήθελαν πολύ ακούσουν ήταν ένα
λαϊκό τραγούδι, το «Μπουζουκάκι» που
θυμάμαι ακόμα λίγα λόγια του, γιατί εί-
χαν σημασία.
Φέρτε το μπουζουκάκι μου
τ' ασημοκεντημένο,
ένα τραγούδι να σας πω
απόψε που πεθαίνω.
Στο άκουσμα του τραγουδιού οι τρεις

μελλοθάνατοι άρχισαν να χορεύουν με
όλη τους την ψυχή. Φαίνονταν να ένιω-
θαν την κάθε λέξη του τραγουδιού για-
τί είχε σχέση με το θάνατο που τους πε-
ρίμενε σε λίγες ώρες.

Τα πρόσωπα τους έλαμπαν από χαρά
και το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χεί-
λη τους. Ενώ χόρευαν πείραζαν ο ένας
τον άλλο με διάφορες κουβέντες.

-Άντε και θα σε παντρέψω εγώ, έλεγε
ο Αντρέας στο Στέλιο Μαυρομμάτη.

-Εγώ θα μπω κουμπάρος, έλεγε ο Κου-
τσόφτας και γελούσαν, αφού γνώριζαν
ότι σε λίγο τελειώνει η ζωή τους.

- Εγώ κοπέλια σε λίγο παντρεύκουμαι
με το χάρο και αφού θέλετε, ελάτε να
μπείτε κουμπάροι, απάντησε ο Μαυ-
ρομμάτης.

Εγώ τους άκουγα και τους χαιρόμουν
για το θάρρος και τη δύναμη που είχαν.
Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις νέ-
ους ανθρώπους να χορεύουν, να τρα-
γουδούν και να κάνουν χορατάδες τη
στιγμή που γνώριζαν ότι η ζωή τους θα
σταματούσε σε λίγες ώρες. Τους κοι-
τούσα με θαυμασμό, με χαρά αλλά και
με πόνο. Δεν ήξερα τι ακριβώς ένιωθα.

Σε κάποια στιγμή ενώ αυτοί χόρευαν
άρχισαν και τα μικρά παιδιά του Ανδρέα
να χορεύουν. Ο Άρης χτυπούσε  το πόδι
του χάμω και έλεγε «Όπα», ο αδελφός
μου ενθουσιάστηκε και φώναξε στο γιο
του:

- Μπράβο λεβέντη μου, έτσι σε θέλω.
Να πεθάνει ο χάρος.   

Ο πατέρας μου τότε επέμβηκε και εί-
πε δυνατά:

-Του αντρειωμένου ο θάνατος, θάνα-
τος δεν λογιέται.

- Γεια σου γέρο, λεβεντόγερο, φώνα-
ξαν και οι τρεις μελλοθάνατοι μαζί.

Μετά ενθουσιάστηκε και η μάνα μου
και είπε δυνατά ένα τσιαττιστό το οποίο
της ήρθε εκείνη την ώρα:

Ήθελα κι εγώ να ήμουν νιά (νέα) να
πάω να πολεμίσω και την αιώνιον ζωή να
την κληρονομήσω.

Μετά Μετά απ' αυτό χειροκροτήσαμε
όλοι. Εγώ ήμουν πολύ συγκινημένη εκεί-
νη τη στιγμή. Τότε ο αδελφός μου, μου
είπε με φωνή δυνατή γεμάτη θάρρος:

-Άννα σε βλέπω λυπημένη. Δεν πρέπει
να λυπάσαι σήμερα. Θέλω να νιώθεις
χαρά όπως κι εμείς.

-Δεν είμαι λυπημένη, του είπα και χα-
μογέλασα, όχι προσποιητά, αλλά γιατί
έτσι μου ήρθε.

Εκείνη την ώρα που τους έβλεπα τόσο
χαρούμενους, μόνο να χαμογελάσω μπο-
ρούσα, ήταν εκείνη η ώρα για κλάματα.
Αν έκλαιγα θα στενοχωρούσα τον αδελ-
φό μου και τους άλλους που εκείνη τη
στιγμή ένιωθαν μια απερίγραπτη χαρά,
ενώ με το χαμόγελο τους έκανα να νιώ-
σουν ακόμη πιο χαρούμενοι!

-Σε δίνουμε δώρο στην πατρίδα
Ανδρέα μας. Σε δίνουμε "κανίσιην", του
είπα και χάρηκε με τα λόγια μου.

- Μπράβο, ρε αρφούα, μου είπε ο
Ανδρέας, έτσι λεβέντισσα σε θέλω.

Σε κάποια στιγμή η μάνα του Κου-
τσόφτα άρχισε τα κλάματα. Τότε ο Κου-
τσόφτας της λέει με δυνατή φωνή γε-
μάτη θάρρος:

- Μάνα, δε θέλω, ούτε να κλαις ούτε να
λυπάσαι. Θέλω να χαίρεσαι μαζί μας.
Ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα. Δεν έκανα
έγκλημα. Ο,τι έκανα το έκανα για την
πατρίδα.

Το τραγούδι και ο χορός συνεχίστη-
καν. Ο Ανδρέας που είχε ιδιαίτερη αγά-
πη στα κυπριακά τραγούδια άρχισε με
το τραγούδι «Τέσσερα τζιαι τέσσερα».
Συνέχισαν μετά με άλλα τραγούδια κυ-
πριακά και άλλα τραγούδια που μιλού-
σαν για λευτεριά. Το τραγούδι «ξύπνα
καημένε μου ράγια» ήταν το αγαπημένο
του τραγούδι και το τραγουδούσε συνέ-
χεια. Ένα άλλο τραγούδι, δεν θυμάμαι
ακριβώς τα λόγια του, θυμάμαι όμως ότι
έλεγε περίπου τα εξής: «Εγώ θα φύγω
να νιώσουν οι άλλοι λευτεριά, η μάνα,
τ' αδέλφια, οι φίλοι ' τα παιδιά μας».

Επίσης ο ίδιος έλεγε δικά του τσιαττι-
στά που μιλούσαν επίσης για λευτεριά.

Ο χορός τους όμως δε σταμάτησε, συ-
νεχίστηκε. Έβαλαν στο γραμμόφωνο διά-
φορους κυπριακούς χορούς, καρτζιηλα-
μάδες, ζεϊμπέκικο, συρτούς και χόρευ-
αν συνέχεια μέσα στο κελί τους και εμείς
στο διάδρομο. Τώρα όμως δε χόρευαν
μόνοι τους. Μέσα σε εκείνες τις στιγμές
της συγκίνησης και του ενθουσιασμού
μπήκε στο χορό και ο αδελφός του Κου-
τσόφτα, ο μακαρίτης ο Κώστας.

-Θα χορέψω κι εγώ για τη λεβεντιά
σας και για τη λευτεριά, είπε.

Οι τρεις μελλοθάνατοι χάρηκαν ιδιαί-
τερα και χειροκρότησαν την είσοδο του
Κώστα στο χορό.

-  Όλοι μαζί, φώναξαν τότε με μια φω-
νή και σαν ηλεκτρικό ρεύμα πέρασε από
μέσα μας και τότε μπήκαμε όλοι στο χο-
ρό. Ο πατέρας μου ξεδίπλωσε το μα-
ντήλι του και το άπλωσε για να το δώ-
σει στον αδελφό μου που βρισκόταν πί-
σω από τα κάγκελλα του κελιού του. Ο

Ανδρέας δεν μπορούσε να πιάσει το μα-
ντήλι και πρόταξε το χέρι του σαν να
ήθελε να το πιάσει. Ο πατέρας μου άρ-
χισε να χορεύει ένα συρτό. Όλοι μας αρ-
χίσαμε να χειροκροτούμε.

