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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Για να κάμουν
τον γάδαρον, οι
γάροι, διάσημον!

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣTHN NEA YOPKH

Ρε Μένιο, 
γιατί αφόρισαν τον

Πιτσιλλίδη;

Μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στη Νέα Υόρκη όταν στην
επίσημη φωτογραφία των αρχηγών κρατών στον Λευ-
κό Οίκο –δείτε φωτογραφία πιο πάνω– ο Μπαράκ
Ομπάμα έπιασε τον κώλον της Άντρης κι εκείνη το
απόλαυσε, όπως φαίνεται καθαρά και στη φωτογρα-
φία. Το σκάνδαλο ξεκίνησε όταν το πήρε χαμπάρι η
σύζυγος τού Αμερικανού Προέδρου και άρχισε να κά-
νει σκηνές. Ευτυχώς, την κατάσταση έσωσε ο δικός
μας ο Πρόεδρος, ο οποίος με μια γερή δόση χιούμορ
είπε στον Μπαράκ «κράτα την, αν τη θέλεις. Έχω άλ-

λες στην Κύπρο». Η Μισιέλ δεν γέλασε καθόλου και
απαντώντας στον Αναστασιάδη τον ενημέρωσε ότι
έχουν αρκετές καθαρίστριες στον Λευκό Οίκο και δεν
χρειάζονται άλλες. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές
πληροφορίες του ΟΝΑΓΡΟΥ (τεύχος 19), ο Ομπάμα
θύμωσε πολύ με την αγένεια της συζύγου του και της
έδωσε ένα χαστούκι, λέγοντας «Sorry, Antry». Ευτυ-
χώς, επενέβη ο Αναστασιάδης λέγοντάς τους πως ού-
τε αυτός, ούτε η σύζυγός του ένιωσαν προσβεβλημέ-
νοι μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που αρχηγοί

κρατών πιάνουν τον κώλο και των δύο και πάλι δεν
υπάρχει πρόβλημα. Ευτυχώς για την Κύπρο μας
αντάλλαξαν φιλιά και η παρεξήγηση τέλειωσε εκεί.
Η έκπληξη ήταν όταν ο Ομπάμα έδωσε δυο φιλιά στην
Άντρη, λέγοντάς της «one is for my friend Akkintzi”.
Γέλασαν και οι τέσσερις και μετά αναχώρησαν για
το υπνοδωμάτιό τους. Πληροφορίες που δημοσίευσε ο
Φιλελεύθερος ότι τάχατες έκαναν παρτούζα δεν ισχύ-
ουν. Άλλο η παρτούζα και άλλο το τριγωνάκι. 

ΣTH NEA ΘHTEIA H ΛYΣH ΓΑΔΑΡΟΣ
ΤΟΥ MHNOΣ

Ευχαριστώ που
με εκλέξατε ξανά Πρόεδρο.

Εν θα μείνει πάνω μου. 
Σε δεκαέξι μήνες θα σας 

το λύσω το Κυπριακό, εκτός
φυσικά αν οι Τούρκοι είναι

ακόμα αδιάλλακτοι.
Δκιάολε μαύρε! 

Είσιεν τα τζιαι με 
την Βίσση μας ο γάαρος!
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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

ΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΑΦΟΡΙΖΑΤΕ;

Τον Άιντε, επόφκαλέν με. Όλους όσους εναντιώνονται της ΔΔΟ. Μα τζιαι την Ελένη Θεοχάρους;

Τζιείνην πρώτην, εν αντρέπεται να πάει
κόντρα στον Νίκαρό μας.

Aν και δεν είναι ορθόδοξος και ίσως να
μην πιάννει στους αιρετικούς, εγώ θα

αφόριζα τον Kαρογιάν. Αφόριστον τζιαι πιάννει λαλώ σου!

Ρα Ειρήνη, είσαι για έναν αφορισμό; Αφορισμένος νάν’ ο κώλος σου! Πε μου τζι άλλα τέτοια. Αρέσκει μου!

Την κόρην μου την σσιύλλα επήεν 
τζιαι φκαλε φωτοκραφία τζιαι έδειξεν

ελληνοκύπριο βυζίν του.
Ρε Βίκτωρα, έβρε γλήορα το βυζίν της

κόρης του Ακκιντζί. Έχω σου φάιλ έτοιμο, μάστρε!

EΣY ΠOION 
ΘA AΦOPIZEΣ;

Eμείς στο AKEΛ εν που το 1926
που αφορίζουμεν τζιαι εξαφανίζου-
μεν, ελπίζω να μεν μας πάρουν τζι-
αι τούντην πρωτιά. O τελευταίος

που αφόρισα ήταν ο Kατσουρίδης.

Τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο. 
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

TO ΓAIMAN MAΣ...
Παραμένω αθεράπευτα ΕΝΩΤΙΚΟΣ, όχι
μόνο διότι η ΕΝΩΣΙΣ είναι η μόνη φυ-
σιολογική και δίκαιη λύση του προβλή-
ματός μας, αλλά κι επειδή μπορεί να
είναι και η μόνη λύση που θα εξασφα-
λίζει την ύπαρξή μας ως Ελλήνων και
Ορθοδόξων σε αυτή την ταλαίπωρη πε-
ριοχή του κόσμου. Με οποιαδήποτε άλ-
λη λύση η Κύπρος πρέπει να κάνει οδυ-
νηρές υποχωρήσεις, τέτοιες που δεν θα
την αναγνωρίζουμε πια. Ποια Κύπρο
θα έχουμε αύριο αν υιοθετήσουμε τη
ΔΔΟ και με ποια ταυτότητα θα αντιμε-
τωπίσουμε τις ορδές της Παγκοσμιο-
ποίησης, του Αττίλα, των Γιαχούτηδων
και των Ισλαμιστών της περιοχής; Πώς
θα μπορέσει ένας λαός χωρίς
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, χωρίς ΕΘΝΟΤΗΤΑ να
αντιμετωπίσει τα φανατικά τσακάλια
της οργισμένης Μέσης Ανατολής; Πόσο
καιρό θα αντέξει το πείραμα της ΔΔΟ,
της Νέας Τάξης πραγμάτων; Ούτε καν
όσο η Ζυρίχη...

Η ΕΝΩΣΙΣ, όσο ουτοπική κι αν ακού-
γεται στ’ αυτιά των ρεαλιστών Νεοκυ-
πρίων, είναι η μόνη εφικτή λύση, είναι
η μόνη λύση για την οποία θα υπάρ-
ξουν Κύπριοι που θα χύσουν το αίμα
τους και όχι μόνο τα ακριβά ιμάτιά
τους. Είναι η μόνη εν δυνάμει λύση που
ακόμη και το άκουσμά της τρομοκρατεί
ΟΛΟΥΣ τους εχθρούς μας και μπορεί
να κινητοποιήσει ΟΛΟ το ΕΘΝΟΣ των
Ελλήνων. Οι Κυπραίοι ως Ενωτικοί μπο-
ρούν να κάνουν θαύματα. Μπορούν να
μεγαλουργήσουν και να γράψουν χρυ-
σές σελίδες ιστορίας. Οι Κυπραίοι χω-
ρίς την Ένωση στην καρδιά τους μεγα-
λουργούν -στην καλύτερη περίπτωση-
ως ελεεινοί έμποροι και στη χειρότερη
ως αυτό που είναι τώρα, δηλαδή απα-
τεώνες, θεομπαίχτες, κλέφτες, αγύρτες
και καταναλωτικά σκουλήκια, που σέρ-
νονται στο έδαφος για ένα υψηλότερο
βιοτικό επίπεδο. Οι Κυπραίοι χωρίς την
ΕΝΩΣΗ στην καρδιά τους δεν έχουν
ταυτότητα, πελαγοδρομούν ανάμεσα σε
μια παράδοση φολκλόρ και σε μια νε-
οταξική παγκοσμιοποίηση ως Κυπρο-
τούρκοι. Αυτό, άλλωστε, θέλουν και όλοι
οι ξένοι «προστάτες» μας. Έναν Κυ-
πραίο χωρίς ραχοκοκαλιά, που αναιρεί
την εθνική του καταγωγή για να τα βρει
με τ’ αδέλφια του, τους Τουρκοκύπρι-
ους, έστω κι αν αυτό σημαίνει πως σι-
γά-σιγά μεταβάλλεται σε κάτι άλλο, αλ-
λότριο και ξένο στην ιστορική του φύ-
ση. 

