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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Επειδή έχει πολλά
πρακτορεία. Ρώτα

και την Ρίτα.

O ANAΣTAΣIAΔHΣ ΣTHN KINA 

Ρε Μένιο, γιατί 
έσιει τόσους 

πολλούς πράκτορες 
η Κύπρος;

O σύντροφος Nι Kο Aνα ενώ διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο του

συντρόφου Aκκι Tζι «39 βήματα μπρος, ένα βήμα πίσω».

Kινεζάκια

ζητωκραυ-

γάζουν

υπέρ της

ΔΔO. 

Tώρα που ο Πρόεδρος μας θα πάει στην Kίνα, ελπίζω να
καταλάβει α) ότι ηγέτης είναι αυτός που μπορεί και ταΐζει
τα εκατομμύρια του λαού του και β) ότι ηγέτης είναι αυ-
τός που προτιμά να τρώει ρύζι και ελιά και να είναι
EΛEYΘEPOΣ παρά να τρώει σουΐτ εν σάουερ και να είναι
σκλάβος. 
Mερικά στατιστι-

κά στοιχεία για
την Kίνα που
πρέπει να έχει
υπόψιν του ο
Πρόε δρος μας: Oι κι-
νέζοι παραμένουν ENΩ -
TIKOI μην αρχίσει να
λέει για εφικτά διότι θα
τον κράξουν οι κινέζοι.
Aν κατουρίσουν οι μισοί
κινέζοι στο Tρόοδος και τον Mαχαιρά, ο Γιαλιάς και ο Πη-
δειάς θα τρέχουν ολόχρονα. Oι Κινέζοι μισούν θανάσιμα
τους Τούρκους, ίσως θα ήταν καλά να μάθει γιατί.

Ζήτω η ένωση
της Κύπρου με
την Ελλάδα και
της Ταϊβάν με

την Κίνα.
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Σοφία Γεωργίου
Φωτογραφίες γαδάρων:
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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

ΘA KANATE ΣEΞ ME THN KOPH TOY AKKINTZI;

Nαι, αλλά οφ δε ρεκορτ, εν αντροπή 
αν το μάθει ο Aκκιντζί.

Mα μάστρε, νομίζω με την γεναίκαν
του επήες τζιαι εν αντράπηκες.

Kύριε Αβέρωφ, μην εκθέτεις τον Πρόε-
δρο. Πάντως εγώ θα επήγαινα, αρέ-

σκουν μου πολλά οι γυναίκες, αλλά κι
εγώ οφ δε ρεκορτ, είμαι παντρεμένος.

Ούτε να το σκεφτείς, 
εν σαν την σκουλουτζιάρα! Oύτε εσύ είσαι ο Aλέν Nτελόν!

Γιατί εσύ κόρη Eιρήνη, 
είσαι η Aντζελίνα Tζολί;

Eάν ήμουν λεσβία, μπορεί να το σκε-
φτόμουν, αλλά ευτυχώς εν είμαι.

Oύτε εγώ είμαι λεσβία, 
αλλά εγώ θα επήγαινα.

Kάτσε έναν τόπο που εν πάεις 
έτσι τζιαρόν ρε Τορναρίτη!

Πάω εγιώ εκ μέρους του ΔHΣY.

Eγώ ούτε με την γεναίκαν μου εν πάω,
όι εννά πάω μαζίν της. 

Mάνα μου την, εν καλούα
θυμίζει μου την Έρσην μου.

Kύριε πρόεδρε, δεν εξόρτωσες να το
κάμεις της γεναίκας του Tαλάτ, πως 
εννά τα καταφέρεις με μιαν μιτσιάν; 

ONAΓPOΣ 20

Ζητούμε συγνώμη για τη φτω-
χή συγκομιδή κειμένων σε αυτό
το τεύχος. Καλούμε τους ανα-
γνώστες μας να μας αποστέλνουν
επίκαιρα κείμενά τους ή σχόλια
ώς την Τρίτη, μέχρι να οργανώ-
σουμε τις εκδηλώσεις του χειμώ-
να, για να έχουμε κι εμείς περισ-
σότερο χρόνο να σχολιάζουμε την
επικαιρότητα. 