- Γεια σου λεβεντόγερο, φώναζαν οι
τρεις μελλοθάνατοι. Μετά πιαστήκαμε
όλοι οι συγγενείς που είμαστε στο διά-
δρομο και χορέψαμε καλαματιανό.

- «Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βου-
νά, ραχούλες», τραγουδούσαμε όλοι μα-
ζί.

Εκείνες οι ώρες δεν ήταν ώρες για κλά-
ματα. Κι αν έκλαιγε κανείς έκλαιγε μό-
νο από συγκίνηση και χαρά.

«Στη στεριά δε ζει το ψάρι, ούτε αφρός
στην αμμουδιά, και οι Κύπριοι δε ζούνε
δίχως την ελευθεριά», συνεχίζαμε και οι
μελλοθάνατοι έλεγαν αυτά τα λόγια φω-
νάζοντας πιο δυνατά σαν να ήθελαν να
τους ακούσει όλος ο κόσμος.

Και συνεχίζαμε τραγουδώντας ακόμη
πιο δυνατά:

- « Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια
γλυκεία ζωή». Τρέχαν τότε τα μάτια
όλων μας, από συγκίνηση όμως, όχι από
λύπη γιατί δεν ταίριαζε λύπηση σε κεί-
να τα παλικάρια.

Ο πατέρας μου, θυμάμαι, εκείνη ιη
στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. Χό-
ρευε και τραγουδούσε κι εκείνος με όλη
τη δύναμη της ψυχής του.

Σε κείνες τις στιγμές που το γλέντι
φούντωσε ο γέρος τόσο ενθουσιάστηκε
που άρχισε να απαγγέλει δυνατά ένα
ποίημα που θυμάμαι ότι έλεγε:
Τι τιμή στο παλικάρι 
όταν πρώτο στη φωτιά σκοτωθεί 
για την πατρίδα 
με τη σπάθα στη δεξιά.
Τότε ο πατέρας μου ξανάρχισε πάλι

το χορό τραγουδώντας το «Ξύπνα καη-
μένε μου ραγιά» και τελειώνοντας σή-
κωσε το χέρι του ψηλά και φώναξε δυ-
νατά: 

-Ζήτω η Ένωση.
Ο θόρυβος και η φασαρία από το χο-

ρό και το τραγούδι ανησύχησε τους
Άγγλους δεσμοφύλακες που μας διέτα-
ξαν να σταματήσουμε, αλλιώς θα μας
έδιωχναν. Ο Κουτσόφτας τότε φώναξε:

-Τι άλλο μπορείτε να μας κάνετε από
το να μας κρεμάσετε;

- Ούτε τις τελευταίες μας στιγμές δε
σέβεστε; Φώναξε ο Μαυρομμάτης.

-Γιατί δεν χορεύετε μαζί μας, τους φώ-
ναξε ο Παναγίδης. Ετσι δεν κάνουν οι
άγριοι όταν ετοιμάζονται να φάνε το θύ-
μα τους;

Ο πατέρας μου θύμωσε και λίγο έλει-
ψε να κτυπηθεί με τους Άγγλους βαριά-
νους.

Η μητέρα του Κουτσόφτα άρχισε να
διαμαρτύρεται λέγοντας τους:

- Έτο, σε λίγο θα πιείτε το γαίμα το
παιδιών μας, δεν μπορείτε ούτε για λί-
γο να τους αφήσετε να ευχαριστηθούν
τις τελευταίες τους στιγμές;

Μετά την αναστάτωση αυτή οι Άγγλοι
δέχτηκαν να συνεχίσουμε την επίσκεψη
μας αλλά όλα έγιναν πιο σκοτεινά.  Εί-
χαμε αναστατωθεί από τη συμπεριφο-
ρά τους.     

Χόρευαν και τραγουδούσαν λίγο πριν την εκτέλεσή τους
Περιγραφή Άννας Σάββα Παναγίδη
όπως ειναι δημοσιευμένη στο βιβλιο
«Πεθαίνωντας για την Ελευθερία» των
εκδόσεων ΧΡ. ΑΝΤΡΕΟΥ.

«Την τελευταία φορά που  τους είδα
ήταν λίγες μόνο ώρες πριν την εκτέλεση
τους. Πήγαμε στα κελιά των μελλοθάνα-
των για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.
Πήγαμε όλοι οικογενειακώς, οι γονείς μας,
τ' αδέλφια μας, η Γιαννούλα με τα τρία
παιδιά της και η μάνα του Κουτσόφτα
με τα παιδιά της. Τους βρήκαμε και τους
τρεις - ο τρίτος ήταν ο Μαυρομμάτης -
πολύ χαρούμενους. Αν και φαίνεται κά-
πως παράξενο εντούτοις ήταν η πραγ-
ματικότητα. Ενώ ανέμεναν σε λίγες ώρες
το θάνατο με απαγχονισμό, τους βρήκα-
με να χορεύουν και να τραγουδούν. Εκεί-
νη τη στιγμή που μπήκαμε στο χώρο που
βρίσκονταν τα κελιά τους, τους βρήκαμε
να τραγουδούν το «ξύπνα καημένε μου
ραγιά». Και όταν τελείωσαν αυτό το τρα-
γούδι συνέχισαν με άλλα πατριωτικά τρα-
γούδια. Νόμιζε κανένας ότι πήγαμε οε
γάμο για γλέντι και όχι στα κελιά των
μελλοθάνατων και σε ανθρώπους που σε
λίγη ώρα θα εκτελούνταν. Ήταν πολύ
διασκεδαστικοί, κι όμως σε λίγες ώρες
θα οδηγούνταν στο θάνατο!

Απ' ό,τι μας είπαν, σαν τελευταία τους
επιθυμία ζήτησαν να τους φέρουν να φά-
νε κι οι τρεις μια γαλοπούλα και να τους
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ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΝ 

Είδα τον κατάλογο συγκλίσεων και
διαφωνιών στις διαπραγματεύσεις
Αναστασιάδη-Ακκιντζί και πραγ-
ματικά ανάσανα. Μην στεναχωριέ-
στε. Δεν υπάρχει λύση έτσι όπως
δείχνουν οι συγκλίσεις και οι δια-
φωνίες. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι πά-
λι θα μας σώσουν. Στα σημεία στα
οποία εμείς δείχνουμε τον κώλο μας
κάνοντας σημαντικές υποχωρήσεις,
οι αδελφοί Τούρκοι- όχι οι Σελ-
τζούκοι, αυτοί δεν έχουν μιλήσει
ακόμα- αλλά τα τσιβίτζια οι δικοί
μας καλοί Τουρκοκύπριοι δεν δέχο-
νται και απαιτούν να κατεβάσουμε
και το βρακί εντελώς και να σκύ-
ψουμε κιόλας.  

Πάντως με αυτά που αποδεχόμα-
στε εμείς και
με αυτά που
δεν αποδέ-
χονται οι
Τ/Κ ακόμη
κι αν υποθέ-
σουμε ότι θα
βρούμε μια
μέση λύση το
πακέτο ΔΕΝ
περνά ούτε
με σφαίρες
από τον ελ-
ληνικό λαό της Κύπρου. Ακόμη και
με νέα οικονομική εξαθλίωση θα δυ-
σκολευτούν να το περάσουν από δη-
μοψήφισμα. Γι’ αυτό πρέπει να εί-
μαστε προσεκτικοί μήπως και μας
την κάτσουν τη λύση με άλλους τρό-
πους.