Οι Κύπριοι που δεν θέλουν να ξεχω-
ρίζουν και δεν ξεχωρίζουν πια από τους
Τουρκοκύπριους είναι πάρα πολλοί. Γι’
αυτό και ο Νορβηγός Άιντε αισθάνεται
τόσο ευτυχισμένος. Γι’ αυτό και βλέπει
λύση χθες, εντός δηλαδή του 2015,

εκνευρίζοντας ακόμη και αυτόν τον
γραικύλο, τον Νίκο Αναστασιάδη. Εί-
ναι ευτυχισμένος, διότι επιτέλους άρ-
χισε να διαμορφώνεται το νέο ελληνο-
τουρκικό κυπριακό έθνος. Ελληνοκυ-
πριακό μόνο επειδή συναποτελείται από
πρώην Έλληνες και Τουρκοκύπριους,
στην ουσία ένα μπάσταρδο, μπιμπελό
έθνος, βορά στο ανοιχτό στόμα της
Τουρκίας.  

Ευτυχισμένοι είναι και όλοι οι υπεύ-
θυνοι των ΜΚΟ και των πολιτιστικών
φορέων, που τα παίρνουν χοντρά από
τους Αμερικανούς, την UNOPS και την
PRIO, που παλεύουν με νύχια και με
δόντια σε ιδεολογικό κυρίως επίπεδο
να φέρουν τις δύο κοινότητες στην πόρ-
τα του νέου Έθνους που σκαρώνουν
όσοι επωφελούνται από την εξαφάνιση
του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Δεν είναι λίγοι οι «Ελληνοκύπρι-
οι» που έχουν ταυτίσει τα συμφέροντά
τους με τους ξένους εχθρούς μας. Τα
σπίτια ελληνοτουρκικής συνεργασίας
φυτρώνουν σαν μανιτάρια και έχουν
Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες, οι οποίοι
απολαμβάνουν της αρωγής της κυ-
πριακής κυβέρνησης. Πρώτοι στον χορό
σήμερα είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ
ΡΙΤΑΣ ΣΕΒΕΡΗ, το οποίο μάλιστα προ-
σπαθεί να χρυσώσει το χάπι της αλλο-

τρίωσης με έναν επιστημονικό και ιστο-
ρικό μανδύα. 

Άλλοι που πρωταγωνιστούν σε αυτή
την αλλοτρίωση είναι το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ με τους τουρκολάγνους
του μάστερ πλαν -και όχι μόνο- και οι
λογής-λογής Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις (ΜΚΟ), που ζουν κυριολεκτικά
για να υποβοηθούν τα μεμέτια να στα-
θεροποιούν τη θέση τους ως εξουσια-
στές της Κύπρου. 

Η ΕΝΩΣΗ, για όλ’ αυτά τα παγκο-
σμιοποιημένα και ξεπουλημένα Αμερι-
κανάκια, είναι ΑΝΑΘΕΜΑ. Μόνο στο
άκουσμά της βγάζουν σπυράκια. Γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι μόνο το άκουσμά
της είναι αρκετό για να σφυρηλατεί την
ελληνικότητα των Κυπρίων. Γνωρίζουν
πολύ καλά πως αυτή είναι η ταυτότη-
τα των Κυπρίων και αν δεν την ισοπε-
δώσουν δεν θα καταφέρουν να κάνουν
τίποτα, όσο κι αν διαστρεβλώνει την
ιστορία η κ. Σεβέρη της USAID και όλες
οι άλλες αστές κυράτσες της Λευκω-
σίας, που νομίζουν ότι ζουν κάπου στο
Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στην Ελβετία. 

Οι Κύπριοι αστοί είναι και γελοίοι.
Δεν έχουν καν τη σοβαρότητα της τάξης
τους. Χωρίς την ελληνικότητά τους εί-
ναι καραγκιόζηδες κιόλας. Οι Κύπριοι
αστοί του περασμένου αιώνα ήταν

Έλληνες και ως Έλληνες πρόσφεραν
πολλά στον τόπο και κυρίως στην εκ-
παίδευση, στην οικονομία και στους
αγώνες του λαού για Ελευθερία. Σή-
μερα, οι αστοί, ως ξεπεσμένα ρεμάλια,
προσφέρουν –και όχι δωρεάν- τις υπη-
ρεσίες τους στην καταπολέμηση του ελ-
ληνικού έθνους. 

Είναι, λοιπόν, αναγκαία η προβολή
της ΕΝΩΣΗΣ και του ενωτικού ιδεώ-
δους. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να
αντισταθούμε σε τίποτα. Μόνο ως
Έλληνες μπορούμε να αντισταθούμε.
Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Η Κε-
ρύνεια μπορεί να είναι ελεύθερη μόνο
αν είναι ελληνική και ως τέτοια τη διεκ-
δικούμε. Αλλιώς τα κατεχόμενά μας
εδάφη θα τα βλέπουμε ως τουρίστες ή
ως Τούρκοι πολίτες ή ως κάτοικοι του
συνιστώντος τουρκικού κρατιδίου και
χωρίς δικαιώματα μάλιστα. Πρέπει όλοι
να διαλέξουμε ως τι θέλουμε να ζή-
σουμε σε αυτόν τον τόπο. Όσοι θέλουν
να ζήσουν ως Έλληνες και Ορθόδοξοι
προφανώς θέλουν διαφορετικά πράγ-
ματα από αυτούς που θέλουν να είναι
φραγκολεβαντίνοι σε μια οθωμανική κυ-
πριακή πολιτεία. 

Όσοι επιμένουν στην ελληνική μας
ταυτότητα, ξέρουν τι πρέπει να κά-
νουν...

Τα τρομερά παιδιά που θα παρουσιάσουν το βιβλίο του εξίσου τρομερού
παιδιού Γ. Κασκάνη, ήσαν οι σούπερ πατριώτες της δεκαετίας του ’70 και
’80, όπου σε κάθε σπίτι είχαν και ένα κάστρο πας στην ράσιην τους είχαν
το ΔΕΝ ΞEXNΩ τζιαι μπροστά στην φανελλούν τους ένα ππούνιον ή έναν
Τσε Γκεβάρα τζιαι μες στες μπουατ ετραγουδούσαν αντάρτικα (μαύρα κο-
ράκια κτλ) τζιαι φυσικά ετέλειωναν ακόμα τζιαι μες στο κρεββάτι με το
ΠOTE ΘA KAMEI ΞAΣTEPIA. Σήμερα τα ρεμάλια είναι ππούννιοι των
αμερικάνων τζιαι του δεξιού - πραξικοπηματία Aναστασιάδη. Για να δού-
με αύριο ποια πόρτα θα κτυπάτε. 