ONAΓPOΣ TOY NIOBPH 

Ο ΟΝΑΓΡΟΣ όλου του Νοεμβρί-
ου θα κυκλοφορεί κάπως κου-
τσουρεμένος, μιας και η σελιδό-
τρια-επιμελήτρια θα απουσιάζει
για τις πέμπτες διακοπές της φέ-
τος κι εγώ προσωπικά δεν έχω
ιδέα από σελίδωση. Ελπίζω κά-
ποιοι φίλοι να μας βοηθήσουν (δεν
θα μείνει πάνω μας), για να βγά-
λουμε τον δύσκολο μήνα...
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αναστασιάδης: Υποταγή άνευ όρων
Φαίνεται ότι οι δύο ηγέτες ΟΝΑΓΡΟΙ

της κυπριακής κυπριωτικής Κύπρου μας
δεν τα βρίσκουν ρόδινα. Ο μεν Ανα-
στασιάδης τραβά να βρει το άχυρο στη
μια πλευρά, ο δε Ακκιντζί στην αντίθε-
τη. Δεν άρχισαν, βεβαίως, οι κλωτσιές,
αλλά μόνο κάποιες λεκτικές αντιπαρα-
θέσεις που όμως αξίζει κανείς να τις
προσέξει και να βγάλει τα συμπερά-
σματά του. Μέσα σε ένα μήνα το κλί-
μα στο Κυπριακό έχει αλλάξει άρδην.
Εκεί που όλοι πανηγύριζαν και ένιω-
θαν ότι η λύση είναι τόσο κοντά -κά-
ποιοι ισχυρίζονταν ότι ήταν στην επό-
μενη στροφή- αίφνης τα παληκάρια -
και οι πούστηδες, φυσικά- τα κάνανε
μαλλιά κουβάρια, όπως λέει και ο λα-
ός μας. 

Πάει ο δικός μας να μιλήσει στη Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ, αυτόν τον θε-
οποιημένο από τους Κύπριους οργανι-
σμό, και δεν λέει τίποτα ουσιαστικό για
την Τουρκία και τη συνεχιζόμενη κατο-
χή. Όχι μόνο δεν καταγγέλλει την Τουρ-
κία, αλλά της δίνει και συγχωροχάρτι
και από πάνω. Φτάσαμε στον απόλυ-
το εξευτελισμό την ίδια στιγμή που ο
Ακκιντζί έχει αποθρασυνθεί και μιλά,
όχι πλέον ως ο καλός Τουρκοκύπριος,
αλλά ως ένας νέος Αττίλας. Αντί, όμως,
ο Πρόεδρός μας να τον συναιτίσει και
να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τα
λεγόμενα Ακκιντζί, τον ηρωοποιεί και
στο εξωτερικό και στην Κύπρο, επιμέ-
νοντας να τον χαρακτηρίζει ως κάτι άλ-
λο, παρά ως ΤΟΥΡΚΟ που δεν αποδέ-
χεται τίποτε άλλο από τη συνθηκολό-
γησή μας στις διαπραγματεύσεις. 

Φτάσαμε όχι απλά στον πάτο, αλλά
στον απόπατο. Ο Αναστασιάδης έχει
ξεπεράσει ακόμη και αυτούς τους τρι-
σάθλιους Βασιλείου, Κληρίδη και Χρι-
στόφια, τους πρώτους διδάξαντες της
θεωρίας της ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ συνθηκολό-
γησης. Ο Βασιλείου και ο Κληρίδης, για
να είμαστε δίκαιοι, έριχναν πού και πού
και λίγη λάσπη στα μάτια του κόσμου,
καταγγέλλοντας την κατοχή στα ξένα
fora. Ήρθε ο Χριστόφιας και έβαλε το
μέγάλο λιθαράκι για τη νέα αντιμετώ-
πιση της κατοχής. Τη θεωρία τού «παί-
ζε πελλόν» πως τάχατες οι καλοί Τουρ-
κοκύπριοι θα μας βοηθήσουν να κατε-
βάσουμε το βρακί, σε αντίθεση με τους
κακούς Τουρκοκύπριους, που θέλουν
να το κάνουμε μόνοι μας και να απο-
λαύσουμε τα επακόλουθα, φωνάζοντας
γιες, γιες, γιες. 