Θέλω, επίσης, να κάνω και μια άλ-
λη παρατήρηση λίγο πιο προσωπική.
Νομίζω πως ο Μαυρογιάννης, ο Χρι-
στοδουλίδης και ο Βίκτωρας είναι
μεγάλα λέσια. Παριστάνουν τους
συνετούς πατριώτες που φυλάνε
Θερμοπύλες. Ισχυρίζονται σε ιδιω-
τικές τοποθετήσεις πως αντιστέκο-
νται στα τερτίπια των Τούρκων
ώστε αν αύριο όντως οι δύο πλευρές
-που να φαν τα πλευρά τους να
φαν- δεν συμφωνήσουν, να φανεί ότι
αυτοί επέμεναν στα δικαιώματα των
Ελλήνων. Είναι γνωστό ότι ο Ανα-
στασιάδης δεν είναι μαλάκας –προ-
δότης είναι- ξέρει ποιους διορίζει
και γιατί τους διορίζει. Χαμένα το-
μάρια, δεν μας ξεγελάτε. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στον Ιερό Ναό της του ΘΕΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ είδαμε και αυτό το πρωί
της Κυριακής. Ενώ ψάλλουν οι ψάλ-
τες, ο καμεραμάν να ζουμάρει πάνω
σε μια γκόμενα, όπως ακριβώς κά-
νουν και στους ποδοσφαιρικούς
αγώνες. Φυσικά, δεν είπαν την κλι-
σέ πλέον φράση «και να και μια
δεύτερη παρουσία», αλλά αυτό δεν
αλλάζει την ουσία της καρφωμένης
κάμερας στην κοπέλα «δροσερή πα-
ρουσία». 

Υπήρχε, φυσικά, μια μικρή διαφο-
ρά ανάμεσα στα γήπεδα και την εκ-
κλησία. Στα γήπεδα αυτές οι εικό-
νες είναι των δύο δευτερολέπτων,
στην εκκλησία του MEGA το μπα-
νιστήρι διήρκεσε πάνω από 5 δευ-
τερόλεπτα. Εύγε Αρχιεπίσκοπε, συ-
νεχίζεις να μας εκπλήττεις με αυτό
τον σταθμό. Πρώτα αφήνεις να σε
βρίζουν από τις σατιρικές εκπομπές
και μετά αυτό με τα νέα ήθη της τη-
λεοπτικής εκκλησίας το MEGA πρω-
τοστατεί στην αποδόμηση της εκ-
κλησίας μας. Εύγε ξανά!

Οφείλουμε φυσικά να δώσουμε
συγχαρητήρια στο MEGA και στο
ΡΙΚ που ακόμη να καταργήσουν τη
μετάδοση της Θείας Λειτουργίας τις
Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ
Τελικά, η Ελλάδα είναι ένα απέραντο
φρενοκομείο. Τα αποτελέσματα των
εκλογών στην Ελλάδα απέδειξαν για
άλλη μια φορά πως η χώρα δεν αποτε-
λεί πλέον μια συντεταγμένη πολιτεία,
αλλά ένα χάος όπου τίποτα, μα τίπο-
τα, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο εκτός
αν είναι γελοίο. Το τραγικό συνυπάρχει
με το κωμικό μέσα στο χάος και δυ-
στυχώς δεν πρόκειται για μια παρά-
σταση, αλλά για την ίδια τη ζωή και
την ύπαρξη ενός ολόκληρου έθνους. Ένα
ολόκληρο έθνος που ψήφισε σαν να μην
έχει πια καθόλου άμυνες, καθόλου κόκ-
κινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές έχει,
αλλά αυτές είναι άλλου είδους. Είναι η
αριστερή νοοτροπία, πρακτική και θε-
ωρία σχεδόν όλου του πολιτικού χώρου
-πλην φυσικά της Χρυσής Αυγής- που
είναι, χάρη της Αριστεράς το μόνο μη
αριστερό συμπαγές κόμμα. 

Η μεγάλη νίκη του Τσίπρα, αλλά και
όλων των μνημονιακών δυνάμεων, απο-
δεικνύει πως η Αριστερά στην Ελλάδα
κάθε άλλο παρά βρίσκεται στη δύση
της. Ούτε η μνημονιακή δεξιά έχει πε-
θάνει, διότι αριστερίζει ακριβώς όπως η
Αριστερά. Ολόκληρη η Ελλάδα αριστε-
ρίζει, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ,
Λαϊκή Ενότητα, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΠΑΣΟΚ
και ΟΛΑ τα κομματίδια που δεν μπή-
καν στη Βουλή μέχρι το μεταμοντέρνο
ΠΟΤΑΜΙ, τη Ν.Δ., τους γραφικούς και
την κουτσή Μαρία. 

Τι είναι, όμως, αυτό που τους ενώνει
όλους για να μπορούν όλοι μαζί να αρι-
στερίζουν και να οδηγούν τη χώρα σε
σίγουρη καταστροφή; Μα είναι απλό.
Η αντεθνική τους τοποθέτηση και το
όραμά τους για μια ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ που
δεν θα είναι ακριβώς Ελλάδα, αλλά
Ελαδέξ, ένα προτεκτοράτο με κάποια
προνόμια ίσως για δίκαιη κατανάλωση
προϊόντων και θεαμάτων, όπου η Ελλά-
δα που ξέραμε, η Ελλάδα της
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ θα παύει να υφίσταται
ως ΟΡΘΟΔΟΞΗ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

Η Αριστερά είναι γάγγραινα. Ας μην
έχουμε άλλες αυταπάτες. Η Αριστερά
σύσσωμη πάσχει από πολλές ασθένειες.
Η Αριστερά δεν μπορεί ΠΟΤΕ να δει
τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.
Ούτε μπορεί να έχει λύσεις που να προ-
στατεύουν τον ελληνικό λαό. Η Αρι-
στερά ως ιδεολογία, μα και ως πρα-
κτική πια, είναι μια ευρωπαϊκή ιδεολο-
γία που εκ της φύσεώς της αντιστρα-
τεύεται τον Ελληνισμό. Όλο αυτό το
προοδευτιλίκι που φάγαμε στη μάπα
και κατά τις εκλογές μα και πριν στο-
χεύει ακριβώς στην αποδόμηση της ελ-
ληνικότητας της χώρας και του λαού. 

Ακούγοντας τους εκπροσώπους της
Αριστεράς -και εννοώ και την Αριστε-
ρά της Δεξιάς- είναι σαν να βρισκόμα-
στε στο 1930, κάπου ανάμεσα Βέλγιο
και Λουξεμβούργο. Η όλη οικονομίστι-
κη αντίληψή τους πηγάζει από το γε-
γονός ότι έχουν απεμπολήσει την εθνι-
κή τους ταυτότητα. Είναι απίστευτο,
όμως είναι αληθινό. Διεξήχθη μια εκλο-
γική εκστρατεία χωρίς να ειπωθεί τί-
ποτα για την επιθετικότητα της Τουρ-
κίας, για τις καθημερινές προκλήσεις
της, για την Κύπρο –ναι, που είναι ελ-
ληνική- για τα βόρεια σύνορά μας, για
τα Σκόπια που μας πιάνουν τον κώλο,
για την Αλβανία που θέλει όλη την Τσα-
μουριά, για τον κίνδυνο της υπογεννη-
τικότητας, για τη μάστιγα του μετανα-
στευτικού, για την ανύπαρκτη ελληνι-
κή παιδεία, για την εκστρατεία υπέρ
της παγκοσμιοποίησης και της πολυ-
πολιτισμικότητας, που ουσιαστικά ανα-
παράγουν τον αφελληνισμό της Ελλά-

δας. Λέξη δεν ειπώθηκε κι αν κάτι
ακούστηκε ήταν για την οικονομική πτυ-
χή τους ανάμεσα σε ασάφειες και ασυ-
νάρτητες γενικότητες. 