OYΛΛOI ΣIYΛΛOI MIA ΓENIA
(ALL DOGS ONE GENERATION)
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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 ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ (22) 

ΑΞΙΑΣ 225 ΕΥΡΩ ΜΟΝΟ 80 ΕΥΡΩ 
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ΝΕΟΙ ΜΑΚΑΡΙΟΙ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πήγε στην Αμερική ο Πρόεδρος μας και, αντί να
υπενθυμίσει στους Αμερικανούς ότι με δικά τους
όπλα εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο και με
τις ευλογίες της κατέχει ακόμη το μισό νησί, ο
αθεόφοβος έκανε διαφήμιση του Ακκιντζί. Αίφ-
νης οι Αμερικανοί έμαθαν τον Ακκιντζί και άρ-
χισαν και αυτοί το ίδιο βιολί με τους δικούς μας
όσον αφορά τη λύση. Οι Τούρκοι, χωρίς να πλη-
ρώσουν σεντ, απολαμβάνουν την τζάμπα δια-
φήμιση που τους κάνει ο Αναστασιάδης. Μεγά-
λος ο Νίκαρός σας. 

AYTOKTONIA 

Με τέτοιους πολιτικούς σε Ελλάδα και Κύπρο θα
έπρεπε να είχαμε αυτοκτονήσει. Είναι δυνατόν
να μην υπάρχει ένας πολιτικός που να κατα-
νοήσει ότι γεωπολιτικά και στρατηγικά είναι
έγκλημα να παραδώσουμε την Κύπρο στους
Τούρκους; Δεν κατανοεί κανένας ότι η Κύπρος
με την ΑΟΖ της και με τα χωρικά της ύδατα και
την υφαλοκρηπίδα της και τον εναέριο χώρο της
έχει ένα μεγάλο ατού, που η Τουρκία χρόνια τώ-
ρα προσπαθεί να εξουδετερώσει; Με την Κύ-
προ διζωνική και δικοινοτική η Τουρκία θα ελέγ-
χει πια ΟΛΗ την ανατολική Μεσόγειο κι εμείς,
ως Ελληνισμός, θα χάσουμε τα προνόμια που
μας δίνει το Αιγαίο με τα νησιά του και η Κύ-
προς με την ΑΟΖ της. Είναι δυνατόν να είναι
τόσο άσχετοι οι πολιτικοί μας; Μόνο ένας μωρός
θα μπορούσε να κάνει αυτό το λάθος, να εξου-
δετερώσει δηλαδή το μεγαλύτερο ίσως πλεονέ-
κτημα που έχουμε απέναντι στην Τουρκία. 

ZERRIN AKKINTZI

Έγινε εξώφυλλο του MUST η κόρη του Ακκιντζί
και εθύμωσαν ούλλοι οι Τούρτζιοι επειδή έδει-
ξεν λλίην σάρκαν που πάνω που τα βυζιά. Δεν
έγραψα λλίον βυζίν, διότι βυζίν εν έσιει. Αντί να
ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι με το γεγονός ότι
έν έσιει βυζίν, τζιαι επρόσβαλεν τες Τουρκάλ-
λες ούλλες, ερίξαν το στους εθνικισμούς, πως
μίσιη μου εν ταιρκάζει σε μιαν κόρην κοτζιάμ
Aκκιντζί να φωτογραφίζεται με την μιαν τελά-
ντα της να κρέμμεται προς τα κάτω. Αφού εν μια
κυπραϊκή κυπραία η γεναίκα, τι εθέλαν να κά-
μει: Έκαμεν ότι κάμνουν καθημερινά ούλλες οι
κυπραίες οι τσούλλες που κυνηγούν την δημο-
σιότητα στα λαϊφστάιλ περιοδικά. Mια χωρκα-
τού είναι τζιαι εθύμωσεν ακόμη τζιαι τον Τύπο
της Tουρκίας. Φυσικά οι δικοί μας κρετίνοι εγρά-
ψαν πως εθυμώσαν μόνο οι εθνικιστικοί κύκλοι
και οι ακροδεξιές εφημερίδες έτσι για να δι-
καιολογήσουν ακόμη και εδώ τους καημένους
τους τουρκοκύπριους άμπα τζιαι πούμεν τους
ότι εν οπισθοδρομικοί.

H τραγωδία δεν είναι φυσικά ότι μια χωρκά-
τα τουρκού έδειξεν μας λλίον το τιτσιρκόν
της, –οι δικές μας δείχνουν πολλά παραπάνω
τζιαι δεν μας καίγεται καρφίν– αλλά ότι οι δη-
μοσιογράφοι που της επήραν την συνέντευξη δεν
της έθεσαν καμμιά ερώτηση που θα μπορούσε να
θίξει την Τουρκία, την εισβολή, την κατοχή και τα
ανθρώπινα δικαιώματα  των προσφύγων που
καταπατούνται εδώ και 41 χρόνια. Αλλά, πείτε
μου, σκατένοι βκάλλουν τ’ αμμάτιν σκατένης;

Τζιαι εις ανώτερα ρε MUST.

l Είδα ξανά τους FAKATE TOYS
και επιβεβαίωσα ότι όντως είναι πα-
τάτα η νέα σειρά του MEGA. Ο Μα-
ρίνος Χατζηβασιλείου είναι προβλέ-
ψιμος, η Αρτεμίου μόνο Κυπραίες του
σκετς μπορεί να παίξει, ο άλλος, ο
ψηλός, δεν μπορεί από μόνος του να
κρατήσει την εκπομπή, άσε που όλοι
οι χαρακτήρες του μοιάζουν με τον
Φουτούλλη. Τώρα, όσον αφορά τον
σεναριογράφο, Τσακ Νόρις, καλύτερα
ας πάρει καμιά υποτροφία από την
UNOPS για screenwriting τζιαι ύστε-
ρα να έρτει πίσω να μας κάμνει τζι-
αι τον σεναριογράφο. 

l Είδα τζιαι το αριστούργημα του
ΣΙΓΜΑ, Τα Λόγια του Αέρα, τζιαι
–συγνώμη που εννά το πω έτσι- αλ-
λά εν ΠΟΡΤΟΙ τα Λόγια του Αέρα
τζι έπρεπε ο Τοκαρής να παραιτηθεί
τζιαι να σταματήσει να κλάνει μέσα
στα σπίτια μας. Είδα τζιαι την άλλη
κωμική σειρά του, το ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ,

και οφείλω να ευχαριστήσω το
ΣΙΓΜΑ για το πιο σπουδαίο υπνούι
που είχα στον καναπέ μου εδώ και
πολλά χρόνια. Το Κατά Λάθος σε τζι-
οιμίζει που τα πρώτα τρία λεπτά,
οπότε αν έχετε αϋπνίες ξέρετε τι πρέ-
πει να κάνετε. Είδα τζιαι την
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, τη δραματική σειρά του
MEGA, τζι εφύρτηκα που τα γέλια.
Αυτή είναι τηλεόραση! Να γελάς τζι-
αι να κλαις τζιαι να τζιοιμάσαι κάθε
μέρα, όι μόνον όταν κλείνεις τα μάθ-
κια σου. 

l Είδα τζιαι το ΡΟΥΑ ΜΑΤ, του
Λουκή και ακόμη να συνέλθω. Έλεος
με όλη αυτή τη φτήνια. Γιατί κανείς
πια δεν σέβεται το κοινό του; Γιατί

