
Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Είναι. Γι’ αυτό και
η Σαββίδου έσκισε

το σουτιέν της.

Ρε Μένιο, 
ο προσηλυτισμός 
είναι μονοπώλειο 

του ΑΚΕΛ;
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ΑΙΝΤΕ ΑΙΝΤΑ 
FUCK OFF 

Έχουμε καταντήσει γελοίοι. Καθημερινώς
ο Άιντα και τα Ηνωμένα Έθνη μας δεί-
χνουν με σαφήνεια τι εννοούν με τη ΛΥΣΗ
του Κυπριακού κι εμείς ακόμη να ξυπνή-
σουμε από τον λήθαργο. Είναι ολοφάνερο,
ακόμη και στον Αναστασιάδη, ότι ο Άιντα
και γενικά οι αξιωματούχοι των Ηνωμέ-
νων Εθνών είναι τουρκόφιλοι, για να μην
πούμε τίποτα πιο σκληρό και παρόλα αυ-
τά εμείς επιμένουμε να τους καλύπτουμε,
μέχρι φυσικά να φτάσουμε στο Αμήν και

μετά, αφού έχουν κάνει τη ζημιά, να τους
ασσιχτιρίσουμε ή και να μας ασσιχτιρίσουν
αυτοί, όπως έγινε πιο παλιά με τον Βάλ-
τχαϊμ, τον Ντε Κουεγιάρ, τον Μπούτρος
Γκάλι, τον Ντε Σότο, τον Ανάν και πάει
λέγοντας.
Στη Νέα Υόρκη ο Άιντα έδειξε τα οθω-

μανικά δόντια του, τα σαπισμένα. Είναι
καιρός να του δείξει κατιτίς και ο Ανα-
στασιάδης, αν έχει φυσικά, πριν κάνει και
άλλη ζημιά. Είναι καιρός να σηκώσουμε

λίγο το κεφάλι, όχι για τίποτα άλλο, αλλά
για να βλέπουμε ποιοι παν να μας κου-
τουπώσουν. Το σκύψιμο το έχει δοκιμάσει
όλη η ηγεσία μας και διαχρονικά μάλιστα
και απέτυχε. Σκύψε σκύψε καμπουρώσα-
με και παραμορφωθήκαμε, γίναμε, όχι μό-
νο γελοίοι, αλλά και κακάσχημοι. Άιντε Άι-
ντα go home και πάρε μαζί σου αν θες όλα
τα γιουσουφάκια σου, τα ελληνοκυπρια-
κά. Τα άλλα θα είναι πάντα μέσα σου, ρε
σκατένε. 

ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ
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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ελληνι-
σμός εξευτελίζεται χωρίς απολύτως κα-
νένα κέρδος. Τώρα που η περιβόητη πα-
ράσταση της «Αντιγόνης» στη Σαλαμί-
να δόθηκε, ας δούμε πιο ψύχραιμα την
κατάντια μας - κι εδώ και στην Ελλά-
δα. Τώρα που είναι ΟΛΟΙ ευτυχισμέ-
νοι και οι αγωνιστές της επαναπρο-
σέγγισης και της ελληνοτουρκικής φι-
λίας ΚΑΙ οι αγωνιστές του αντικατοχι-
κού μετώπου, ας βγάλουμε νηφάλια τα
συμπεράσματά μας.

Από τη στιγμή που εμείς, δεν μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τέτοια φαινό-
μενα διά της βίας και όταν λέω εμείς,
εννοώ τα συλλογικά όργανα των προ-
σφύγων, τότε ο μόνος δρόμος που μας
απομένει είναι ο δρόμος της ατομικής
αντίστασης. Η ατομική αντίσταση φυ-
σικά δεν φέρνει αποτελέσματα. Νικητές
θα είναι πάλι ο Τουμαζής, η Ανδρούλα
Βασιλείου και το σκυλολόι των Τούρ-
κων που έχουν ως χόμπυ να δαγκώνουν
στις ελεύθερες περιοχές. Τα λεωφορεία
που θα κατέφθασαν στην Αμμόχωστο
για να αγαπήσουν τους Τουρκοκύπριους
ήταν γεμάτα με τις γνωστές φιγούρες
των πεμπτοφαλαγγιτών. Σφυρηλάτη-
σαν την ελληνοτουρκική φιλία και την
ελληνική υποταγή στους νεοσουλτάνους
και επέστρεψαν στις ελεύθερες περιο-
χές θριαμβευτές. Ο Τουμαζής θα πα-
ραμείνει άρχοντας του πολιτισμού του
νησιού, οι καλαμαράδες θα ανοίξουν τις
πόρτες για συνεργασίες με την Κύπρο
(θυμάστε τα ψυγεία και τις κουζίνες
που εξήγαγαν οι χουντικοί αξιωματικοί
πριν το 1974;) και τα αριστερά και διε-
θνιστικά αστέρια των προοδευτικών δυ-
νάμεων, θα έχουν κάνει το διεθνιστικό
τους καθήκον και θα νιώθουν περήφα-
νοι. Αυτοί που θα νιώθουν κάπως ανα-
κουφισμένοι, διότι έχει τελειώσει αυτό
το φιάσκο, είναι τα στελέχη του ΔΗΣΥ,
τα οποία ως γνωστόν ΧΕΣΤΗΚΑΝ λό-
γω εκλογών,

;;;; να πάνε να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους. 

