
Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
Όχι! Δεν έχω 

τέτοια φαντασία, όμως
μπορώ να φανταστώ

τον Ακκιντζί να ερωτεύ-
κεται τον Τσιελεπή!

Ρε Μένιο, 
εφαντάστηκες να ερωτευτεί ο
Ακκιντζί την Ερατώ Κοζάκου

Μαρκουλλή τζιαι να τον σκοτώσει
ο Αναστασιάδης που ζήλια 

τζιαι να ναυαγήσουν οι 
συνομιλίες;
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Tι θα κάνει ο μέθυσος στην Eλβετία (θυμάστε την
Zυρίχη), ουδείς μπορεί να γνωρίζει. Tο μόνο που
είναι σίγουρο, είναι πως τα ουισκάκια του θα τα
πιει. Mαζί με τ’ αστέρια που παίρνει μαζί του θα
κάνουν το πάρτυ της ζωής τους, θα τους πιάννουν
τον κώλο οι Tούρκοι και τα τσιβίτζια, οι τουρκοκύ-
πριοι και οι ΟΗΕδες και δεν θα το παίρνουν καν
χαμπάρι. Έτσι είναι, στην Eλβετία καταλήγει κα-
νείς μόνο όταν είναι έτοιμα τα πράγματα για τα

μεγάλα γαμίσια. Mην πιστεύετε στις σαχλαμάρες
που λένε οι διάφοροι πως θα βάλουν οι ξένοι το πι-
στόλι στον κρόταφο του Προέδρου μας. Tο έχει βά-
λει στον κώλο του ο ίδιος πρωτοβουλιακά για να
επιστρέψει με χίλιες δυό δικαιολογίες, όποιο και να
είναι το αποτέλεσμα. Aν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
θα επιστρέψει για να μας πουλήσει αντιστασιακά
φούμαρα και αν ευωδώσουν θα μας πει πως δεν
είχαμε άλλες επιλογές, δεκτήκαμε την ήττα του ’74

και άιντε πάμε παρακάτω να αγαπήσουμε τους βια-
στές μας! 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι επικίνδυνος
για την υγεία του κυπριακού ελληνισμού. Πρέπει
κάποιοι να τον σταματήσουν. H αντιπολίτευση έχει
χρέος έναντι του λαού και των θυσιών των αγωνι-
στών αυτού του λαού να τον εκθρονήσει. O λαός
έχει υποχρέωση και αναφαίρετο δικαίωμα να εξε-
γερθεί και να τον στείλει στον αγύριστο.

ή

THAT IS THE QUESTION
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l Mε άλυτο το Κυπριακό, πόσα τουρκικά στρατεύματα θα φύ-
γουν από την Kύπρο; 
l Mε άλυτο το Κυπριακό, πόσοι έποικοι θα φύγουν από το νησί; 
l Mε άλυτο το Κυπριακό, πόσοι πρόσφυγες θα επιστρέψουν
στα σπίτια τους; 
l Mε άλυτο το Κυπριακό, πόσοι Ελληνοκύπριοι θα πάρουν πί-
σω τις περιουσίες τους;

Τώρα κι εμείς με τη σειρά μας διερωτόμαστε: 
l Mε λυμένο το Κυπριακό, όπως πάτε να το λύσετε εσείς, πόσες
φορές θα πρέπει να σκύβουμε για να μας γαμήσουν οι Τούρκοι;

l Mε λυμένο το Κυπριακό, όπως πάτε να το λύσετε εσείς, πόσοι
έποικοι θα δικαιούνται και θα ασελγούν πάνω στις γυναίκες του
ΔHΣY;
l Mε λυμένο το Κυπριακό, όπως πάτε να το λύσετε εσείς, πόσοι
πρόσφυγες θα έρθουν να σιέσουν πάνω σου, ρε νούμερο;
l Mε λυμένο το Κυπριακό, όπως πάτε να το λύσετε εσείς, πόσοι
από εσάς, τους εθνικόφρονες συναγερμικούς, θα κάνετε εθελο-
ντική περιτομή;
l Mε λυμένο το Κυπριακό, όπως πάτε να το λύσετε εσείς, πόσες
τουρκικές σκατόμυγες θα κάτσουν πάνω σου, βρε γιουσουφάκι της
κακιάς ώρας;

O ABEPΩΦ EIΠEN…

Eίπεν ο Aβέρωφ με το γνωστό μισόπελλον υφάκι του:
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Πορτοκλωτσώντας