πρέπει, δηλαδή, να θεωρούμε ότι το
ΜΠΡΟΥΣΚΟ είναι μια χολυγουντιανή
παραγωγή, ενώ μυρίζει χωρκαθκιόν
από την αρχή ώς το τέλος. Γιατί όλες
οι ελλαδικές φίρμες, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, να είναι τόσο κακές, χει-
ρότερες ακόμη και από τις ντόπιες;
Γιατί οι Κυπραίοι ηθοποιοί να παί-
ζουν με περισσότερη πειστικότητα
από τους Ελλαδίτες; Μήπως επειδή οι
Ελλαδίτες κάνουν αρπακτές και στ’
αρχίδια τους τι γίνεται μετά ή μήπως
οι Κύπριοι ιθύνοντες αυτό θέλουν; 

l Να και μια άλλη τηλεοπτική πα-
ρατήρηση που βγάζει μάτι. Όλοι οι
Κύπριοι ηθοποιοί που παίζουν κλη-
ρικούς (παπάες του χωρκού) φέρουν
γένια από το Jumbo. Φαίνονται οι πα-
πάδες τόσο γελοίοι και τόσο ψεύτικα
είναι τα γένια τους που ακόμη και
τα μικρά παιδιά δεν τους πιστεύουν.
Γιατί αυτή η ασέβεια; Πόσο δύσκο-
λο είναι για έναν ηθοποιό να αφήσει
γένι ή, αν υφίσταται λόγος επαγγελ-
ματικός που δεν μπορεί, τότε γιατί
δεν φτιάχνει ένα επαγγελματικό γέ-
νι να λύσει το πρόβλημα και να μην
φαίνεται σαν τον Καραγκιόζη; Γιατί
στο τέλος βλέπουμε στα ονόματα των
συντελεστών παραγωγούς, μακιγιέζ,
ενδυματολόγους, κ.λπ., κ.λπ.; Αν δεν
μπορεί η παραγωγή να φτιάξει ένα
αξιοπρεπές γένι, ας πάει σπίτι της κι
ας αλλάξει επάγγελμα. Εύγε στον μι-
κρό Φώτη Γεωργίδη που άφησε γένι.

T H Λ E O Π T I K A ΣΧΟΛΙΑΚΙΑ

Tην ιδέα γι’ αυτό το μοντάζ,
μου την έδωσε ο Σάββας
Παύλου, ο οποίος εξοργισμένος
μου εξηγούσε πόσο αχάπαροι
είναι στο ΡΙΚ, ειδικά τώρα που
στη Συρία γίνεται ο χαμός με
πολλές δυνάμεις να μπλέκουν
στον πόλεμο.
Eνώ λέει, κυμαίνεται ένας
άγριος πόλεμος στην περιοχή
μας, δίπλα μας δηλαδή, το ΡΙΚ
επιμένει ν’ αρχίζει τις ειδήσεις
του με το τι έφαγε, τι ήπιε και
τι έπιασε ο κώλος του Προέδρου
μας. Aκριβώς όπως γινόταν
παλιά όπου το κάθε δελτίο
άρχιζε με την κλισέ φράση «O
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος…»
Eύγε ρε ομφαλόσκοπο
σαπημένο PIK!

H ΣΕΡΡΙΝ ΕΝ ΠΙΟ ΑΣΣΙΗΜΗ ΤΖΙΑΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΙΤΟΥΛΛΑ ΜΑΣ
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Πολλοί λένε πως η Εκκλησία ενός σύγ-
χρονου κράτους δεν πρέπει να έχει λό-
γο σε τίποτα πλην των εκκλησιαστικών
θεμάτων και γι’ αυτό βάλλουν εναντίον
της σε πολλά επίπεδα. Οι ίδιοι κύκλοι
δεν θέλουν το Κράτος να έχει καμιά
σχέση με την Εκκλησία, θέλουν δηλαδή
να πάψει η Εκκλησία μας να είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. 

Λένε πως τα σύγχρονα κράτη δεν
έχουν θρησκεία, δεν έχουν λόγο στη δια-
μόρφωση της Παιδείας των πολιτών
τους, πλην αυτής που εξυπηρετεί τα
σχέδια μιας ανεξίθρησκης πολιτείας. Γι’
αυτούς τους λόγους δεν επιθυμούν να
βλέπουν τους ιεράρχες, ούτε τον στρα-
τό να ορκίζουν και να ευλογούν τους
νεοσύλλεκτους, ούτε τους θέλουν στις
επίσημες δεξιώσεις τού κράτους, ούτε
στις παρελάσεις, ούτε στα σχολεία. Ο
πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας είναι
αδυσώπητος. Ο πόλεμος εναντίον της
Ορθοδοξίας αγγίζει τα όρια της σχιζο-
φρένειας. 

Είναι φανερό ότι η λύση που ετοιμά-
ζεται είναι τουρκικής προελεύσεως και
τουρκικής ιδεολογίας. Αυτοί που ίσως
ζημιώσουν περισσότερο από μια λύση
ΔΔΟ είναι η Εκκλησία μας, η οποία σι-
γά-σιγά θα ζει υπό καθεστώς ομηρίας,
όπως φυσικά όλοι οι Έλληνες. Θα ζει
υπό καθεστώς σύγχρονης Τουρκοκρα-
τίας στον Βορρά και στην κεντρική κυ-
βέρνηση και μοντέρνας αθεΐας στο ελ-
ληνικό κρατίδιο του Νότου. 

Αντί, λοιπόν, η Εκκλησία μας και η
Ιερά Σύνοδος να ασχολείται με αυτά
τα σοβαρά προβλήματα, ασχολείται με
τον κώλο του Αντρέα Πιτσιλλίδη και τα
καμώματά του να διαφημίζει το άτομό
του, ώστε κάποια στιγμή να εμφανιστεί
ως ο νέος Μεσσίας που θα σώσει την
Κύπρο και τον κόσμο. Αντί η Εκκλησία

να πιάσει από το αφτί τους παπάδες
και ιεράρχες που υποβοηθούν τους Ανα-
στασιάδη-Ακκιντζί στην προσπάθειά
τους να μας μετατρέψουν όλους σε νεο-
οθωμανούς ραγιάδες, ασχολούνται με
το δημιούργημα τους –ας μην ξεχνάμε

από πού αναδύθηκε το τερατάκι τους-
και τα βίτσια του. 

Παρόλη την απέχθειά μας προς τα
ιδανικά του Πιτσιλλίδη, οφείλουμε να
διαφωνήσουμε με τον αφορισμό του και
την ηρωοποίησή του. Οι κάθε λογής

εχθροί της Εκκλησίας και της Ορθοδο-
ξίας έψαχναν για έναν τέτοιο ήρωα και
τον βρήκαν στον Πιτσιλλίδη. Τους τον
χάρισε η ίδια η Εκκλησία μας. Και εις
ανώτερα, ω Δεσποτάδες!

ΑΦΟΡΑ ΣΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡHΣΕ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Άνδρας μοι έννεπε μούσα
πολύτροπους οι μάλα πόλλα
πλάγχθησαν, επεί ιερόν πτολίεθρον
της Κύπρου έππεσεν, π’ αν έππεσεν
ξανασηκώννεται τζι επιβιώννεται
ππέσοντα ή στέκοντα
γελώντα ή κλάμοντα
γονατιστώντα, κοτσαντιρώντα
που ζιώντα ή ποθανόντα
ή αναστώντα, 

τον Μόντην τον ποιητάρην
τον Βασίλην Μιχαηλίδην το λατζιινάριν
τον Μάρκον Παγδατήν τον ττενίσταν
τον Πάλμαν τον μπασκετμπoλίσταν
τον Παύλον Κοντίδην τον ιστιοπλόον
τον Πόλυν Πολυβίου τον τροχονόμον
την Πραξούλλαν, την Βαθθούλλαν, την Ειρήνη
τον Αναστασιάδην, τον Γριστόφκιαν –
ο Θεός να μας τους χαρύνει.