Το πρόβλημα της Ελλάδας ΔΕΝ είναι
τα μνημόνια, η Τρόικα και οι δανειστές
μας. Ούτε η διαφθορά και η ανικανό-
τητα των πολιτικών, αλλά η άρνηση μας
εδώ και πολλές δεκαετίες να δούμε τον
εαυτό μας, να αγαπήσουμε αυτό που
είμαστε και, με γνώμονα το εθνικό συμ-
φέρον, να παλέψουμε για την απελευ-
θέρωσή μας από τον αυτοκρατορισμό,
την αποικιοκρατία και το κεφάλαιο με
ανθρώπινο ή όχι πρόσωπο. Οι απόπει-
ρες ερμηνείας της καθήλωσής μας και
της εξαθλίωσης με οικονομίστικες ανα-
λύσεις είτε του μνημονίου, είτε του τρα-
πεζικού συστήματος είναι εκ του πο-
νηρού, είναι για να εξακολουθούν να
υπάρχουν μνημόνια, να εξακολουθούμε
να είμαστε αποικία και προτεκτοράτο. 

Μα είναι δυνατόν να είναι όλη η Αρι-
στερά έτσι; Ναι, είναι και υπάρχουν και
χειρότερα. Τότε τι γίνεται με όλους αυ-
τούς τους αριστερούς που συμμερίζο-
νται τις απόψεις μας για τα εθνικά προ-
βλήματα, ομάδες και κινήματα που υπε-
ρασπίζονται την εθνική μας ταυτότητα,
αλλά επιμένουν να είναι αριστεροί προ-
βάλλοντας την ιδέα πως μπορεί να
υπάρχει μια άλλη αριστερά, μια
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ Αριστερά όπως είναι κά-
ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ,
του ΚΚΕ και των λοιπών αριστερών
δυνάμεων;

Δυστυχώς ΔΕΝ υπάρχει πατριωτική
Αριστερά, ούτε μπορεί να υπάρξει.
Υπάρχουν πατριώτες σε όλα τα κόμ-
ματα, υπάρχουν άνθρωποι με ιδιαίτε-
ρες ευαισθησίες σε αυτά τα εθνικά ζη-
τήματα αλλά ως εκεί. Η αριστεροσύνη
τους δεν συμβαδίζει με την ιδέα ενός
ελληνικού λόγου για την απελευθέρωση
του ΕΘΝΟΥΣ. Η αριστεροσύνη είναι
εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός άλλου ορά-
ματος για την κοινωνία μας που θα πη-
γάζει από τις ανάγκες και τις ιδιαιτε-
ρότητες αυτού του λαού και όχι ενός
λαού Ευρο-ελήνων. Ελληνισμός και Αρι-
στερά είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες.
Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και
σκοτώσουμε τον αριστερό που κρύβου-
με μέσα μας, τόσο το καλύτερο για
όλους μας. Είναι τραγικό που ακόμη
και τα πιο σπουδαία μυαλά του τόπου
μας επιμένουν να διαχωρίζουν τον λαό
σε Αριστερά και Δεξιά, γνωρίζοντας μά-
λιστα πως αυτό δεν βοηθά κανένα πα-

ρά μόνο τους άθλιους εκπροσώπους αυ-
τής της Αριστεράς και αυτής της Δε-
ξιάς. 

Είναι τραγικό που ακόμη να αντιλη-
φθούμε πως αν δεν αλλάξουμε τρόπο
σκέψης κι αν δεν προσφέρουμε στον
λαό ένα όραμα ελληνικό,θα είναι ακό-
μη πιο τραγικό το τέλος μας. Ακόμη
και αν ο λαός  εξεγερθεί και  τα κάνει
όλα λίμπα δεν σημαίνει πως θα είναι
για το καλό της χώρας και του ίδιου
του λαού. Αυτή η αντιπαράθεση της κα-
λής Αριστεράς με την κακή Δεξιά βοη-
θά μόνο τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που, ως γνω-
στόν, είναι ουσιαστικά δημιούργημα της
αντεθνικής Αριστεράς . Αν η Αριστερά-
Δεξιά δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο της
προδοσίας το οποίο εναλλάσσεται στην
εξουσία κι αν αυτή η αριστερά-δεξιά
είχε στοιχειωδώς κάποιες εθνικές θέ-
σεις, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ θα ήταν κομμα-
τίδιο του 0.5% και όχι το τρίτο κόμμα
της χώρας. Αν η αριστερά ήταν όντως
πατριωτική δεν θα υπήρχε καν ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ. Η Αριστερά-Δεξιά είναι και τυ-
χερές. Αν η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ήταν ολίγον
πιο έξυπνη και άφηνε πίσω όλο αυτό
το φασιστικό και ναζιστικό look και αν
ήταν πιο προσεκτικοί στη φρασεολογία
τους κι αν δεν είχαν αυτό το φοβιτσιά-
ρικο στιλάκι, σήμερα θα έπαιρναν 30%,
διότι δεν είναι δυνατόν δεν μπορεί όλοι
οι έλληνες να είναι κάφροι και προδό-
τες. Μπορεί να έχουμε αφελληνιστεί,
αλλά ένα 40% των Ελλήνων παραμέ-
νουν και Έλληνες και πατριώτες.  

Η Ελλάδα τελειώνει. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά που βρισκόμαστε σε απελπι-
στική κατάσταση. Είμαστε όμως Έλλη-
νες και πρέπει να αισιοδοξούμε. Άλλω-
στε γι’ αυτό και έχουμε τόσο ψηλά την
Ανάσταση του Κυρίου. Ως Έλληνες θα
βρούμε τον δρόμο μας. Ας ελπίσουμε
ότι ώς τότε θα έχει απομείνει κάποια
Ελλάδα για να την φτιάξουμε όπως
εμείς θέλουμε. 

Πρέπει να το πω κι αυτό... αν πρέπει
να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για να σώσουμε τον τόπο μας,
ας το κάνουμε! Μικρό το κακό. Το εί-
πε αυτό το 2004 στον αγώνα κατά του
σχεδίου Ανάν ο πρέσβης Θέμος Στοφο-
ρόπουλος. Όλοι τότε έμειναν με το στό-
μα ανοικτό. Όμως είχε δίκαιο. Η Ε.Ε.
έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να περάσει
το σχέδιο Ανάν. Στη συνέχεια έδειξε
την αλληλεγγύη της όταν κατέστρεψε
την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Εγώ φεύγω...
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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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ΑΝΤΕΝΝΑ 
ΚΑΙ UTAH 

Είδα τις πλημμύρες στη Γιούτα των
Η.Π.Α. και αυτό που μου έκανε περισ-
σότερη εντύπωση δεν ήταν οι χείμαρ-
ροι που παρέσυραν σπίτια και αυτοκί-
νητα, αλλά οι γυναίκες που έτρεξαν να
σώσουν συμπολίτες τους από τα ορμη-
τικά νερά. Φορούσαν κάτι φούστες και
κάτι μπλούζες σαν αυτές που φορά το
νέο αστέρι του ΑΝΤΕΝΑ, η Αιμιλία Κε-
νεβέζου. Συνειδητοποίησα ότι αυτές οι
γυναίκες ανήκουν στις χριστιανικές ομά-
δες των Μορμόνων ή άλλων τέτοιων
ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ που ακμά-
ζουν σε κάποιες πολιτείες. 

Κατευθείαν αντιλήφθηκα και τη σύν-
δεση του λεγόμενου ντρες κόουντ. Ο σε-
μνότυφος Λουκής Παπαφιλίππου έδω-
σε εντολή στην Κενεβέζου να ντύνεται
σεμνά με ρούχα που θα παραπέμπουν
στις μανάδες μας, διότι τις ειδήσεις του-
λάχιστον του ΑΝΤΕΝΑ τις βλέπουν οι
χριστιανοί Μορμώνοι της Κύπρου και
δεν πρέπει να προκαλούμε κανένα. Τα
άλλα προγράμματα του ΑΝΤΕΝΑ δεν
υπάγονται στις χριστιανικές παραδό-
σεις, αλλά στο τιτσιρκόν που φέρνει τη-
λεθέαση. Μεγάλη Λουκή, με ένα λίθο
δυο τρυγόνια ή μάλλον με ένα τρυγόνι
δύο ηλίθιοι. Ένας εμείς, οι τηλεθεατές,
και δεύτερος ο Αρχιεπίσκοπος. 

ΓΙΑΧΟΥΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ο Αναστασιάδης στην επίσκεψή του
στο Σικάγο της Αμερικής θα είναι
ομιλητής στην Αμερικανο-εβραϊκή
Επιτροπή ως –απ’ ό,τι καταλαβαί-
νουμε- εκπρόσωπος του Ισραήλ
στην Κύπρο. Δίπλα του θα είναι ο
Εβραίος στην ψυχή, κ. Χριστοδου-
λίδης. 

ΤΗΕ ANASTASIADES
ΜΟΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες του
ΟΝΑΓΡΟΥ και εξακριβωμένες από
τον «Φ», ο Αναστασιάδης και η
συμμορία του στο Σικάγο όπου πα-
ρευρίσκονται ζήτησαν να καταθέ-
σουν στεφάνι στον τά-
φο του Αλ Καπό-
νε. Δυστυχώς,
όπως είπε ο κ.
Χριστοδουλί-
δης, η οικογέ-
νεια του αείμνη-
στου Αλφρέδο
δεν δέχτηκε επειδή
γίνονται διεργασίες ανα-
καίνισης του περιβάλλοντος χώρου.
Αυτό, φυσικά, είναι ψέμα. Εκπρό-
σωπος της οικογένειας του μακαρί-
τη δήλωση στον ΟΝΑΓΡΟ «Ο παπ-
πούς μου μπορεί να ήταν πολλά
πράγματα, αλλά προδότης δεν ήταν.
Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να δε-
χτούμε την κυπριακή μαφία να κα-
ταθέσει στεφάνι». 

Ευτυχώς, δηλαδή, που κάποιοι
στην Αμερική έχουν αρχές. 

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ 

Πω ρε, σύστημα υγείας που έχουμε!
Σκίζουμε και από νοσοκομεία και
από κλινικές και από ΕΣΥ και από
μωρά σκισμένα στα δυο σε καλά-
θους νοσοκομείων και φυσικά από
τομογράφους MRI. Τόσους πολλούς
έχουμε που 12000 άτομα περιμέ-
νουν στη σειρά πότε θα κάνουν το
MRI τους για να εξακριβωθεί ο καρ-
κίνος, ώστε οι γιατροί να αναλά-
βουν με τις χημειοθεραπείες τους
να τους τελειώσουν έναν-έναν. 

Τώρα πόσο δύσκολο είναι, αφού
οι αριθμοί ευημερούν, όπως λέει ο
Γεωργιάδης, να αγοράσουμε άλλο
ένα τομογράφο; Αν ο Χριστόφιας,
αντί με τα τσεκκούθκια που έδωσε
στους συνταξιούχους αγόραζε άλ-
λο ένα τομογράφο ή αν με τα ριά-
λια που εφκάλαν έξω πριν το κού-
ρεμα οι συγγενείς του Αναστασιά-
δη -και μετά επέστρεψαν ένα μέ-
ρος τους πίσω- αγόραζαν έναν το-
μογράφο δεν θα ήμαστε στα σημε-
ρινά τραγικά χάλια. Μόνο που η
υγεία δεν χαμογελά, ούτε καν κλαί-
ει. Είναι νεκρή, σκατάες.  

ΜΙΚΡΑ ΣΧΟΛΙΑ
Να, λοιπόν, μια νέα οργάνωση με νέ-
ους, υψηλούς στόχους. Ονομάζεται
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ και ήδη έδειξε ακριβώς
το αντίθετο απ’ αυτό που οραματίζε-
ται στις διακηρύξεις της. Είδαμε τις τη-
λεοπτικές της διαφημίσεις που κάθε άλ-
λο από ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ έδειχναν. Εί-
δαμε και τις πρώτες της ανακοινώσεις
που πάλι διακατέχονται από ένα κομ-
ματικό πατριωτισμό. Κάποιος δημο-
σιογράφος τούς έκανε κριτική –καλή ή
κακή δεν έχει σημασία- και αυτοί βγή-
καν κατευθείαν να μας σερβίρουν ακρι-
βώς τα ίδια που κάνουν όλα τα κομ-

ματικά όργανα. Είπαν, δηλαδή, πως για
να ασχολείται με αυτό τον τρόπο ο δη-
μοσιογράφος σημαίνει πως η εξουσία
ενοχλήθηκε από την ίδρυση της ΠΝΟΗΣ
ΛΑΟΥ. Εμείς ευχόμαστε η ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ
να μην είναι μία από τα ίδια. Αυτά που
διακηρύττουν δεν σημαίνουν απολύτως
τίποτα. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Θα
παλέψουν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο
για να μην περάσει η ΔΔΟ και για να εί-
μαστε πολίτες μιας δημοκρατικής Κύ-
πρου ή θα παλέψουν για το «μη κόμ-
μα» κόμμα τους; Ευχόμαστε να ισχύει
το πρώτο κι έτσι θα τους ευχηθούμε
καλή πορεία, αλλιώς θα μας βρουν απέ-

ναντί τους. Είδαμε πολλές κινήσεις από
καλοπροαίρετους ανθρώπους να κατα-
λήγουν σε φιάσκο. Δεν φτάνουν οι κα-
λές προθέσεις, ούτε τα νομοθετικά ...
για να μπορεί μια οργάνωση φερέφω-
νο της υπαρκτής εξουσίας ή μιας νέας,
εκκολαπτόμενης εξουσίας. 

ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ

Αν οι πατάτες αντιναχτές τρώγο-
νταν, οι φακκάτε τους του ΜEGA
δεν μασιούνται με τίποτα. Ας αφή-
σουμε το ηθικό σκέλος της αναπα-
ραγωγής μιας σειράς από το ένα κα-
νάλι στο άλλο. Εδώ άντρες και γυ-
ναίκες χωρίζουν για να παντρευτούν
τους νέους εραστές τους, εμείς θα
κολλήσουμε στο αν ήταν σωστή η με-
ταγραφή κάποιων συντελεστών από
το ένα κανάλι στο άλλο; Η ουσία εί-
ναι ότι οι νέες «πατάτες» σερβίρο-
νται κρύες, ανάλατες και λαδωμέ-
νες. Η συγγραφι-
κή ομάδα των
FAKATETOUS
αδυνατεί να κα-
ταλάβει πως δεν
μπορεί να κρα-
τήσει μια ολό-
κληρη σειρά με
μόνο 3-4 καλούς
χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς .
Χρειάζεται και η
ανανέωση αλλά
και ΣΕΝΑΡΙΟ.
Δυστυχώς για
τους FAKATE-
TOUS οι σενα-
ριογράφοι, πέ-
ραν του ότι είναι
ερασιτέχνες της
κακιάς ώρας, εί-
ναι και ανίκανοι
να αναπτύξουν
τα σκετσάκια
τους χωρίς να
καταφεύγουν σε
κυπριωτικούς κυπριακούς λαϊκισμούς
του κώλου. 

Όμως ούτε εδώ έγκειται η αδυνα-
μία των σεναριογράφων. Ο τίτλος της
σειράς είναι ενδεικτικός. Φακκάτε-
τους και μάλιστα με λατινικούς χα-
ρακτήρες. Τι θέλουν δηλαδή; Να τους
βλέπουν και να τους θαυμάζουν και
οι αδελφές των βρετανικών βάσεων;
Το εκνευριστικό είναι ότι οι συντε-
λεστές δεν έχουν κατανοήσει ότι η
σάτιρα, που θέλει αρετήν και τόλ-

μην, όχι για να κριτικάρεις τα κα-
κώς έχοντα  και να γαργαλίζεις τον
φασισμό του λαού, αλλά για να κρι-
τικάρεις τις κυρίαρχες ιδεολογικές
τάσεις της κοινωνίας. Οι σεναριο-
γράφοι μας δεν μπορούν να δουν
ποιες είναι οι κυρίαρχες ιδεολογικές
τάσεις της σημερινής εξουσίας, κυ-
ρίως διότι αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των κυρίαρχων ιδεολογικών
τάσεων. 