Το πιο κάτω κείμενο του συναγω-
νιστή Χρίστου Πέτρου δημοσιεύ-
τηκε στην εφημερίδα ΕΝΩΣΙΣ,
τεύχ. 10, στις 29 Οκτωβρίου και αξί-
ζει της προσοχής σας, διότι ο οξυ-
δερκής Πέτρου αναλύει τα σημεία
αλλοτρίωσης του Ελληνισμού με
μαεστρία, χωρίς βαρύγδουπες υπο-
σημειώσεις και βαρετές βιβλιογρα-
φίες. Η διεισδυτική του ματιά στην
καθημερινότητά μας -κυρίως στα
πολιτιστικά δρώμενα- τον ανεβάζει
στα πρώτα σκαλιά της δημοσιο-
γραφίας, έστω κι αν άτακτα αρ-
θρογραφεί. 

Προσθέτω μόνο και κάποιες δικές
μου παρατηρήσεις σχετικά με το
φαινόμενο του νέου ανοίγματος της
Κύπρου προς την Κρήτη και την
Ελλάδα γενικότερα. 

1) Η Κύπρος πια έχει τη δυνατό-
τητα να «εξάγει» τον κυπριωτισμό
της. Δεν είναι τυχαίες οι πολλές τη-
λεοπτικές σειρές με Ελλαδίτες και
Κύπριους ηθοποιούς, που προφα-
νώς έχουν τέτοια σενάρια που μπο-
ρούν να διακινούνται ταυτόχρονα
και στους τηλεθεατές και των δύο
κρατών. Έτσι, τώρα η Κύπρος μπο-
ρεί να εξαγάγει τον τοπικό της σο-
βινισμό χωρίς να μπορεί κανείς να
την κατηγορήσει για εθνικισμούς ή
πολιτικές σκοπιμότητες. Η «Ένω-
ση» Κρήτης και Κύπρου είναι ανώ-
δυνη, διότι είναι ερωτική, είναι πα-
θιασμένη και απολιτίκ. Γύρισε ο τέ-
ντζερης και βρήκε το στούπωμα,
που λέγαμε παλιά στην Κύπρο, μιας
και η Κρήτη δεν πάει πίσω στους
τοπικούς σοβινισμούς και καιρο-
σκοπισμούς. 

Γουστάρει και η Κρήτη πια να
μπορούσε να είναι «ανεξάρτητη»,
όπως η Κύπρος. Φυσικά, ξεχνά πως
υπάρχει και τίμημα γι’ αυτό και το
τίμημα δεν είναι άλλο από μια τουρ-
κική εισβολή και μια κατοχή για τον
επαναπατρισμό των Τουρκοκρη-
τών. Κύπρος και Κρήτη βολεύονται
με το σημερινό status, το οποίο εύ-
στοχα σχολιάζει ο Πέτρου. Κύπρος
και Κρήτη μπορούν να είναι ανε-
ξάρτητες και ελληνικές και να τα
κονομάνε κιόλας. Αυτή η λογική και
λίγο Έλληνες και λίγο Φοίνικες και
λίγο Κύπριοι και λίγο Κρητικοί κό-
στισε πολλά στον Ελληνισμό και θα
πρέπει ιδεολογικά να είμαστε έτοι-
μοι να την αντιμετωπίσουμε δυνα-
μικά, διότι μέσω αυτής της «Ενώ-
σεως» θα σακατευτεί πιθανώς το
έθνος των Ελλήνων. 

Αντί, δηλαδή να πάρουμε το αντι-
στασιακό πνεύμα των Κρητικών και
μαζί με τους Ποντίους, τους Μικρα-
σιάτες, τους Θρακιώτες, τους Ηπει-
ρώτες και Επτανήσιους να περικυ-
κλώσουμε το αντεθνικό κράτος της
Αθήνας για μια πραγματικά ελεύθε-
ρη Ελλάδα, εμείς ενωνόμαστε με ό,τι
πιο χυδαίο και αντεθνικό έχει σήμε-
ρα ο Ελληνισμός, το τηλεοπτικό πε-
δίο του λαϊφστάιλ, τον χαζοχαρού-
μενο γκεϊσμό, τον εθνοκτόνο εθνο-
μηδενισμό και τον τοπικό ρατσισμό-
σοβινισμό. Όλα εδώ πληρώνονται…

B.Φ.