Ο ΗΡΩΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ!!!
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του Άκη Σιαμαντζιούρα*

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τον κατη-
γόρησαν ως λαϊκιστή. Οι πολιτικοί του
σύντροφοι τον πίστεψαν σαν Μεσσία. Ο
ελληνικός Λαός τον ανέδειξε ως τον
ανερχόμενο πολιτικό του ηγέτη. Ένωσε
συνιστώσες, συντόνισε κινήματα, ενσω-
μάτωσε διαγραμμένους. Ιδρύθηκε ακό-
μη και το κόμμα «L’ Altra Europa –
Con Tsipras» με το επίθετό του στην
Ιταλία! Συγκρότησε μία πολυσυλλεκτι-
κή Κυβέρνηση και πρότεινε την αντισυ-
στημική Ζωή Κωνσταντοπούλου για
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Δι-
καίωσε τον αγώνα των καθαριστριών,
των σχολικών φυλάκων και των εργα-
ζομένων της ΕΡΤ, αν και επέλεξε για
διευθύνοντα σύμβουλό της τον συστη-
μικό Λάμπη Ταγματάρχη. Κι όμως, έχα-
σε την πρώτη ιστορική ευκαιρία να προ-
τείνει για Αρχηγό του Ελληνικού Κρά-
τους τον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά ή την
ακαδημαϊκό Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ,
αν όχι τους ζωντανούς θρύλους του
Ελληνισμού, τον Μίκη το Θεοδωράκη ή
τον Μανώλη τον Γλέζο. Κι έτσι, επέβα-
λε το συστημικό Προκόπη Παυλόπουλο
για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος
κατέχει τα αποκλειστικά πνευματικά
δικαιώματα του εκτρωματικού μπόνους
των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα. Αυ-
τόΚιΑνΕίναιΈναΠραξικόπημα.

Στις 4 Απριλίου 2015 συμμετείχε μα-
ζί με τον νεοεκλεγμένο Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση
της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέ-
ους στη Βουλή των Ελλήνων. Προκήρυ-
ξε Δημοψήφισμα, μετά από 40 και πλέ-
ον έτη, για την κατάργηση της Λιτότη-
τας και του Μνημονίου και, χωρίς καν
να το αντιληφθεί, έδωσε στον Ελληνι-
κό Λαό το δικαίωμα να ανακτήσει πί-
σω τις κλεμμένες και μαγαρισμένες ελ-
ληνικές σημαίες από το νεοναζιστικό

μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Κι όμως,
αγνόησε επιδεικτικά τόσο τα συμπε-
ράσματα της προκαταρκτικής έκθεσης
της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέ-
ους, όσο και τη λαϊκή ετυμηγορία του
Ελληνικού Λαού στο Δημοψήφισμα. Κι
έτσι, πήρε το ΟΧΙ του Ελληνικού Λα-
ού ενάντια στο Μνημόνιο με 61,2% και
το αντέστρεψε σε ΝΑΙ της Βουλής των
Ελλήνων στο Μνημόνιο με 74%. Αυ-
τόΕίναιΔιςΠραξικόπημα

Το ευρωπραξικόπημα, γνωστό και ως
«το Σιωπηλό Πραξικόπημα» (Στέλιος
Κούλογλου), «ένα πολύ Ευρωπαϊκό
Πραξικόπημα» (Άρης Χατζηστεφάνου),
«το Αόρατο Πραξικόπημα» (Περικλής
Κοροβέσης) ή «το Οικονομικό Πραξι-
κόπημα» (Jean-Luc Mélenchon, Stefano
Fassina, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Oskar
Lafontaine, Γιάννης Βαρουφάκης), ορ-
γανώθηκε από την ευρωπαϊκή ελίτ, τους
χρηματοπιστωτικούς τζιχαντιστές της

Ευρώπης, με απώτερο στόχο «και να
ρίξουν την κυβέρνηση Τσίπρα και να
εγκαταστήσουν δική τους» (ΑΥΓΗ).
Αλλά, το πιο αναπάντεχο από όλα είναι
ότι το ανυπεράσπιστο θύμα μεταμορ-
φώνεται σε υποβόσκοντα θύτη. Αυτό
δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν
ούτε κι οι ίδιοι οι ευρωεμπνευστές του:
(α) υπογραφή Μνημονίου, (β) διάλυση
(κι όχι διάσπαση) ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και
(γ) κλείσιμο αριστερής παρένθεσης της
Κυβέρνησής του, χωρίς κοινοβουλευτι-
κές διαδικασίες, αλλά με δική του πα-
ραίτηση. ΑυτόΕίναιΈναΕυρωΠραξικό-
πημα.

Πριν την εκλογή του στον πρωθυ-
πουργικό θώκο τον Γενάρη του 2015,
υλοποιείται το Πραξικόπημα κατά Τσί-
πρα. Πριν τη διεξαγωγή του Δημοψη-
φίσματος τον Ιούλη του 2015 μετεξε-
λίσσεται, πλέον, το κατά Τσίπρα Πρα-
ξικόπημα. Προτελευταία αυλαία του η
προκήρυξη των πρόωρων εθνικών εκλο-
γών της 20ής Σεπτέμβρη, με τις οποίες:
(α) αντιστρέφεται η νίκη της Ελπίδας
έναντι του Φόβου στις εκλογές του Γε-
νάρη, (β) ακυρώνεται η λαϊκή ετυμηγο-
ρία του Δημοψηφίσματος του Ιούλη και,
κυρίως, (γ) νομιμοποιείται a posteriori
το Μνημόνιο της 14ης Αυγούστου. Ο
απώτερος στόχος του, ολοκληρώνεται
με την υπέρτατη θεσμική εκτροπή: κα-
λεί τον Ελληνικό Λαό να συμμετάσχει,
ρίχνοντας την τελευταία αυλαία τού κα-
τά Τσίπρα Πραξικοπήματος στη συ-
γκρότηση μιας μνημονιακής –με εξαί-
ρεση το δογματικό ΚΚΕ– Βουλής των
Ελλήνων που θα στηρίζει μία Κυβέρ-
νηση με Πρωθυπουργό τον αχυράνθρω-
πο Αλέξη Τσίπρα. ΑυτόΕίναιΤοΚα-
τάΤσίπραΠραξικόπημα.

* Ο Άκης Σιαμαντζιούρας [asiam@aegean.gr]
είναι διδάκτορας Οικολογίας

Το κατά Τσίπρα Πραξικόπημα
ΑΦΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΕΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ

Την Tρίτη 13 Οκτωβρίου η ώρα 7.30μ.μ.

στο βιβλιοπωλείο «Γιαλούσα»

θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του

XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ;

Ομιλητής: Τίτος Χριστοδούλου

ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY l ΠAPOYΣIAΣH BIBΛIOY 

Το συγκεκριμένο βιβλίο 
από 20 ευρώ θα πωλείται μόνο 15 ευρώ.
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Την περασμένη Πέμπτη έκανα ένα σο-
βαρότατο λάθος. Διοργάνωσα μια συ-
ζήτηση με θέμα «Μπορεί κάποιος να εί-
ναι Έλληνας χωρίς να είναι Ορθόδο-
ξος;», στην οποία φάνηκε ξανά η ανι-
κανότητά μας να συζητήσουμε την ου-
σία χωρίς φανατισμούς και χωρίς να
καταφεύγουμε σε στείρες αντιπαραθέ-

σεις που δεν φωτίζουν τίποτα και κα-
νένα, πόσο μάλλον τις ψυχές μας.  
Δεν υπάρχει νόημα να συζητούμε τα

αυτονόητα, ούτε υπάρχει λόγος να σπα-
ταλούμε τον χρόνο μας για να πείσουμε
τον «άλλο» να αποδεχτεί πως το ’74 η
Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Όποιος
δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά

και πού πηγαίνει. Το είπε ο Σαββόπου-
λος πριν πολλά χρόνια και φαίνεται πως
το ξέχασα. Ζητώ συγνώμη και δημοσι-
εύω ένα κείμενο του πατρός Μεταλληνού
και μια συνέντευξη του Μπαμπινιώτη,
για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα.
Δημοσιεύω, κιόλας, τη φωτογραφία του
Καρβέλα να τραγουδά το χιτάκι «Ο διά-

βολος έρχεται από την Ελλάδα» και σας
παροτρύνω να το ακούσετε, για να δεί-
τε τι είναι η Ελλάδα χωρίς τα 2000 χρό-
νια της Ορθόδοξης παράδοσης. 
Αν αυτή είναι η Ελλάδα και ο Ελλη-

νισμός, τότε εγώ προτιμώ να γίνω Σι-
κελός ή Απουλιανός ή ακόμη κι Αφχα-
νός.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ KAI OPΘOΔOΞIA 

Κάθε δίλημμα σήμερα του τύπου «Ορθοδοξία ή Ελλη-
νισμός» είναι όχι μόνο πλαστό, αλλά και εθνοκτόνο.
Γιατί σημαίνει τάση επιστροφής στην ατέλειά μας,
στην παλαιά αγωνιώδη αναζήτησή μας. Ενώ για τον
Ελληνισμό , που διασώζει την αυτοσυνειδησία του,
το ζητούμενο ευρέθη. Είναι η Ορθοδοξία.

