
Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Εγώ όχι! ΄Ήδη 

έκλεισα δουλειά 
στον «Όναγρο Β΄».

Ρε Μένιο, αν κλεί-
σει ο Όναγρος, εγώ

εν να πεθάνω...
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Ο ΟΝΑΓΡΟΣ δεν θα εκδίδεται δυστυχώς
εβδομαδιαία, όπως γινόταν μέχρι πρό-
σφατα. Ο Αναστασιάδης (διαβήτης) μας
κτύπησε ύπουλα και μας είναι πια δύσκο-
λο να έχουμε τη διάθεση και τη δύναμη να
γράφουμε και να εκδίδουμε την εφημερί-
δα μας. Από τώρα και στο εξής ο
ΟΝΑΓΡΟΣ θα βρίσκεται μαζί σας περι-
στασιακά, όποτε έχουμε κάτι πολύ σημα-
ντικό να πούμε, όποτε πνιγόμαστε, όποτε
το απαιτούν οι περιστάσεις και όποτε έχου-
με τις δυνάμεις. Θα κρατήσουμε μια επα-
φή μαζί σας τουλάχιστον μια φορά τον μή-

να. Όποτε μπορούμε και δύο και τρεις. 
Παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια για να μην

επικρατήσουν οι γάαροι σε αυτό τον τόπο.
Δυστυχώς, έχουμε αποτύχει. Τίποτα, όμως,
δεν πάει χαμένο. Τώρα ο κόσμος γνωρίζει
πολύ καλύτερα πως και οι ΔΥΟ ΒΛΑΠΤΟΥΝ
ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Τώρα ο κό-
σμος γνωρίζει πολύ καλύτερα πως μόνο ο
ΛΑΟΣ ο εξεγερμένος, ο επαναστατημένος,
ο δυναμικός, ο λαός με πίστη και ταυτότη-
τα μπορεί να δώσει τέλος στους φαύλους
και την κατοχή. Σε αυτή την αυτογνωσία
έχει συμβάλει και ο ΟΝΑΓΡΟΣ. Ευχαριστώ

θερμά τους φίλους που με βοήθησαν, όπως
και τους φίλους που έκαναν το παν για να
μείνω άφωνος. Δηλώνω πως δεν φοβάμαι
τη μοναξιά, διότι απλούστατα δεν είμαι μό-
νος. Ο ενωτικός λαός της Κύπρου, οι εθνι-
κά σκεπτόμενοι άνθρωποι του νησιού και
οι άνθρωποι που είναι πιστοί στα ιδανικά
της πίστης μας και της πατρίδας μας αυ-
ξάνονται. Σιγά-σιγά θα δημιουργηθεί και η
ανάγκη συλλογικών δράσεων για το αναλ-
λοίωτο όραμα του λαού μας, την
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΕΝΩΣΗ όλου του νη-
σιού με την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΝΑΓΡΟΥ
Σόρρυ ρε παιθκιά, 

αλλά όσα αντέχει ο γάδαρος. 
Εσείς οι αθρώποι μπορεί να αντέχετε 

τζιαι να ανέχεστε πολλά, εμείς οι γάροι όμως 
«ανωχώρι κατωχώρι ανηφόρι κατηφόρι

και με κάμα και βροχή ώσπου μου 'βγαινε η ψυχή
είκοσι χρονώ γομάρι σήκωσα όλο το νταμάρι»

τζιαι τωρά εν αντέχω άλλο...
Υ.Γ. Ένωσις τζιαι ας γινεί 
το γαίμαν μας αυλάτζιιν, 
τζιαι το δικό σας νερό!
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ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΜΕ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;

Μαζί με τους βουλευτές του
Συναγερμού ρε σύντροφε!

Κόρη Χαραλαμπίδου, αλλό λλίο 
να μας πείτε ότι εν το ΕΛΑΜ 
που έκαμε το πραξικόπημα!

Πάντως το γλυκό καρυδάκι, 
εν οι ακελικοί που το τζιεράσαν!

Εν να μεν έσιει σιέρι ο Κατσουρίδης
τζιαι η Γκιούροβα;

Πάντως ένεν ο Φούλης. Ήταν στο Προε-
δρικό τζιείνη την στιγμή τζιαι έσιεζε!

Με όλο το σέβας κύριε πρόεδρε, 
εν πελλάρες που λαλείς! Ο Κατσουρίδης

τζιείντη νύχτα έβαλλεν σιέριν της .....
Ε..... στο Χίλτον.

Δεν αποκλείω ναν
οι καλαμαράδες πάλε!

Διαμαρτύρομαι έντονα! 
Εγιώ μιαν ποτσούν με γλυκόν παττίχαν

έδωκα του Ακκιντζί!
Είντα με κόφτει... είντα με κόφτει...

Είμαι πρόεδρος της Βουλής! Κωλόφαρδε!

Δεν έχει σημασία ποιος έκανε
το πραξικόπημα, φτάνει να μην χαλάσει

το μομέντουμ της λύσης.
Μια ωραία πεταλούδα...

Είμαι πρόεδρος της Βουλής! Τι χαρά!
Αίσχος σε όποιον το έκανε. Ευτυχώς
που γλύτωσε ο Ερτογανούλης μας.

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
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Πορτοκλωτσώντας

Επιστρέφοντας στην Κύπρο από τις
διακοπές μου βρέθηκα, στις 15 του Ιού-
λη, αντί να απολαμβάνω το ετήσιο ακε-
λικό σόου περί πραξικοπήματος, να
προσπαθώ να καταλάβω γιατί οι Τούρ-
κοι έκαναν πραξικόπημα και μάλιστα
την ίδια μέρα που εμείς γιορτάζουμε
το δικό μας, αυτό του 1974. Γράφω
γιορτάζουμε, διότι για το ΑΚΕΛ η 15η
Ιουλίου είναι ίσως η πιο σημαντική γιορ-
τή του έτους. Για μια μέρα το ΑΚΕΛ,
ελεύθερα και ανενόχλητα, μπορεί να
βάλλει ποικιλοτρόπως κατά του δήθεν
μεγάλου εχθρού, του ΔΗΣΥ, ενός κόμ-
ματος που φέρει το στίγμα του πραξι-
κοπήματος. Εκείνη την ημέρα το ΑΚΕΛ
μαντρώνει τους οπαδούς του και για
72 ώρες παριστάνει τον αντιστασιακό
του πραξικοπήματος, ενώ η αλήθεια εί-
ναι κάπου αλλού και τρώει γλυκό κα-
ρυδάκι. Ο ΔΗΣΥ σιωπά εκείνες τις μέ-
ρες. Είναι γεγονός ότι πολλά από τα
στελέχη ή τους υποστηρικτές του έλα-
βαν μέρος στο πραξικόπημα ή ήταν
οπαδοί του. Σιωπά, όμως, για να απο-
λαμβάνει και αυτό την τιμητική του την
1η Απριλίου, στην επέτειο της ΕΟΚΑ,
όπου ως γνωστόν το ΑΚΕΛ έλαμψε διά
της απουσίας του –και όχι μόνο. Scratch
my back I’ll scratch yours, που λένε και
οι αγγλόφωνοι των δύο μεγάλων αγ-
γλόδουλων κομμάτων της Κύπρου.  

Εκεί, λοιπόν, που όλοι ήταν έτοιμοι
για τα πανηγύρια του λεγόμενου δι-
πλού εγκλήματος ήρθαν οι αθεόφοβοι
Τουρκαλάδες και μας τα χάλασαν. Καύ-
λωσαν κατακαλόκαιρα να κάνουν πρα-
ξικόπημα στην Τουρκία και μάλιστα
στη δική μας επέτειο της 15ης Ιουλίου.

Δεν φτάνει που έκαναν πραξικόπημα
και για μια ολόκληρη βδομάδα τράβη-
ξαν την προσοχή όλου του κόσμου,
αφαίρεσαν και σε μας το δικαίωμα να
κλαψομουνίσουμε με τα γνωστά παρα-
μυθάκια των φρικτών ημερών της ντρο-
πής του ελληνικού έθνους. Εκτός αυ-
τών, οι ατζαμήδες απέτυχαν κιόλας.
Ένα πραξικόπημα επιτυγχάνει όταν
σκοτώνεις τον αρχηγό της κυβέρνησης ή
της χώρας. Οι Τουρκαλάδες πραξικο-
πηματίες ούτε που ζήτησαν τη βοήθειά
μας ούτε καν μας ενημέρωσαν ότι ήθε-
λαν να φάνε τον Ερτογάν. Εμείς κατα-
φέραμε και μείναμε στην εξουσία οκτώ
μέρες, ενώ οι Τούρκοι ούτε 24 ώρες δεν
κατάφεραν να ζορίσουν τον Ερτογάν.
Ευτυχώς, δηλαδή, διότι αν επικρατού-
σαν οι πραξικοπηματίες ο Αναστασιά-
δης και ο Τσίπρας θα είχαν εισβάλει
στην Τουρκία για ν’ αποκαταστήσουν
την τάξη και να προστατεύσουν τη δη-
μοκρατία με αποτέλεσμα να φέρουμε
κι εμείς πια τον τίτλο των τάχατες ει-
ρηνευτών των εισβολέων και των κατο-
χικών δυνάμεων, κάτι που προσωπικά
δεν θα μου άρεσε. 

