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Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Όι, αλλά αν θέλεις
πάμε να τους κα-

τουρήσουμε!

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Ρε Μένιο, πάμε 
στα κατεχόμενα να
πιούμεν λλίο νερό;

Mα εν ηβλέπω
την λύση...

Oύτε εγώ, αλόπως
περιπαίζουν μας.

Τι να σας πω εγώ για τα σκουπίδια της πολιτι-
κής μας ζωής. Σε λίγο θα λένε πως εμείς κάνα-
με την εισβολή το ’74. Τι να σας πω εγώ, ας
μιλήσουν λοιπόν, οι ποιητές μας. 

Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό
Το μέλλον μας έχει πολύ ξηρασία.

(Μ. Κατσαρός)

H H H

Μιλώ με σπασμένη φωνή δεν εκλιπαρώ
Τον οίκτο σας μέσα μου μιλούν χιλιάδες στόματα
Που κάποτε φώναζαν οργισμένα στον ήλιο
Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώματά της
Κουνώντας λάβαρα πανηγυριού σειώντας σπαθιά
Γράφοντας στίχους εξαίσιους μιας πρώτης νεότητας
Ποτίζοντας τα σπαρτά με περίσσιο αίμα
Μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος τ' ουρανού

*

Η γενιά μου ήταν μια αστραπή που πνίγηκε
Η βροντή της η γενιά μου καταδιώχτηκε
Σα ληστής σύρθηκε στο συρματόπλεγμα
Μοίρασε σαν αντίδωρο τη ζωή και το θάνατο
Οι άνθρωποι της γενιάς μου δεν πέθαιναν
Στα νοσοκομεία κραυγάζαν έξαλλοι στα εκτελεστικά
Αποσπάσματα τα χέρια τους ήταν μαγνήτες
Τρώγαν πικρό ψωμί καπνίζαν φημερίδες
Ζητώντας ευλαβικά μια θέση σ' αυτήν τη γη

*

Όπου κι αν στάθηκαν οι σκιές τους ριζώναν
Άδικα προσπαθείτε δε θα ξεριζωθούν ποτέ
Θα προβάλλουν μπροστά στα τρομαγμένα σας μάτια
Τώρα τα καταλάβαμε όλα καταλάβαμε
Τη δύναμή μας και για τούτο μιλώ
Με σπασμένη ψωνή που κλαίει
Κάθε φορά στη θύμησή τους

(Κλείτος Κύρου)

H H H

Ο τόπος μας είναι κλειστός, 
όλο βουνά που έχουν σκεπή
το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα.

Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε
πηγάδια, δεν έχουμε πηγές.
Μονάχα λίγες στέρνες, 
άδειες κι αυτές.
Που ηχούν και που τις προσκυνούμε.

Ήχος στεκάμενος, κούφιος, 
ίδιος με τη μοναξιά μας, 
ίδιος με την αγάπη μας, 
ίδιος με τα σώματά μας.

Μας φαίνεται παράξενο 
που κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε τα σπίτια, 
τα καλύβια και τις στάνες μας.

Και οι γάμοι μας, τα δροσερά
στεφάνια και τα δάχτυλα, 

γίνουνται αινίγματα
ανεξήγητα για την ψυχή μας.
Πώς γεννήθηκαν, 
πώς δυναμώσανε τα παιδιά μας;

(Γ. Σεφέρη)

H H H

H KYΠΡΟΣ

Ο σταυρός του Κυρίου
είναι η Κύπρος·

όταν μετά τη σταύρωση
τον πέταξαν στην θάλασσα.

(Μιχάλης Πασιαρδής)

H H H

Πηαίννετε φέρτε του τον Κάλβον να τον δει
που μόνος του ξεβαίννει πα’ στον ουρανόν
αμάρκαρος, ολόγυμνος
αυτάγγελτος τζιαι αυτεπάγγελτος
πάγκαλλος τζιαι πανάρετος.

Φέρτε τον
για να δει που η ελευθερία
εν τζιαι γιρτίζεται με πεντόλιρα τζιαι δακτυλίδκια
μήτε με λόγια τζιαι με παραμύθκια· θέλει αρετήν
τζιαι μιαν οκκάν αρτζιίδκια.

(Kώστας Βασιλείου)
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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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Η Φορμόζα 

είναι υπέροχη… 

Ξέρω, ξέρω! 
Πάντως, σαν τες

κυπριακές φορμό-
ζες εν έσιει, μεν

ακούεις πελλάρες!

Μεν μαραζώνεις. Άμαν
έρτεις Κύπρο εννά σε

πάρω ολόισια που ποτζιεί
να τον γνωρίσεις τον

φίλον μου τον Ακκιντζί. 
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Πορτοκλωτσώντας

ΓΑΜΩ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Νερομένα μυαλά
Water, water, every where,
And all the boards did shrink;
Water, water, every where,
Nor any drop to drink.