«Είδομεν το φως το αληθινόν ... εύρομεν πίστη
αληθή! Εύρομεν την αλήθειαν». Κάθε αποδέσμευση
του Ελληνισμού από την Ορθοδοξία δεν συνιστά μό-
νο τραγικό διαμελισμό της υπάρξεώς μας, αλλά και
καθαρό παραλογισμό, αφού η τυχόν επιστροφή στον
αυθεντικό κλασσικό Ελληνισμό, θα καταλήξει οπωσ-
δήποτε στη γνήσια εκείνη αναζήτηση, που οδήγησε
στην ένωσή του με την Ορθοδοξία.

Έξω από την αναζήτηση αυτή έμεινε, όπως ελέχθη,
ο παγανισμός και ο διονυσιακός αισθησιασμός του
Γραικύλου. Γι' αυτό όπου χάνεται η Ορθοδοξία, χά-
νεται και ο Ελληνισμός! Ιδού γιατί κάθε παρόμοια
επιδίωξη συνιστά οπισθοδρόμηση και όχι πρόοδο.
Γιατί μετέχει στο «συντηρητισμό» των αιρέσεων,
των «ελληνιστικών λήρων» κατά τον Μέγα Φώτιο.
Το τραγικότερο όμως, συνιστά, ιδιαίτερα σήμερα,
απώλεια κάθε δυνάμεως αυτοπροστασίας, με από-
ληξη τον ραγιαδισμό και την υποδούλωση. Το μόνο
που έχει να προσφέρει ο σημερινός Ελληνισμός στον
κόσμο είναι η Ορθόδοξη παράδοσή του. Τόσο λίγο
όμως γίνεται αυτό συνείδηση σε πολλούς, ώστε σε
στιγμές αυτοκριτικής να ανακαλείς στη μνήμη σου
ένα λόγο του μικρασιάτη ποιητή μας Γ.Σεφέρη, που
γράφηκε μεν στα 1936, αλλά παραμένει επίκαιρος
και σήμερα: «Όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγο-
νότα, ζω ολοένα με το εντονότερο συναίσθημα πως
δεν είμαστε στην Ελλάδα, πως αυτό το κατασκεύα-
σμα, που τόσοι σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν

καθημερινά, δεν είναι ο τόπος μας, αλλά ένας εφιάλ-
της, με ελάχιστα φωτεινά διαλείμματα, γεμάτα μια
πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου
ζώντας στον τόπο σου, τίποτα δεν είναι πιο πικρό».

Η επανεύρεση συνεπώς στην δύστροπη εποχή μας
του πατερικού προτύπου, όπως το ενσάρκωσε και
διέσωσε ο Μ. Φώτιος, είναι ένας αληθινός καταιγι-
σμός ελπίδας.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

Kων/νος Mπλάθρας: Ήταν η Oρθο-
δοξία ολέτειρα του ελληνισμού, όπως
λένε; κατάστρεψε τον ελληνισμό;
Γεώργιος Mπαμπινιώτης: Yπάρχουν

μερικοί οι οποίοι το ισχυρίζονται αυτό.
Θεωρώ ότι είναι τελείως ανιστορική
προσέγγιση εκτός πραγματικότητας, όχι
του ελληνισμού, εκτός πραγματικότη-
τας ιστορικής. Aπό τον 4ο αιώνα, με
τους Πατέρες της Eκκλησίας και, βε-
βαίως, με την αναγνώριση του Χρι-
στιανισμού ως επίσημης θρησκείας του
ανατολικού Pωμαϊκού κράτους, δηλα-
δή του Bυζαντίου, αλλάζει όλη η σχέ-
ση του Ελληνισμού με τον Χριστιανι-
σμό και ιδιαίτερα με την Oρθοδοξία. Oι
Πατέρες Bασίλειος και Γρηγόριος που
έχουν σπουδάσει στην Aθήνα, αλλά και
οι πριν, Συνέσιος κ.ά., έχοντας ζήσει
αυτό το μεγαλείο και την πνευματική
πρόκληση των κειμένων, της φιλοσο-
φίας, κυρίως, αλλά όχι μόνον, γιατί και
Όμηρο είχαν διαβάσει και ιστορία εί-
χαν διαβάσει, έχοντας ζήσει αυτό το με-
γαλείο υποστήριζαν ότι μόνο καλό έχεις
εάν ασχοληθείς με τα ελληνικά γράμ-
ματα. Ότι γίνεσαι καλύτερος χριστια-
νός στο μυαλό, επιχειρηματολογείς πιο
σωστά, καλλιεργείς τη σκέψη σου κα-

λύτερα, όταν περάσεις μέσα από την
ελληνική παιδεία. Όχι για να πιστέψεις
στον Δία, όχι για να πιστέψεις στο Δω-
δεκάθεο αλλά για να δεις τις απόψεις
του Πλάτωνος, π.χ., στον Φαίδωνα, πε-
ρί ψυχής. Ή να δεις τον τρόπο σκέψε-
ως και διατυπώσεως. Eκεί, λοιπόν,
έχουν γραφεί πάρα πολλά γι’ αυτά,
φαίνεται ότι γίνεται το γεφύρωμα του
ελληνισμού με τον χριστιανισμό και αυ-
τό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εγώ λέω,
πώς έγινε ο ξεσηκωμός στην Eλληνική
Eπανάσταση; δεν γίνεται το κίνημα του
νεοελληνικού διαφωτισμού, το οποίον
είναι και παρεξηγημένο, που ξεκινάει
με τον Kοραή. O Kοραής, όμως, δεν
φέρνει έναν διαφωτισμό που είναι ενα-
ντίον της θρησκείας, φέρνει έναν δια-
φωτισμό που είναι «ξυπνήστε, Έλλη-
νες, έχετε μία παράδοση, εγώ κάθομαι
και σας εκδίδω τα κείμενα τα αρχαία,
διδάξτε τα, μέσα από την νεοελληνική
γλώσσα», γιατί υπεστήριζε την κοινή
γλώσσα, να ξυπνήσει ο Έλληνας, να ξα-
ναπάρει τα πάνω του, ν’ αποκτήσει
γνώση του τί ήταν στο παρελθόν και
πού πρέπει να πορευθεί και να πάρει
τα όπλα και να αποτινάξει τον ζυγό.
Aπό κοντά ήταν η Eκκλησία. O Άνθι-
μος Γαζής, ο Στέφανος Kομιτάς, ο Nε-
όφυτος Bάμβας, ο Nεόφυτος Δούκας,
όλοι οι μεγάλοι αυτοί εκκλησιαστικοί
άνδρες ήτανε μπροστάρηδες στο θέμα
του διαφωτισμού. Kι αυτοί τι έλεγαν;
χρησιμοποιούσαν τα αρχαία κείμενα,
εξέδιδαν αρχαία κείμενα, αρχαίους συγ-
γραφείς και τα δίδασκαν. Όχι προφανώς
για να μάθουν τα παιδιά και οι άν-
θρωποι μόνο την αρχαία γλώσσα, αλλά
για να μάθουν τον αρχαίο πολιτισμό,

τις ρίζες τους και να αποκτήσουν θάρ-
ρος, συνείδηση και να παλαίψουν για
την ελευθερία τους.