Όμως, ευτυχώς, όλος ο Ελληνισμός εί-
ναι πια ανακουφισμένος. Οι φασίστες
δεν πέρασαν και ο φασισμός πήρε άλ-
λο ένα καλό μάθημα. Ελπίζω τώρα να
κάτσει στα βραστά του για λίγο. Οι
απανταχού Έλληνες πανηγυρίζουν. Ο
Ερτογάν ζει! Δεν ξέρω αν θα γυρίσει κι
αυτός ταινία, όπως ο μακαρίτης ο Μα-
κάριος ο Γ’, για να πρωταγωνιστεί σε
αυτή και ο ίδιος, όμως αξίζει να του
δώσουμε συγχαρητήρια, διότι τουλάχι-
στον στην Κύπρο μάς ένωσε όλους.

Πρώτη φορά ομοσπονδιακοί και αντιο-
μοσπονδιακοί, αριστεροί και δεξιοί, κο-
ντοί και ψηλοί, γκέι και στρέιτ βρέθηκαν
στο ίδιο χαράκωμα να υπερασπίζονται
τη δημοκρατία του φίλου μας του Ερτο-
γάν. Πρώτη φορά όλοι αυτοί υπερα-
σπίζονται διά της σιωπής τους τον δι-
κτάτορα που έκανε ρεζίλι τους πραξι-
κοπηματίες. Η κάλυψη που έχει ο Ερτο-
γάν από τους γνωστούς κύκλους των
γενιτσάρων στην Κύπρο δεν την έχει
ούτε καν από τους Τουρκοκύπριους.
Τουλάχιστον όχι από την πλειοψηφία. 

Η συμπαράσταση προς τον καημένο
τον Ερτογάν λαμβάνει γελοίες διαστά-
σεις, όταν κάποιοι συμπεριφέρονται λες
και ο Ερτογάν είναι ο Αλιέντε της σύγ-
χρονης ιστορίας. Προειδοποιούν μάλι-
στα. Προς Θεού, μη χαλάσουμε το κα-
λό κλίμα που υπάρχει στις συνομιλίες.
Καμία αναφορά στη δικτατορία που
στήνει ο Ερτογάν μην κακοφανίσουμε
τον Ακκιντζί, μην κακοφανίσουμε τους
Γιουρούκηδες και στραφούν εναντίον
μας, λες και 42 χρόνια ήταν παρά τω
πλευρώ μας. Μην τους κακοφανίσου-
με, διότι αυτοί είναι ο περιούσιος λαός
της περιοχής (μαζί με τους Γιαχούτη-
δες, φυσικά). Εμείς τους έχουμε εξευ-
γενίσει, εμείς τους κάναμε την κατοχή
τουριστικό προϊόν, εμείς ξεπουλάμε τον
πολιτισμό μας για να μπορούν τα Μογ-
γόλια να μην αισθάνονται κόμπλεξ που
ΔΕΝ έχουν πολιτισμό δικό τους, εμείς
κάναμε τον Ακκιντζί ήρωα, εμείς κά-
ναμε τον Ερτογάν μέγα δημοκράτη και
υπερασπιστή των λαών της Μέσης Ανα-
τολής. Τώρα, ας φάμε τα σκατά μας.
Τώρα, ας διαλέξουμε με ποιους θα συ-

νομιλούμε: με τον Γκιουλέν και τους
πραξικοπηματίες, με τους Κεμαλιστές ή
με τους ισλαμοφασίστες του Ερτογάν;
Με ποιους, ρε γάααροι Κυπραίοι, θα
κάνετε την ομοσπονδία σας; Με ποι-
ους, ρε αφελέστατε λαέ, θα ζήσεις μα-
ζί; Με ποιους, ρε ζοππόβορτοι Κυ-
πραίοι, θα φτιάξετε τον παράδεισο που
επικαλείστε; Με τα τσιβίτζια τους Τουρ-
κοκύπριους ή με τους Αττίλες της βό-
ρειας περιοχής που επισκέπτεστε; Εί-
δατε πως ανέμιζαν οι σημαίες των τουρ-
κογενών κρατών στην Άγκυρα, για να
υπερασπίσουν τον Ερτογάν. Ανάμεσά
τους –και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό
ρόλο- η σημαία η δική μας, αυτή των
αδελφών Τουρκοκύπριων. 

Πρέπει, επιτέλους να σοβαρευτούμε.
Οι Τούρκοι είναι ισχυροί, αλλά όχι ανί-
κητοι. Μόνο με σύσσωμο τον Ελληνι-
σμό σε ένα ενιαίο απελευθερωτικό μέ-
τωπο έχουμε τη δυνατότητα να τους
αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζονται
με χάδια και αγκαλίτσες ούτε τουρ-
κεύοντας τον πολιτισμό και τον λαό
μας. Ας αρχίσουμε με τα απλά. Κλείστε
τώρα τα γαμημένα τα οδοφράγματα.
Αφαιρέστε τα τουρκικά από τα χρή-
ματά μας και τα γραμματόσημά μας
και από όλες τις υπηρεσίες. Ας τους το
πούμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν ούτε
να ονειρεύονται την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, αν δεν αναγνωρίσουν την Κυπριακή
Δημοκρατία και αποσύρουν όλα τα
στρατεύματά τους από την Κύπρο.
Φτάνει πια να παριστάνουμε τους ηλί-
θιους. Ας δώσουμε τέλος στη Μεχμετ-
οποίησή μας. 

Β.Φ.

OUR FRIEND O EPTOΓAN
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι λεγόμενοι γκέυ δεν διώκονται πια στην
Κύπρο – ή, μάλλον, διώκονται όσο οι ετε-
ροφυλόφιλοι, οι γυναίκες, οι ψηλοί, οι κο-
ντοί, οι νέοι, οι ατίθασοι, οι παραβάτες του
νόμου και γενικά οι άνθρωποι που έχουν
κάποιαν ιδιαιτερότητα, είτε εθνική είτε κοι-
νωνική είτε ακόμα και σωματική. Οι νο-
μοθεσίες έχουν αλλάξει και μαζί τους έχει
αλλάξει εν πολλοίς και η νοοτροπία του
κόσμου που ήθελε τους γκέυ, τους ομοφυ-
λόφιλους και τους πούστηδες να είναι στο
περιθώριο, να περιφρονούνται και να υφί-
στανται τον χλευασμό της κοινωνίας. Τώ-
ρα οι γκέυ είναι μέρος αναπόσπαστο της
εξουσίας. Μάλιστα, σε μερικά επαγγέλ-
ματα είναι προνόμιο το να είσαι γκέυ. Γι’
αυτό κι εμείς, όπως σατιρίζουμε άλλες ομά-
δες συμπολιτών μας, έτσι προχωράμε στην
έκδοση αυτού του μικρού βιβλίου. Εάν
υπήρχε έστω και μια μικρή αμφιβολία ότι
αυτό το βιβλιαράκι θα μπορούσε να καλ-
λιεργήσει μίσος ή οποιαδήποτε αρνητικά
συναισθήματα εναντίον της ομάδας αυτής,
δεν θα το εκδίδαμε. 
Γνωρίζοντας όμως τη βλακεία που δέρνει
πια με την πολιτική ορθότητα αυτόν τον
λαό, προλαβαίνουμε τις ψευτοκριτικές με
το να αναφέρουμε τα εξής: Όταν στα δύ-
σκολα χρόνια οι γκέυ κινδύνευαν με διώ-
ξεις και απάνθρωπες ποινές, εμείς δεν δι-
στάσαμε, όχι μόνο να βοηθήσουμε την αλ-
λαγή της νοοτροπίας του κόσμου, αλλά και
να συμμετάσχουμε σε όλους τους αγώνες
που έδωσαν εδώ οι ελάχιστοι ομοφυλόφι-
λοι που είχαν το θάρρος και το κουράγιο
να τα βάλουν με όλους. Παλέψαμε για να
βοηθήσουμε μια μερίδα των διωκόμενων
συμπατριωτών μας, ακριβώς επειδή αυτό
απαιτούσε η ελευθεριακή μας συνείδηση.
Τώρα, όμως, το «κίνημα» των γκέυ έχει
περάσει στο στρατόπεδο των καταπιεστών,
έχει γίνει ένα με το σύστημα, έχει αλλο-
τριωθεί και οδεύει σε επικίνδυνες ατρα-
πούς. Τώρα δεν είναι μέρος ενός απελευ-
θερωτικού κινήματος, αλλά η πρωτοπορία
της εθνικής και κοινωνικής μας αλλοτρίω-
σης.
Εμείς δεν επιθυμούμε να στοχεύονται οι
γκέυ ούτε να καταπιέζονται ούτε να διώ-
κονται. Είναι κομμάτι της κοινωνίας μας,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο περι-
ούσιος λαός ούτε πως έχουν επιπρόσθετα
δικαιώματα, περισσότερα από τους υπό-
λοιπους πολίτες, ούτε πως είναι στο απυ-
ρόβλητο. Γι’ αυτό, λοιπόν, το βιβλιαράκι.
Γι’ αυτό και εμείς έχουμε το δικαίωμα να
τους σατιρίζουμε, ακριβώς όπως κάνουμε
και στους ετεροφυλόφιλους και στους εαυ-
τούς μας.