S. T. Coleridge, 
The rime of the ancient mariner

Να, λοιπόν που όλα είναι ρόδινα. Εκεί
που η ξηρασία της ερήμου κόντεψε
να μας παρασύρει κι εμάς στην καρ-
διά της Μέσης Ανατολής, αίφνης όλα
άλλαξαν. Η οικονομία, λένε οι της Κυ-
βέρνησης, ανθεί και σύντομα θα απο-
δώσει καρπούς. Τα ταμεία της λύσης
άρχισαν να γεμίζουν –δεν έχει και με-
γάλη σημασία αν προς το παρόν είναι
μόνο με υποσχέσεις- και η Κύπρος
άρχισε ξανά να γίνεται παράδεισος
–αυτό λένε τουλάχιστον διάφοροι οί-
κοι αξιολόγησης και κάποιοι κάτοι-
κοι γραφείων παραπλάνησης. 

Γέμισε ο τόπος με οάσεις, με ενυ-
δρεία, ποτάμια, λίμνες, τρεχούμενα
νερά, λαούμια και –ναι, καλά κατα-
λάβατε- νερό, νερό, νερό, νερό, μα πο-
λύ νερό. Νερό στη χώρα της ξηρασίας
όπου, ενώ γράφονται αυτές οι γραμ-
μές, στις 20 Οκτωβρίου, η θερμοκρα-
σία σπάει κόκαλα στους 36 βαθμούς.
Τόσα νερά δεν έχει ξαναδεί η Κύπρος
μας. Το νερό οφείλεται στη μάνα
Τουρκία, η οποία εγκαινίασε τον αγω-
γό που άρχισε να στέλνει νερό στην
Κύπρο, ανοίγοντας όχι μόνο τις καρ-
διές των Τουρκοκυπρίων, αλλά και
τις καρδιές των Κυπρίων, που θέλουν
να ξεδιψάσουν πάση θυσία, ακόμη και
με τουρκικό νερό. 

Ήρθε ο Ερτογάν και, ως καλός
Τούρκος, μας έφερε δώρα από την
Καισαρεία, μας έφερε νερό να πιουν
και οι κότες, που λέει κι ο λαός μας
ο ελληνοκυπριακός, διότι ο άλλος μας
λαός λέει άλλα πράγματα. Λέει να
μας δώσουν όσο νερό θέλουμε, γιατί
δεν έχουν πρόβλημα. Να μας δώσουν
νερό να αναπτύξουμε τη γεωργία μας,
τη βιομηχανία μας και τον τουρισμό
μας. Να μας δώσουν νερό να κάνου-
με πέντε μπάνια τη μέρα αν θέλουμε,
φτάνει να δώσουμε κι εμείς κατιτίς.
«Να δώσουμε, να δώσουμε», έκρα-
ξαν σύσσωμα τα παπαγαλάκια της
κυβέρνησης. Μάλιστα, ένα από αυτά,
ο Νίκος Τορναρίτης, παρολίγον να
φτάσει σε οργασμό από την πολλή
τουρκολαγνεία. 

Τι θέλουν, τελικά, τα τσιβίτζια του
βορρά; Μα είναι απλό και λογικότα-
το, κατά τα παπαγαλάκια του Ανα-
στασιάδη. Θέλουν να ανταλλάξουν το
νερό τους με τα πετρέλαια και τα αέ-
ριά μας. Σε τιμές που θα συμφέρουν,
φυσικά, τους καημένους τους Τ/Κ, που
ως γνωστόν είναι ο περιούσιος λαός
και του Αλλάχ και του Θεού. Οι Τ/Κ
θέλουν να μας πνίξουν με την αγάπη
τους και το νερό τους. Άνοιξαν τις
βρύσες και το νερό ρέει άφθονο. Ενώ
δεν έχει βρέξει ακόμα, τα φράγματά
μας έχουν γεμίσει με τις φαντασιώ-
σεις των νεροκουβαλητών μας. Όλοι
στις ελεύθερες περιοχές ζούμε με τις
φαντασιώσεις ενός κυβερνητικού σχε-
δίου, που έχει ανάγει τον Ακκιντζί σε
ΣΩΤΗΡΑ των Ελλήνων και σε προ-
φήτη της ΝΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, που δεν θα

είναι πια σκλάβα, αλλά επανενωμένη
στα δεσμά της ΔΔΟ. 

Δυστυχώς για τον Αναστασιάδη, ο
Ακκιντζί έκανε σαφέστατες τις θέσεις
του. Ο άνθρωπος είναι Τούρκος και
τουρκικές είναι και οι θέσεις του.
Εμείς σας το λέγαμε, αλλά δεν μας
πιστεύατε. Τώρα φάτε τον Ακκιντζί
ανάλατο. Τώρα φάτε και τα σκατά
του, διότι αυτό κάνει και αυτός και
ο Αναστασιάδης. Χέζουν ασύστολα
πάνω στη νοημοσύνη μας. 

Ήδη άρχισαν τα βιολιά πως δεν
υπάρχει ΛΥΣΗ ούτε καν το 2016. Δεν
υπάρχει, φυσικά, ούτε ΔΗΜΟΨΗ -
ΦΙΣΜΑ, αλλά υπάρχει άφθονο ΝΕΡΟ.
Νερό παντού, όχι όμως λύση. Ήδη ο
Αναστασιάδης μιλά για δεύτερη θη-
τεία, προετοιμάζει το έδαφος για άλ-
λα πέντε χρόνια ως Πρόεδρος. Κι αυ-
τό σας το γράφαμε, αλλά ο νους σας
ήταν αλλού. Ήσαστε καυλωμένοι με
τις υποσχέσεις ενός Τούρκου, λες και
ποτέ οι Τούρκοι είχαν εμπιστοσύνη. 

