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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Nα δούμε τους Έλλη-
νες να γιορτάζουν την
σφαγή της Σμύρνης

NAI, αλλά αυτό 
που λες, όχι. 

Pε Mένιο, λες να ζήσουμε
να δούμε τους Tούρκους
να γιορτάζουν μαζί μας

την 25 Mαρτίου;

Ο έκτακτος Όναγρος οφείλεται σε δι-
κή μας παράλειψη. Μέσα στο καμίνι
του λάλλαρου της Λευκωσίας δεν πα-
ρακολουθήσαμε τις ειδήσεις, με απο-
τέλεσμα να μας ξεφύγει αυτή η τόσο
σημαντική είδηση, δηλαδή η επίσκεψη
του μέγα προοδευτικού και φιλέλληνα

και φιλειρηνιστή Ακκιντζί στα Κόκκι-
να, για να γιορτάσει τους βομβαρδι-
σμούς από την τουρκική αεροπορίας
με βόμβες ναπάλμ. Επειδή τα Κόκκι-
να είναι συνδεδεμένα με την οικογέ-
νειά μου - υπάρχει στον κατάλογο των
νεκρών από τους βομβαρδισμούς ένας

Πτωχόπουλος στενός μου συγγενής -
και με το χωριό μου, τη Γιαλούσα, που
ονομάζεται πια YENI ERENKOY, δη-
λαδή Νέα Κόκκινα, δεν μπορώ να αφή-
σω αυτή την είδηση ασχολίαστη. Η
Γιαλούσα δεν είναι Νέα Κόκκινα και
ουδέποτε θα δεχτούμε ότι οι κουβα-

λητοί κάτοικοί της από τα Κόκκινα
έχουν γίνει Γιαλουσίτες, όπως έγραψε
πρόσφατα μια κυρία και όπως ισχυ-
ρίζονται κάποιοι συγχωριανοί μου, που
θέλουν να κάνουν επενδύσεις στις πα-
ραλίες του χωριού μας. Η Γιαλούσα
είναι Γιαλούσα και τίποτε άλλο.

O EKTAKTOΣ ONAΓPOΣ

Τελικά, αυτός ο μεγάλος φίλος των
Ελληνοκυπρίων, αυτός ο άνθρωπος
που ΟΛΟΙ αίφνης αγάπησαν σαν να
είναι ένας από εμάς, δηλαδή ένας
άνθρωπος που επιθυμεί την απε-
λευθέρωση των κατεχομένων εδα-
φών, άρχισε να ξεσκεπάζεται. Οι
μάσκες του πέφτουν η μία μετά την
άλλη. Δεν είναι τίποτε άλλο από
ένας Τούρκος που θέλει την πίτα
σωστή και τον σκύλο χορτάτος και
προπαντός την Τουρκία απολύτως
ικανοποιημένη.
Πήγε στα Κόκκινα και γιόρτασε

ένα λυσσαλέο έγκλημα που διενερ-
γήθηκε εις βάρος αυτών των ίδιων
Ελλήνων με τους οποίους υποτίθε-
ται ότι θέλει να συμβιώσει σε μια
Κύπρο ελεύθερη. Αν δεν ήταν Τούρ-
κος και μάλιστα ΡΟΖ ΛΥΚΟΣ θα
πήγαινε στη Λευκωσία, στο μνημό-
συνο των πεσόντων Τουρκοκυπρίων
στις μάχες των Κοκκίνων. Αν δεν
ήταν Τούρκος δεν θα ήταν μαζί με
όλο το φασιστικό σκυλολόι των
τουρκικών και τουρκοκυπριακών
οργανώσεων και παράοργανώσεων.
Δεν με εκπλήσσει η τακτική του

Ακκιντζί. Τη δουλειά του κάνει, τον
τουρκισμό του προστατεύει. Το

πρόβλημα δεν είναι ο Ακκιντζί, αλ-
λά όλοι οι δικοί μας, από τον Ανα-
στασιάδη μέχρι τον Άντρο Κυπρια-
νού και όλα τα παπαγαλάκια του
Συναγερμού και της κυβέρνησής του
- βλέπε Οδυσσέως, Διονυσίου, Ομά-
δα Κύπρος, Χόπλαρου και όλα τα

λοιπά ανανικά φρούτα - οι οποίοι
τον έχουν αναγάγει σε θεότητα. Για
να δούμε αν του χρόνου παρευρε-
θούν και όλοι αυτοί στα Κόκκινα,
για να γιορτάσουν μαζί με τον Ακκι-
ντζί και τον Ταλάτ τον βομβαρδι-
σμό της Τυλληρίας. Έλεος, σκατάες.