l Να δυσανασχετείς όταν συζητούν για πο-
λιτικά οι φίλοι.

l Να θκιαβάζεις την κυβερνητικήν εφημε-
ρίδαν.

l Χωρκάτικον είναι να εψήφισες Χριστό-
φιαν στες προεδρικές εκλογές του 2008.

l Χωραΐτικον είναι να εψήφισες τζι εσού
Χριστόφιαν. 

l Γκέυ είναι να μεν σε κόφτει που ο Χρι-
στόφιας ξεπουλά τον τόπο σου.

l Να είσαι περήφανος που η μικρή μας
Κύπρος εκσυγχρονίζεται τζιαι ακολουθεί
όλα τα ευρωπαϊκά κεκτημένα.

l Να χουμίζεσαι πως εν’ πολλοί τζιαι οι
Τουρκοκύπριοι γκέυ. Αλήθεια, πόσοι είναι
οι γκέυ Μαρωνίτες, οι γκέυ Λατίνοι και οι
γκέυ εποικοκύπριοι; Έχουν γίνει έρευνες
ή ακόμα είμαστε πίσω και σε αυτό;

l Αν κάποιος πει πως είναι περήφανος που
είναι Έλληνας, να τον κατηγορήσεις πως
είναι σωβινιστής τζιαι ακόμα πιο τζιει. Φα-
σίστας, ας πούμε.

l Να συμπαθείς τον Βασιλείου επειδή εί-
ναι παππούς και δεν χάνει γκέυ παρέιντ.

l Να είσαι υπέρ της νομιμοποίησης της
κάνναβης, αλλά μόνο για υφαντουργικούς
σκοπούς.

l Να έχεις βοηθήσει τη Σάβια Ορφανίδου,
τον Μάριο Χαννίδη ή τον Σταύρο Χατζη-
σάββα στην προεκλογική τους εκστρατεία.

l Σσιυλλόππουστoς είναι τζιείνος που
εβοήθησεν να φκουν στην βουλήν τόσοι γά-
αροι.

l Στρέιτ είναι να εψήφισες Αλληλεγγύη
για ανανέωση της πολιτικής σκηνής τζιαι
τωρά να τραβάς τα μαλλιά σου που ενε-
κρανάστησες τον Συλλούρη.

l Να πηαίννεις στο γκέυ παρέιντ και να
είσαι και περήφανος.

l Γκέυ είναι να μη χάνεις γκέυ παρέιντ.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

7 ΕΥΡΩ
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Σου γράφω από ανάγκη. Για να σου
πω ότι το Μαρμάρι σου πληγώνει και
δεν αντέχεται, ακόμα κι όταν η θά-
λασσά του γίνεται λίμνη και μοιάζει
προκλητικά οικεία στις ψυχές μας. 

Κουράστηκα να απαντώ στα προ-
βοκατόρικα σχόλιά τους «Εσείς εκεί
κάτω μια χαρά τα πάτε...» ή «Εσείς
δεν έχετε πρόβλημα...». Ένα μείγμα
ειρωνείας, περιφρόνησης και ζήλιας
μαζί. Ρηχά ερωτήματα και ανιστόρη-
τα σχόλια που μου διέλυσαν γι’ ακό-
μα μια φορά την ψευδαίσθηση της οι-
κειότητας μ’ έναν κόσμο που εμείς
θεωρούμε δικό μας, αγαπημένο, που
είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη
ζωή μας γι’ αυτόν. Κι αυτός μας απα-
ξιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο. Τους
κοιτάζω μετέωρη και δεν βρίσκω λό-
για να απαντήσω. «Nicosia λένε αυ-
τή την πόλη στην Κύπρο;» με ρωτά
ο άλλος. «Όχι, Λονδίνο» ήθελα να του
πω «και να μη σε κόφτει, ούτε για
τη Nicosia, ούτε για ‘μας». Κατάπια
την πίκρα μου και απάντησα συμβα-
τικά «Όχι, αυτή είναι η αγγλική ονο-
μασία. Λευκωσία λέγεται και είναι η
πρωτεύουσα...». «Και είναι σκλαβω-
μένη και λαβωμένη και πονεμένη...»
ήθελα να συνεχίσω, αλλά είδα τους
μύες του να προβάλλουν απειλητικοί
και σκέφτηκα ότι ο εγκέφαλος που
τους συνοδεύει δεν θα είναι εξίσου
δυνατός για να πιάσει το νόημα του
λόγου... 

«Κι εσύ από πού είσαι;», με ρωτά
η άλλη. Λέω εγώ «Από την Αμμόχω-
στο». «Α, ωραία η Αμμόχωστο! Έχει
ωραίες παραλίες;». Το «σίγμα» το
απαξίωσε, όπως προφανώς απαξίωσε
χιλιάδες φορές την ύπαρξη της πό-
λης, τη σκλαβιά και τη σιωπή της.
«Μα δεν μένω εκεί», διευκρίνισα
–πάντα διακριτικά και με την έμφυ-
τη έγνοια μου να μην προσβάλω πο-
τέ κανένα. «Τώρα μένω σε μια άλλη
πόλη. Η Αμμόχωστος είναι κατεχό-
μενη». 

Ήθελα να της πω κι άλλα, πολλά.
Να της πω για τον πόθο μου να κο-
λυμπήσω στα νερά της, για το μυαλό
μου που πετά πάντα εκεί, για τη ζωή
μου που είναι λειψή, ό,τι κι αν κάνω
όπου κι αν είμαι. Για την παρηγοριά
που βρίσκω όταν είμαι εδώ και κοι-
τάζω τη θάλασσα και σκέφτομαι κά-
θε απόγευμα ότι μάλλον κάπως έτσι

θα είναι και στη παντοτινά δική μου
θάλασσα, στη Χάραφτη, που δεν είναι
ούτε τουρκική, ούτε αγγλική, ούτε καν
κυπριακή. Είναι η Χάρυβδης, ελληνι-
κή και όμορφη όπως η θάλασσα του
Μαρμαρίου και των Πεταλιών. Δεν
είπα τίποτα. Ούτε γι’ αυτά ούτε για
τ’ άλλα. Για την καθημερινή έγνοια
μου μες την τάξη να θυμίζω στα παι-
διά ότι δεν είναι «από ‘δω», ότι το
«από ‘κει» υπάρχει και είναι κομ-
μάτι του εαυτού μας που καθορίζει
την ύπαρξή μας όσο μακριά κι αν μας
στείλει η μοίρα. Ότι η προσφυγιά δεν
είναι ντροπή, μα μια ταυτότητα δυ-
νατή που πρέπει να αποδεχθούν και
να διαφυλάξουν, μέχρι παρακάτω... 

Ήθελα να της πω για τον βουβό λυγ-
μό μου όταν προχθές, στο άκουσμα
των σειρήνων, ο ανιψιός μου με ρώ-
τησε σχεδόν τρομοκρατημένος «Για-
τί κλαίει η γιαγιά και ο παππούς;»
Τι να του έλεγα; Δεν είχα το κουρά-
γιο να πω τίποτα. Χαμογέλασα πι-
κρά διαφυλάσσοντας στη σιωπή τον
πετρωμένο μου πόνο, μάζεψα τα
πραγματάκια μου κι έφυγα με το με-
σημεριανό αεροπλάνο. Νόμιζα ότι εδώ
θα έβρισκα παρηγοριά, θα ανέπνεα
λίγο Ελλάδα, την Ελλάδα που αγα-
πάμε, τη σεμνή και ταπεινή, τη βα-
θυστόχαστη. 

Κι όταν προχθές ένας κακοήθης στο
χωριό ρώτησε «Είναι αλήθεια ότι ο

κύριος που έχει το σπίτι είναι τόσο
πλούσιος;» δεν ήθελα να απαντήσω.
Δεν ήθελα να αποκαλύψω ότι είσαι ο
φτωχότερος των ανθρώπων, όχι με οι-
κονομικούς όρους, αλλά γιατί έχασες
ό,τι πολυτιμότερο, τη Γιαλούσα σου.
Δεν ήθελα να πω στον άξεστο χω-
ριάτη τι σε οδήγησε εδώ. Δεν άξιζε
να του αφηγηθώ ότι η ανάμνηση της
πατρίδας σου σε έφερε εδώ, ως έναν
άλλο Τεύκρο σε μιαν άλλη Σαλαμί-
να. Δεν ήθελα καθόλου να βάλω υπο-
σημείωση στα λόγια μου και να του
εξηγήσω, του ανιστόρητου, πως εσύ
κι ο Τεύκρος είστε συγγενείς, συγγε-
νείς από το ίδιο σόι και από την ίδια
μοίρα. Ούτε του είπα για τις μυρωδιές
της Γιαλούσας που σε κράτησαν εδώ,
για τις χιλιάδες λέξεις που σκάρωσες
σε κείμενα για να ξεπλύνεις τον πό-
νο σου και για να πείσεις ότι με αυ-
τό τον ανάξιο, τον άξεστο χωριάτη εί-
μαστε ένα και το αυτό, ομοούσιοι και
ομοιούσιοι εις τους αιώνες. 