Κρήτη: Από τον Ερωτόκριτο
στο Μπρούσκο 

Το Σαββατοκύριακο είδα την Κρήτη
και την «Κρήτη». Στο γραφείο απάνω
η πρώτη Κρήτη: ο Ερωτόκριτος του
Κορνάρου να χτυπά την πόρτα της ψυ-
χής μου και να με πλημμυρίζει. Έπρε-
πε για χάριν μίας πανεπιστημιακής
εργασίας να διαβάσω ένα χωρίο κο-
ντά πεντακόσιους στίχους. Με τίποτα
δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Μέχρι
την Κυριακή το απόγευμα το διάβα-
σα… σχεδόν όλο. 

Με διέκοψε η άλλη Κρήτη, η δεύτε-
ρη, και δεν μ’ άφησε να τελειώσω. Κα-
θώς διάβαζα, έξω απ’ το παράθυρο
άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί. Πή-
γα σχεδόν έντρομος στην κουζίνα όπου
οι θειάδες μου έπιναν τον απογευμα-
τινό τους καφέ κουτσομπολεύοντας. 

— Τι έγινε; λέω. Ποιος παίζει ντου-
φεκιές;

— Έχει γάμο, ήταν η απάντηση. Η
κόρη του Χάμπου…

— Και παντρεύεται με Κρητικό; ρώ-
τησα ξανά αφελώς.

Τότε η ξαδέλφη μου, χαμογελώντας,
μου έδωσε μια αποστομωτική απά-
ντηση:

— Όχι, όχι, καμία σχέση. Το κάνουν
όπως τους Κρητικούς στο Μπρούσκο…

Ο Ερωτόκριτος μπορεί να χτύπησε
την πόρτα της ψυχής μου, αλλά το
Μπρούσκο άνοιξε την πόρτα της ση-
μερινής πραγματικότητας. 

Η Κρήτη για εμάς εδώ στην Κύπρο
και τους απανταχού Έλληνες γενικό-
τερα πάντα κατείχε και κατέχει εξέ-
χουσα θέση στην καρδιά και τη συ-
νείδησή μας. Περισσότερο από κάθε
άλλον λόγο επειδή αποτελεί πρότυπο
για τη μακρά και πολύμορφη αντι-
στασιακή ιστορία της. Οι εκατοντάδες
ένοπλοι αγώνες και τα κορυφαία πνευ-
ματικά επιτεύγματα της Κρήτης σε
όλη τη διάρκεια της προϊστορίας και
της ιστορίας την καθιστούσαν πρωτο-
στατούσα στη διάσωση του κύρους και
της ύπαρξης ακόμη ολόκληρου του
έθνους. 

Ο Ερωτόκριτος είναι ένα τέτοιο επί-

τευγμα. Γράφτηκε κοντά στα 1600 και
έκλεισε τον πρώτο κύκλο της νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας που εγκαινίασε
μισή χιλιετία πριν ο Διγενής Ακρίτας.
Μετά τον Ερωτόκριτο και την κατά-
ληψη της Κρήτης από τους Τούρκους
στα 1669, για ενάμισι αιώνα, που όλα
«τα ’σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκω-
νε η σκλαβιά», επικράτησε ποιητική
ερημιά. Και όταν ο Διονύσιος Σολω-
μός με άλλους ρομαντικούς, μες στη
φωτιά της επανάστασης του 1821,
έσκυψαν πάνω στον Ερωτόκριτο και
την κρητική αναγέννηση του 16ου-17ου
αιώνα, τότε το πράγμα ξαναπήρε
μπρος. Πάνω στην Κρήτη, λοιπόν, και
τον Ερωτόκριτο πατήσαμε για να ξα-
ναμιλήσουμε τη γλώσσα μας, για να
ξαναγράψουμε καλά…

Στον 21ο αιώνα φαίνεται πως η Κρή-
τη δεν έχασε αυτό το συνήθειό της να
πρωτοστατεί. Μόνο που τώρα, όσο θε-
τικό είναι το πρόσημο της πολιτιστικής
της προσφοράς, είναι άλλο τόσο αρ-
νητικό. 