NA TI EIΠAN 
OI EIΔHΣEIΣ

Περισσότεροι απο 50 ελληνοκύ-
πριοι στην πλειονότητα τους άμαχοι
βρηκαν τραγικό θάνατο και εκατο-
ντάδες τραυματίστηκαν.
Η τουρκική αεροπορία βομβάρδι-

σε περιοχές από τον Ξερό έως τον
Πύργο, χρησιμοποιώντας βόμβες
ναπάλμ.
Σήμερα, όπως και κάθε χρόνο

ανήμερα της θλιβερής επετείου, πε-
ρισσότεροι από 2 χιλιάδες Τουρκο-
κύπριοι μετέβησαν στα Κόκκινα για
να παραστούν στα πανηγύρια για
τη θλιβερή επέτειο των βομβαρδι-
σμών της Τηλλυρίας.
Μέσω του οδοφράγματος του Λι-

μνίτη πέρασαν 120 λεωφορεία, ενώ
πολλοί άλλοι μετέβησαν στην πε-
ριοχή με πλωτά μέσα.
Στα πανηγύρια του Αττίλα στα

Κόκκινα, παρέστη και μίλησε και ο
ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μου-
σταφά Ακιντζί, ο οποίος μετέβη
στην περιοχή με ελικόπτερο.
Στα πανηγύρια συμμετείχε και ο

πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

O ΦIΛOKYΠPIOΣ AKKINTZI ΣTA KOKKINAΕίδηση του ΡΙΚ
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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Tου χρόνου, 
κόρη Έλλη, 

μεν μαραζώνεις.
Pε Σαββάκη μου,
γιατί εν επήεν τζιαι 
ο Aναστασιάδης 
στα Kόκκινα;

Tο κείμενο που ακολουθεί πρωτοδη-
μοσιεύτηκε στο ιστολόγιο του Σάββα
Παύλου savvaspavlou.wordpress.com
απ’ όπου και το ξεσηκώσαμε. Γρά-
φτηκε πέρσι και το αναδημοσιεύου-
με, διότι δίνει μια σφαιρική εικόνα των
τότε βομβαρδισμών και ταυτοχρόνως
αναιρεί τους μύθους και τα ιδεολογή-
ματα γύρω από τα τραγικά γεγονό-
τα του 1964. 

Το Καλοκαίρι του 1964 έγιναν σφο-
δρές συγκρούσεις στην Τηλλυρία. Μέσα
στα πλαίσια των σχεδιασμών του τουρ-
κικού επεκτατισμού, (για υποκίνηση
τουρκοκυπριακής ανταρσίας, επέμβα-
ση στο νησί και διχοτόμηση της Κύ-
πρου), στην περιοχή δημιουργήθηκε θύ-
λακας, υπό τον άμεσο έλεγχο Τούρκων
αξιωματικών, που είχε ως βάση του τα
χωριά Kόκκινα και Μανσούρα, τα οποία
είναι παραθαλάσσια. Ο θύλακας αυτός
άποτελούσε ουσιαστικά προγεφύρωμα
της Τουρκίας στην Κύπρο, αφού της
έδινε τη δυνατότητα να αποστέλλει, μέ-
σω άμεσης θαλάσσιας σύνδεσης, πολε-
μικό υλικό και άνδρες στο νησί. Ο κίν-
δυνος για επέκταση του θύλακα ήταν
επικείμενος, οι προκλήσεις των στα-
σιαστών ήσαν συνεχείς  και έμπαινε
επιτακτικά θέμα ασφάλειας των Ελλή-
νων κατοίκων της περιοχής. Όταν η
Εθνική Φρουρά προσπάθησε να απο-
σοβήσει τον κίνδυνο αυτό, η Τουρκία
επενέβη στρατιωτικά, μέσω της πολε-
μικής της αεροπορίας, και βομβάρδισε
ολόκληρη την περιοχή, από τον Ξερό
μέχρι τον Πύργο. Οι καταστροφές (νε-
κροί, τραυματίες και ισοπεδώσεις) ήσαν
πρωτοφανείς για την κυπριακή εμπει-
ρία και οι βομβαρδισμοί της Τηλλυρίας,
τον Αύγουστο του 1964,  από την τουρ-
κική αεροπορία, αποτελούν τομή στην
κυπριακή ιστορία.