Κι ύστερα αποφάσισα, μειλίχια και
με παντελή διαύγεια πνεύματος. Αυ-
τό το καλοκαίρι, το φωτεινό καλο-
καίρι του δίσεκτου 2016 ας σκοτώ-
σουμε την Ένωση. Ας τη στραγγαλί-
σουμε με τα ίδια μας τα χέρια, όπως
κάνουν ακόμα οι γυναίκες στην Ινδία
όταν γεννούν κοριτσάκια και προ-
βλέπουν γι’ αυτά μόνο δυστυχία.  Ας
μαζευτούμε εδώ πιο κάτω την ώρα

του ηλιοβασιλέματος κι ας ανοίξου-
με ένα βαθύ λάκκο πλάι στο κύμα.
Να τη ρίξουμε μέσα μαζί με τα εφη-
βικά μας όνειρα, τις φοιτητικές συζη-
τήσεις με τους φίλους, τα μαθητικά
μας τετράδια με το όνομά της, τα ηλί-
θια βιβλία της ιστορίας που φευγα-
λέα την αναφέρουν, λίγο χώμα από
το κρησφύγετο του Αυξεντίου, μερικές
ίνες από το παλιωμένο σκοινί της αγ-
χόνης που θα κλέψουμε βράδυ από
τα φυλακισμένα μνήματα κι ένα κομ-
μάτι από την ψυχή μας, τη συλλογική
και την ατομική. Να μην ξεχάσουμε
να ρίξουμε το τελευταίο μανιφέστο
σου γι’ αυτήν. Πάνω από τα μαύρα
μας ρούχα, σημάδι πένθους, ας φο-
ρέσουμε κόκκινα φουλάρια, αυτά που
φοράνε οι Άραβες στις κηδείες των
μαρτύρων τους για να συμβολίσουν
την εκδίκηση, αυτήν που κάποτε θα
έρθει. Τη δική μας εκδίκηση θα την
πάρει φαντάζομαι κάποια στιγμή η
ίδια η Ιστορία. 

Η ταφή ας είναι λιτή, χωρίς ψαλ-
μούς και σίγουρα δίχως επικήδειους.
Τι να πούμε άλλωστε; Πως παίξαμε
και χάσαμε; Πως ψηφίσαμε άδικα στα
δημοψηφίσματα και στείλαμε άδικα
τα παιδιά μας στις αγχόνες και στα
κρατητήρια της ιστορίας; Πως άδικα
ξενυχτήσαμε με τους φίλους μας να
μιλάμε γι’ αυτήν σαν να ‘ταν η μόνη
μας έγνοια, η μόνη μας ελπίδα, η πιο
θελκτική ερωμένη; Ας σωπάσουμε κα-
λύτερα. Ας αφήσουμε τον πόνο μας
βουβό, χωρίς δάκρυ, έτσι όπως συμ-
βαίνει συνήθως στις κηδείες ανθρώ-
πων που πεθαίνουν από χρόνιες ασθέ-
νειες. Που οι συγγενείς υποδέχονται
τον θάνατο ως ένα γεγονός απόλυτα
φυσιολογικό, αναμενόμενο, σχεδόν
επιθυμητό. Για να ησυχάσουμε όλοι.
Να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις
ζωές μας χωρίς και αυτή την έγνοια.
Να ερχόμαστε στην Ελλάδα ως ανέ-
μελοι τουρίστες, όπως έρχεται ο Γιό-
χαν από το Μόναχο και ο Τζον από το
Λονδίνο. Κι ας σταματήσουμε πλέον
να βουρκώνουμε κάθε φορά που η αε-
ροσυνοδός αναγγέλλει «Καλώς ήρ-
θατε στην Ελλάδα». Ποια Ελλάδα;

-Από πού είστε;
-From Nicosia…
Κι ας είναι αιωνία της η μνήμη... 

Ε.Φ.

Αγγελτήριο θανάτου...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ «ΚΥΝΗΓΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ»

5 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟN
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Η Σαλαμίνα είναι κατεχόμενη. Την κα-
τέχουν οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι γνω-
στοί προικοθήρες των πολιτισμών των
άλλων λαών. Η Σαλαμίνα έχει πολλούς
συμβολισμούς για εμάς τους Έλληνες
της Κύπρου – δεν είναι του παρόντος να
τους αριθμήσουμε. Υπενθυμίζω ότι οι
Τούρκοι, όταν κτίζαμε τη Σαλαμίνα
ήταν στα περίχωρα της Μογγολίας.
Υπενθυμίζω, επίσης, ότι όταν το 1571
κατέλαβαν για πρώτη φορά την Αμμό-
χωστο, κατέστρεψαν πολλά από τα
μάρμαρα της αρχαίας πολιτείας για να
κτίσουν πόστα για τους μπαϊρακτάρη-
δές τους. Θέλω, ακόμα, να τονίσω ότι οι
Τούρκοι ήταν πάντα υπέρ του OPEN
MOVING THEATRE, γι’ αυτό άλλωστε
και τα σώματα των αξιωματούχων που
αντιστάθηκαν στα σχέδιά τους τα έδε-
ναν στα άλογα και τα έσερναν στους
δρόμους των πόλεων και χωριών για
την ψυχαγωγία των μαζών (FREE
THEATRE). 

Σε λίγες βδομάδες, χιλιάδες πρόβατα
θα καταφθάσουν στη Σαλαμίνα για να
απολαύσουν ένα από τα αριστουργή-
ματα της ελληνικής τέχνης και σκέψης,
την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Στο χωριό
μου, που επίσης κατέχουν οι Τούρκοι,
είχαμε έξι Αντιγόνες, ενώ στα εξήντα
και πλέον εκατομμύρια των Τούρκων
δεν υπάρχει ούτε μία. Αυτό μπορεί και
να μη σημαίνει τίποτα στη σύγχρονη
εποχή, μπορεί όμως και να είναι ενδει-
κτικό της αθλιότητάς μας που πάμε να
γεφυρώσουμε –υποτίθεται- τις διαφορές
με τον κατακτητή με ένα έργο σύμβο-
λο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, την οποία -για
να μην ξεχνιόμαστε- μας στερούν οι
Τούρκοι και όχι οι εξωγήινοι. 

Σε αυτό το ρεζιλίκι με πρωταγωνι-
στές του ΘΟΚιστές, δηλαδή τους «καλ-
λιτέχνες» δημόσιους υπαλλήλους, συμ-
μετέχει όλος ο συρφετός των λάγνων
της ΔΔΟ και της υποταγής μας στη με-
γάλη Τουρκία. Είναι θλιβερό που δεν
βρέθηκε έστω και μια φωνή να πει «ως
εδώ, φτάνει». Δεν γίνεται το θέατρο να
υποκαθιστά τη βούλησή μας να ζήσου-
με ελεύθεροι. Δεν είναι με την Αντιγό-
νη ούτε με χίλιες Αντιγόνες που θα διώ-
ξουμε τον κατακτητή για να ζήσουμε
ελεύθεροι στον τόπο μας. Ούτε είναι με
το θέατρο που θα πρέπει να πείσουμε
τους αλλόθρησκους πολίτες να ζήσουν
ειρηνικά μαζί μας σε μια δημοκρατική
πολιτεία. 

Δεν βρέθηκε ούτε ένας ηθοποιός να

διαμαρτυρηθεί. Δεν μιλάμε μόνο για
τους Κύπριους. Είναι γνωστό ότι στην
πλειοψηφία τους είναι πούττοι και δεν
πρόκειται να τα βάλουν με καμιά εξου-
σία, ειδικά όταν κινδυνεύουν οι θεσού-
λες τους στη δημόσια υπηρεσία. Θα
μπορούσαν, όμως, να διαμαρτυρηθούν οι
πιο παλιοί ηθοποιοί, η γενιά του Κουν,
που πια δεν έχει ανάγκη κανένα ΘΟΚ
και κανένα κρατίδιο να παριστάνει τον
ππεζεβάγκη τους. Θα μπορούσαν και
οι νεότεροι, αυτοί που τρέχουν στους
διαδρόμους των Υπουργείων να βρουν
χρήματα για να μας δείξουν το ΝΕΟ
θέατρό τους, τα νέα θεατρικά δρώμενα
αυτού του τόπου. Ούτε αυτοί είπαν λέ-
ξη. Βλέπετε και το λεγόμενο ελεύθερο
θέατρο θέλει να γίνει ΘΟΚ στη θέση

του ΘΟΚ. Ούτε, όμως, είπαν τίποτα
στην Ελλάδα. Ούτε ένας ηθοποιός ή
σκηνοθέτης δεν άνοιξε το στόμα να διε-
ρωτηθεί τι γυρεύουν δύο θίασοι από
την Ελλάδα να συμπράττουν σε αυτό
το ρεζιλίκι. Πού είναι οι ελληνικές αντι-
στασιακές φωνές; Πού κρύβονται οι
Ελλαδίτες διανοούμενοι; Μάνα είναι η
Ελλάς και οφείλει να προστατεύσει τα
παιδιά της, ενίοτε και να τα πιάνει από
το αφτί και να τους δίνει δυο πάτσους
για να πάρουν τον σωστό δρόμο. Πού
είναι αυτό το αριστερό σκυλολόι που
γρυλίζει σε κάθε Έλληνα που διεκδικεί
τα δικαιώματά του; Πού είναι όλοι αυ-
τοί οι προοδευτικοί άνθρωποι του πνεύ-
ματος και των γραμμάτων; Ξέρω που
είναι. Ετοιμάζουν τα ρούχα τους για τη
Σαλαμίνα. Ξέρετε, η ελληνοτουρκική
φιλία ασκεί μεγάλη γοητεία στους καλ-
λιτέχνες και τους άρτιστ.