Ούτε ο Αναστασιάδης πήγε, μόνο ο
Μαυρογιάννης πήγε(πηγε είδαφωτο-

γραφία), ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι
διπλωμάτης και όχι Συναγερμικός. Μό-
νο και μόνο που παρευρέθηκαν όλοι οι
εκπρόσωποι των πρεσβειών του θανά-
του, έπρεπε να μας προβληματίσει και
να μην πατήσει κανένας στη Σαλαμί-
να. Πού όμως τέτοιες ευαισθησίες.

Είμαστε ρεμάλια δημόσιοι υπάλληλοι,
ελεεινοί έμποροι και κωλ γκερλς υψη-
λών προδιαγραφών. Πουλάμε και τη
μάνα μας (όχι την Ελλάδα, αυτή ξέρει
καλύτερα από πωλήσεις) για ένα εκ-
μέκ καντεΐφι. Γι’ αυτό, άλλωστε, και οι
τόσοι μα τόσοι ποιητές, ηθοποιοί, εικα-
στικοί, ζωγράφοι, καθηγητές, δάσκαλοι,
διανοούμενοί και πνευματικοί μας άν-
θρωποι δεν κατάφεραν να αρθρώσουν
έστω και μια λέξη αντίστασης. Δεν μι-
λώ για τις εξαιρέσεις, είναι αυτονόητο
να υπάρχουν. Το γράφω φυσικά, διότι
τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη
φυλακή. Όλοι αυτοί οι κύριοι είναι
«ΔΕΙΛΟΙ». Εάν ήταν τέτοιοι και οι
αμόρφωτοι αγρότες μας, δεν θα γινό-

ταν ο αγώνας το 1955 και δεν θα υπήρ-
χε καν η θέση του διευθυντή του ΘΟΚ,
ούτε οι παχουλοί μισθοί που δεν θέλουν
να χάσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι
ΘΟΚΙΣΤΑΙ. Εάν ήταν τέτοιοι και οι
αγράμματοι εργάτες, δεν θα ρίσκαραν
τίποτα για να κερδίσει η ανθρωπότητα
το ψηλό επίπεδο που απολαμβάνουν
όλοι όσοι ταξίδεψαν με τα λεωφορεία
στη Σαλαμίνα, και όχι μόνο.;;; Φυσικά,
όλοι αυτοί δεν χάνουν ποτέ την ευκαι-
ρία να μιλούν για τα συνδικαλιστικά
τους αιτήματα και τους αγώνες της ερ-
γατικής τάξης και του λαού. Τώρα οι
υποκριτές και οι φαρισσαίοι κάθονται
στ’ αυγά τους και περιμένουν άλλους
να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.

Ό,τι πάθουμε θα είναι από την κεφα-
λή μας. Κομματάκι κομματάκι θα κα-
ταπιούμε το φαρμάκι, ώσπου να ’ρθει
μια νέα γενιά που δεν θα γράφει κεί-
μενα, αλλά θα …………….

Β.Φ.

Σε στιγμές δύσκολες, ο λόγος μας πρέ-
πει να είναι ξεκάθαρος, όπως του Ρώσ-
σου Έρεμπουργκ στον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο, ο οποίος είπε το περι-
βόητο ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ.
Ένας διεθνιστής, λοιπόν, μπροστά στο
δίλημμα να πάρει θέση για τον πόλε-
μο, δεν δίστασε να στενοχωρήσει πολ-
λούς φίλους του και στη Σοβιετική Ένω-
ση και στην Ευρώπη. ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ
ΓΕΡΜΑΝΟ, τελεία και παύλα. Την ίδια
περίοδο, ο σουρεαλιστής ποιητής Νίκος
Εγγονόπουλος έγραψε ένα ποίημα κά-
λεσμα για αγώνα εναντίον των κατα-
κτητών, όχι στη γλώσσα της ποίησής
του, αλλά σε δεκαπεντασύλλαβο για να
γίνει σαφέστατος στον λαό.

Έως τώρα, είδα δύο αντιδράσεις για
την επίσκεψη του ΘΟΚ και των ελλα-
δίτικων θιάσων στη Σαλαμίνα. Η πρώ-
τη του μεγάλου αρχαιολόγου μας Βά-
σου Καραγιώργη ήταν σαφέστατη μέσα
στην ασάφειά της. Ο Καραγιώργης αρ-
νήθηκε να δώσει μια σαφέστατη απά-
ντηση, παίζοντας συναισθηματικά με τη
δική του εργασία στη Σαλαμίνα, ωσάν
και το πρόβλημα της παράστασης της
Αντιγόνης έχει να κάνει με το ποιος
αγαπά τη Σαλαμίνα περισσότερο και
ποιος σπατάλησε χρόνια αποκαλύπτο-
ντας τα κάλλη της. 