Τώρα που ο Ακκιντζί απομυθοποιεί
και τον άλλο ηρωοποιημένο θεσμό την
Κυπρίων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
έλεγε κανείς ότι κάπου θα αντιδρά-
σουμε, είτε ως ηγεσία είτε ως πολιτι-
κός κόσμος. Τίποτα, όμως, πλην της ου-
τοπικής και άκρως επικίνδυνης εμμο-
νής μας στις βασικές ελευθερίες και το
ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εμείς λέμε ότι
ούτε οι βασικές ελευθερίες μάς ενδια-
φέρουν, ούτε το ευρωπαϊκό κεκτημένο,
αν είναι ακόμη να είμαστε σκλάβοι και
να παραδώσουμε την πατρίδα μας στα
Μεμέτια και τους Ισλαμιστές. Αν δεν
είμαστε ΑΦΕΝΤΕΣ στον τόπο μας, τι
νόημα έχουν οι ελευθερίες και το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο, ποια σημασία έχει
αν μπορώ να πηγαίνω στην Κερύνεια
να κάνω μπάνιο –η Εύβοια είναι εκατό
φορές καλύτερη– τι σημασία έχει αν θα
μπορώ να έχω περιουσία στο Τρίκωμο,
κ.ο.κ. Τα κατεχόμενα εδάφη μας είναι
πανέμορφα και αξίζουν θυσίες και θυ-
σίες, αν είναι ΕΛΕΥΘΕΡΑ, αν οι Τούρ-
κοι και τα τζιβίτζια τους αποδεκτούν
τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ένα κυρίαρχο κρά-
τος, ένα λαό, μια ψήφο οι Έλληνες, μια
οι Τούρκοι, μια οι άσχημοι, μια οι όμορ-

φοι, μια οι Μαρωνίτες. Όλα τα άλλα εί-
ναι συνθηκολόγηση για την ήττα κά-
ποιων το 1974. Εμείς τι φταίμε; Δεν
μπορείς να μιλάς για ευρωπαϊκό κε-
κτημένο και να ΜΗ μιλάς για
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Οι Τουρκοκύπριοι, άλ-
λως τσιβίτζια, δεν είναι ο περιούσιος
λαός του Θεού. Δεν μπορούν να τα
έχουν όλα δικά τους, ούτε θα υπάρξει
ποτέ ειρήνη στον τόπο, αν η λύση θα
αδικήσει έστω και έναν πολίτη αυτού
του κράτους.

Προβλήματα θα υπάρξουν, αλλά αυτά
λύνονται με μια δίκαιη λύση. Αν ο κάθε
πολίτης επιστρέψει στο σπίτι του, στο
χωριό του, σε μια δημοκρατική πολιτεία,
τότε τα προβλήματα των 40 χρόνων κα-
τοχής και ξεχωριστής επιβίωσης θα εί-
ναι δουλειά του δημοκρατικού κράτους
να τα λύσει. Είναι γνωστό ότι πολλά
σπίτια και στις ελεύθερες και στις σκλα-
βωμένες περιοχές έχουν καταρρεύσει ή
τυγχάνουν σήμερα άλλης χρήσης. Το κρά-
τος θα πρέπει να λύσει αυτά τα προ-
βλήματα κι εδώ φαίνεται η αναγκαιό-
τητα ενός πραγματικού ταμείου και όχι
ενός ταμείου που θα λειτουργήσει ως
καραμέλα για να αποδεχτούν οι Ελλη-
νοκύπριοι τη συνθηκολόγηση. Πρώτα επι-
στρέφουν ΟΛΟΙ στα σπίτια τους, πρώτα
επιστρέφεται όλη η περιουσία στους νό-
μιμους ιδιοκτήτες και μετά, αν θέλει ο
νόμιμος ιδιοκτήτης, μπορεί να πουλήσει
την περιουσία του ή να την ανταλλάξει.
Πρώτα φεύγει το τσιβίτζι από το σπίτι
μου και το χωριό μου και ΜΕΤΑ να θέ-
λει έρχεται ως νόμιμος πολίτης –αν του
άρεσε το χωριό μου– και αγοράζει νό-
μιμα ό,τι θέλει. Εάν θέλουμε φυσικά κι
εμείς να τους πουλήσουμε. Δεν έρχεται
ως χρήστης, ούτε ως προνομιούχος πο-
λίτης, ούτε ως τσιβίτζιν του κατακτητή,
αλλά ως νόμιμος, δημοκρατικός πολίτης. 