Ίσως, τελικά, να έχουμε κάποια έκ-
πληξη. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζουν
και ένα πανό που θα γράφει ΟΧΙ ΣΤΟΝ
ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΤΟΓΑΝ.
Λέτε να θυμώσουν οι Τούρκοι; Πιο πο-
λύ μάλλον θα θυμώσουν οι δικοί μας,
Κύπριοι και Ελλαδίτες, οι οποίοι θεω-
ρούν ήρωά τους τον Ερτογάν, όπως πα-
λαιότερα θεωρούσαν ήρωα τον Ακκιντζί. 

Το δίλημμα πια δεν είναι αν θα πάει
κανείς στη Σαλαμίνα, αλλά με ποιους
θέλουν οι Έλληνες να κάνουν την αγ-
γελικά πλασμένη ομοσπονδία τους. Με
τον Γκουλέν, με τους ISIS, με τους Γκρί-
ζους Λύκους ή με τον Ερτογάν και τους
Κεμαλιστές; Διαλέξτε, πρόβατα. 

Αχ καημένε Μηχανικέ, πού είναι οι
μέλισσές σου...

B.Φ.

Αχ... κόρη Αντιγόνη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ EIΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΟΥ
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• Ο διαβήτης, όπως λένε οι γιατροί
κι έχουν δίκαιο, είναι μια ύπουλη αρ-
ρώστια. Μπορεί να σου κτυπήσει έτσι
ξαφνικά να εξολοθρεύσει διάφορα όρ-
γανα του σώματός σου. Προσωπικά
με κτύπησε στα νεφρά και -κατ’ επέ-
κταση- στα εκδοτικά. Δυστυχώς, με-
τά από μια πορεία 34 χρόνων με πά-
νω από 320 εκδόσεις βιβλίων και άλ-
λων εντύπων, η εκδοτική μου δρα-
στηριότητα φτάνει στο τέλος. Η υγεία
μου πια δεν μου επιτρέπει να επιμε-
λούμαι τις εκδόσεις μου ούτε μου επι-
τρέπει να διακινώ τα βιβλία για να
είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Λέω προς
το τέλος και όχι το ΤΕΛΟΣ, διότι οι
Χριστόφιας-Αναστασιάδης δεν με
έχουν στείλει στον τάφο ακόμα. Θα
συνεχίσω ώστε να εκδώσω μερικά βι-
βλία που έχουν προγραμματιστεί από
το 2015 και έδωσα τον λόγο μου πως
θα εκδοθούν. Ακόμα, θα συνεχίσω να
εκδίδω -πάντα πια μέσα στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων μου- μερικά άλλα,
τα οποία πάνε χρόνια που θέλω να
εκδοθούν. Εύχομαι να βρω συνεργά-
τες για να συνεχίσουν αυτό το έργο
και να μην πάνε οι κόποι και τα όνει-
ρα 34 ετών χαμένα. 

• Τώρα που φτάνω κι εγώ προς το
φινάλε για να κόψω την κορδέλα, θέ-
λω να δω εκδομένα αρκετά βιβλία.
Θέλω να βγάλω τα θεατρικά μου, όχι
για τη θεατρική τους αξία, αλλά για
να μην αμφιβάλλει κανένας για το
ποιος όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο αυ-
στηρότερος και ο πιο συνεπής κριτής
της επαίσχυντης διζωνικής, διπεριφε-
ρειακής –ή όπως άλλως θέλετε πείτε
την- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

• Θέλω, επίσης, να κυκλοφορήσω ένα
ή δύο βιβλιαράκια με διηγήματα ξε-
χασμένων λογοτεχνών του νησιού με
την ελπίδα ότι οι συνεχιστές μου θα

εκδώσουν όλο τον κατάλογο που θα
τους αφήσω. 

Θέλω να συνεχίσω να εκδίδω τα έρ-
γα των δύο μεγάλων ποιητών μας,
που γράφουν ακόμη στη διάλεκτό
μας, του Μιχάλη Πασιαρδή και του
Κώστα Βασιλείου. 

Θα επιμεληθώ και το βιβλίο του
αδελφού μου, Γιώργου Πτωχόπουλου,

με τίτλο ΑΙΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ,
ένα έργο για τον απέραντο και αμύ-
θητο πλούτο των φτωχών Γιαλουσι-
τών των δεκαετιών ’50 και ’60. 

Θα εκδώσω και τη ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μας, ένα μεγάλο ποιη-
τικό βιβλίο με σχόλια Κ. Ζουράρι. 

Θα εκδώσω, επίσης, στη σειρά κεί-

μενα κειμήλια, καθώς και δύο κείμε-
να του Σάββα Παύλου ως ένα άλλο
μνημόσυνο του ανθρώπου που βοή-
θησε τον εκδοτικό οίκο όσο κανένας
άλλος. 

Τέλος, ελπίζω να με αξιώσει ο Θε-
ός να γράψω κάτι και να το εκδώσω
για την πολυαγαπημένη μου Γιαλού-
σα. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Ο ίδιος σίγουρα δεν το αναγνωρί-
ζει αλλά το “Σύνδρομο Τορναρί-
τη” για το Κυπριακό αποτελεί με-
ρος της πολιτικής του ταυτότητας
και χαρακτηριστικό γνώρισμα της
πολιτικής του …σοβαρότητας.
Όποιο γεγονός και να συμβεί στο
πλανήτη είναι κατά τον ασκούμε-
νο πολιτευτή του Δημοκρατικού
Συναγερμού (ΔΗΣΥ), κρίσιμης ση-
μασίας και υποδηλώνει την αμε-
σότητα του με το κυπριακό και
την ανάγκη άμεσης επίλυσης του!
•Καίγεται η Σολέα -αποδεικνύε-
ται η ανάγκη της αμεσότητας της
λύσης • Καίγεται ο Καναδάς- η
επιτακτικότητα άμεσης λύσης γί-
νεται οφθαλμοφανής •Καιγεται η
Καλιφορνια τα δεδομένα παρα-
μένουν επιτακτικά • Εχουμε τή-
ξη των πάγων στην Αρκτική ή την
Ανταρκτική ανάλογα πως προσα-
νατολίζεται ο κύριος πολιτευτής
του ΔΗΣΥ – η ευκαιρία δεν πρέπει
να παει χαμένη • Εχουμε πραξι-
κόπημα στην Τουρκία – αποτυχη-
μένο ή μη, δεν έχει σημασία- αυ-
τό καταδεικνύει την κρισιμότητα
των πραγμάτων και το επείγον να
τελειώνουμε εδώ και τώρα με το

κυπριακό στη βάση μιας “τουρκι-
κής” ειρήνης. Για να λέμε και του
“στραβού το δίκιο”, η πολιτική του
Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκου Αναστασιάδη και
του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ

Νεοφύτου θα ηταν ακαταλαβίστι-
κη χωρίς το “Σύνδρομο Τορναρίτη”
ως ερμηνευτικό εργαλείο. Αυτός
είναι ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νί-
κος Τορναρίτης…

Τίτος Λεωνίδας

TO ΣYNΔPOMO TOPNAPITH 
(για το κυπριακό) και η επιτακτικότητατης λύσης

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΓΑΑΡΟΙ
χωρίς αυτιά

και ένας

διάσημος

γάαρος

ME αυτιά
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Aναδημοσίευση από το περιοδικό
«Ενωμένη Ρωμηοσύνη».

Ὁτιδήποτε πράττομεν πνευματικῶς καὶ
ὑλικῶς ὡς μονάδες καὶ ὡς σύνολο ὅλα
καταλήγουν καὶ ἀφομοιώνονται πλήρως
ἀπὸ τὴν πατρίδα μας. Μέρος αὐτῆς
εἶναι κάθε δραστηριότητά μας, κάθε
ἔργο μας. Ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τοῦ βίου τῆς
Πατρίδος μας, τὸ μεγαλεῖο ἢ ἡ ἐξασθέ-
νησή της ἐξαρτῶνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ
τὶς πράξεις τῆς ἀντίστοιχης γενεᾶς
Ἑλλήνων. Τάξη πολιτῶν βασικὴ καὶ
ἀρρήκτως συναρμοζομένη μὲ τὴν ὕπαρ-
ξη καὶ τὴν ἱστορικὴ «διαιώνιση» τοῦ
Ἔθνους, εἶναι οἱ συμπολίτες μας ποὺ
κατοικοῦν στὶς Κοινότητες καὶ στὰ χω-
ριὰ τῆς ὑπαίθρου, οἱ γεωργοκτηνοτρό-
φοι μας, οἱ καλλιεργητὲς τῆς πατρώας
ἑλληνικῆς γῆς.