Και η πηγή του κακού είναι για άλ-
λη μια φορά η απαιδευσιά που εκ-
φράζεται με τη φολκλορίλα και την
εμπορική τουριστίλα. Πέρα, λοιπόν,
από το Χουδέτσι του Ross Daly, τους
πολυάριθμους καλλιτέχνες που απλώ-
νονται σε όλο τον κόσμο και τους
απλούς ανθρώπους που συνεχίζουν μια
απαράμιλλη, βαθιά παράδοση, υπάρ-
χει και ένα άλλο κομμάτι που μετα-
τρέπει σε έσχατο ευπώλητο κιτσαριό
τη ρίζα του. Η Κρήτη του Ερωτόκρι-
του, της ανδρείας, του ανθρωποκε-
ντρισμού, της αγάπης, της μαχητικό-
τητας, του έρωτα, της εμπιστοσύνης
και τόσων άλλων αξιών αντικαθιστά-
ται στις συνειδήσεις και στη συμπε-
ριφορά πολλών Κρητικών αλλά και
των υπόλοιπων Ελλήνων από την Κρή-
τη του Μπρούσκου, της επιδειξιμα-
νίας, της λεξιπενίας, της δηθενιάς, του
φολκλόρ, του νεοπλουτισμού, της τσά-
μπα μαγκιάς και της χαριτωμένης χα-
ζομάρας.   

Η Κρήτη του Μπρούσκου είχε ως
αποτέλεσμα να υιοθετούμε και να
αναπαράγουμε με τρόπο μάλιστα

αθλίως μιμητικό ό,τι ανούσιο και ψεύ-
τικο έχει να επιδείξει η ετέρα μεγα-
λόνησος σήμερα. Πέρα από τα γαμή-
λια έθιμα με τις ντουφεκιές κτλ., πέ-
ρα από το γεγονός ότι οι μισοί Κυ-
πραίοι έχουν γίνει οινογνώστες ή έχουν
αρχίσει να πίνουν τσικουδιές αντί ζι-
βανίες και οι πιο συνεσταλμένοι, για
να μη νιώθουν άσχημα, αντί ρακόμελο
πίνουν ζιβανόμελο, πέρα από το ότι
«άθελά» μας λέμε τα τσιαττιστά μα-
ντινάδες, έχει καταντήσει μάστιγα και
αξίζει μνείας η διοργάνωση «κρητικών
βραδιών». Οι εν λόγω «κρητικές βρα-
διές», λοιπόν, συνίστανται στο γεγονός
ότι δυο τρεις τύποι, κάτι μεταξύ σου-
βενίρ και ανθρώπων, παίζουν μερικές
ώρες τραγουδώντας εξυπνοβλακίστικα
δίστιχα σε δαιμονικά γρήγορους ρυθ-
μούς, λένε και κανένα «‘Ήτανε μια
φορά μάτια μου» ή «Μεσοπέλαγα αρ-
μενίζω» και κλείσαμε…

Σημεία των καιρών, θα πει κάποιος.
Εξ άλλου, αυτή η αντίθεση μεταξύ της
ουσίας και των τύπων δεν αφορά μό-
νο την Κρήτη, αλλά ολόκληρο τον
Ελληνισμό κατά τόπους και συνολικά.
Ωστόσο, το κοντράστ των συναισθη-
μάτων βλέποντας και νιώθοντας σε μια
μέρα την Κρήτη και την «Κρήτη» εί-
ναι έντονο και λειτουργεί ως δείγμα
ή ως μικρογραφία καλύτερα του γε-
νικότερου ολέθρου. Κάτω η «Κρήτη».
Ζήτω η Κρήτη.

Χρίστος Πέτρου
ΕΝΩΣΙΣ Οκτωβρίου

KPHTH: AΠO TON EPΩTOKPITO 
ΣTO MΠPOYΣKO 

O ΟΝΑΓΡΟΣ

Καθυστέρησα πολύ να εκδώσω τον
Όναγρο, αλλά δυστυχώς έτσι έχουν
τα πράγματα. Η υγεία μου δεν μου
επιτρέπει να έχω πιο συχνή επαφή
μαζί σας. Αν έχετε ανάγκη από την
επικοινωνία μαζί μας, δηλαδή όλων
των ανθρώπων που θέλουν να αντι-
σταθούν στις υποχωρήσεις και αθλιό-
τητες της ηγεσίας μας, τότε εκδώ-
στε κι εσείς μια μικρή διαδικτυακή
εφημερίδα. Δεν είναι δύσκολο. Σε
αυτήν μπορούν να γράφουν όλοι,
ακόμη κι εμείς οι ασθενείς. 