Ας συνέλθουμε επιτέλους. Την Κύπρο
δεν μπορεί να την παραδώσουμε όσο
κι αν ακούγονται διάφορα ελκυστικά
περί ευρωπαϊκού κεκτημένου και βα-
σικών ελευθεριών. Πρέπει πάση θυσία
να μη συνθηκολογήσουμε. Η σκακιέρα
στην περιοχή αλλάζει. Μπορεί να είναι
θετική η αλλαγή μόνο αν είμαστε έτοι-
μοι να την εκμεταλλευτούμε, μόνο αν
δεν υπογράψουμε την υποταγή μας
–άνευ όρων μάλιστα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ΣΑΒΒΑΤΟ

ΟΥΖΕΡΙ - ΚΑΦΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΛΟΥΣΑ

Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική
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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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20 ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΟ €20

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
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KAI KΛAMA OI KYΠPAIOI

Οι Τούρκοι πυρπόλησαν τους Κούρδους
στην Άγκυρα και όλη η Κύπρος έστειλε συλ-
λυπητήρια μηνύματα στον Ερτογάν, τον ίδιο
Ερτογάν που οι Κούρδοι κατηγορούν ως
ηθικό αυτουργό και βάλε. Δεν είναι μόνο ο
Πρόεδρός μας που έχυσε μαύρα δάκρυα,
αλλά και όλοι οι οπαδοί του Ερτογάν. 

AΘΘYMAΣTE;

l Αθθυμάστε που οι διάφοροι μεταμο-
ντέρνοι Κυπραίοι, κορδωτοί-κορδωτοί, έφ-
καλλαν φωτογραφία με τον Ερτογάν τζι εν
αντραπήκαν τα μούτρα τους;

l Αθθυμάστε που
ο μέγας αναλυτής
της Γενί Πολίτης,
Διον.Διον., το 2003
έλεγε πως η χρυσή
ευκαιρία για λύση
ήταν τότε, γιατί
στην εξουσία βρί-
σκονταν οι Ταλάατ-
Ερτογάν;

l Αθθυμάστε που
όλη η ελληνική αρι-
στερά τζιαι μαζί
της τζιαι ούλλοι οι
προοδευτικοί Κυπραίοι επίνναν νερό στο
όνομα του Ερτογάν;

l Αθθυμάστε που με μισό σελίνι αγορά-
ζαμεν 20 τσιάρα;

l Αθθυμάστε που οι γεναίτζιες, αλλά τζιαι
οι αρσενιτζιοί, εν εφωνάζαν «γιες, γιες» άμαν
εφτάναν σε οργασμό;

l Aθθυμάστε τούντην φωτογραφίαν που
εδημοσιεύσαμε στην εφ. ENΩΣIΣ με τίτλο
OYΛΛOI OI ΣIYΛΛOI MIA ΓENIA; E, λοι-
πόν, είναι επίκαιρη πάλι. O Nιαζί και ο επί-
τροπος (γουάου) ήταν οι κύριοι ομιλητές
στην παρουσίαση του βιβλίου του ππούννι-
ου Kασκάνη του γενί Πολίτης.

l Aθθυμάστε που ο Kασκάνης εφόρεν
μπερέ τύπου Tσε Γκεβάρα; Pε, τον θεο-
μπαίκτη!

Να άλλη μια καινοτομία. Οι
Έλληνες και Τούρκοι εργολάβοι
του νησιού θα ανοίξουν ΚΟΙΝΟ
γραφείο στην οδό Λήδρας, προ-
φανώς για να μοιραστούν την

πίττα της ανοικοδόμησης των κα-
τεχομένων μετά τη λύση. Ή μή-
πως οι Τούρκοι θέλουν να βάλουν
χέρι και στις εδώ εργασίες της
οικοδόμησης της NEW CYPRUS;

Οι συνεργασίες Ε/Κ και Τ/Κ
φυτρώνουν σαν μανιτάρια, μόνο
μην τους πιάσει καμιά κατάθλι-
ψη γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, λύση
ΓΙΟΚ!