Η δεύτερη αντίδραση ήταν ακόμη πιο
μυστηριώδης. Ο μεγάλος μας ποιητής
μαζί με τον σκηνοθέτη Φώτο Φωτιάδη
συνυπέγραψαν ένα κείμενο μούργο και
άχαρο, διφορούμενο και διανοουμενί-
στικο, που αμφιβάλλω εάν κανείς κα-
τάλαβε τι θέλουν να πουν οι δυο δια-
νοούμενοί μας. Αντί οι δύο αυτοί ογκό-
λιθοι του σύγχρονου πολιτισμού μας
(Καραγιώργης και Χαραλαμπίδης) να
παροτρύνουν και να καλούν όλους τους
πνευματικούς ανθρώπους να πιέσουν

ώστε αυτή η παράσταση να μη γίνει
στη Σαλαμίνα, διάλεξαν να μην συ-
γκρουστούν με κανένα κατεστημένο,
προφανώς για λόγους δικούς τους. Διά-
λεξαν τη λογική του «Ναι μεν αλλά»
παρά την ξάστερη τοποθέτηση. Αν αυ-
τοί οι δύο μάζευαν άλλες είκοσι υπο-
γραφές, κανένας δεν θα τολμούσε να
πάει στα κατεχόμενα και να υποσκάψει
με αυτόν τον τρόπο την πολιτεία μας
και τον αγώνα που διεξάγουμε για την
απαλλαγή της κατοχής και την απε-
λευθέρωση των ιερών και οσίων μας,
δηλαδή της τουρκοκρατούμενης πατρί-
δας μας. Eγραψαν απλώς για να σώ-
σουν το τομάρι τους.

Γιατί δεν υπέγραψαν οι ποιητές; Πού
είναι ο Πασιαρδής, ο Κώστας Βασιλεί-
ου και οι τόσοι και τόσοι άλλοι ποιη-
τές μας; Πού είναι οι ζωγράφοι και οι
εικαστικοί και οι δεκάδες γκαλερίστες
και άνθρωποι της τέχνης; Πού είναι οι
εκδότες των λογοτεχνικών περιοδικών,
Νικ. Ορφανίδης, Ντ. Κατσούρη και Αν.
Χατζηθωμάς; Πού να είναι οι διδάξα-
ντες από τον Κουν να ποιουν ήθος,
Σταυρινίδης, Κατσαρής, Μπεμπεδέλη
και Καυκαρίδης; Πού είναι η κυρία Κα-
τσελή η Κερυνειώτισσα; Πού χάθηκαν
και οι πολιτιστικές επιτροπές του ΔΗΣΥ
και του ΑΚΕΛ που τόσο απλόχερα δί-

νουν βραβεία στους τόσους και τόσους
πνευματικούς ανθρώπους αυτού του τό-
που; Πού είναι όλοι αυτοί οι μεγάλοι
πανεπιστημιακοί με ή χωρίς τον σκύλο
τους; Πού είναι ο Πάντζης, ο Σιοπαχάς
o Xαραλάμπους και όλοι οι νέοι σκη-
νοθέτες αυτού του τόπου; Πού είναι όλα
αυτά τα ελεύθερα θέατρα που ζουν με
χρήματα του δημοσίου και με φωνα-
σκίες συνδικαλιστικής οργής για το χα-
μηλό πολιτιστικό υπόβαθρο του λαού
μας;

Είκοσι υπογραφές να μάζευαν οι Κα-
ραγιώργης, Χαραλαμπίδης και Φωτιά-
δης, κανένας Ελλαδίτης και κανένας
Κύπριος δεν θα τολμούσε να ασελγή-
σει στην κατεχόμενη γη μας.

Καδής και Τουμαζής, ΘΟΚ, Λιβαθη-
νός και Θέατρα της μητέρας πατρίδας
ας τηγανιστούν μέσα στο ζουμί τους.
Μακάρι να σπάσουν τα λάστιχα των
λεωφορείων τους στον δρόμο προς την
Αμμόχωστο κι εκεί να τους περιοιπη-
θούν καταλλήλως οι έποικοι.

Κάνω μια ύστατη παράκληση, να βρε-
θούν 5-6 ηθοποιοί να πουν το μεγάλο
ΟΧΙ για να ακυρωθεί η παράσταση και
να σώσουμε λίγη από την αξιοπρέπειά
μας.

Bάσος Φτωχόπουλλος 
Γιαλούσα, Nομός Aμμοχώστου

ΣΑΛΑΜΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ

Παιδί μου κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης
ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
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Πορτοκλωτσώντας

Όταν οι  Ινδιάνοι δημιουργούσαν το
αξεπέραστο «δεν�κληρονομούμε�τη�γη
από�τους�προγόνους�μας,�τη�δα�νειζό�-
μαστε�από�τα�παιδιά�μας», δεν φαντά -
ζονταν ότι τόσα χρόνια μετά, ένας
ακαδημαϊκός στην Κύπρο του 2016, θα
συνέτριβε ολόκληρη τη φιλο σοφία τους
(όχι μονάχα των Ινδιάνων μα εκατο -
ντάδων λαών) για μια αδειανή «ειρήνη»,
σημειώνοντας ότι δεν αξίζει να την
γκρεμίσουμε για τα «καταραμένα τα
χώματα». Ίσως για τον Νιαζί Κιζίλγιου -
ρεκ, που από την Ποταμιά εκτοπίστηκε
στη Λουρουτζίνα και από εκεί μετακό -
μισε στο κατεχόμενο Αργάκι να μην
έχουν σημασία «τα καταραμένα τα
χώματα», αλλά είναι αναγκαία και μια
μη «ορθολογιστική» προσέγγιση.