Όμως, ας μην μεμψιμοιρούμε. Του-
λάχιστον έχουμε νερό, νερό πολύ κι
ας μην έχει βρέξει, όπως έχουμε κα-
λούς δείκτες της Οικονομίας με χι-
λιάδες ανέργους και χιλιάδες νέους
φτωχούς, νέους εξαθλιωμένους, κάτι
που η Κύπρος δεν είχε ποτέ τα τε-
λευταία 50 χρόνια. Έχουμε νερό,
έχουμε και στελέχη κυβερνητικά που
αγαλιάζονται με τα νέα δεδομένα της
Οικονομίας μας, έστω κι αν καθημε-
ρινά κλείνουν δεκάδες επιχειρήσεις.
Έχουμε και επενδύσεις από Κίνα, Ρω-
σία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές και
Ευρώπη και Αμερική. Οι επενδυτές
κολυμπούν μέσα στο νερό και απο-
λαμβάνουν τον λάλλαρον μας. 

Σε ποιον να το πεις και ποιος να σε
πιστέψει; Νερό, νερό παντού και ού-
τε μια σταλιά να πιούμε, που λέει και
ο Κόλεριτζ στο ποίημά του. Για να
λέμε, όμως, και του στραβού το δί-
καιο, υπάρχει πολύ νερό... στον
ΕΓΚΕΦΑΛΟ μας. 

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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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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KAΔHΣ YΠOYPΓOΣ 

Κύριε Καδή, μην πάρεις κυριολεκτικά το
όνομά σου. Δεν είσαι ΚΑΔΗΣ, αλλά υπουρ-
γός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
και όχι Καδής της Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας. Η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει.
Πάντα είχα τις επιφυλάξεις μου για τα παι-
διά του ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ, που ενισχύουν τον
ΔΗΣΥ, αλλά από τώρα και στο εξής δεν θα
τις έχω. Απλά θα συμπεριφέρομαι όπως συ-
μπεριφέρομαι σε όλο το σκυλολόι του
ΔΗΣΑΚΕΛ. 

AΛΛOI ΔPAΣITEΣ 

Αθθυμάστε τον Θεμιστοκλέους του Βασι-
λείου και τον Χάσικο του Κληρίδη;

ΦIΛOI THΣ ΛEYΩΣIAΣ 

Αυτοί οι φίλοι και γενικά όλοι οι «φίλοι»
μού τη δίνουν. Τι θα πει «φίλοι της κάννα-
βης» ή «φίλοι της Λευκωσίας» ή «φίλοι των
ζώων»; Γιατί όλοι αυτοί οι φίλοι δεν μπο-
ρούν να πουν την αλήθεια και να μας πουν
ξεκάθαρα τι επιδιώκουν; Οι φίλοι της Λευ-
κωσίας π.χ. θέλουν μια Λευκωσία για τους
Λευκωσιάτες ή μια Λευκωσία για του επι-
χειρηματίες; Εγώ π.χ. που μισώ αυτό το
τρενάκι της Λευκωσίας δεν είμαι φίλος της
Λευκωσίας; Ο Σταυρής, που θεωρεί την νέα
Πλατεία Ελευθερίας έκτρωμα, δεν είναι φί-
λος της Λευκωσίας. Φίλοι της Λευκωσίας
είναι μόνο αυτοί που επικροτούν το έργο
του εκάστοτε Δημάρχου ή μπορεί κάποιος να
θεωρεί πως ο τάδε Δήμαρχος είναι λλίος ή
βλάκας και πάλι να θεωρείται φίλος της
Λευκωσίας;

Προσωπικά ΔΕΝ είμαι φίλος της Λευκω-
σίας, ούτε φίλος των ΦΙΛΩΝ της Λευκω-
σίας. Είμαι ένας απλός πολίτης της και θέ-
λω η πόλη μου να είναι πρώτα απ’ όλα
ΠΟΛΙΣ. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσό-
τερο. 

ΠOIHTEΣ και MORE POETS

Μάθαμε πως λίγο ήταν να δημιουργηθεί
διπλωματικό επεισόδιο όταν η Διεύθυνση
του περιοδικού ΕΥΘΥΝΗ αρνήθηκε να δη-
μοσιεύσει ποίημα Τουρκοκύπριου που
έστειλε ο γνωστός φιλόλογος, Λευτέρης Πα-
παλεοντίου. Τι ζόρι τραβά ο Λευτέρης; Οι
Αθηναίοι γνωρίζουν όλους τους Ε/Κ ποιητές
και πρέπει σώνει και καλά να μάθουν και
τους Τ/Κ; Πρέπει, δηλαδή, όπου χέσουν οι
Τ/Κ να πηγαίνουμε κι εμείς να μυριζόμαστε;
Ρε Λευτέρη, εδώ προσπαθούμε να ελέγ-
ξουμε την παραγωγή ποιητών στην Κύπρο
κι εσύ πας να την αυξήσεις με τρίτης επι-
λογής Μεμέτια, που παριστάνουν τους ποι-
ητές; Έλεος!