Οἱ ἄξιοι πρόμαχοι τῆς ἐργασίας καὶ
οἱ ἀκρίτες μας, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν ζω-
ντανὴ τὴ ἀφθάστου ὡραιότητος καὶ
σπουδαιότητος ἑλληνικὴ παραδοσιακὴ
ἀγροτικὴ οἰκονομία καὶ ζωή. Ἡ ἀξία
εὑρίσκεται κυρίως στὴν οἰκιακὴ ἀγρο-
τικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀντί-
στοιχη ἀγροτικὴ βιοτεχνία καὶ βιομη-
χανία. Καὶ ἀναφέρομαι στὸ πιὸ αὐθε-
ντικό, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ πιὸ «ἀπο-
δεκατισμένο» μέρος τοῦ λαοῦ τῆς χώ-
ρας. Πραγματικότητα ποὺ τείνει νὰ
ἀποτελέση, μέσῳ τῆς συντελουμένης ἐν
συνόλῳ καὶ ἐπὶ σχεδίῳ «γενοκτονίας»
μας, τὴν πρώτη πανιστορικῶς ἀφελλή-
νιση τῶν ἀρχεγόνων προγονικῶν κοιτί-
δων. Διότι αὐτοὶ δίδουν τὴν σάρκα καὶ
τὸ αἷμα στὴν χώρα μας, ὄχι μόνο μὲ τὰ
παραχθέντα τοῦ κόπου τους χοϊκὰ γε-
ωργικὰ προϊόντα. Κυριώτερα, διότι μὲ
τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν ταύτισή τους
μὲ τὴν πανέμορφη ἑλληνικὴ ἐπαρχία
ἐμφυσοῦν πνοὴ ψυχῆς στὴν Ἑλλάδα μέ-
σα ἀπὸ τὸ «ὑπάρχειν» καὶ τὸ εἶναι
τους, καταβάλλοντας ὡς ἀντίτιμο γι᾿
αὐτὸ ὁλόκληρη τὴν ζωή τους. Ἀκούρα-
στοι στὴν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ προ-
όδου τῆς Ἑλλάδος ἀέναη καὶ ἀνιδιο-
τελῆ θυσία τους, καὶ ἂς στέκονται ἀπέ-
ναντί τους «στρατιὲς Μήδων, Φραγκο-
λατίνων καὶ Τούρκων» οἱ δυσκολίες καὶ
τὰ προβλήματα.

Ἀποφασισμένοι ὡς ἥρωες, ὅποτε καὶ
ἐὰν τοὺς καλέσει γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἡ
Μητέρα τῶν μητέρων τους, ἀπὸ γενεᾶς
εἰς γενεάν. Ὁ ἀξεπέραστος ἱστορικὸς
Ξενοφῶν ἀναφέρει ἐναργέστατα, Οἰκο-
νομικὸς V,7,8,17: «Παρορμᾶ δὲ κατὰ τι
καὶ ἡ γῆ τοὺς γεωργοὺς εἰς τὸ νὰ ὑπε-
ρασπίζουν τὴν χώραν μὲ τὰ ὅπλα, διό-
τι παράγει τοὺς καρποὺς ἐν ὑπαίθρῳ,

τοὺς ὁποίους ὁ ἰσχυρότερος λαμβάνει.
Καὶ εἰς τὸ τρέξιμον δὲ καὶ εἰς τὸ ρίψι-
μον τοῦ ἀκοντίου καὶ εἰς τὸ πήδημα
ποία τέχνη καθιστᾶ τοὺς ἀνθρώπους
ἱκανωτέρους παρὰ ἡ γεωργία; Ποία δὲ
τέχνη ἀνταποδίδει περισσότερα τῆς γε-
ωργίας εἰς τοὺς ἐργαζομένους αὐτήν;
Ποία δὲ ὑποδέχεται εὐχαριστότερον τὸν
ἐπιμελούμενον αὐτῆς προσφέρουσα εἰς
τὸν προσερχόμενον νὰ λάβη ὅ,τι χρειά-
ζεται;… Καλῶς δὲ εἶπε καὶ ἐκεῖνος, ὃς
ἔφη τὴν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν
μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι. Διότι, ὅπου ἡ
γεωργία ἀκμάζει, ἐκεῖ καὶ αἱ ἄλλαι τέ-
χναι ἀκμάζουν, ὅπου δὲ ἀναγκάζεται ἡ
γῆ νὰ εἶναι χέρσος, καταστρέφονται καὶ
αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδὸν καὶ κατὰ ξηρὰν
καὶ κατὰ θάλασσαν».

Εἶναι, δηλαδή, μείζονος καὶ κρίσιμης
σημασίας ἡ ἑλληνικὴ γεωργία καὶ οἱ
ἄνθρωποί της ποὺ ἀφιερώνονται μὲ ὅλες
τους τὶς δυνάμεις καὶ ταυτίζονται μὲ
αὐτήν, τόσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ ὅσο
καὶ γιὰ τὴν εὐτυχῆ ἀνάπτυξη τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἔθνους. Διὰ νὰ δυνηθῆ ὅμως ἡ γε-
ωργία νὰ ἐκπληρεῖ ὅλους τοὺς σκοπούς

της καὶ νὰ ἐκτυλίσσει τέλεια τὶς δυνα-
τότητές της, πρέπει νὰ διατηρεῖ ἀπο-
λύτως ἀμόλυντα καὶ ἀπαλινδρόμητα τὸν
χαρακτήρα τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως.
Ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα, γεωπονιστί,
νὰ φέρει «προστασία τῆς ὀνομασίας
προελεύσεώς της καὶ τῆς ἀντιστοίχου
γεωγραφικῆς περιοχῆς της». Εὔλογο
ἀκούγεται τὸ λεχθέν, ὅτι γιὰ νὰ ἐπιτύ-
χωμεν τὸν ἱερὸν αὐτὸν σκοπό, εἶναι
ἀπαραίτητον ὅπως ὁ ἀριθμὸς τῶν γε-
ωργῶν μας αὐξηθῆ, ἀλλὰ μὲ μοναδικὸ
«κυβερνήτη» τὸ κριτήριο τῆς ποιότητος
τῆς προσωπικότητος τοῦ γεωργοῦ. Ὁλο-
θύμως πιστεύω ὅτι ἐκεῖ θὰ φθάσωμεν
ἐὰν καὶ μόνον χρησιμοποιοῦμε, ἀπο-
κλειστικῶς καὶ μὲ ὑπέρμετρο ζῆλο, τὴν
μέθοδο τῆς ἑλληνορθοδόξου παιδαγω-
γίας. Ἐδῶ τείνομεν εὐήκοα ὦτα, μὲ
εὐλάβεια, στὸ πλουτάρχειον ρητὸν ἀπὸ
τὸ «περὶ παίδων ἀγωγῆς»: «Παιδεία
δὲ τῶν ἐν ὑμῖν μόνον ἐστὶν ἀθάνατον
καὶ θεῖον». Τοῦτο τὸ πιστεύω μου, χαι-
ρετῶν γονατιστὸς τὴν σημαία τοῦ ἑλλη-
νορθοδόξου πολιτισμοῦ, προσπαθῶ νὰ
ἀποτυπώσω μέσα στὸ κείμενο αὐτό.

Αὐτὴ ἡ μόνη ἀθάνατη καὶ θεία παιδεία
προέρχεται καὶ «ἀναβλύζει», σὲ πεῖσμα
ὅλων τῶν ἀντιρρήσεων καὶ αἱρέσεων
τοῦ ἐπιγείου τούτου κόσμου, ἀπὸ τὴν
πίστη ἡ ὁποία διδάσκεται ὑπὸ τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ.

Μόνο αὕτη ἡ πίστις ἐμπεριέχει τὸ
ἀδιαμφισβήτητο προνόμιο τῆς γενέσε-
ως καὶ τῆς εὐδοκιμήσεως τῆς «βασι-
λικῆς ὁδοῦ» τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Ἐπειδὴ
πιστεύω ἀκράδαντα στὴν ἀξία τῆς με-
λέτης καὶ τῆς ἐρεύνης, φαίνεται στὸ νοῦ
μου ἀδιανόητο νὰ καταπιαστεῖ κάποι-
ος ἐπιστημονικὰ μὲ ὁ,τιδήποτε χωρὶς
νὰ διανοεῖται καὶ νὰ συλλογίζεται σύμ-
φωνα πρὸς τὶς ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ παραδεδομένες θεῖες ἀρχὲς
καὶ ἀλήθειες. Ἀπὸ ἐκεῖ πρέπει νὰ ἄρχε-
ται καὶ ἐκεῖ νὰ ἐπανέρχεται. Χωρὶς
αὐτὲς σκεπτόμενος οὐδεὶς μὲ αὐθεντικὴ
κριτικὴ σκέψη καὶ ἠθικὴ συμπεριφορὰ
θὰ ὑπάρξει. Ἔρευνα, σκέψεις καὶ ἰδέ-
ες, ποὺ δὲν λαμβάνουν χώρα ἐξαιτίας
του, διά τοῦ καὶ ἐντός τοῦ εὐθυβολο-
γνώμονος Θεοῦ, παραμένουν φαντα-
σιώδεις σκιὲς ἀνάλογες αὐτῶν τοῦ φι-
λοσοφικοῦ μύθου τοῦ πλατωνικοῦ
«σπηλαίου».

Μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ πίστεως «με-
ταλαμβάνουν» τὴν ὑπόστασή τους ὅλοι
οἱ τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ. Μήπως ὅλος
ὁ «καυγάς» τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν
παιδιῶν-ἐπιστημῶν της δὲν εἶναι ἡ
ἀνεύρεση τῶν πρώτων ἀρχῶν, τῶν πρώ-
των αἰτίων, κατὰ τὴν ἔχουσα τὸν
«πρῶτο λόγο» ἐδῶ Ἀριστοτελικὴ λογι-
κή; Μόνο, λοιπόν, μὲ αὐτὴν τὴν μεθο-
δολογία καὶ δεοντολογία δυνάμεθα νὰ
ἐπιτύχωμεν σὲ ὁτιδήποτε θεωρητικὸ ἢ
πρακτικὸ ἐπιχειροῦμεν. Ὅσες κοσμο-
γονικὲς θεωρίες, διασήμων ἢ μὴ δημι-
ουργῶν διατείνονται καὶ πρεσβεύουν τὸ
ἀδογμάτιστον καὶ τὸ ἐντελῶς ἀποδει-
κτὸν τῆς σκέψεως, συνθέτουν τὴν «πρώ-
της γραμμῆς» διανόηση τῆς «δογμα-
τικῆς» τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Οἱ
ἄθεοι καὶ ἀπάτριδες σοφοὶ καὶ οἱ σοφίες
τους εἶναι οἱ ἐγγυητὲς τῆς «εὐημερίας»
τῶν λαῶν μέσῳ τῆς δημαγωγικῆς πλά-
νης καὶ τῆς «μεταφυσικῆς» τοῦ μηδε-
νισμοῦ. Ἔτσι προετοιμάζουν τὴν
«ἐκπνευμάτωση» τοῦ ἄϋλου πνευματι-
κοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀναλώσιμη καὶ ἐξα-
ϋλώσιμη ὕλη καὶ ἐνέργεια. Χωρὶς αὐτα-
πάτες, αὐτὸ τὸ εἶδος εὐδαιμονίας προ-
τείνουν.

Ζηρίνη Παναγιώτη Γεωπόνου ΑΠΘ,
Φοιτητῆ Ἀνωτ. Ἐκκλησιαστικῆς

Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΙΔΕΩΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΓΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΙΣΤΩΝ 
EIΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ
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Η Αγιά Μαρίνα είναι ένα παραπότα-
μο μικροεκκλησάκι στις όχθες του Πη-
διά, στην Κάτω Δευτερά. Την ιστορία
της αποφάσισε να αναδείξει το χωριό
και στις 18 Ιουλίου ο ποιητής Κώστας
Βασιλείου. Έτσι, η κοινότητα της Δευ-
τεράς διοργάνωσε την παρουσίαση στη
μεγάλη αίθουσα του Αγίου Νικολάου.
Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά με αν-
θρώπους που βλέπεις πια μόνο στα χω-
ριά μας και δη τα μεγάλα, γέρους, νέ-
ους και παιδιά, αγρότες και υπαλλή-
λους στη Λευκωσία, παπάδες και νεα-
ρές μητέρες με τα παιδιά τους στις
αμαξούδες. Όλοι μαζί έδωσαν όντως το
θρησκευτικό και λαϊκό στίγμα της εκ-
δήλωσης. 

Ακούσαμε το Απολυτίκιο της Αγίας
Μαρίνας, ακούσαμε και νανουρίσματα
και αναγνώσματα που δόξασαν το όνο-
μα και τη χάρης της Αγίας. 

Δεν έχει σημασία να παρουσιάσουμε
το δρώμενο. Ευχόμαστε να το παρου-

σιάσουν στη Λευκωσία, για να σας δο-
θεί η ευκαιρία να το δείτε. Θα κάνω
μόνο μερικές παρατηρήσεις, όχι ως άν-
θρωπος του Θεάτρου, αλλά ως ένας πο-
λίτης που μεγάλωσε στην αυλή μιας άλ-
λης Αγίας Μαρίνας, στην κατεχόμενη
Γιαλούσα. 

Α) Το δρώμενο ευτυχώς ήταν ερασι-
τεχνικό, του έλειπε δηλαδή αυτή η θα-
νατηφόρα περηφάνια που συνήθως χα-
ρακτηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις ακόμη
και τα μώρα που έκλαιγαν ακατάπαυ-
στα πρόσθεταν στην αξία του δρώμε-
νου, μιας και σιγά-σιγά άρχισαν να πο-
τζιοιμούνται, όπως ήθελε η Αγία Μα-
ρίνα. Οι συντελεστές δεν πήραν τον εαυ-
τό τους στα σοβαρά, άλλωστε ένα λαϊ-
κό δρώμενο παρουσίαζαν και όχι μια
όπερα στη σκάλα του Μιλάνο.

Β) Το ιστορικό πλαίσιο καλύφθηκε
από τον Κώστα Βασιλείου με μαεστρία.
Ο Βασιλείου έδωσε την ιστορία όχι για
να τους κάνει μάθημα, αλλά για να το-

νίσει την αναγκαιότητα να αναστηλωθεί
η παλιά εκκλησία, ώστε να βγει από τη
γη η ομορφιά της που κάποτε, πιο πα-
λιά, κάλυψαν οι μπουλντόζες όταν βρέ-
θηκαν τα απομεινάρια του παλιού να-
ού. Όχι μόνο αυτά.  Ο Βασιλείου ανα-
φέρθηκε στο παρόν για να περάσει στο
παρελθόν και να τιμήσει τη Δευτερά
και αυτούς τους πρωτοπόρους που την
έβγαλαν στον χάρτη, όπως ο Θεοκλής
Κουγιάλης, και με αυτόν τον τρόπο τί-
μησαν το χωριό τους και ευλόγησαν τα
γένια τους.

Γ) Ο Βασιλείου κατάφερε και έβαλε
ένα ολόκληρο χωριό σε ένα παιχνίδι αυ-
τογνωσίας. Τώρα, οι Δευτερκότες κου-
τσά-στραβά θα αναδείξουν την Αγία
Μαρίνα τους και περήφανα θα καυχώ-
νται πως μπορεί να έχασαν τις καϊσιές
τους, αλλά κέρδισαν τους Αγίους. 

Δ) Μετά από αυτό το δρώμενο ας
αναθεωρήσουν και τις απόψεις τους οι
λεγόμενοι διανοούμενοί μας. Ας κατα-

νοήσουν όλοι ότι αυτό που κρατάει ακό-
μα ελληνικό, τουτέστιν κυπριακό, δεν
είναι οι Λάιονς και τα Ρόταρυ, αλλά τα
ορθόδοξα χωριά μας, η εκκλησία μας
και οι άξεστοι χωριάτες μας. Αυτοί εί-
ναι το μέλλον μας και αυτοί είναι η ψυ-
χή μας. Μιλώ για τον λαό και της υπαί-
θρου και των πόλεων που ακόμη πι-
στεύει στον Θεό του, άρα και στην ποί-
ησή του. Μιλώ για την επιστροφή στα
χωριά μας, στον εαυτό μας. 

Ε) Η ποίηση του Βασιλείου, η ποίηση
της Εκκλησίας μας δεν είναι εύκολες.
Καθαρεύουσα, νεοελληνική και διάλε-
κτος σε ένα χώρο, στη Δευτερά, απέ-
δειξαν πως είναι αναπόσπαστο κομμά-
τι της ψυχής μας. 

Ζ) Ο Βασιλείου, ο σταρ της Δευτεράς
και των ποιητών, ζήλεψε τον Μηχανικό
και καλά έκανε κι έγραψε και αυτός
μια ωδή σε ένα Τουρκάκι. Μόνο που ο
Αϋλάν του ήταν Συριάκι, το καημένο.

B.Φ.

AΓIA MAPINA TZIAI TZIYPA 
KYΠPOΣ ΣTHN KATΩ ΔEYTEPA 

Θρησκευτικό Λαϊκό Δρώμενο

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΥΘΩΝ
Μην πιστεύετε στις θεωρίες περί κακών και καλών ακελικών. Όλοι οι ακελι-
κοί είναι το ίδιο. Όσο καταδικαστέο είναι η διαγραφή της Γκιούροβα και άλ-
λων ακελικών, άλλο τόσο καταδικαστέοι είναι και αυτοί που έχουν διαγραφεί.
Ας μην ξεχνάμε, η Γκιούροβα και ο Κατσουρίδης ήσαν ηγετικά στελέχη της μη-
χανής εξόντωσης της ελευθερίας του λόγου και στην «Χαραυγή» και αλλού.
Ήταν ηγετικά στελέχη της εξουσίας του κόμματος και ιδεολογικοί φωστήρες
εναντίον κάθε αντικατοχικής και ελευθεριακής πρακτικής σ’ αυτόν τον τόπο.
Τώρα φωνάζουν περί ελευθερίας, καταπίεσης και τρομοκρατίας. Εάν πράγματι
έχουν ανανήψει, θα έπρεπε να είχαν πάει σε κάποιο μοναστήρι για τουλάχι-
στον 15 χρόνια με το στόμα κλειστό κι όταν θα άνοιγαν το στόμα να έλεγαν
πρώτα «ήμαρτον» και μετά οτιδήποτε άλλο.
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MEΓAΛEΣ ΠPOΣΦOPEΣ AΠO TIΣ EKΔOΣEIΣ AIΓAION