Nα, λοιπόν, που η Eκκλησία ξανα-
μπαίνει σε έναν αγώνα πνευματικό, που
συνδέει την παράδοση την αρχαία με
αυτό που ζητάμε, την ελευθερία και τη
συνέχεια του ελληνισμού. Πώς μπορείς,
λοιπόν, να χωρίσεις την Eκκλησία και
την Oρθοδοξία από τον Eλληνισμό; δεν
είναι αυτός (ο εκκλησιαστικός) μαχη-
τής, δεν πιστεύει στον ελληνισμό όταν
κάνει αυτό που κάνει και δεν εκδίδει
κείμενα ο εκκλησιαστικός άνδρας που
είναι άλλοτε επίσκοπος, άλλοτε ιερέας,
άλλοτε μοναχός; Kι όταν πάμε στο εξω-
τερικό σήμερα ποιός διδάσκει την ελ-
ληνική γλώσσα, η Eκκλησία δεν την δι-
δάσκει; Λοιπόν, αυτές οι ιδεολογίες και
τα ιδεολογήματα που θέλουν άλλο θρη-
σκεία άλλο ελληνισμός, χωρίζουν τον
ελληνισμό και την ελληνική ιστορία και
το ελληνικό έθνος σε κομματάκια που
θέλουν να είναι ασύνδετα, γιατί βολεύ-
ει ορισμένες ιδεολογίες και απορρίπτουν
συλλήβδην ό,τι έχει σχέση με Eκκλησία,
με Oρθοδοξία.

Η δική μου θέση, και δεν θα ’χε κα-
νένα νόημα εάν ήταν μόνο δική μου, εί-
ναι νομίζω μία ευρύτερα αποδεκτή θέ-
ση, είναι ότι Oρθοδοξία και Eλληνισμός
δεν χωρίζονται και δεν χωρίζονται με
την έννοια ότι έχουν ιστορικά συμπο-
ρευθεί, όχι ότι συμπίπτει ακριβώς ό,τι
διδάσκει η Oρθοδοξία και το Eυαγγέλιο
με ό,τι δίδασκαν οι αρχαίοι συγγραφείς,
αλλά ακριβώς, ξαναλέω, ότι ένα έθνος
εξελίσσεται. Tο θέμα είναι να μην υπάρ-
χει σύγκρουση. Σύγκρουση δεν υπάρ-
χει, ξεπεράστηκε ήδη από τους Πατέρες

της Eκκλησίας, γι’ αυτά έχουν γραφεί
πάρα πολλά πράγματα και δεν χρειά-
ζεται να το σχολιάσουμε περισσότερο.

Kων/νος Mπλάθρας: Άρα ισχύει αυ-
τό που λέει ένας σύγχρονος μεγάλος
θεολόγος ότι ο εκχριστιανισμένος ελ-
ληνισμός είναι ο μόνος ελληνισμός
που γνωρίζουμε, που έχει επιβιώσει
σήμερα;
Γεώργιος Mπαμπινιώτης: Eίναι πο-

λύ σωστό αυτό, ο εκχριστιανισμένος ελ-
ληνισμός είναι αυτός που γνωρίζουμε.
Έχει υπάρξει και μία συζήτηση, είχαμε
κάνει στο Πανεπιστήμιο μία συζήτηση
με τον Aρχιεπίσκοπο, με πρωτοβουλία
του Aρχιεπισκόπου, στη σειρά του
«Λαϊκού Πανεπιστημίου», όπου είχαν
μιλήσει και λαϊκοί και κληρικοί και εί-
χαμε ακριβώς δει αυτές τις πλευρές.
Δηλαδή, πρόκειται για έναν εκχριστια-
νισμένο ελληνισμό ή για έναν εξελληνι-
σμένο χριστιανισμό; Aυτά είναι διαφο-
ρετικές όψεις του ιδίου νομίσματος.

Στην πραγματικότητα έχουμε έναν
συνδυασμό αυτών των δύο πολιτιστι-
κών μεγεθών –γιατί περί πολιτιστικών
μεγεθών πρόκειται– που είναι η
Oρθοδοξία, όπως αναπτύχθηκε στον δι-
κό μας χώρο και ο Eλληνισμός, πού εί-
ναι το άλλο μεγάλο μέγεθος. Aυτά συ-
μπορεύθηκαν, αναμίχθηκαν. Αν βρίσκε-
σαι στο εξωτερικό τι είσαι; Eίσαι πρώ-
τα Oρθόδοξος και μετά Έλληνας. Δη-
λαδή, η έννοια της θρησκείας δεν χωρί-
ζεται σ’ αυτά. Aλλά και μέσα στην
Eλλάδα, όπου υπάρχει αυτή η πολύ με-
γάλη θρησκευτική ομοιογένεια, όπου το
95% είμαστε Oρθόδοξοι, πάλι έτσι αι-
σθάνεσαι. Δεν ξεχωρίζεις μέσα σου την
Oρθοδοξία από τον Eλληνισμό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ

ΤΙ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ, ΤΙ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ, ΦΤΑΝΝΕΙ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
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Nέος κυπριακός 

ονειροκρίτης

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Αν δεις μαύρο άλογο να ανεβαίνει τη
Γρίβα Διγενή, μπορεί να κερδίσεις το
λόττο, εάν παίζεις λόττο. Εάν δεν παί-
ζεις, σημαίνει πως μπορεί και να
στραωθείς πιο γρήγορα απ’ ό,τι νό-
μιζες.

Αν δεις πράσινο άλογο να τρώει
γρασίδι μέσα στο Προεδρικό, μεν φοη-
θείς, εν’ το καινούργιον ππετ του Προ-
έδρου μας.

Aν δεις άσπρο άλογο στον ύπνο
σου, τότε το όνειρο είναι καλό και ση-
μαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν τα
όνειρά σου. Αν όμως το άλογο είναι
μαύρο, τότε το όνειρό σου δεν είναι
και τόσο καλό, και θα πρέπει να προ-
σέχεις μη σου συμβεί κάποιο κακό.
Αν πάνω στο άσπρο άλογο δεις την
Ανδρούλλα Βασιλείου ντυμένη στα
μαύρα, τότε να ετοιμαστείς για μαρ-
τυρικό θάνατο. Αν στο μαύρο άλογο
κάθεται η Ερατώ Κοζάκου Μαρ-
κουλλή, να περιμένεις την εξαγγελία
και άλλων ΜΟΕ, γαμώ το κέρατό τους
το βερνικωμένο γαμώ.

Αν δεις ένα εμπριμέ άλογο που πα-
ραθερίζει στην Αμμόχωστο, είναι πο-

λύ κακό σημάδι τζιαι μάλλον εν’ να
σπάσεις το πόιν σου εάν ξαναπάεις
στο Bαρώσιν για να δεις τους Τουρ-
κοκύπριους φίλους σου. 

Αν δεις τον Γαλανό πάνω σ’ ένα
άσπρο άλογο να μπαίνει απελευθε-
ρωτής μέσα στην Αμμόχωστο, μεν νο-
μίσεις πως είναι ο Κωνσταντίνος Πα-
λαιολόγος, εν’ ο Γαλανός τζιαι πανη-
γυρίζει που οι Τούρτζιοι εδώκαν του
τουρκοκυπριακήν υπηκοότηταν.