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ,  ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΙΑΚΙΑ

H ΣΕΡΡΙΝ ΕΝ ΠΙΟ ΑΣΣΙΗΜΗ ΤΖΙΑΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΙΤΟΥΛΛΑ ΜΑΣ

Αυτός ο ηλικιω-
μένος είναι 96
ετών και σπου-
δάζει στο Πανε-
πιστήμιο Κύ-
πρου, στο τμήμα
Πολιτικών Επι-
στημών. Πρό-
σφατα δήλωσε
πως μόλις πάρει
το πτυχίο του
θα κάνει μετα-
πτυχιακό και
μετά έχει ο Θε-
ός. Οι συμφοιτή-
τριές του τον
λατρεύουν, όχι
διότι είναι ακίν-
δυνος λόγω ηλι-
κίας, αλλά επει-
δή είναι καλός
άνθρωπος. Μια
φοιτήτρια δήλω-
σε ότι πιο πολύ
κινδυνεύουν σε-
ξουαλικά από
τον γέρο, παρά
από τους συμ-
φοιτητές τους,
που στην τερά-
στιά τους πλειο-
ψηφία δεν εν-
διαφέρονται κα-
θόλου, μα καθό-
λου για το σεξ.
Μούνταρε, παπ-
πού!
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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!!!

ΛEYKΩΣIA ENTOΣ TΩN TEIXΩN 
H NEA KATOXH -  ΠPOBΛHMATA KAI  ΠPOOΠTIKEΣ

Σ Y Z H T H Σ H  –  Δ I A Λ E Ξ H  
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l Toυ Ζήσιμου Λορεντζάτου

“Όταν ο Σεφέρης δοκίμαζε, μια φορά,
να μεταφράσει στα ελληνικά ορισμένα
κομμάτια από τα Κουαρτέτα του Τ. S.
Eliot (αρχίζοντας από τον τίτλο) διατυ-
πωμένα, στο σπουδαιότερο μέρος τους,
κατά την παράδοση της αφηρημένης ευ-
ρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης ή του δυ-
τικού σχολαστικισμού –από τα οποία
κακά προστάτεψε, κατά κάποιο τρόπο,
τη δική μας πνευματική παράδοση,
υστέρα από την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης, η παράλληλη περίοδο, όταν
εμείς ζούσαμε άβρετοι για τους σοφούς
της Ευρώπης κάτω από το Ισλάμ– τα
σχετικά προβλήματα που έκαναν το Σε-
φέρη να παραιτηθεί από το εγχείρημα
ήταν, καθώς ομολογεί ταπεινά, “τέτοια
που με ανάγκαζαν να ασκήσω μια υπερ-
βολική βία στη γλώσσα μας, όπως του-
λάχιστο την ξέρω και την αισθάνομαι
εγώ. Εδώ με σταμάτησε το φάσμα του
Σολωμού” (Θ. Σ. Έλιοτ, Η Έρημη Χώρα
και αλλά ποιήματα, Εισαγωγή, σχόλια,
μετάφραση Γιώργου Σεφέρη, Αθήνα,
21949, σελ. 13).

Την αναφέρω την περικοπή για όσους
νομίζουν πάντα πως ήταν δυστύχημα
που εμείς απουσιάζαμε από την Ανα-
γέννηση στην Ευρώπη ή πως δεν απο-
χτήσαμε, στο ομόλογο χρονικό διάστη-
μα, φιλοσοφική γλώσσα, και για τούτο
υστερούμε πνευματικά και χρειάζεται,
από τότε, διαρκώς να τρέχομε το κατό-
πι για να φτάσαμε τους Ευρωπαίους.
Σα να μετριόταν το πνεύμα με τα φι-
λοσοφικά λεξιλόγια ή με τη δεινότητα
στην αφηρημένη σκέψη και στη λογική
(που τροφοδότησε κυρίως τη λεγόμενη
θετική επιστήμη και τις τεχνολογικές
εφαρμογές της σε παγκόσμια κλίμακα).
Και δεν καταλαβαίναμε πως η κρίση της
Ευρώπης σήμερα ή ολόκληρου του πο-
λιτισμού είναι, πρώτα από όλα, πνευ-
ματική ή μεταφυσική –το σπουδαιότερο
πρόβλημα για το σημερινό κόσμο είναι
να αποκαταστήσει τη χαμένη μεταφυ-
σική επαφή του– και πως αν χρειάζε-
ται, για τους δυτικούς, να πηδήξουν ή
να περάσουν πάνω από τους τέσσερις
ή πέντε τελευταίους αιώνες που μεσο-
λάβησαν, από την Αναγέννηση και εδώ-
θε, για να φτάσουν σε κάποιο πυρήνα
μιας διασπασμένης παράδοσης πνευ-
ματικής, εμείς αντίθετα δεν έχομε παρά
μόνο λίγο δρόμο να κάνομε ή σχεδόν
καθόλου, για να βρούμε, κληρονομιά μας
απείραχτη, την ολοζώντανη πνευματική
παράδοση της Ανατολής.