MEΓAΛEΣ ΠPOΣΦOPEΣ ΣE OΛA TA ΠAKETA
* TA BIBΛIA ΠΩΛOYNTAI MONO ΩΣ ΠAKETA KAI OXI ΞEXΩPIΣTA

ZHTAME THN ΣYMΠAPAΣTAΣH ΣAΣ l ΔΩPIΣTE ΣTOYΣ ΦIΛOYΣ ΣAΣ ΠAKETA ME

BIBΛIA Σ’ AYTEΣ TIΣ ΠOΛY KAΛEΣ TIMEΣ l ΓIA NA ΣYNEXIΣOYME THN EKΔOTIKH

MAΣ ΔPAΣTHPIOTHTA KI EΣEIΣ NA EMΠΛOYTIΣETE THN BIBΛIOΘHKH ΣAΣ

ΠAKETO
32 βιβλίων

της σειράς
KEIMENA
KHMEIΛIA

αξίας €160  

MONON €35

ΠAKETO
10 βιβλίων

της σειράς 
NEA EΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ

αξίας €100  

MONON €10

ΠAKETO
9 βιβλίων

της σειράς
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΡΙΤΙΚΗ

αξίας €157  

MONON €30

ΠAKETO
20 βιβλίων

της σειράς
ΧΙΟΥΜΟΡ

αξίας €200  

MONON €50

ΠAKETO
60 βιβλίων

ΠΟΙΗΣΗΣ

αξίας €460  

MONON €80

ΠAKETO
9 βιβλίων

της σειράς 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

αξίας €128  

MONON €35

ΠAKETO
18 βιβλίων

της σειράς
ΜΙΚΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

αξίας €90  

MONON €30

ΠAKETO
30 βιβλίων

της σειράς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

αξίας €240  

MONON €50

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε Τ Ω Ρ Α  Σ Τ Ο Τ Η Λ 9 9 4 5 1 2 2 1



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
ALL DOGS ONE GENERATION

Πολλοί σε Ελλάδα και Κύπρο είδαν το πραξικόπημα
στην Τουρκία ως την απαρχή της κατάρρευσης της
ισχυρής και αήττητης Τουρκίας. Άλλοι αναζωπύρωσαν
τα όνειρά τους για μια διάλυση της Τουρκίας με τις
ευλογίες των Αμερικανών κ.ο.κ. Άλλοι πάλι επεσή-
μαναν τις αδυναμίες του τουρκικού κράτους και την
αναγκαιότητα ή την επιθυμία να μείνει στην εξουσία
ο Ερτογάν για να μη δούμε χειρότερα. Άλλοι στηρί-
ζουν τις ελπίδες τους στους Κούρδους και τους Αλε-
βίτες και άλλοι στον ατρόμητο τουρκικό λαό. Θεωρώ
ανεπαρκείς όλες τις εκδοχές και όλες τις θεωρήσεις.
Το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουν οι Τούρκοι, αλ-
λά τι κάνουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι κάνουν οι
Τούρκοι –είτε αλληλοσφάζονται είτε όχι- εμείς πάλι
τουρκολάγνοι θα είμαστε. 

Επιμένω ότι Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να κάνουν
στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την πολιτική τους
έναντι της Τουρκίας. Εμείς πρέπει να ετοιμαζόμα-
στε για οποιοδήποτε σενάριο θα επιλέξουν οι Τούρ-
κοι, διότι μπορεί όντως τρομερά να συμβούν στην
Τουρκία και να πληρώσουμε τη νύφη εμείς. Πρέπει,
λοιπόν, εμείς να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα
και τους στρατούς μας και τον λαό μας σε ετοιμότητα. 

Πρώτα, φυσικά, πρέπει να ελληνοποιηθούμε, να ξα-
ναβρούμε τη χαμένη ταυτότητά μας και να θυμη-
θούμε τις ρίζες μας. Αν οι Ελλαδίτες δεν επανελλη-
νοποιηθούν και θυμηθούν τις μικρασιατικές, ποντια-
κές και κυπριακές τους ρίζες και δέκα κράτη να γί-
νει η Τουρκία αυτό που θα απομείνει θα κρατά την
Κύπρο σκλάβα και το μισό Αιγαίο δικό του. Είμαστε
στον πάτο. Πιο κάτω, φυσικά, δεν έχει, άρα θα έπρε-
πε να αισιοδοξούμε. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι

δυστυχώς έτσι, αλλά πιο τραγικά, διότι πιο κάτω από
τον πάτο είναι ο απόπατος. Αλίμονο αν πέσουμε στον
απόπατο! Αυτό θα σήμαινει πως θα έχουμε χάσει όλη
την εθνική μας κυριαρχία, συνεπώς και εδάφη. Οι
χάρτες μας δεν θα έχουν την καημένη την Κύπρο στο
κουτάκι κάτω δεξιά, αλλά και πολλά άλλα κουτάκια
με περιοχές που σήμερα απολαμβάνουν τα κατανα-
λωτικά αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται να
κάνουν κανένα βήμα προς την υλοποίηση ενός κοι-
νού προγράμματος Ελλάδας-Κύπρου. Άρα, η μόνη
ελπίδα είναι ο λαός, που έτσι κι αλλιώς είναι ο μό-
νος που θα μπορούσε να εγγυηθεί μια πατριωτική
στάση έναντι των ξένων ιμπεριαλιστών και όσων επι-
βουλεύονται τα εδάφη μας. Γι’ αυτό και το ΜΕΤΩΠΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ είναι μια επιτακτική ανάγκη,
όπως επιτακτική ανάγκη είναι κι ένα ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΤΑΓΜΑ για τη νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε.
Πρέπει πρώτα, φυσικά, να αρχίσουν να αλλάζουν οι
Έλληνες. Σήμερα, η μεγάλη αλλοτρίωση του Έθνους
δεν χαρακτηρίζει την Κύπρο, αλλά την Ελλάδα. Η
Ελλάδα έχει την πρωτιά εδώ και αρκετό καιρό. Η
Κύπρος –είτε το θέλει είτε όχι- αντιστέκεται κατά
κάποιο τρόπο λόγω της άμεσης κατοχής των Τούρκων.
Επίσης, η Κύπρος ποτέ δεν απεμπόλησε εντελώς τη
μικρασιατική της φύση. Ενώ η Ελλάδα με τα εκα-
τομμύρια απογόνων των προσφύγων της Μικράς
Ασίας κινείται λες και βρίσκεται σφηνωμένη ανάμε-
σα στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Η Κύπρος έχει τα
αΐπια της, έχει και τις ψευδαισθήσεις της, έχει και
τον μικροαστισμό της, έχει και την αππωμάρα της,
έχει και τις αγγλικούρες της, όμως δεν έχει τη μιζέ-

ρια της αριστερής Ελλάδας. Για να μην έχουμε πα-
ρεξηγήσεις, η Ελλάδα είτε δεξιά είναι είτε αριστερά
είναι, πάλι αριστερά συμπεριφέρεται και μίζερα. Η
Κύπρος παραμένει ορθόδοξη, παραμένει προσκολ-
λημένη στις παραδόσεις του Έθνους και κυρίως πα-
ραμένει ελληνική, όσο κι αν αυτό ακούγεται παρά-
δοξο. 

Άρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η πρωτοπόρος
σε αυτό το εγχείρημα εθνικής αναζωογόνησης. Αυτή
την πρωτοπορία πρέπει να την έχουν τα προσφυγικά
στρώματα των Ελλήνων, Μικρασιάτες, Καππαδόκες,
Πόντιοι, Κύπριοι, Ρωμηλιώτες, Βορειοηπειρώτες, Έλλη-
νες της διασποράς και μετανάστες και Έλληνες που
ξεριζώθηκαν από την πρώην ΕΣΣΔ για ένα κομμάτι
βρώμικο ψωμί. Οι Ελλαδίτες χρειάζονται αναβάπτι-
ση στα νερά των δύο ποταμών μας. 

Οι Ελλαδίτες χρειάζονται να δώσουν εξετάσεις.
Να αποβάλουν τον ευρωπαϊσμό, τον βαλκανισμό και
τον αριστερισμό τους και να πουν ένα δυνατόν
ΗΜΑΡΤΟΝ. Μετά ας αρχίσουν έναν ανένδοτο απε-
λευθερωτικόν αγώνα για την ελευθερία και την ένω-
σή τους με την Κύπρο. Με τον πρώτον Ελλαδίτη
που θα πάει στην αγχόνη ψάλλοντας τον Εθνικό
Ύμνο, εμείς εδώ στην Κύπρο και όλοι οι Έλληνες
του εξωτερικού θα τα κάνουμε όλα λίμπα και φυ-
σικά θα αφήσουμε την πρωτοπορία του εθνικοαπε-
λευθερωτικού αγώνα του Έθνους στους αδελφούς
Ελλαδίτες. 

Την Κύπρον θέλομεν 
και ας τρώγωμεν πέτρες.
Γράψτε το κάπου, έστω και σε χωριόν, και θα σας

πιστέψουμεν.

OI TOYΡKOI KI EMEIΣ 

Μα ρε Σαββάκη, εν να
κλείσουμε τον Όναγρο,
πριν να ανατρέψουμε

τον Αναστασιάδη;

Έτσι λαλούμεν 
για να εφησυχά-

σουν στο Προεδρικό
τζιαι να τους την

κάτσουμεν!