Σήμερα, για παράδειγμα, η κυ-
ρίαρχη ιδεολογία μέσα στη νεολαία

δεν είναι ο
εθνικισμός, αλ-
λά η παγκο-
σμιοποίηση και
η ελληνοτουρ-
κική της εκδο-
χή στην Κύ-
προ. Οι σενα-
ρ ι ο γ ρ ά φ ο ι ,
όμως, πώς θα
σατιρίσουν τη
νεολαία, αφού
οι ίδιοι είναι
μέρος ενός συ-
στήματος που
θέλει τους νέ-
ους, αντί να εί-
ναι φυσιολογι-
κοί και να πα-
λεύουν ενάντια
στην κατοχή
τους, θέλει γκέι
να υποστηρί-
ζουν τη λύση
που θέλει η ση-

μερινή ελίτ, η σημερινή κυρίαρχη
εξουσία στον τόπο, η ΔΗΣΑΚΕΛΙΚΗ
ΛΑΙΛΑΠΑ. Το να κοροϊδεύεις τον
Χριστόφια ή τον Φούλη ή τον Γεωρ-
γιάδη δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη σά-
τιρα. Απλώς γαργαλάει τα συναι-
σθήματα ενός λαού που αποδέχεται
ως σάτιρα ή κωμωδία το ασπρό-
μαυρο χωρίς καμιά απόχρωση χιού-
μορ, χωρίς να σκεφτεί καν τα δρώ-
μενα της σειράς.

Β΄ μέρος την άλλην εβδομάδα

Η τυραννία της σάτιρας 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΡΙΑΛΙΤΙ

Ζερώσαμε! Στα αντρικά καλλιστεία του ΣΙΓΜΑ θα λά-
βουν μέρος και δυο Τουρκοκύπριοι. Δεν μας ενδιαφέρει
που πιθανόν να σαλιαρίζουν πάνω τους οι Κυπραίες και

οι γκέι, αλλά το γεγονός ότι αυτή
είναι μόνο η αρχή. Δεν είμαστε μα-
κριά από το τηλεοπτικό τοπίο στο
οποίο σε κάθε σειρά θα παίζουν
2-3 τουρκοκυπριακοί χαρακτήρες,
όπως τώρα που υπάρχουν σε όλες
τις σειρές 2-3 ελλαδίτες ηθοποιοί.
Εννοείται ότι σιγά-σιγά θα υπάρ-

χουν και σειρές που θα γυρίζονται στα κατεχόμενα με θέ-
ματα που θα αφορούν και τις δύο κοινότητες. Θα υπάρ-
χουν και άλλα ριάλιτι με τουρκοκυπριακές συμμετοχές.
Η κοινή γλώσσα, φυσικά, θα είναι αυτά τα «ελληνικά»
που μιλούν οι Τουρκοκύπριοι και οι Ακελικοί, αυτά τα
ελληνικά που προωθούν όλοι όσοι οραματίζονται τη νέα
γλωσσική μεταρρύθμιση της ΔΔΟ.

WELCOME ΡΕΦΙΟΥΤΖΙΕΣ

Οι ειδήσεις αναφέρονται σε 500
πρόσφυγες που θα φιλοξενήσει η
Κύπρος. Ελπίζω να είναι όλοι
μουσουλμάνοι, όχι από τη Συρία,
αλλά από το Αφγανιστάν για να
μάθουμε και για τον πολιτισμό
τους μιας και τη Συρία την ξέ-
ρουμε πολύ καλά από τις επι-
σκέψεις μας στη Λατάκια για να
ψωνίσουμε υφάσματα και άλλα
είδη σπιτιού. 

Θα ήταν καλά φυσικά ένα 7%
να είναι μέλη της ΙSIS ή της Αλ
Κάιντα, έτσι για να αισθανθούμε
κι εμείς την απειλή που νοιώθουν
οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για
να γίνουμε κι εμείς πιο Ευρώπη

και να δείξουμε σε όλους ότι δεν
είμαστε τρίτης κατηγορίας Ευ-
ρωπαίοι. 

Νομίζω πως θα πρωτοπορή-
σουμε αν προσφέραμε στους πρό-
σφυγες μόλις πατήσουν το πόδι
τους κι ένα επίδομα φιλίας και
αγάπης. Τα επιδόματα αυτά θα
τα προσφέρουν πρώτοι όλοι οι
προοδευτικοί Κύπριοι που αγα-
πούν τους καημένους τους πρό-
σφυγες, όλοι οι Ακελικοί και άλ-
λοι αριστεροί που αγαλιάζονται
με την πολυπολιτισμικότητα και
τον διεθνισμό και, φυσικά, όλοι οι
νεοαριστεροί του ΔΗΣΥ, οι οποί-
οι αγαπούν και τους πρόσφυγες,

αλλά κι εκείνους που τους βομ-
βαρδίζουν και τους καταντούν
πρόσφυγες. 

Καλά να περάσετε και, για να
μην είμαστε και σεξιστές, νομίζω
ότι θα ήταν καλά αν οι επίσημοι
που αγαπάνε τους πρόσφυγες να
δώσουν και τις συζύγους και τις
κόρες τους για να μπορούν οι
μουσουλμάνοι να έχουν και εξω-
συζυγικό σεξ μιας και στην πα-
ράδοσή τους δικαιούνται πάνω
από μία γυναίκες. Επίσης, και
γιατί όχι, ας βοηθήσουν λιγάκι και
οι γκέι. Πού είναι η γκέι περηφά-
νια τους τώρα που τους χρειάζε-
ται το κράτος; 
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KYPIAKH 4 TOY OKTΩBPH 
ΣTO BIBΛIOΠΩΛEION ΓIAΛOYΣA 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΑΚΙ

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  

M E  Δ ΩP E A N  Π O T O  

K A I  T Σ I M Π H M ATA  

από τις 9 το πρωί μέχρι 

τις 2.30 το μεσημέρι 

ΟΥΖΕΡΙ - ΚΑΦΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΛΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ - ΤΡΙΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΑΒΒΑΤΟ
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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. 

Σ Y Z H T H Σ H  –  Δ I A Λ E Ξ H  Θέμα 1ης διάλεξης

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Μπορεί κάποιος να

είναι Έλληνας χωρίς

να είναι Ορθόδοξος;

Tρεις εισηγητές

τα ονόματα των οποίων

θα ανακοινωθούν

την άλλην εβδομάδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ο βουλευτής των Οικολόγων, κ. Περ-
δίκης, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για
τους σκύλους αναφέρθηκε στους πιο
αυστηρούς νόμου για τη διαβίωση των
σκύλων στα διαμερίσματα χωρίς όμως,
όπως είπε, «να καταπιέζονται τα δι-
καιώματα των σκύλων». 