Και δεν καταλαβαίναμε ακόμα, πως
μέσα στην πνευματική παράδοση μας
ασκούμε “υπερβολική βία” θέλοντας να
μπάσομε και καλά όσα δεν μπαίνουν,
και πως ο οργανισμός της παράδοσης,
όπως ένας φυσικός οργανισμός, παρου-
σιάζει την τάση να διώχνει από μέσα
του κάθε σώμα ξένο.

(σελ. 367-368) 
Ο απολογισμός αυτός θα πρέπει ακό-

μα να ξέρομε πως δε χρειάζεται να ση-
μαίνει καθόλου απομόνωση ή κλείσιμο
από τον ξένο. Κανένας δεν υποστήριξε
ποτέ σοβαρά την απομόνωση, απραγ-
ματοποίητη, άλλωστε, στον καιρό μας,
όμως, και τα μικρά παιδιά το καταλα-
βαίνουν πως, αν και γνωρίστηκε ο ελ-
ληνισμός με τόπους μακρινούς ή δια-
σταυρώθηκε στη μεγάλη πορεία του, με
λαούς ή τρόπους –άστεα και νόον— και
από τις τέσσερις γωνιές της γης, μολο-
τούτο παράδοση για μας τους Έλληνες,
χθες και σήμερον, δεν μπορεί να είναι
ποτέ η συνισταμένη των συναντήσεων
μας με τον έξω κόσμο. Μηδέ οι συνα-
ντήσεις αυτές μπορεί ποτέ να αποτε-
λούν την ιδιότυπη πνευματική σφραγί-
δα μας, όπως φαντάζονται ίσως αρκετοί.
Αλίμονο αν ήταν έτσι.

Η παράδοση θα πρέπει, το δίχως άλ-

λο, να είναι κάτι πολύ βαθύτερο από
αυτά τα εξωτερικά ή τα γεωγραφικά
περιστατικά. Και όχι μόνο αυτό. Άλλα
και κάτι άλλο ακόμα. “Όταν βεβαιω-
θούμε ή συλλάβαμε το βάθος αυτό –την
παράδοση μας– τότε μόνο θα μπορέσο-
με να καταλάβομε και εκείνα που μας
ενώνουν αληθινά με τους άλλους αν-
θρώπους, κάτω από την πρόσκαιρη ένω-
ση μαζί τους ή από τις σύγχρονες διη-
πειρωτικές επαφές της επιδερμίδας. 

(σελ. 374)
Θα έπρεπε στο σημείο τούτο να πα-

ρατηρήσομε πως η πρώτη πλάνη, που
λέγαμε πως αρχίζει από την Αναγέννη-
ση και εδώθε, μάς έχει διαποτίσει όλους,
όσους τουλάχιστο ξέρομε γράμματα
στην Ελλάδα, τόσο πολύ (και τον ίδιο
το Σεφέρη) –χωρίς να το καταλαβαίνο-
με– ώστε καμιά φορά να είναι σήμερα
δύσκολο να ξέρομε πότε μιλάμε εμείς,
όπως φανερώνει το ακόλουθο απόσπα-
σμα από το “Ημερολόγιο ενός ποιήμα-
τος” (Μάιος-Δεκέμβριος 1946): “Η ατ-
τική τραγωδία, υψηλότατη ποιητική ει-
κόνα αυτού του κλειστού κόσμου που
ολοένα πάει να πέσει μέσα στη μαύρη
άβυσσο˙ που ολοένα αγωνίζεται να ζή-
σει και ν' ανασάνει στη στενή χρυσή
λουρίδα, εν-τω-μεταξύ, χωρίς ελπίδα να
σωθεί από τον καταποντισμό. Αυτό κά-
νει την ανθρωπιά της”.

