
Βάταλος said 

6 Φεβρουαρίου, 2016 στις 01:46 

Εντιμώτατοι κύριοι, 

δεν θα είπω πολλά απόψε, διότι η κ. Μαριάννα Κατσογιάννου είναι στενή φίλη του κ. 

Σαραντάκου και η πορτοκαλιά κάρτα παραμονεύει… 

Προτού εκκινήσω, συγχαίρω από καρδιάς την κ. Μαριάνναν διά την πρωτοβουλίαν της να 

ιδρύση μίαν ιστοσελίδα διά την Κυπρέϊκην αργκό. ΕΡΩΤΩ, όμως: Διατί οι Κυπραίοι 

επερίμεναν μίαν Ελλαδίτισσαν διά να τους κάμη το αντίστοιχον του slang.gr; Τόσον 

τεμπελόσκυλα είναι, ή μήπως τους το απηγόρευε διά ροπάλου όλα αυτά τα έτη η Κυπριακή 

Εκκλησία, όπως πιστεύει ο γερο-Βάταλος και θα το αποδείξη αν προκληθή; 

1) Αυτό που παρατηρώ εις το cySlang και μοί προξενεί αλγεινοτάτην εντύπωσιν είναι η 

προσπάθεια της κ. Μαριάννας και των συνεργατών της να αποκόψουν την Κυπρέικην 

γλώσσαν από τα Αρχαία Ελληνικά, αποκρύπτοντες προκλητικώς τας αρχαιοελληνικάς 

ετυμολογίας. Επί παραδείγματι, το άππαρος (=ίππος) είναι υπερθετικός βαθμός του «ίππος» 

με τροπήν του ιώτα εις άλφα, όπως εσυνήθιζον οι Δωριείς (οι Αρχαίοι Κύπριοι – ως γνωστόν 

– ήσαν Δωριείς από την Αρκαδίαν). ΙΔΟΥ τί λέγει εις τον 3ον τόμον των «Κυπριακών» του ο 

Αθανάσιος Σακαρέλλος και αποσιωπούν προκλητικώς τόσον η κ. Κατσογιάννου, όσον και οι 

κ.κ. Σαραντάκος και «Σάθας του 21ου αιώνος»… 

 

Είναι απίστευτον ότι την ετυμολογίαν αυτήν του «άππαρος» αγνοεί ακόμη και το Κυπριακό 

wiki από το οποίον αντλεί την ετυμολογικήν μπαρούφαν του σχολίου 118 ο κ. Νεογίδιος 
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2) Συγχαίρετε όλοι τον κ. Καραποτόσογλου διά το σχόλιον 164, αλλά αποκρύπτετε την ουσίαν 

του σχολίου του, που είναι η εξής: Ότι η κ. Κατσογιάννου ηγνόει (βλέπε σχόλιον 141) την 3ην 

σημασίαν της «βάκλας» που είναι το εξέχον μέρος της βράκας!.. ΙΔΟΥ πόσον ωραία τα λέγει 

ο Αθ. Σακαρέλλος εις τον 3ον τόμον των «Κυπριακών» του (σελίς 252) που εμνημόνευσα 

προηγουμένως 

 

Με κίνδυνον να δεχθώ νέαν πορτοκαλιάν κάρτα, ΕΡΩΤΩ: Είναι δυνατόν να είσαι 

αναπληρώτρια καθηγήτρια εν τω Πανεπιστημίω της Κύπρου, να δηλώνης (σχόλιον 110) ότι 

ψάχνεις να εύρης εις ποίαν βάκλαν αναφέρεται η παροιμία «ο άππαρος με την βάκλαν» και 

να αγνοής την 3ην σημασίαν της «βάκλας» που είναι η σέλλα του φορέματος των βρακάδων; 

3) Μία από τας πλέον τρανάς αποδείξεις διά την ελληνικωτάτην καταγωγήν της Κυπριακής 

Γλώσσης είναι η λέξις «μουνί» που εις τα Κυπριακά είναι «σύστος» με παχύ σίγμα. Ακόμη και 

το slang.grκαταγράφει την λέξιν, όχι όμως το cySlang της κ. Μαριάννας, το οποίον 

περιορίζεται εις δύο παροιμίας με τον σύστον: 

Την «γαμώ το σ̌σ̌ίστο που σε εξιμπάρρωσε» (=γαμώ το μουνί που σε πέταγε) και το «για 

καυλιές σσιστές» (=για κλάμματα) 

Διατί, άραγε, το cySlang αποσιωπά το λήμμα «σύστος»; Θα το εκαταλάβατε ήδη από την 

παραπομπήν μου εις το slang.gr: Διότι η κυπριακή λέξις δια΄το «μουνί» (σσύστος) προέρχεται 

κατευθείαν από την αρχαιοελληνικήν λέξιν διά το «μουνί» (κύσθος)!!. ΙΔΟΥ τί λέγει ο μέγας 

Σακαρέλλος εις τα «Κυπριακά» του και αποσιωπά προκλητικώς ο (εξαγορασθείς εσχάτως από 

την Μεταλληνικήν κλίκαν) αρεσκόμενος εις τας τροπάς των συμφώνων κ. Σμερδαλέος: 
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4) Όσον διά το «αχάπαρος» μοί προκαλεί αλγεινήν εντύπωσιν το ότι επί 16 ώρας δεν ευρέθη 

ούτε είς αναγνώστης να επισημάνη ότι προ τριών ετών (Απρίλιος 2013) ο Σταλινικός 

Πρόεδρος της Κύπρου, Χριστόφιας, είχε κάμει αγωγήν (εζήτει 500.000 ευρώ!..) εις τον 

κορυφαίον Κυπραίον δημοσιογράφον, Ιωάννην Καρεκλάν, διότι εις κάποιαν εκπομπήν με τον 

Νίκον Αναστασιάδην είχεν αποκαλέσει τον Καταστρόφιαν «αχάπαρον», τουτέστιν 

«άσχετον», που δεν παίρνει χαμπάρι διά τα στοιχειώδη. Το τί απέγινεν εκείνη η αγωγή, 

αναμένω από την Κυπριωτοπούλαν κ. Λ. να μάς το είπη και αν προκληθώ, θα επανέλθω… 

Σταματώ εδώ, διά να μή εισπράξω καμμίαν αδόκητον πορτοκαλιάν κάρταν… 

Μετά πάσης τιμής 

Γέρων Βάταλος 

αιμύλος και σπουδαιόμυθος 

ΥΓ: Εντιμώτατε, κ. Ιατρού (σχόλιον 175) διά ποίαν «νίλαν» ομιλείτε; Διά το «οίδασιν» – 

«ίσασιν»; Μα αυτό είναι πταίσμα και ουδείς θα το αντελαμβάνετο αν η Κλίκα του 

Μεταλληνού δεν διέτασσε τον υπάλληλόν της κ. Σμερδαλέον να το επισημάνη, μπάς και 

πιστεύσουν ωρισμένοι αποβλακωμένοι Ρωμιοί αναγνώσται ότι ο Γέρων Βάταλος είναι 

ανελλήνιστος. Η ουσία της χθεσινής επισημάνσεώς μου εις τον κ. Λεώνικον είναι άλλη: Ότι 

τον τύπον «οίδασι» τον εγνώριζον οι Αριστοτέλης + Ηρόδοτος + Ιπποκράτης 400 έτη προτού 

τον ξεστομίση ο Ραββίνος Χριστός… 

(Σχόλιο στο άρθρο του Ν. Σαραντάκου, https://sarantakos.wordpress.com/2016/02/05/cyslang/) 
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