Α. Η Κύπρος υφίσταται για πρώτη
φορά τη φρικτή δοκιμασία του αερο-
πορικού βομβαρδισμού. Η ευρωπαϊκή
ήπειρος καθώς και η Βόρεια Αφρική
και οι άλλες ζώνες των εμπολέμων στην
Άπω Ανατολή και στον Ειρηνικό είχαν
δοκιμασθεί από τους αεροπορικούς
βομβαρδισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο
αεροπορικός βομβαρδισμός ήταν, και
από τις δύο πλευρές των εμπολέ-
μων, κάτι το σύνηθες και το συ-
νεχές. Η Κύπρος, παρ’ όλον ότι
ήταν ενταγμένη, ως μέρος της Βρε-
τανικής αποικιοκρατίας, στις πο-
λεμικές επιχειρήσεις του Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως
δεν είχε την εμπειρία του αερο-
πορικού βομβαρδισμού. Σε μερι-
κές περιπτώσεις αεροπλάνα των
δυνάμεων του Άξονα, όχι σε σχη-
ματισμό πολυπληθούς σμήνους,
αλλά μεμονωμένα -ένα ή δύο αε-
ροπλάνα-, έριξαν κάποιες βόμβες
στην Κύπρο, με περιορισμένο
αριθμό θυμάτων. Αποτελούσαν
όμως ευάριθμα επεισόδια, ακόμη
η πολεμική λογοκρισία επέβαλλε
τη μη λεπτομερή περιγραφή και
σχολιασμό τους, έτσι η κυπριακή
κοινή γνώμη δεν τα βίωσε έντονα.
Οι βομβαρδισμοί της τουρκικής
αεροπορίας, το 1964, εισάγουν την
Κύπρο στην ομάδα των τόπων
που έχουν στην ιστορική τους μνή-
μη την εμπειρία και τραγωδία της
αεροπορικής επιδρομής.

Β. Η κυπριακή κοινωνία βιώνει

έντονα τους αεροπορικούς βομβαρδι-
σμούς της Τηλλυρίας, γιατί ήδη, πριν
από το 1964, είχε μπει στην εποχή της
επικράτειας των μέσων μαζικής επι-
κοινωνίας με την άμεση αναμετάδοση
της πληροφορίας: Φωτογραφίες στις
εφημερίδες, ραδιοφωνική κάλυψη κα-
θώς και τηλεοπτική κάλυψη. Τότε η τη-
λεόραση δεν βρισκόταν σε κάθε σπίτι,
βρισκόταν όμως σχεδόν σε κάθε καφε-
νείο. Όλη η Κύπρος ζει με συγκίνηση
και άμεσα την τραγωδία της Τηλλυρίας
και ανταποκρίνεται με ευαισθησία.
Εκφράζει την αλληλεγγύη του στην πλη-
γείσα περιοχή με ποικίλους τρόπους.
Παρόμοιες εκδηλώσεις συμπαράστασης
και αλληλεγγύης έγιναν και στην Ελλά-
δα.

Γ. Οι βομβαρδισμοί έδειξαν τον πραγ-
ματικό συσχετισμό δυνάμεων στην Κύ-
προ. Η Τουρκία χρησιμοποιούσε ως
στρατηγική μειονότητα τους Τουρκο-
κυπρίους, πρόβαλλε έντονα την εικόνα
των αδύναμων και απροστάτευτων poor
Turks όμως ήξερε, και είχε τη θέληση,
όταν χρειαζόταν, να επέμβει και να
αποδείξει ποιος είναι ο κυρίαρχος στρα-

τιωτικά στην περιοχή.
Η Κύπρος συγκλονίζεται. Όλα τα

έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, ανα-
φέρονται στο μείζον θέμα των βομβαρ-
δισμών και της δοκιμασίας της Τηλλυ-
ρίας. Χαρακτηριστικά το πνευματικό
λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Εποχή κυ-
κλοφορεί το τεύχος Σεπτεμβρίου με
εξώφυλο: Κατάρα στους δολοφόνους
των παιδιών μας και με κύριο άρθρο
με τίτλο: Δολοφόνοι! Να θυμάστε τη
Νυρεμβέργη, από το οποίο αποσπώ τις
ακόλουθες λίγες προτάσεις: «Με αφά-
νταστη δολοφονική μανία, οι “γενναί-
οι” αεροπόροι της Τουρκίας, επέπεσαν
σαν αιμοβόρα όρνια πάνω στους ανυ-
περάσπιστους κατοίκους των κυπρια-
κών χωριών. Με απίστευτη βαρβαρό-
τητα οι “αετοί” της τουρκικής αεροπο-
ρίας κυνηγούσαν και πολυβολούσαν και
σκότωναν τον άμαχο πληθυσμό, τους
γέροντες, τις γυναίκες, τα παιδιά, ακό-
μα και τα βρέφη της Κύπρου. Εξήντα
τέσσερα αεροπλάνα, επί τρεις μέρες
έριχναν με πρωτοφανή αγριότητα φω-
τιά και σίδερο και πετρέλαιο στην πο-
λύπαθη περιοχή».