Έχω φόβο μήπως η διανοητική γενεα-
λογία της “ανθρωπιάς” αυτής δε βρί-
σκεται καθόλου στην αττική τραγωδία,
αλλά στον ανθρωποκεντρισμό –το δικό
της– που η Αναγέννηση τον πρόβαλε
απάνω στην Ελλάδα, όταν άρχισε να την
“αποκαλύπτει” στον κόσμο και να την
“ερμηνεύει” για όλους τους άλλους, από
την πρώτη ακόμα χαραυγή του λεγόμε-
νου ανθρωπισμού (humanismus) μέχρι
τη σημερινή διαβόητη “ανθρωπιά” (la
dignité humaine)1 των δυτικών συγ-
γραφέων ή των libres penseurs. Αύτη h
“στενή χρυσή λουρίδα” του Σεφέρη δεν
παραλλάζει σχεδόν καθόλου από το “die
liebliche Grenze” –“Innerhalb der
lieblichen Grenzen der schönen”– του
Goethe. Θέλω να πω: ως επίγνωση και
ερμηνεία της πνευματικής ή της μετα-
φυσικής παράδοσης ολόκληρου του αρ-
χαίου κόσμου. Ο ίδιος ανθρωπιστικός
απόλογος εξακολουθεί αδιάσπαστος από
τον Πετράρχη ή τον Budé, για την Ευ-
ρώπη, μέχρι το Wegner Jaeger.

Καθώς είπαμε, μοιάζει μερικές φορές
σα να μην μπορούμε να ξέρομε αν όσα
λέμε σήμερα εμείς οι Έλληνες ξεφεύ-
γουν ή όχι από τη μεγάλη σκιά που ρί-
χνει απάνω μας ευθύς από την αρχή
–1821– αυτή η διαποτιστική παραμόρ-
φωση, αυτή η docta adulteratio, της Ανα-
γέννησης.

Μέχρι τότε εμείς δεν είχαμε κανένα
πρόβλημα σχετικό με τη διανομή της
πανάρχαιας κληρονομιάς μας, είχαμε
περάσει “με καιρό και με κόπο” (Σο-
λωμός), με αιώνες πολλούς συντήρηση
και αξιοθαύμαστη σοφία ή σύνεση, από
την ελληνική στη χριστιανική μορφή της
παράδοσης μας, και οι ανοιχτοί μας λο-
γαριασμοί με τα μάρμαρα ή με τα αρ-
χαία αγάλματα είχαν κλείσει, ουσια-
στικά, προτού κλείσει ο Ιουστινιανός τις
σχολές στην Αθήνα (529) και φύγουν οι
τελευταίοι νεοπλατωνικοί στην Περσία.
Η μια παράδοση είχε παραχωρήσει τη
θέση της στην άλλην, είχε ζήσει κανονι-
κά το θάνατο και πεθάνει τη ζωή της
άλλης, καθώς λεει ο Ηράκλειτος, ζώντες
τον εκείνων θάνατον, τον δε εκείνων βίον
τεθνεώτες (fr. 62). Oι Έλληνες δεν εί-
χαμε έλλειψη από παράδοση –δεν πρέ-
πει, να ξεχνάμε πως εμείς δε γνωρίσα-
με μήτε Ιερή Εξέταση, μήτε Αναγέννη-
ση, μήτε Μεταρρύθμιση– μηδέ η παρά-
δοσή μας πέρασε ποτέ από κρίση απέ-
ναντι στον εχθρό ή αμφιβολίες, όπως
των Ευρωπαίων. Εμείς δε χρειαζόταν
να δείχνομε προγονική νοσταλγία ή να
κοιλοπονάμε διάφορες σκέψεις γύρω
από τα αρχαία αγάλματα, δεν αμφι-
βάλλαμε ποτέ για τη ζωντανή παράδο-
σή μας, αλλά απλούστατα ξέραμε πως
είχαν και οι αρχαίοι, έναν καιρό, την
πνευματική ή την μεταφυσική παράδο-
σή τους –τα όσια και τα ιερά τους–
όπως τα δικά μας εμείς. “Τ' αγάλματα
είναι γερά [= Ιερά] πράγματα” (Μα-
κρυγιάννης, Β, 63). Εκείνο που προορι-
ζόταν να ζήσει, από την ελληνική μορφή
της παράδοσης, διαφυλάχτηκε ακέριο
μέσα στη χριστιανική μορφή της παρά-
δοσης, όπου και ζει μέχρι σήμερα –εν
έτερα μορφή– γιατί αυτό που λέμε
Ελλάδα ή ό,τι βιώσιμο πνευματικά πε-
ρισώθηκε από την πα¬ράδοση της ελ-
ληνικής αρχαιότητας, δεν έζησε ποτέ
–όπως πολλοί νομίζουν– και δε ζει, βέ-
βαια, στο Schleiermacher, στο Shelley ή
στην “Ωδή σε μια ελληνική υδρία” (“Οde