Αν δεις τον Τορναρίτη πάνω σ’ ένα
άσπρο άλογο να μπαίνει απελευθε-
ρωτής μέσα στην Κερύνεια, μη νομί-
σεις πως είναι αλήθεια, απλώς το όνει-
ρό σου λαμβάνει χώρα μετά τη λύση
κι ο βουλευτής του ΔΗΣΥ εξασκείται
στην ιππασία.

Αν δεις αλεύρι, σημαίνει πως κά-
ποιος γείτονάς σου άναψε τον φούρ-
νο για να ψήσει η γυναίκα του κουλ-
λούρκα, οπότε εν’ ευκαιρία να πο-
γιατίσεις τον άσπρον τον σσιύλλον
τους μαύρον τζιαι να πεις ότι εν που
την καπνίλλαν που εμαύρισεν. 

Αν δεις αλλαντικά και ειδικά λου-
κάνικα να κρέμονται από τους στύλ-

λους της ηλεκτρικής, σημαίνει πως πά-
σχεις από τον φόβο του πρωκτικού
βιασμού και ίσως να ήταν καλά να
δεις κανέναν ψυχολόγο.

Αν δεις ανθισμένη αμυγδαλιά, ση-
μαίνει πως σε περιμένει μεγάλη ευ-
τυχία. 

Αν δεις ανθισμένη αμυγδαλιά το
φθινόπωρο, σημαίνει ότι είσαι άρρω-
στος τζιαι καλά κάμνεις να πάεις να
δεις τον Κουτσοκούμνη που γιανίσκει
πάσαν μαλακίαν.

Αν δεις την Αναγνωστοπούλου να
κάμνει σεξ με τον Άντρο Κυπριανού,
μεν εκπλαγείς, αριστερός αριστερού
μάτι δεν βγάζει. 

Αν δεις την Αναγνωστοπούλου να
κάμνει σεξ με τον Άντρο Κυπριανού
τζιαι την μιαν ν’ αναφωνεί YES τζιαι
την άλλην NO, πάλε μεν εκπλαγείς,
τα ίδια έκαμεν τζιαι με τα δημοψη-
φίσματα· στην Κύπρον ήταν YES, στην
Eλλάδαν η ξιμαρισμένη ήταν NO. 

Αν δεις ανάκτορα και ειδικά χει-
μερινά, σημαίνει πως κάμνεις πολλήν
παρέαν με τον Χριστοφίδη του ΑΚΕΛ
τζιαι εν θα σου φκει σε καλόν. Μάλ-

λον εν’ να σου ππέσει το πουλλίν πα-
ρά τα χειμερινά ανάκτορα.

Αν δεις ανάκτορα σαν αυτά του
Ερντογάν, αλλά στην Κερύνεια, ση-
μαίνει πως το όνειρό σου είναι να γί-
νεις Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολι-
τειών Κύπρου και να μεταφέρεις το
Προεδρικό στην Κερύνεια. Ππέσε που
τζιείν’ το πλευρόν, ρε Συναγερμικού-
ιν.

Αν δεις κάποιον να σου χώννει έναν
ανανάν μες στον κώλον, μεν μαρα-
ζώννεις, μάλλον εν’ κάποιος συμπα-
τριώτης σου Τουρκοκύπριος τζιαι κά-
μνει πειράματα να δει πόσα φρούτα
μπορεί να χωρέσει ο κώλος μας. 

Αν δεις ανάπηρο πάνω στο καρο-
τσάκι να μετακινείται στον πεζόδρο-
μο, άρκεψες τζιαι χάννεις το φως σου,
οπότε πήγαινε στον οφθαλμίατρό σου
να δει τα μάτια σου πριν τυφλωθείς
(μόνο οι γκέυ εχουν δικαιώματα).

Αν δεις ανάσκελα τον Συλλούρη στο
Μακένζη beach να διαβάζει το OK,
σημαίνει πως είσαι αισιόδοξος άν-
θρωπος και πιστεύεις στο EYPΩKO
μισογεμάτο παρά μισοόφτζιερον.



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη μου, 

φοούμαι πολλά. Έσιει 
τζιαιρόν να πάω στην 
εκκλησιάν. Λαλείς να 

με αφορίσουν;

Κόρη Έλλη, 
εν αφορίζουν

τους σσιύλλους.
Μόνον κάτι κτηνά
του λάιφ στάιλ.
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Από παρουσίαση του Σωτήρη Κακίση
στο ιστολόγιο Vakxikon.gr

Έγραφε ο Βάσος και δεν έγραφε όλ’ αυ-
τά τα χρόνια; Δεν ξέρω να πω ακριβώς.
Του άρεσε και σαν εκδότης να θριαμβεύει
στην Λευκωσία, στην Κύπρο του την
Ελλάδα πιο πολύ κι από την εδώ Ελλά-
δα, κι ένα σωρό βιβλία το ένα καλύτερο
από τ’ άλλο ταξιδεύουν απτόητα στου
εκεί Αιγαίου του τα επίσης κατακάθαρα
νερά.
(Μην πω άλλα. Γιατί αρκετά τον τελευ-
ταίο καιρό βιβλία του έχουν και τη δική
μου συμμετοχή, κι οι τρεις τελευταίες μου
ποιητικές συλλογές στον Βάσο κι από τον
Βάσο εκδόθηκαν, οπότε…)
Να που τώρα όμως, στου Δημήτρη του

Δημόπουλου την «Κουκκίδα» ο Πτωχό-
πουλλος της ζωής του όλης διήγηση απε-
λευθερωτική κι απελεύθερη σαν τραγού-
δι, σαν τραγούδια πολλά, γράφει, έγρα-
ψε εκ βάθους καρδίας. Κι όσα δίπλα και
στ’ άλλα τραγούδια από μέσα του ισορ-
ρόπησε ιδανικά δεν είναι καθόλου ευκα-
ταφρόνητα, καθόλου λίγα: αντίθετα, αντι-
θέτως.
Αξίζει να καταλαβαίνει κανείς τι επιτέ-
λους σημαίνει συγγραφέας και δημιουρ-
γός. Δεν σημαίνει «-Θέλω να γίνω συγ-
γραφέας» και να γράφω χωρίς να ’χω τί-
ποτα να πω, με δήθεν στυλ και κόλπα
επικαιρικά, άχρηστα. Άλλο, τελείως ση-
μαίνει, άλλο, τελείως άλλο είναι: είναι
έχω πράγματα πολλά να πω, η ψυχή μου
βράζει, κι αποφασίζω κάποτε με τόλμη

κι ηρεμία να διευθετήσω αισθήματα και
γεγονότα όσο γίνεται πιο απλά, όσο γί-
νεται πιο εσωτερικά. Όπως έκανε φέτος,
εδώ, ο Βάσος.
Θυμήθηκα απολαμβάνοντας το ταπεινά
βιογραφικό αλλά πολύ παραπάνω συγ-
γραφικά βιβλίο του, μια κουβέντα που
πολλά χρόνια πριν είχα τηλεφωνήσει κι
είχα πει ενθουσιασμένος στον Χρήστο τον
Βακαλόπουλο, τον επίσης πολύ φίλο μου,
τον επίσης πολύ αγαπημένο μου, με
αφορμή τότε τις «Νέες Αθηναϊκές Ιστο-
ρίες» του:
«Τι έγινε, βρε Χρήστο; Μας πέρασες
όλους στη στροφή, συγγραφείς δήθεν εκ
φύσεως, δήθεν επαγγελματίες;»…
Έτσι ξαναλέω και σήμερα στον Βάσο.
Στον Βάσο μου.
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