ΤΟΥΜΑΖΗΣ, ΠΑΕΙ ΜΕ ΟΛΑ

Είδα τον πολύ
Τουμαζή σε μια θε-
ατρική παράσταση
της Μήδειας και
μου ήρθε να κάνω
εμετό. Από τη Σα-
λαμίνα στην Έγκω-
μη! Ο άνθρωπος
έχει άποψη. Σκέτος
μαϊντανός έχει γίνει,
άσε που είναι και
φίλος της Λευκωσίας και μιλά ως ο πασάς
του πολιτισμού μας. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΩΡΙΣ EMBEΛΕΙΑ

H ΣΕΡΡΙΝ ΕΝ ΠΙΟ ΑΣΣΙΗΜΗ ΤΖΙΑΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΙΤΟΥΛΛΑ ΜΑΣ

Η περιβόητη παρουσίαση του βιβλί-
ου του Κασκάνη του Γενί Πολίτης
έγινε, τελικά, όχι μόνο με τους ομι-
λητές που αναφέραμε στο προηγού-
μενο τεύχος, αλλά και με τον ίδιο
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πα-
ρουσίαση του βιβλίου, που αποτε-
λείται από άρθρα του εν λόγω δη-
μοσιογράφου τα οποία γράφτηκαν
το 2003-2004, δηλαδή η προπαγάν-
δα υπέρ του σχεδίου Ανάν, έγινε με
όλο το σκυλολόι της εξουσίας παρόν.
Προσωπικά, αν ήμουν δημοσιογρά-
φος ή συγγραφέας θα ΝΤΡΕΠΟ -
ΜΟΥΝ να με υμνεί η εξουσία και μά-
λιστα για ένα ξαναζεσταμένο πιάτο
που τώρα σερβίρεται με την ίδια
σάλτσα και τα ίδια από τότε ορε-
κτικά. Είναι δυνατόν ένας δημοσιο-
γράφος να είναι έντιμος και αντι-
κειμενικός, όταν όλη η εξουσία, η
οποία μάλιστα έχει βυθίσει τη χώρα
στην εξαθλίωση με τις κλεψιές και
τις απάτες της, τον γλύφει από πά-
νω μέχρι κάτω;

Ειπώθηκαν όλες οι «αρετές» του
βιβλίου, μόνο που το σκυλολόι-λού-
ζερς (Χατζηδημητρίου, Στυλιανίδης,
Κιζιλγκιουρέκ, Χατζηγεωργίου) ξέ-
χασαν να αναφέρουν πως τα άρθρα
αυτά ΔΕΝ βοήθησαν καθόλου να
αποτραπεί η μεγάλη ήττα τους στη
μάχη του σχέδιο Ανάν. Παρόλα τα
άρθρα και τη βοήθεια της επίσημης
Ελλάδας, των πρακτόρων της CIA,
του FOREIGN OFFICE, των Ευρω-
παίων, των Τούρκων, του ΟΗΕ και
παρόλη την οικονομική ενίσχυση και

τα δωράκια και επιδόματα και χρη-
ματοδοτήσεις, οι καλοί μας προδό-
τες δεν κατάφεραν να πείσουν ούτε
καν τις οικογένειές τους να ψηφίσουν
την κατάργηση της Δημοκρατίας και
την υποθήκευση της Κύπρου στο άρ-
μα της Μεγάλης Τουρκίας, που τόσο
πολύ θαυμάζουν αυτά τα παιδιά. 

Οι «επαναστάτες», αυτοί που τώ-
ρα γύρισαν όχι μόνο 360 μοίρες, αλ-
λά και το σώμα τους, τώρα θέλουν
να επαναπροσδιορίσουν τον «πα-
τριωτισμό». Πατριώτης, λέει ο Κα-
σκάνης, είναι μόνο αυτός που ξυπνά
και κοιμάται με την επανένωση του
νησιού στο μυαλό. Δηλαδή, αυτοί που
κοιμούνται και ξυπνούν, παραδείγ-
ματος χάρη, νηστικοί δεν είναι πα-
τριώτες. Ούτε, προφανώς, αυτοί που
κοιμούνται και ξυπνούν έχοντας στον

νου τους την Ελευθερία για όλους
τους κατοίκους αυτού του νησιού
και, φυσικά, ούτε αυτοί που διερω-
τούνται ποιον Αναστασιάδη να εμπι-
στεύονται: αυτόν του 1970, αυτόν
του 1974, αυτόν του 1987 ή αυτόν
του 2004. 

Βρε καραγκιόζηδες, δεν το γνωρί-
ζετε ότι ο πατριωτισμός είναι το κα-
ταφύγιο του κάθε απατεώνα, ειδικά
μάλιστα όταν ο απατεώνας θέλει να
μονοπωλεί τον πατριωτισμό και όταν
τον περιορίζει σε λύσεις που ήδη ο
λαός, με δημοκρατικό τρόπο, έχει
απορρίψει. Βρε απατεώνες, εμείς δεν
έχουμε αμφιβολία για τον πατριω-
τισμό σας. Απλά, όμως, δεν θεωρού-
με ότι η Τουρκία είναι η δική μας
πατρίδα. 