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, σύμβουλος του
Προέδρου Αναστασιάδη και καθηγητής
τουρκικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, κατέθετε στις  18 Σεπτεμ -
βρίου στην εφημερίδα Yenidüzen, τις
εμπειρίες του μετά την τουρκική
εισβολή «στη χώρα του ατέλειωτου
πολέμου». Πως, δηλαδή, όντας φοιτητής
στη Λευκωσία, θα επισκεπτόταν
την οικογένειά του, στο νέο της σπίτι,
στο Αργάκι, αφού από την Ποταμιά
αναγκάστηκε να μετοικήσει στη Λου -
ρουτζίνα και έπειτα στο χωριό της
Μόρφου. Ο κ. Κιζίλγιουρεκ γράφει
την  ιστορία της αλλαγής των τοπω -
νυμίων από το 1958, σημειώνοντας ότι
«στη�μεταεισβολική�περίοδο�τα�τοπω�-
νύμια�άλλαζαν�ώστε�ο�χώρος�που
κατελήφθη�με�τη�βία�των�όπλων�να
κραταιωθεί� ως� “πατρίδα”� και� να
διαγραφούν�τα�ίχνη�των�Ελληνοκυ�-
πρίων», τον πόθο των οποίων για την
ένωση με την Ελλάδα ονομάζει «ελλη�-
νικό�εθνικισμό».

Ο  Τουρκοκύπριος καθηγητής και
συγγραφέας, αναφέρεται επίσης σε
όλα εκείνα που ακολούθησαν οι Τούρκοι
για την οικειοποίηση της γεωγραφίας
της βόρειας Κύπρου, σημειώνοντας ότι
«χτιζόταν�μια�“περιοχή”�(territory)
και,�καθώς�υποδηλώνει�την�έννοια
“Territorium”�η�οποία�συνιστά�την
ετυμολογική�της�ρίζα,�σχηματιζόταν

ένας�χώρος�στον�οποίο δεν�επιτρε�-
πόταν�να�εισέλθει�κανείς�χωρίς�άδεια».
Ο αρθρογράφος περιγράφει τη γνωριμία
του με το «καινούργιο» του σπίτι.
Περιγράφει τα ωραία σπίτια, την
κλήρωση με την οποία οι Τουρκοκύπριοι
κατοίκησαν στα κλεμμένα σπίτια, τα
λάφυρα, ακόμα και τα ρούχα που
άφησαν πίσω τους οι Ελληνοκύπριοι.
Περιγράφει επίσης τον φθόνο που είχαν
οι νέοι του «συγχωριανοί» κατά των
Ελληνοκυπρίων. Έλεγαν, στο καφενείο,
όπως σημειώνει ο Κιζίλγιουρεκ: «Οι
τρελοί οι Ρωμιοί, δεν είχαν μυαλό…» ή
«Αν ο Ρωμιός είχε μυαλό θα τα πάθαινε
όλα αυτά;»

Βέβαια, δεν γράφει κάτι εσφαλμένο
ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. ΟιΤουρκοκύπριοι,
στην πλειοψηφία τους, «έχασαν το
μυαλό τους»,θαμπώθηκαν από τα
«λάφυρα» της εισβολής και λάτρεψαν
την Τουρκία ως  ευεργέτιδά τους.
Κατανοούμε ότι ο Τουρκοκύπριος
ακαδημαϊκός αναφέρει τις εμπειρίες
του για να φτάσει στην επιλογική του
σημείωση: «Υπάρχει�συγκεκριμένος
λόγος� που� αφηγούμαι� αυτή� την
ιστορία.�Γίνεται�κατανοητό�ότι��δια�-

νύθηκε�αρκετός�δρόμος�στις�ολοένα
και�πιο�εντατικές�συνομιλίες�για�την
επίλυση�του�Κυπριακού.�Μέσα�στους
επόμενους�μήνες�θα�καταβληθούν
εντατικές�προσπάθειες�προκειμένου
να�γεφυρωθεί�η�διάσταση�απόψεων
στα�διάφορα�κεφάλαια.�Παρά�ταύτα,
η�γνώμη�μου�είναι�ότι�μια�πιθανή
εμπλοκή�στο�Εδαφικό�και�στο�Περιου�-
σιακό�είναι�δυνατό�να�οδηγήσει�τις
συνομιλίες� σε� ολοκληρωτική� απο�-
τυχία…�Ας�μην�γκρεμίσουμε�την�ειρήνη
για�τα�καταραμένα�τα�χώματα…»

Προφανώς, ο  Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
θεωρεί πως ούτε οι Ελληνοκύπριοι δεν
πρέπει να γκρεμίσουν την «ειρήνη» για
«τα καταραμένα τα χώματα». Ότι δεν
πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία
στο Εδαφικό και το Περιουσιακό για
να μην οδηγηθούν οισυνομιλίες «σε
ολοκληρωτική αποτυχία». Κι αν δεν το
θεωρεί ο κ. Κιζίλγιουρεκ, το θεωρούν
όσοι προωθούν και κοινοποιούν το
συγκεκριμένο άρθρο ως «απάντηση».
Εκείνο που δεν γίνεται αντιληπτό, είναι
πως «τα καταραμένα τα χώματα»
είναι  ζωή, ψυχή βαθιά, συνείδηση
και ταυτότητα, ειδικά σε τόπους σαν