on a Grecian Urn”), άλλα στο άδυτο της
χριστιανικής πνευματικότητας, όπως τη
μετάδωσαν στους ορθόδοξους προγό-
νους μας οι Πατέρες της Ανατολής ή
όσοι διατήρησαν απαρασάλευτη, μέσα
από τόσους αμείλιχτους αιώνες, την ίδια
ακριβώς μεταφυσική ή ιερή γεωγραφία,
χτίζοντας συχνά τους ναούς των, ακό-
μα και με τα ίδια λιθάρια, ή στα ίδια
μέρη όπου χτίστηκαν, μια φορά, οι σω-
πασμένοι ναοί (απέσβετο και λάλον
ύδωρ) των αρχαίων Ελλήνων. Μοναχά
ύστερα ή λίγο πριν από το 21 ––η Ευ-
ρώπη μας έβαλε να ψάχναμε κατά τη
μεριά αυτή˙ τα δικά μας ζητήματα εμείς
τα είχαμε λυμένα από δυο χιλιάδες σχε-
δόν χρόνια πριν– παρουσιάστηκαν και
στην Ελ¬λάδα κρούσματα παθολογικής
νοσταλγίας για την αρχαία δόξα, προ-
βλήματα ερειπίων, αντιθέσεις ή διάλογοι
(στον τόπο αυτόν), με κύρια πρόσωπα
“τ' αρχαία μνημεία και τη σύγχρονη θλί-
ψη” (Σεφέρης), ή και απόπειρες νεκρα-
νάστασης θεαματικής. Και, πρώτη φορά,
μόνο τώρα υστέρα από το 21, οι νέοι
Έλληνες πάμε να κάνομε στην παράδο-
ση μας μια καινούρια, νόθη ή δίγνωμη
–και πνευματικά αλλήθωρη– ιστορική
τοποθέτηση.

Φαίνεται, αλήθεια, σάμπως καμιά δύ-
ναμη να μην μπορεί να σβήσει την πα-
ραφθαρμένη εικόνα ή το τερατούργημα
της Ελλάδας, το αποτυπωμένο μια για
πάντα, υστέρα από την πρώτη διδάξα-
σα, την Αλεξάντρεια, μέσα στους πα-
ραμορφωτικούς καθρέφτες που μετα-
χειρίστηκε, για τη φτωχή πατρίδα μας
–όσο αυθαίρετα άλλο τόσο και αυτάρε-
σκα– ο ανθρωπισμός της Αναγέννησης.

(σελ. 396-399)

Ζ. Λορεντζάτος, “Το χαμένο κέντρο
(Για τον Σεφέρη)”, Αθήνα 1961, 

και στο “Μελέτες”, εκδ. Δόμος, τ. 1,
Αθήνα 1994.

πηγή: ΑΡΔΗΝ τ.27

Επίσης κάπου αλλού στο βιβλίο αυτό
ο Λορετζάτος γράφει ότι «Μόλις στα-
ματήσουν οι γριές ν’ ανάβουν τα κα-
ντήλια στα ξωκλήσια τότε να συμπε-
ράνετε τελεσίδικα ότι η Ελλάς απέ-
θανε».

Για την αντιγραφή,
Γιάννης Αντωνιάδης

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΦΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΕΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ
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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.

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



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη μου, 

έμαθές το ότι η Ένωση
απέκτησε λυκόσκυλλο;

Α! Μα την Ήρα;
Νομίζω επήα 

μαζί της!

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.