KAΣKANHΣ KAI ΞEPO ΨΩMI 

Όταν παραδίδεις βιβλία στην κυ-
πριακή βιβλιοθήκη, όπως προνοεί
ο νόμος, σου στέλνουν και μια αί-
τηση που αν θέλεις τη συμπληρώ-
νεις με τα προσωπικά σου δεδο-
μένα, για να ελέγχουν –όπως ανα-
γράφουν στην αίτηση– αν πράγμα-
τι είσαι Κύπριος και ζεις στην Κύ-
προ. Όταν πήρα την αίτηση-φόρμα
στα κυπριακά, παραξενεύτηκα.
Σκέφτηκα πως έχω παραδώσει τα
προσωπικά μου δεδομένα 100 φο-
ρές στην κυπριακή βιβλιοθήκη και
άλλες τόσες σε άλλα κρατικά γρα-
φεία. Γιατί, άραγε, να τα θέλουν
ξανά; Διάβασα προσεκτικά την αί-
τηση και επιβεβαιώθηκαν οι υπο-
ψίες μου. Η αίτηση δεν είναι υπο-

χρεωτικό να συμπληρωθεί. Πρέπει
να τη συμπληρώνουν όσοι επιθυ-
μούν να λάβουν μέρος στις βρα-
βεύσεις των Πολιτιστικών Υπηρε-
σιών. Δηλαδή, οι εξυπνόβλακες του
Υπουργείου με αυτόν τον τρόπο δε-
σμεύουν τους συγγραφείς ότι θα
παραλάβουν τυχόν βραβεία που θα
τους δοθούν έχοντας υπογράψει
κιόλας. 

Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά
τα βραβεία. Η Πολιτεία οφείλει να
βραβεύει όποιους συγγραφείς κρί-
νουν ότι το αξίζουν οι διάφορες
επιτροπές, χωρίς να ξεφτιλίζουν
τους συγγραφείς, χωρίς να τους
αναγκάζουν να κάνουν δήλωση
ΠΙΣΤΗΣ στο κράτος και τα βρα-

βεία. Οι επιτροπές οφείλουν να πα-
ραλαμβάνουν τα βιβλία με δικές
τους πρωτοβουλίες, είτε από την
Κυπριακή Βιβλιοθήκη, είτε από τα
βιβλιοπωλεία και να βραβεύουν αυ-
τούς που αξίζουν και όχι αυτούς
που γεμίζουν μια αλλόφρονα αίτη-
ση. Αχ, κουτοπόνηροι Κυπραίοι…

Ο μιτσής, δεύτερος
που τ’ αριστερά, όι ο
μαυρής, εν Κυπραίος
Λεμεσιανός, που
επήεν στο Μπάκιν-
χαμ Πάλας να πάρει
το βραβείο Κοινοπο-
λιτείας για την έκθε-
ση που έγραψε.
Μπράβο στον μιτσήν,
αλλά ως τζιαμαί. Τι
ζόρι τραβούμε με
όλα τούτα τα βρα-
βεία και σε τι ωφε-
λούν πέραν του ότι
υποδουλώνουν τους
πλείστους βραβευμέ-
νους στο άρμα του
αποικιοκράτη που
τους βραβεύει; Γιατί,
δηλαδή, η ζωή μας
να είναι ένας συνε-
χής ανταγωνισμός;

ΚΑΤΩ ΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ

ΠOΛITIΣTIKEΣ EΞYΠNAΔEΣ
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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  

BIBΛIOΠΩΛEION ΓIAΛOYΣA 22.10.2015  ΩPA 7.30

OMIΛΗTEΣ:  ΣTEΛΛA EYAΓΓEΛIΔOY, MAPIOΣ KYPIAKOY



724.10.2015

(Παραστάσεις στο Eγκώμιο Πολιτι-
στικό Kέντρο 24, 25, 29, 30 Oκτω-
βρίου - 5, 6, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Nοεμβρίου και 5 και 6 Δεκεμβρίου)

Ο Ορθολογισμός του Δυτικού κόσμου,
που μέχρι και σήμερα χαρακτηρίζεται
από πράξεις συμφέροντος –και που ο
έρωτας συνδυάζεται με το συμφέρον-
προσωποποιείται στον γοητευτικό Έλλη-
να, Ιάσονα. Η Ανατολή, από την άλλη,
ενσαρκώνεται στο πρόσωπο της εξωτι-
κής βάρβαρης, Μήδειας, της γυναίκας
της οποίας τα αισθήματα και οι πρά-
ξεις έχουν ρίζες αρχέγονες, χθόνιες,
απόλυτα ανορθολογικές και, εντέλει,
καταστροφικές. «Δεν έχω λόγο να ζω»,
λέει η Μήδεια όταν παίρνει την απόφα-
ση να πραγματοποιήσει το φρικτό της
έργο «γιατί δεν έχω πατρίδα, γιατί δεν
έχω σπίτι – γιατί δεν έχω οδό να ξεφύ-
γω από την κακιά μου μοίρα». Και
ακριβώς το ίδιο λένε και οι σύγχρονες
Παλαιστίνιες βομβίστριες αυτοκτονίας,
που είτε ζώνονται οι ίδιες τα εκρηκτι-
κά, είτε ζώνουν με αυτά τα παιδιά τους,
πραγματοποιώντας τις αυτοκαταστρο-
φικές και θανατηφόρες ενέργειές τους. 