την Κύπρο. Ποιος είναι ο Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ, ή όσοι βρήκαν την απά -
ντηση στο Εδαφικό και το Περιουσιακό,
που θα  απεμπολήσει το ρητό του
Ευριπίδη «Άπαντα�τίκτει�χθών�πάλιν
τε�και�λαμβάνειν» («Τα πάντα�τα
γεννάει�η�γη�και�πάλι�τα�παίρνει») ή
το αιώνιο «Μήτηρ�απάντων�γαία�και
κοινή�τροφός» του Μενάνδρου; Κι ας
μιλά για τους Τουρκοκύπριους. Ποιοι
τολμούν να αγνοήσουντην σκέψη τόσων
λαών για τη γη και την ελευθερία τους;
Ποιοι έχουν το σθένος να μιλήσουν «για
τα καταραμένα τα χώματα», όταν
η γιαγιά, χαμένη και σκλαβωμένη σε
προχωρημένης μορφής αλτσχάιμερ και
σε πολύχρονη προσφυγιά, ένα από τα
ελάχιστα που μπορούσε να θυμηθεί
είναι το πότισμα των ελαιόδεντρων του
Καραβά της κι ας γεννήθηκε δεκαπέντε
χρόνια μετά την εξέγερση του Εμιλιάνο
Ζαπάτα, ο οποίος με το σύνθημα «Γη
και Ελευθερία» ηγήθηκε των επανα -
στατημένων αγροτών, χιλιάδες μίλια
μακριά από την Κύπρο; Κι αν δεν
γκρεμίζεται η «ειρήνη» για τα κατα -
ραμένα τα χώματα, για τι γκρεμίζεται
άραγε; Για τη διακυβέρνηση και την
πολιτική ισότητα; Τονίζει ο ποιητής:

«Η�γη�πάντα�εν’�το�κράτημαν,�στην
γην�να�κρατηθούμεν�τζι�ό,τι�τζι�αν�λάχει
να�μας�πουν,�εμείς�τούτον�να�πούμεν:
πως�σιίλια�γρόνια�να�θκιαβούν,�όσοι
τζιαιροί�τζι�αν�πάσιν,�η�Τζιύπρου�εν’�για
λλόου�μας�π’�Ακάμαν�ως�Καρπά�σιν.»

Αλ. Μιχ.
25 Σεπτεμβρίου 2016

Υ.Γ.:  Κι αλήθεια, πού κτίζεται η
«ειρήνη», κατά τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ;
Πάνω σε σάπια τραπέζια συνομιλιών,
υπό το άγρυπνο βλέμμα της «μητέρας
Τουρκίας» και με υπόκρουση τα
παραληρήματα κατοχικών ηγετών; Κι
είναι ο λαός που θα την γκρεμίσει, αν
υπάρξει «συμφωνία» στο Εδαφικό και
στο Περιουσιακό; Γίνεται «ειρήνη»
χωρίς δικαιοσύνη; Δεν γίνεται…

Δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο τουΑλέ-
κου Μιχαηλίδη στις 26 του Σεπτέμβρη. 

Ας γκρεμίσουμε την «ειρήνη» 
για τα καταραμένα τα  χώματα…

Αν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή από τα πανάρχαια χρόνια σχε-
τικά με ό,τι αφορά στο θέμα της φτώχειας, όπως αναφέρουμε στην εργασία
μας με θέμα «Η Φτώχεια: Ψυχοκοινωνική Άποψη» (2001, Λευκωσία), θα δού-
με ότι ο άνθρωπος την επο�χή�του�κυνηγιού και την εποχή�των�νομαδικών
κοι�νωνιών ζούσε και έβοσκε τα ζώα του κινούμενος από�μέρος�σε�μέρος. Ο
άνθρωπος ζούσε μέσα στην απλότητα και σε μία όμορφη και στενή επαφή με
τους συνανθρώπους του και τα ζώα του, διατηρώντας συγ χρόνως και την οι-
κολογική ισορροπία στον πλανήτη. Με αυτήν τη νομαδική ζωή που συνεχώς τον
ανάγκαζε να μετακινείται, δεν δημιουργούσε επιπρόσθετες και υπερβολικές
επιθυμίες, άχρηστες δηλαδή επιθυμίες, όπως τις βλέπουμε σήμερα πολλα-
πλασιαζόμενες στην υπερκαταναλωτική κοινωνία μας. Έτσι, μπορούσε να δια-
τηρήσει την ψυχική και σωματική του ισορροπία και την ισορροπία στις αν-
θρώπινες σχέσεις και στις σχέσεις με το φυσικό του περιβάλλον. 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε
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Είναι γνωστό πως οι έποικοι του 1571,
της πρώτης κατοχής των Τούρκων στο
νησί, μαζί με τους εξισλαμισθέντες
Έλληνες αποτελούν τη μάζα των
Τουρκοκυπρίων. Σε αυτούς πρέπει να
προσθέσουμε τώρα και τους έποικους
του 1974, οι οποίοι, κατά τις εκτιμή-
σεις πολλών δικών μας, έχουν «κυ-
πριοποιηθεί». Ο εποικισμός, όπως και
ο εξισλαμισμός, είναι αποτέλεσμα
ΒΙΑΣ και ΚΑΤΟΧΗΣ, είναι καταδι-
κασμένη πρακτική από όλα τα λεγό-
μενα πολιτισμένα κράτη. Εμείς, φυ-
σικά, αλλιώς βλέπουμε αυτά τα φαι-
νόμενα. Αλλιώς εκτιμούμε τους λε-
γόμενους Τουρκοκύπριους. Κατ’ αρ-
χήν, τους ονομάζουμε λανθασμένα Κύ-
πριους, ενώ ο όρος «Κύπριος», «Κυ-
πραίος», «Κυπραιώτης» ήταν ονο-
μασίες που προσδιόριζαν τους Έλλη-
νες Ορθόδοξους αυτού του τόπου. Κύ-
πριος σήμαινε Έλληνας και οι Τούρ-
κοι ονομάζονταν Τούρκοι, Τουρτζιά,
Τουρκαλάδες, «σσιύλλοι», μουσουλ-
μάνοι και μωαμεθανοί.