Σήμερα η  ευαισθησία μας και η
συγκίνηση μας απέναντι στους αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς της
ακριτικής περιοχής, το 1964, επεν-
δύεται και άλλα τραγικά. Συνει-
δητοποιήσαμε ότι η τραγωδία της
Τηλλυρίας αποτελούσε οιωνό για
το μέλλον, ήταν το προστάδιο και
η δοκιμή για το εκθεμελιωτικό
πλήγμα του 1974.

Σ.Π.

Υ.Γ. Στο μελέτημα Η θυσία και
η σταύρωση της Τηλλυρίας στην
ελληνική ποίηση (πρώτη κατα-
γραφή) [στον τόμο Τηλλυρία Μνή-
μες, Ιστορία και Αρχαιότητα, Λευ-
κωσία 2010] προσθετέα: 

Και ο Τεύκρος Ανθίας, που βρι-
σκόταν τότε εγκατεστημένος στην
Αγγλία, στην ποιητική του συλλο-
γή Κυπριακή τραγωδία, που εκ-
δόθηκε το 1965 στην Αθήνα, από
τις εκδόσεις Κέδρος, στο δεύτε-
ρο μέρος της συλλογής του αφιε-
ρώνει στην τηλλυρία ένα λυρικό
και πολύχυμο ποιητικό κείμενο,
που εκτείνεται σε σαράντα, περί-

που, σελίδες. Οι τίτλοι των ποιημάτων
για την Τηλλυρία είναι οι ακόλουθοι:

Το ελεγείο της Χάιδως
Η μπαλάντα του βοσκού με τ’ αρνάκι
Μάνα γεννήτρα του λαού  Ι. Δυο χέ-

ρια τεντωμένα σε καμπύλες ΙΙ. Οι Να-
ζωραίοι της δουλειάς και της θυσίας ΙΙΙ.
Τρεις κύκλοι σ’ ένα αργαλειό ΙV. Βιολί
μέσα στη νύχτα τη τρισκότεινη…

Ο Τεύκρος Ανθιας ευρισκόμενος μα-
κριά από την Κύπρο, επιστρέφει στον
γενέθλιο τόπο με αφορμή τη νέα πληγή
των βομβαρδισμών και της καταστρο-
φής. Η συγκίνησἠ του και η νοσταλγία
για το νησί που άφησε εδώ και χρόνια,
οδηγούν σε συναισθηματική έκρηξη και
αφήνει το λυρισμό του να αρδεύσει αυ-
τές τις σαράντα ποιητικές σελίδες με
ανοικονόμητο, εν πολλοίς, τρόπο. Στην
αποτύπωση της προηγούμενης χαράς
της ζωής, των ονείρων για το μέλλον
και της αποτρόπαιης πραγματικότητας
που έφερε η τουρκική επιθετικότητα,
είναι χαρακτηριστική η εμμονή του σε
δημοτικά μοτίβα, σε τραγούδια της ιδι-
αίτερής του πατρίδας, μα και σε κα-
θιερωμένα, σε πανελλήνια κλίμακα, δη-
μοτικά τραγούδια, όπως, επίσης, εκδί-
πλωση εικόνων και εκφράσεων που πα-
ραπέμπουν στη λαϊκή θρησκευτική και
εκκλησιαστική ζωή [εβδομάδα των πα-
θών, Ανάσταση, Λαμπρή, Ναζωραίος,
δισκοπότηρο, η θλιμμένη Παναγιά στο
εικονοστάσι, «άρτος» της εκκλησίας για
το μνημόσυνο κ.λπ.].

Τη συγκίνησή του για τη δοκιμασία
του τόπου του αποτυπώνει και ο ποιη-
τής Θοδόσης Πιερίδης στο ποίημά του
«Καντάτα για τους νεκρούς της Τηλ-
λυρίας», που αποτελείται από είκοσι
μία τετράστιχες στροφές. Στροφές του
θρηνου και του σπαραγμού, για την
απώλεια και την καταστροφή, με εικό-
νες που παραπέμπουν στο πάθος και
στη σταύρωση:

Ήρθαν τα πολυβόλα, ήρθαν τα βὀλια,
από ψηλά βαρούσαν σαν σφυριά.
Την ξάπλωσαν σ’ ένα σταυρό τη δόλια
την κάρφωσαν, οϊμέ, την Τηλλυριά
[…]
Και σεις, πάρτε μακριά στην οικουμένη
φτερούγες του νοτιά και του βοριά
το θρήνο για μια Κύπρο λαβωμένη
για μιαν εσταυρωμένη Τηλλυριά.
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