Σημείωμα από το πρόγραμμα 
της παράστασης.

Να, λοιπόν κι ένα «εναλλακτικό» θέα-
τρο, που δεν μας κάνει να τραβάμε τα
μαλλιά μας. Να και μία «διασκευή» που
δεν υποτιμά και αντικαθιστά τον συγ-
γραφέα για να πουλήσει τον εαυτό της
και τη μούρη του ο σκηνοθέτης-παρα-
γωγός. Η Δέσποινα Γκάτζιου είναι γυ-
ναίκα του καιρού της, γνωρίζει τον κόσμο
της και την παράδοσή της και με τη
ΜΗΔΕΙΑ της σεμνά και ταπεινά κάνει
φτωχό θέατρο, όμως με ζάμπλουτη ύλη.

Η βιντεοσκοπημένη παρουσία του ενός
ηθοποιού (Ιάσονα) δεν ενοχλεί καθόλου,
αντιθέτως λύνει το πρόβλημά της αρι-
στουργηματικά, προσθέτοντας στη δρα-
ματοποίηση τής παράστασης, χωρίς να
φωνασκεί, χωρίς να βγάζει μάτι. Το όλο
στήσιμο της παράστασης, με όλη την
αφαίρεση και λιτότητα που της επιτρέ-
πει η παραγωγή, είναι αποτέλεσμα θε-

ατρικής αυτογνωσίας και όχι φτηνιάρικη
δικαιολογία για ανύπαρκτη θεατρική
πρόταση, όπως έχουμε συνηθίσει σε πα-
ρόμοιες περιπτώσεις. Η Γκάτζιου σέβε-
ται το κοινό και τη δουλειά της και γι’
αυτό άλλωστε κερδίζει το στοίχημα. Ξέ-
ρει τη δουλειά της. 

Η Καλλή ήταν η μεγάλη έκπληξη. Δεν
μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ερμηνείες
είτε διότι η τηλεόραση είναι σικέ, είτε
επειδή στο θέατρο οι λάθος επιλογές
πληρώνονται ακριβά. Με εξαίρεση κά-
ποιες υπερβολές φωνασκίας, δίνει μια
αξιοπρεπέστατη παράσταση, άψογη στην
κίνηση, άψογη και στην υποκριτική. Στη

σκηνή –είτε ως Μήδεια, είτε ως Παλαι-
στίνια, είτε ακόμη ως αφηγήτρια- χωρίς
υπερβολές στις εναλλαγές των ρόλων- η
Καλλή κινείται με μαεστρία. Το παίξιμό
της, υπόγειο και σαγηνευτικό, δεν πέ-
φτει στο λούκι να ξεζουμίζει τους ρό-
λους της. Γι’ αυτό, άλλωστε, είναι και
πειστική. 

Καλά κάνουν αυτή την παράσταση να
τη δουν και οι Παλαιστίνιοι που κατοι-
κούν στην Κύπρο. Το εθνικοαπελευθε-
ρωτικό τους κίνημα συγκίνησε όλο τον
κόσμο, όμως η κλωστή από την οποία
κρέμεται η απελευθέρωσή τους μπορεί
να κοπεί και να φτάσει στο σημείο που

βλέπουμε και στο βίντεο της παράστα-
σης. Φονταμενταλιστές να σπάνε αγάλ-
ματα μέσα σ’ ένα μουσείο. Οι μάρτυρες
της Παλαιστίνης δεν έπεσαν για κάτι τέ-
τοια, αλλά για την απελευθέρωση της
Πατρίδας και του Λαού τους. 

Η παράσταση αυτή ας αποτελέσει και
δείγμα θεματολογίας για τα ρεπερτόρια
των μικρών ομάδων και όχι μόνο. Πότε
θα δούμε, για παράδειγμα, μια παρά-
σταση για την Κύπρο που δεν θα είναι
φολκλόρ, που δεν θα είναι προπαγάνδα,
που δεν θα είναι κυπριώτικο, κυπριακό
σκετς; Πότε θα σεβαστούμε την ιστορία
μας;

ΜΗΔΕΙΑ, O ΣΠAPAΓMOΣ THΣ ANATOΛHΣ 

ΑΦΟΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΕΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΣΚΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ποίηση: Βασίλης Μιχαηλίδης

Μουσική: Μάικ Χατζηγαβριήλ

Εικονογράφηση βιβλιαρίου: 

Ελένη Νικοδήμου

Tρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

(Πύλη Αμμοχώστου - Λευκωσία)

19.00

Ομιλητές:

Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός

Μιχάλης Πασιαρδής, ποιητής

και ο Μάικ Χατζηγαβριήλ

Θα απαγγείλει ο Κώστας Χαραλαμπίδης
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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
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε

τον Οκτώβριο του 1975.
Πραγματεύεται το ζήτημα
της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας μέσα από
πραγματικά γεγονότα και
αυτούσιες δηλώσεις των
πρωταγωνιστών και άλλων
εμπλεκομένων πολιτικών
προσώπων και μέσα από
έγγραφα τα οποία δημοσι-
εύτηκαν χωρίς πότε να δια-
ψευστούν.
Τότε δεν εκδόθηκε. Δημο-

σιεύτηκε εν συνεχεία στην
εφημερίδα «Τα Νέα».
Σαράντα χρόνια μετά και

δεδομένου ότι η ΔΔΟ εξα-
κολουθεί να κατέχει κεντρι-
κό ρόλο τόσο στις δικοινο-
τικές συνομιλίες που συνε-
χίζονται όσο και στα πολι-
τικά δρώμενα γύρω από το
εθνικό μας θέμα, κρίθηκε
χρήσιμη η έκδοση της εργα-
σίας αυτής σε βιβλίο, που
περιλαμβάνει όχι μόνο το
αρχικό κείμενο του 1975 αλ-
λά και προσθήκες και πα-
ραπομπές που προστέθηκαν
το 2015, 40 χρόνια μετά.
Το αρχικό κείμενο είναι

γραμμένο σύμφωνα με τη
γραμματική της εποχής, σε
πολυτονικό σύστημα και με
κανόνες γραμματικής που
σχετίζονται περισσότερο με
την καθαρεύουσα παρά με
τη δημοτική.
Οι προσθήκες του 2015 εί-

ναι γραμμένες στη σύγχρο-
νη δημοτική και στο μονο-
τονικό σύστημα γραφής.
Οι προσθήκες αυτές απο-

δεικνύονται πολύ χρήσιμες
τόσο για να καταδείξουν τη
σταθερότητα και τη συνέ-
χεια της τουρκικής πολιτι-
κής όσο και την έλλειψη
σταθερότητας και τη συνέ-
χεια της δικής μας πολιτι-
κής, τη διάσπαση του εσω-
τερικού μετώπου που συνε-
χίζεται μέχρι σήμερα και την
επιβολή τελικά της ΔΔΟ ως
και τη βάση για λύση του
προβλήματός μας.
Οι προσθήκες αυτές, ιδίως

στο τέλος του βιβλίου σκοπό
έχουν επίσης να καταδεί-
ξουν πόσο έχει αλλάξει η ει-
κόνα γύρω από το Κυπρια-
κό και πώς έχουν διαφορο-
ποιηθεί οι συσχετισμοί. Η
αποδοχή της ΔΔΟ από την πλευρά μας υπήρ-
ξε προϊόν μιας πολιτικής αντίληψης, που την
ονόμασαν ρεαλισμό, βασισμένης στους τότε
συσχετισμούς. Αυτούς τους συσχετισμούς τούς
βλέπουν να ισχύουν και σήμερα σαν να μην
έχει αλλάξει τίποτε. 
Στην πολιτική όμως δεν υπάρχει χειρότερη

στάση έναντι ενός προβλήματος από τη στα-
τική θεώρηση των πραγμάτων και των συν-
θηκών. Στην πολιτική δεν υπάρχει στατικό-
τητα. Υπάρχει δυναμική εξέλιξη στην οποία
συμβάλλουν και οι παίκτες. Η στατική αντί-
ληψη οδηγεί σε συλλογισμούς και στάσεις

εκτός πραγματικότητας στο όνομα ενός ρε-
αλισμού της στιγμής ή έστω της δοσμένης
ιστορικής περιόδου.
Στα άλυτα μακροχρόνια πολιτικά προβλή-

ματα μετρά η προοπτική και όχι η φωτογρά-
φιση μιας ιστορικής στιγμής. Θα ήταν πιστεύω
τεράστιο σφάλμα εκ μέρους της πολιτικής
ηγεσίας του τόπου να διαχειριστεί το εθνικό
μας θέμα μόνο με τα δεδομένα του ‘74-’75,
γιατί στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί νέες κα-
ταστάσεις στην περιοχή και στον κόσμο οι
οποίες διαφοροποιούν την εικόνα του Κυ-
πριακού προβλήματος.

Όταν γράφτηκε το κείμενο αυτό το 1975
στόχος του ήταν να διαφωτιστεί επαρκώς ο
πολίτης αυτού του κράτους για το περιεχό-
μενο και τους στόχους της Τουρκίας με την
προώθηση της διζωνικής ομοσπονδίας.
Σήμερα διαφοροποιούνται και οι στόχοι.

Πέραν της διαφώτισης των πολιτών, που εξα-
κολουθεί να είναι απαραίτητη, προστίθεται
και η διαφοροποίηση της επίσημης θέσης μας
για το πλαίσιο λύσης μέσα στα νέα δεδομέ-
να που δημιουργήθηκαν. Εύχομαι να εξυπη-
ρετηθούν αποτελεσματικά και οι δύο αυτοί
στόχοι.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ AΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη μου, 

άκουσα πως το νερό
που εφέραν που την
Τουρκία, εν γεμάτο 

κολοβακτηρίδια.

Το κο με ωμέγα, 
κόρη Έλλη!

ΚΩΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ.
Εν επήες κρυφό 

σχολειό;

Nέος κυπριακός 

ονειροκρίτης

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Αν δεις τον Βάσο Ηλιάδη να γαμά
Σκωτσέζους διαιτητές, σημαίνει
πως κάποιο μεγάλο κακό θα πάθει
το πέος σου, ίσως να πιαστεί μέσα
σε κανένα κιλτ τζιαι να σσιιστεί
όπως τα καρπούζια το καλοτζιαί-
ριν.
Αν δεις βαλίτσες πολλές, εν’ να κά-
μεις τρικούβερτον καφκάν με τον
Γαλανό, διότι εν’ να σε πάρει στην
Αμμόχωστον, αλλά μόνον για μιαν
ημέραν, για να προσκυνήσεις τον
αγάν της.
Αν δεις μία βαλίτσα, σημαίνει πως
είσαι Βαρωσιώτης του χειρίστου
είδους και είσαι έτοιμος να πάεις
πίσω με κάθε τίμημα, ακόμα κι αν
σου ζητήσουν να μεν ξαναπείς λέ-
ξην στα ελληνικά.
Αν δεις βαρκάρη, κάποιος συγγε-
νής σου εν’ να πεθάνει από πνιγμό
μέσα στα νερά της Τζιερύνειας,
διότι εβούττησεν να δει Τουρκούες
τζιαι Κυπραίες λεσβίες που εκά-

μναν τιτσίρες μπάνιον τζιαι εκατά-
πιεν πολλύν νερόν τζιαι ανακόπη-
κεν η καρκιά του που το φριχτόν
θέαμαν.
Αν δεις βασιλιά να περπατά μες
στες στράτες του Bαρωσιού, μεν
το πάρεις στραβά, εν’ τζιαιρός του
καρναβαλιού τζιαι ο Γαλανός κά-
μνει πρόβες για να γίνει ο βασιλιάς
Kαρνάβιλλος.
Αν δεις βασιλιά να χαιρετά το πλή-
θος έξω από τη Φανερωμένη, δεν
είναι ο Μακάριος, αλλά ο Ακιντζί
μετά τη λύση του Κυπριακού.
Αν δεις βαμβάκι, σημαίνει ότι εν’
να κόψεις το χέρι σου την ώραν
που λαλεί τες ειδήσεις η Μηλιώ-
του. 
Αν δεις ματωμένο βαμβάκι, σημαί-
νει ότι επτώχευσες τζιαι η γεναίκα
σου αντί να αγοράζει σερβιέττες
για την περίοδόν της, χρησιμοποιεί
παμπάτζιιν. 

Αν δεις ότι σου κάμνει βασανιστή-
ρια ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος μέ-
σα στο Προεδρικό, σημαίνει ότι
επέρασεν που τον νουν σου ότι μπο-
ρεί ο Αναστασιάδης να μας επου-
λησεν στους Τούρκους. Αν δεις ότι
εσύ βασανίζεις τον Βίκτωρα, ση-
μαίνει ότι θα πετύχεις τους στό-
χους σου πρωί πρωί ξημέρωμα. 
Αν δεις ότι σου κάμνουν βασανι-
στήρια οι Τούρκοι στο Κάστρο της
Κερύνειας, σημαίνει πως πάσχεις
από μισαλλοδοξία και σωβινισμό,
ενώ θέλεις να καταστρέψεις το μο-
μέντουμ.
Αν δεις βεντάλια, σημαίνει πως θα
κάνεις μεγάλο ταξίδι στην Ταϋλάν-
δη με άλλους Κυπραίους για να
γαμήσετε μιτσιές, ρε ξημαρισμένοι
Κυπραίοι. 
Αν δεις βεντάλια να την κρατά ο
Ομήρου τζιαι να κάμνει αέραν του
Άντρου Κυπριανού, σημαίνει πως ο
Ομήρου μπορεί να είναι ο επόμε-

νος υποψήφιος Πρόεδρος του
AKEΛ, των Νέων Δυνάμεων τζιαι
των αποστατών EΔΕΚιτών, άλλως
ππούνιων, που επήαν στραβά.
Αν δεις ότι σε βιάζει η Aντζελίνα
Tζολί, εν’ όνειρον θερινής νυκτός. 
Αν δεις ότι σε βιάζει η Αθηνά Κυ-
ριακίδου, είναι εφιάλτης θερινής
νυκτός.
Αν δεις ότι σε βιάζει ο Σόιμπλε και
χειροκροτά ο Χάρης ο Γεωργιάδης
σαν καθυστερημένος, ξύπνα τζιαι
δώσ’ του θκυο πάτσους.
Αν δεις τη Βίβιαν Κανάρη με ολό-
μαυρα μαλλιά, σημαίνει πως θα γί-
νουν μεγάλες αλλαγές στο σπίτι
σου. Ίσως σε αφήσει η γυναίκα σου
ή ίσως χαλάσει το κλιματιστικό
σου. 
Aν δεις τη Βίβιαν Κανάρη με μαύ-
ρα μαλλιά να λέει ανέκδοτα για
ξανθιές, σημαίνει πως ο κόσμος
επέλλανεν τζιαι λαλεί ό,τι θέλει.