Μα, επέλλανες, κ. Περδίκη; Από πότε
και από πού ως πού έχουν δικαιώματα
τα ζώα; Αν έχουν δικαιώματα οι σκύλοι,
γιατί να μην έχουν δικαιώματα και οι
ποντικοί και οι γάτοι κ.ο.κ.; Οι ιδιο-
κτήτες σκύλων, ως μέλη της κοινωνίας,
έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι
σκύλοι είναι πρόβλημα και χαρά των
ιδιοκτητών. Ας μην φτάνουμε στα άκρα,

επειδή η λέξη
δ ικα ιώματα
α κ ο ύ γ ε τ α ι
ωραία στ’ αυ-
τιά των ανθρώ-
πων. Ας μην
γινόμαστε γε-
λοίοι, ισοπεδώ-
νοντας τα πά-
ντα. Αν ένας
ι δ ι ο κ τ ή τ η ς

σκύλου είναι γάδαρος ο ίδιος και δεν
συμπεριφέρεται σωστά στα ζώα του εί-
ναι πολύ πιθανόν να είναι γάδαρος και
σε όλες τις υπόλοιπες εκφάνσεις της
ζωής του. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν κα-
νένα δικαίωμα να κακοποιούν τα κτη-
νά τους ή την οικογένειά τους. Ούτε
έχουν το δικαίωμα να ταλαιπωρούν άλ-
λους ανθρώπους μέσα από τις κακές
συνθήκες διαβίωσης που προσφέρουν
στους σκύλους τους. Αυτό, όμως, δεν
σημαίνει ότι οι σκύλοι έχουν δικαιώ-
ματα. Έλεος, ρε Περδίκη. 

Πάντως, οι δικοί μου σκύλοι δεν θέ-
λουν να έχουν κανένα δικαίωμα, ούτε
θέλουν να ταλαιπωρούν άλλους αν-
θρώπους. Έχουν μάθει να πειθαρχούν
και να μην γαβγίζουν άσκοπα. Γαβγί-
ζουν μόνο όταν δουν ηγετικά στελέχη
του ΔΗΣΑΚΕΛ ή κάτι γάααρους
ΔΗΚΟϊκούς, που δεν μαζεύουν τα σκα-
τά των σκύλων τους άμαν τα κτηνά κά-
μουν τα μπροστά στα σπίτια των γει-
τόνων τους. Ελπίζω τώρα να μάθουν οι
σκύλοι μου να γαβγίζουν μόλις δουν και
τον Περδίκη, εκτός αν αναιρέσει τη βλα-
κεία που είπε. 

STELIOS PHILANTHROPIC
FOUNDATION

Ο γνωστός Κύπριος ΣΕΡ, ιππότης της
βασίλισσας, δηλαδή αυτής της σκρόφας
που έστειλε τα παιδιά μας στην αγχό-
νη, κ. Στέλιος Χατζιωάννου έχει δρα-
στηριοποιηθεί και στην Κύπρο. Εδώ θε-
ώρησε ότι Τούρκοι και Έλληνες μπο-
ρούν να ζήσουν μαζί και θέσπισε τα κα-
φέ των Ελληνοτούρκων στη Λευκωσία

και σύντομα και στη Λεμεσό. Όπως, δη-
λαδή, τις υπεραγορές που αρχίζουν από
μια πόλη και σύντομα επεκτείνονται σε
όλες τις πόλεις και μετά χρωστούν στο
κράτος και την πολιτεία ένα κάρο χρή-
ματα και δεν τα πληρώνουν κιόλας. 

Δεν υποστηρίζουμε ότι ο Στέλιος χρω-
στά λεφτά. Αντιθέτως, ο άνθρωπος
επενδύει χρήματα. Μάλιστα θα δώσει
και βραβεία Δικοινοτικής Συνεργασίας
(STELIOS BICOMMUNAL AWARDS).
Μάλιστα, όπως μας πληροφορεί ένας
θαυμαστής του, ο Τ.Π. του onlycy.com,
οι αιτήσεις για τα βραβεία ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία των διοργανωτών.
Έτρεξαν, δηλαδή, οι Κυπραίοι τζιαι τα
τζιβίτζια, οι Τουρκοκύπριοι, να επωφε-
ληθούν της προσφοράς του κ. Στέλιου
και να υποβάλουν την αίτησή τους για
κάποιο από τα βραβεία. Τώρα, τι ρόλο
παίζει ο κ. Stelios, αλλά και ο τζόκεϋ
του, ο Τ.Π., κανένας δεν γνωρίζει. Πά-
ντως, αν το άρθρο του Τ.Π. στο
onlycy.com δεν είναι πληρωμένη δια-
φήμιση, δεν ξέρω τίποτα από φιλαν-
θρωπίες. 

ΣΧΟΛΙΑ  l ΣΧΟΛΙΑ l ΣΧΟΛΙΑ l ΣΧΟΛΙΑ

Αυτή η Αμερικανίδα επίσημη ήρ-
θε στην Κύπρο και κατασυγκινήθη-
κε η καημένη με τους Κύπριους.
Έκανε δηλώσεις βαθύτατης συγκί-
νησης για το γεγονός ότι η λύση που
ετοιμάζεται θα είναι λύση κυπρια-
κή, από τους Κυπρίους για τους Κυ-
πρίους. Ήταν τρισευτυχισμένη που
επιτέλους οι κυπριακοί κυπριωτι-
κοί κυπριλλήδες συνομιλούν και
διαπραγματεύονται κυπριακά για
μια Κύπρο για τους Κυπρίους. Τέ-
τοια αγαλλίαση από ξένη επίσημο,
και μάλιστα Αμερικανίδα, δεν έχου-
με ξαναδεί. Γι’ αυτό και τρέμω. Γι’
αυτό και τα κακκά μου έγιναν μαπ-
πούες σαν της αίγιας, γι’ αυτό και
το στομάχι μου έχει δεθεί κόμπους-
κόμπους. 

ΜΑΝΑ ΜΟΥ 
Η ΝΟΥΛΑΝΤ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι  



Nέος κυπριακός 

ονειροκρίτης

KYKΛOΦOPEI 28 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Τα όνειρά σου μην τα λες 
γιατί μια μέρα κρύα 
μπορεί και οι φροϋδιστές 
να βγουν στην εξουσία…

Διονύσης Σαββόπουλος

Αν παραφράσουμε ολίγον τον μέγι-
στο Σαββόπουλο και στη θέση των
«φροϋδιστών» βάλουμε τη λέξη «επα-
ναπροσεγγιστές», τότε ο στίχος αυ-
τός ταιριάζει απολύτως σε εμάς, σαν
να γράφτηκε με την Κύπρο στον νου.
Τα όνειρα, όμως, τα λέμε, τα συζητά-
με, προσπαθούμε να τα ερμηνεύσου-
με, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν
όντως αποτελούν κάποιο μήνυμα ή αν
είναι απλώς μια διαταραχή του ύπνου
μας, όπου το υποσυνείδητό μας παί-
ζει παιχνίδια για να περάσει η ώρα.

Ο άνθρωπος, από αρχαιοτάτων χρό-
νων, προσπαθεί να ερμηνεύσει τα
όνειρά του. Πολλοί λαοί έχουν δώσει
από απλοϊκές μέχρι περίπλοκες ερ-
μηνείες για τα όνειρά τους. Έχουν
γραφτεί σε ολόκληρο το κόσμο άπει-
ρα βιβλία για τα όνειρα. Η συσσω-
ρευμένη αυτή εμπειρία, μαζί με τις

πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευ-
νες στον τομέα της ψυχολογίας, της
ιατρικής και των επιστημών του υπο-
συνείδητου, δικαιολογεί και τη δική
μας απόπειρα να εκδώσουμε αυτόν
τον ΝΕΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗ,
ώστε ο λαός μας να μην πιαστεί στον
ύπνο συνεχίζοντας να βλέπει τα ίδια
και τα ίδια όνειρα και μάλιστα χω-
ρίς να μπορεί να τα ερμηνεύσει. 

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα
πολλών δεκαετιών έρευνας και μελέ-
της της κυπριακής κοινωνίας και σκέ-
ψης. Μελετήσαμε τα όνειρα χιλιάδων
Κυπρίων όλων των ηλικιών και όλων
των τάξεων, όπως και όλων των πο-
λιτικών πεποιθήσεων. Θα εκπλαγεί-
τε, αλλά ένας φτωχός ΑΚΕΛικός βλέ-
πει αλλά όνειρα από έναν φτωχό Συ-
ναγερμικό, ενώ ένας πάμπλουτος
ΑΚΕΛικός δεν βλέπει κατ’ ανάγκην
τα ίδια όνειρα μ’ έναν πάμπλουτο
ΔΗΚΟϊκό. 