Ο Ακιντζί είναι ένας τέτοιος Τούρ-
κος. Δεν γνωρίζω αν ο Ακιντζί είναι
απόγονος εποίκων ούτε αν είναι από-
γονος εξισλαμισθέντων Ελλήνων. Γνω-
ρίζω όμως ότι του έχουμε δώσει τόσο
σχοινί που έχει μπει με τες ποδίνες
μέσα στο κρεβάτι μας και απαιτεί και
από πάνω να γαμήσει και τη σύζυγό
μας και γιατί όχι και την κόρη μας.
Αυτά τα δικαιώματα εμείς του τα δώ-
σαμε. Τον ονομάσαμε «καλό Λεμε-
σιανό», τον αναδείξαμε σε μεγάλο ηγέ-
τη με προοδευτικές και ευρωπαϊκές

θέσεις. Τον στήριξε τόσο η Αριστερά
μας όσο και η Δεξιά μας και άλλο τό-
σο οι υπόλοιποι Κύπριοι. Τον έχουμε
να συνομιλεί με τον πρόεδρό μας (για-
τί, ακόμα να καταλάβω) ως ισότιμος
Τουρκοκύπριος, δηλαδή ΚΥΠΡΙΟΣ, και
να συμπεριφέρεται σαν Τούρκος γι-
ουρούκκης λες και το βιλαέτι είναι δι-
κό του. Του δίνουμε το δικαίωμα να
συνομιλεί μαζί μας ως ισότιμος πρόε-
δρος, ενώ στην ουσία είναι απλώς ένα
από τα πιόνια της Τουρκίας. Έτσι,
επειδή ηττηθήκαμε το 1974, έχουμε
εμείς οι ίδιοι αναγάγει τους Τούρκους
της Κύπρου σε ισότιμη κοινότητα, εξι-
σώνοντας το 82% του πληθυσμού με
το 18% των Ακιντζήδων.

Η υπεροψία και η μέθη του Ακιντζί
έρχεται ως φυσιολογική κατάληξη των
δικαιωμάτων που εμείς του παρέ-
χουμε. Μα θα πει ακόμη και κάποι-
ος καλοπροαίρετος παρατηρητής: «Τι
μπορούμε να κάνουμε κάτω από αυ-
τές τις συνθήκες; Να κάνουμε πόλεμο
ή να διακόψουμε τις συνομιλίες;» Το
πρώτο το αποκλείω προς το παρόν,
αλλά το δεύτερο σίγουρα θα μπο-
ρούσαμε να το κάνουμε. Να ζητή-
σουμε δηλαδή να συνομιλήσουμε απ’
ευθείας με την Τουρκία, η οποία ει-
σέβαλε και κατέχει την Κύπρο. Να
της πούμε ξάστερα ότι δεν υπάρχει
προοπτική εισόδου της στην Ευρώπη,
εάν δεν αποσύρει τα στρατεύματά

της και δεν αφήσει όλους τους πρό-
σφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια
και τις περιουσίες τους. Τότε ας ζη-
τήσουμε από τον Ακιντζί να ζητήσει
και αυτός τα ίδια αφού είναι «βέρος
Λεμεσιανός» και μαζί να βρούμε τρό-
πους συνύπαρξης πάνω σε δημοκρα-
τικές και ανθρώπινες αρχές. Μαζί με
τον Ακιντζί να βρούμε τρόπους να μην
είναι τόσο οδυνηρή η αποχώρηση των
Τούρκων σφετεριστών των περιου-
σιών μας και να τους βοηθήσουμε να
ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους στις
ελεύθερες περιοχές. Μαζί να αποφα-
σίσουμε πώς θα ανατινάξουμε όλα τα
τζαμιά που έκτισαν οι αραπάδες στα
ελληνικά χωριά μας, χωρίς να προ-
σβάλουμε τη θρησκεία τους. Μαζί να
βρούμε τρόπους να εξευρωπαϊστούν
και να μάθουν πως ίσα δικαιώματα
σημαίνει και ίσες ευθύνες. Να μάθουν
ότι τα άδικα ουκ ευλογούνται. 

Αν συνεχίσουμε να παραχαϊδεύουμε
τον Ακιντζί, θα μας βιάσει και τον
πρόεδρο και τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο και θα έχει παράπονο πως δεν
του καΐλησε ο Μαυρομμάτης. Νοεί-
ται ότι θα μας καταγγείλει στον Άι-
ντα και νοείται ότι ο Πολίτης και τα
άλλα παπαγαλάκια της ΔΔΟ θα συ-
νεχίσουν το αυτομαστίγωμα. Έλεος,
Χριστιανοί.