Σε πρόσφατο συνέδριο ΟΝΕΙΡΟ -
ΚΡΙΤΩΝ στη Νέα Υόρκη μερικοί επι-
στήμονες αρνήθηκαν να υιοθετήσουν
τις έρευνές μας, διότι ήταν κατά την

άποψή τους ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΕΣ. Δεν δέ-
χτηκαν, δηλαδή, τα συμπεράσματά μας
πως υπάρχει καθαρά κυπριακό όνειρο,
το οποίο μάλιστα καθορίζεται με βά-
ση τις εξελίξεις στο ίδιο το κυπριακό
πρόβλημα. Ούτε δέχτηκαν πως οι κλι-
ματικές, οικονομικές και πολιτιστικές
συνθήκες του νησιού μπορούν να κα-
θορίσουν και τα όνειρά μας. Φυσικά,
όταν η Dr Jolly De Michelis από τον
Καναδά, η οποία μελετά τα όνειρα των
Εσκιμώων εδώ και 45 χρόνια, ανέφε-
ρε πως οι Εσκιμώοι ουδέποτε είδαν
όνειρο ότι τους γαμούν οι Τούρκοι μέ-
σα στον λάλλαρον της Αφρικής, εφκά-
λαν φάουσαν. Όταν δε τους ανέφερε
ότι τα περισσότερα όνειρα των Εσκι-
μώων καθορίζονται από το χιόνι και
τα ψάρια, τότε πολλοί κατανόησαν ότι
όντως οι συνθήκες μιας χώρας παίζουν
τεράστιο ρόλο. Το κερασάκι στην τούρ-
τα το έβαλε ο μεγάλος ερμηνευτής των
ονείρων της Ινδίας, προφεσόρος Πα-
τέλ Αζαούρι, ο οποίος ανέφερε ότι τα
όνειρα των Ινδών όχι μόνο ποικίλουν
αναλόγως της περιοχής, αλλά έχουν
και τη μυρωδιά του κάρυ που, ως γνω-

στόν, καταναλώνεται σε ολόκληρη την
επικράτεια. Έδωσε μάλιστα και το πα-
ράδειγμα όπου σε έρευνα που πραγ-
ματοποίησε αποδείχθηκε ότι στο 87%
των ονείρων οι Ινδοί βλέπουν να πρω-
ταγωνιστούν φίδια, ενώ, όπως ανέφε-
ρε, στις έρευνες που έκανε στα Ιμα-
λάϊα ούτε ένα φίδι δεν συμμετείχε στα
όνειρα των ορεσίβιων Ινδών.

Να, λοιπόν, γιατί ήταν αναγκαία η
εκπόνηση αυτού του επιστημονικού
συγγράμματος. Τώρα, από την θαλ-
πωρή του σπιτιού σας, μπορείτε να
ερμηνεύετε τα όνειρά σας χωρίς να
πληρώνετε τα μαλλοτζιέφαλά σας σε
ψυχίατρους και άλλους τσαρλατάνους
που κάνουν ότι τα ξέρουν όλα. 

Η σοφία του λαού μας μαζί με την
επιστημοσύνη των συνεργατών μας
και στην Κύπρο μα και πιο ψηλά εγ-
γυώνται ότι όλα τα όνειρά σας πια
θα ερμηνεύονται με τον σωστό τρό-
πο. Μην έχετε αυταπάτες. Τα όνειρά
μας είμαστε εμείς. Όχι BIZ-EMEIS,
αλλά σκέτο ΕΜΕΙΣ. 

Δρ Β.Φ.  

8 26.9.2015



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη μου, 

άκουσα πως ο Τσίπρας 
εν να διά τροφήν και στέ-
γην δωρεάν στους σιύλ-
λους της Αθήνας. Εν

αλήθκεια; 

Ρα πελλή, 
οι Τούρτζιοι 

εν έχουν ακόμα
εισβάλει στην

Αθήνα. 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Κ Α Ι  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο

Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε  Σ Τ Ο  9 9 5 4 1 2 2 1

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. 

Απόσπασμα από την κριτική του Σάββα Ιακωβίδη στην εφ. Η Σημε-
ρινή, Κυριακή 30 Αυγούστου 2015:

...Ο ίδιος γράφει στο τελευταίο βιβλίο του: «Περιπλανώμενος δυστυχισμένος» (Εκδό-
σεις Κουκκίδα, Αθήνα): «Το βιβλίο δεν γράφτηκε για να πω τον πόνο μου - είναι πο-
λύ μεγάλος - ούτε για να βγάλω τα σώψυχά μου. Το έγραψα για να πω με τον τρό-
πο μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του τό-
που μας, που με έσωσαν και σώζουν εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Χωρίς αυτούς
δεν ξέρω τι θα ήμουν τώρα κι εγώ αλλά και όλοι οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που
γνώρισα στις πολλές περιπλανήσεις μου». 

Επαναστάτης, ίσως και αναρχικός 

Ένας πλάνητας, λοιπόν, από τη Γιαλούσα, με τους «αγροίκους Γιαλουσίτες», μέχρι
το Margate, το Λονδίνο, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία. Και μόνο το ξύλο που
έφαγε από παιδικής ηλικίας μέχρι τις γειτονιές του Margate και του Λονδίνου, θα έπρε-
πε να τον κάνουν δυστυχισμένο. Και μόνο οι απογοητεύσεις και τα διάφορα γεγο-
νότα στη ζωή του σε όλην αυτήν την πορεία των 50 χρόνων θα έπρεπε να τον είχαν
απελπίσει. Μάλλον τον έκαναν περισσότερο σοφό και προσγειωμένο. Αλλά αταλά-
ντευτο στις θέσεις και στις απόψεις του. Εξάλλου, έχει βαθιές ρίζες και ακριβές και
ανεπανάληπτες αναμνήσεις από τη Γιαλούσα και προπάντων από τον παππού, τον
πατέρα και τη μάνα του. Χώρια οι συνομήλικοι συμμαθητές και φίλοι του, με τους
οποίους έκανε τις ζαβολιές και είχε μοναδικές αναμνήσεις. Ακόμα και ο σκύλος του,
ο Σπόττης, «ο σκύλλος των σκύλλων», σημάδεψε τον Βάσο Ν. Πτωχόπουλο σε αυ-
τήν την προσωπική ανάβαση στη ζωή και συχνά στην κατάβαση στην προσωπική
τραγωδία. Ο Βάσος καταγράφει τις παιδικές και άλλες αναμνήσεις και γεγονότα
από τη ζωή του με τη συνοδεία τραγουδιών που έγραψαν μεγάλοι στιχουργοί, με-
λοποίησαν γίγαντες της ελληνικής μουσικής και τραγούδησαν γνωστοί δεξιοτέχνες του
πενταγράμμου. Είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της Καρπασίας και ειδικά της Γιαλού-
σας, με ενατενίσεις προς τη Μικρασία και προς τη Μητέρα Ελλάδα. Ο Βάσος μεγά-
λωσε με το όραμα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και αυτό τον σημαδεύει
έκτοτε, όπως και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου μας. Δεν είναι τυχαίο που για
πολλά χρόνια εξέδιδε την «Ένωσιν» «τζι ας γενεί το γαίμαν μας αυλάτζιν». Η «Ένω-
σις» δεν ήταν εφημερίδα με τη συντηρητική έννοια του ορισμού, αλλά ένας λίβελος,
με τη γαλλική έννοια της έντονης, οξύτατης μέχρι ανατρεπτικής ή και υβριστικής έκ-
φρασης γνώμης για πρόσωπα και καταστάσεις. Γι’ αυτό και συνάντησε όλων των λο-
γιών αντιδράσεις και διώξεις. 