Υ.Γ.: Ένας κακεντρεχής φίλος μου
(όχι από τον χώρο του ΔΗΣΑΚΕΛ)
με ρώτησε εάν πόνεσε ο πρόεδρος.
Δυστυχώς, ακόμα να καταλάβω από
τη φάτσα του.

ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΡΕ ΤΟΝ ΑΚΙΝΤΖΙ…

NEKPΩΣIMΟΣ AKOΛOYΘIA 
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FAKATE TOUS

Μια από τις μεγάλες απογοητεύσεις της φετινής
σοδειάς τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι οι σα-
τιρικές και κωμικές σειρές. Το FAKATE TOUS έχει
τα πρωτεία. Είναι μια σειρά για δωδεκάχρονους
και «καθυστερημένους» Κύπριους, όπως καθυ-
στερημένοι είναι και οι πλείστοι χαρακτήρες της
σειράς. Έλεος πια. Δεν μπορεί όλοι οι Κύπριοι να
είναι έτσι ούτε δικαιούστε να εμπαίζετε τον κόσμο
με τέτοιου χαμηλού επιπέδου «σάτιρα» επειδή θέ-
λετε τα μηνιάτικά σας.

Δεν φτάνει που οι ηθοποιοί, ταλαντούχοι κατά τα
άλλα, εξευτελίζουν τους εαυτούς τους, έβαλαν τώ-
ρα στο παιχνίδι του εξευτελισμού και καταξιωμέ-
νους ηθοποιούς κωμικών σειρών, όπως είναι ο Ηρα-
κλής Γιωργαλλής.

Φτάσαμε να νοσταλγούμε σειρές τύπου κυπρια-
κού σκετς (Ιστορίες του χωρκού κτλ) επειδή αυτές
οι καινούργιες είναι σαφέστατα υποδεέστερες και
στο σενάριο και στο παίξιμο και στην παραγωγή
και κυρίως στην ψυγαγωγία. Ακόμη και αυτά τα
καινούργια σκετς, όπως είναι το «Καμώματα τζι
αρώματα», μέσα στην αφέλειά τους, είναι πολύ
καλύτερα από τις εξυπνοβλακίστικες σάτιρες τύπου
FAKATE TOUS.

ΚΥΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Η νέα τηλεοπτική σεζόν έφερε εντελώς καινούρ-
για ήθη στο τηλεοπτικό μας τοπίο. Αίφνης η Κύπρος
έγινε μητρόπολις και παράγει τηλεοπτική υπεραξία,
εργοδοτώντας δεκάδες Ελλαδίτες ηθοποιούς και
τεχνικούς. Γράφονται πια σειρές, τις οποίες θα μπο-
ρούσαμε να αποκαλέσουμε ΚΥΠΡΟΓΟΥΝΤ αν δεν
υπήρχε Θεός για να μας κάψει, που τάχατες δεν
έχουν να ζηλέψουν των ανάλογων σειρών του εξω-
τερικού. Ωσάν αυτό από μόνο του είναι εχέγγυο
της ποιότητας ή ωσάν και οι ξένες παραγωγές δεν
είναι εξίσου ηλίθιες που πάλι απευθύνονται σε ηλί-
θιους, δηλαδή στη μάζα των ανθρώπων που δεν θέ-
λουν πια να σκέφτονται και προφανώς είναι ανί-
κανοι να σκεφτούν, γι’ αυτό και εξάλλου είναι κολ-
λημένοι στην τηλεόραση.

Οι σεναριογράφοι και παραγωγοί του
ΚΥΠΡΟΓΟΥΝΤ ανακάλυψαν το έγκλημα και το σεξ.
Είναι όμως πολύ γελοίο να βλέπεις έναν Κύπριο
ηθοποιό, τον οποίο βλέπουμε σε βουκολικές παρα-
γωγές εδώ και χρόνια, να κρατά ένα κολτ 45άρι
και να προσπαθεί κιόλας να ποιήσει ήθος. Όπως
φύρνεσαι στα γέλια όταν βλέπεις σεμνότυφους ηθο-
ποιούς να γυρίζουν απ’ την άλλη όταν ο ρόλος επι-
βάλλει να φιλήσουν κάποιον/α ή να φιλούν ψεύτι-
κα μιας και ο άντρας ηθοποιός είναι γκέυ και νε-
κατσιά να φιλήσει γυναίκα. Δεν πτοούνται με τί-
ποτα οι σεναριογράφοι. Μάλιστα, τα περιοδικά και
εκπομπές λάιφσταϊλ θεωρούν πρωτοποριακά αυ-
τά τα σκουπίδια και μας έχουν φλομώσει στις συ-
νεντεύξεις των ηθοποιών και παραγόντων των σει-
ρών. Οι ηθοποιοί μάλιστα μιλούν μ’ ένα στυλάκι

ωσάν αυτοί να είναι οι πρωτοπόροι του νέου σε-
ναρίου του ΚΥΠΡΟΓΟΥΝΤ. Ξεχνούν πως ο Σοφο-
κλής πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια έβαζε ένα από
τους χαρακτήρες του να σκοτώνει τον πατέρα του
και να παντρεύεται τη μάνα του. Έλεος. Σκατά-
δες.

ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κάποιος που υπογράφει με το όνομα THE
TSIAKKOS σε ένα τηλεοπτικό περιοδικό γράφει…«
Προτιμώ ανεπιφυλακτα οποιαδήποτε σειρά, όπου
οι πρωταγωνιστές μιλάνε στην κυπριακή διάλεκτο
».. Δεν θέλω να σχολιάσω τα περί κυπριακής δια-
λέκτου. Για την κακοποίηση της κυπριακής διαλέ-
κτου στην τηλεόραση έχω γράφει πολλές φορές.
Είναι γνωστό ότι αυτοί που γράφουν τα σενάρια δεν
γνωρίζουν καθόλου τη διάλεκτό μας, απλώς ανοί-
γουν τα λεξικά και χώνουν μέσα λέξεις και φράσεις
της αρεσκείας τους, ανεξαρτήτως αν στην εποχή
εκείνη δεν χρησιμοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο
όπως στους πιο σύγχρονους χρόνους. Πολλές φορές
χρησιμοποιούν και λέξεις που ακόμη και τότε ελά-
χιστοι τις ήξεραν και απλώς είναι σήμερα υλικό
μόνο για τους λεξικογράφους.

Το «Πέτρινο Ποτάμι», η «Γαλάτεια »και «Τα
μαύρα μάτια» θα μπορούσαν να ήταν σειρές για
ένα αραβόφωνο κοινό. Πολλά από τα κοστούμια
και τα σκηνικά παραπέμπουν σε αραπιά, παρά σε
αγροτική Κύπρο. Έχουν το κοινό τους, όμως επει-
δή ακριβώς οι Κυπραίοι δεν το έχουν ακόμη χω-
νέψει ότι δεν είναι ΣΚΕΤΣ αλλά Αμερικανάκια που
έχουν καταστρέψει τον τόπο τους και το τοπίο τους
και τον σωματότυπό τους. Ενώ συμπεριφέρονται
σαν να βρίσκονται σφηνωμένοι κάπου ανάμεσα σε
Λουξεμβούργο και Βέλγιο κι ενώ απεχθάνονται τη
γιαγιά τους και τον παππού τους, δηλαδή την Κύ-
προ που χάσαμε, εντούτοις νοσταλγούν τους πα-
λιούς καιρούς που όλα τα θέριζε η φτώχεια και τα
πλάκωνε η σκλαβιά.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΣΟΟΥ

Να λοιπόν και το νέο φρούτο της κυπριακής τη-
λεόρασης. Το Talk Show με πρωτοπόρο το SIGMA,
που πέρσι είχε τον Λούη Πατσαλίδη και φέτος ένα
νέο αστέρι τον Κώστα Πρίγκηπα. Αμφότεροι χωρίς
την κυπριακή διάλεκτο και τα ηχογραφημένα γέλια
δεν θα μπορούσαν να βγάλουν ούτε πέντε γραμ-
μαρίων γέλιο. Τα σχόλιά τους είναι από χαζά μέ-

χρι πιο λαϊκιστικά και από λόγια αρχηγών κομμά-
των. Ηθικολογούν ουσιαστικά μπροστά από μια
κάμερα παίζοντας με τα λάθη άλλων συναδέλφων
τους, πάλι στην τηλεόραση. Έχουν φυσικά και κα-
λεσμένους, άλλους ΚΥΠΡΟΣΤΑΡ, με τους οποίους
παίζουν παιχνίδια για να γελά ο κόσμος. Α, ξέχα-
σα, έχουν και κοινό στο στούντιο, το οποίο συνήθως
είναι πιο σβηστό και από τους ίδιους και τους φι-
λοξενούμενούς τους.

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΛΙΖΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 

Τι μαλακία! Θα ήταν καλά να της υπενθυμίσει
κανείς πως έκανε προσηλυτισμό όταν ήταν φοιτή-
τρια και πως οι κύπριοι είναι σχεδόν όλοι Ορθό-
δοξοι, άρα, όπως αυτή πήγε και προσκύνησε την
κάρα του Λέον Τρότσκυ, έτσι και τα κυπριόπουλα
μπορούν να συνεχίσουν να ζουν ως μέλη της ορθο-
δόξου εκκλησίας μας. 

ΤΙΒΙΑΤΡΟΣ



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη, το 

«οι τούρτζιοι εν φυλή συνό-
τζιαρη του κόσμου», εν που
την Αντιγόνη, όξα που τον
Οιδίποδα στον Κωλωνώ.

Σύνελθε κόρη 
Έλλη, εν που τους
Πέρσες του Ισχάν

Αλί που εμείς λαλού-
μεν τον Αισχύλο.

MEΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΑΚΙ
K Y Ρ Ι Α Κ Η 2  Ο Κ Τ ΩΒ Ρ Ι Ο Υ  

Σ Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο Π ΩΛ Ε Ι Ο  Γ Ι Α Λ Ο Υ Σ Α

1 0 . 0 0 π. μ .  μ έχρ ι  2 . 4 5 μ . μ .

KOΠΙΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΕΡΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Ρε αθρώποι, μεν χάσετε αυτό το πα-

ζαράκι, είναι μεγάλες οι προσφορές

και νοστιμότατοι οι δωρεάν κεφτέ-

δες. Είναι πανέμορφα και τα χειροποί-

ητα δώρα της Ρίας και της Κρίστια.