Θα χρειαστούμε όλα τα εκφρα-
στικά μέσα και όλη την ενημέρωση
που υπάρχει για να μεθοδεύσουμε
όλοι μαζί κάποια πολιτική πρακτι-
κή, για να ανακόψουμε την κατρα-
κύλα. Όρθιοι, λοιπόν, όλοι. Έρχο-
νται δύσκολες μέρες. Μαζί ενωμέ-
νοι μπορούμε να κάνουμε τεράστια
ζημιά στο συγκρότημα της εξουσίας,
που μας καταδυναστεύει. Καλύτε-
ρα ελεύθεροι και λαβωμένοι, παρά
σκλάβοι και ευημερούντες. 
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Για να καταλάβει κανείς την κυ-
ρίαρχη ιδεολογία του σημερινού πο-
λιτικού σκηνικού, όπως και  τα κυ-
ρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα μέσα
στην κοινωνία, πρέπει να παρακο-
λουθήσει την τηλεόραση, όχι ως αυ-
τόνομο πολιτιστικό φορέα, αλλά ως
αναπόσπαστο κομμάτι του όλου πο-
λιτιστικού γίγνεσθαι. Aς αρχίσουμε
με το πιο βασικό ζήτημα, που είναι
η γλώσσα. H εποχή που η κυπρια-
κή διάλεκτος ήταν χαρακτηριστικό
MONO του κυπριακού σκετς μια
φορά την εβδομάδα τέλειωσε ανε-
πιστρεπτί. Tώρα, πέραν των σκετς
και των κυπριακών σειρών οι οποί-
ες χρησιμοποιούν μια λεξικογρα-
φημένη διαλεκτό ξύλινη και φτια-
χτή με στόχο τον εντυπωσιασμό,
υπάρχει και η χρήση της στις ειδή-
σεις, τα σόου, τα ριάλιτι, τις συνε-
ντεύξεις και σχεδόν σε όλα τα προ-
γράμματα. Tο TZIAI έχει φετιχο-
ποιηθεί και σπανίως ακούει πια κα-
νείς το KAI, ακόμη και οι πολιτικοί
δεν νιώθουν καλά αν δεν αμολήσουν
και πεντέξι TZIAI. Δεν είναι του
παρόντος να αναλύσω το γλωσσικό
ιδίωμα της τηλεόρασης, δημοσίας
και ιδιωτικής. Aναφέρω μόνο τη
σκόπιμη ΔOΛOΦΟ  NIA και της νεο-
ελληνικής και της διαλεκτού μας. 
H διάλεκτος έχει την τιμητική της

σε αρκετά προγράμματα, ειδικά σε
αυτά που υποτίθεται υποστηρίζουν
την ΠAPAΔOΣH, όπως είναι η «Πα-
ραδοσιακή Βραδιά» του ΣIΓMA και
το «Σάββατο και απόβραδο» του
PIK. Tα δυο αυτά προγράμματα
από μονά τους, χωρίς τη βοήθεια
οποιουδήποτε άλλου, δίνουν την
εντύπωση πως η Κύπρος είναι μια
νήσος τσιαττιστάδων που δεν κά-
μνουν άλλη δουλειά από το να τσατ-
τίζουν στα καφενεία, στα σπίτια,
ακόμη και στις κρεβατοκάμαρές
τους. Για 15 δευτερόλεπτα οι χω-
ριάτες που συχνάζουν στα προ-
γράμματα αυτά είναι σταρ της ποί-
ησης και του πολιτισμού. Χορεύουν,
τραγουδούν με παραδοσιακές στο-
λές ή μη, με τη μελαχρινή Bασιλι-
κή και την ξανθιά Άντρη, σαν να
βρίσκονται στο τέλος του 19ου αι-
ώνα στη βουκολική Κύπρο. Bοηθοί
στην ανάδειξη της παράδοσης είναι
και οι καλεσμένοι συνήθως σταρ της
τηλεόρασης και του λαϊφστάιλ, οι
οποίοι όλως περιέργως μιλούν κι
αυτοί με το TZIAI και με το TΣIE
λέγοντας ανοησίες και μπουλσιτι-
σμούς. Γιατί ξαφνικά τέτοια μανία
με τα τσιαττιστά και την παράδοση;
Τι έχουν πάθει οι κατεξοχήν εχθροί
της παράδοσης, οι Κυπραίοι του
Πρωταρά και των ακριβών ξενοδο-
χείων, οι Κυπραίοι του λαϊφστάιλ,
του Xίλτον, της ολικής αποτρίχωσης
και των ψώνιων στο Λονδίνο και το
Παρίσι; Tι έχουν πάθει οι Κυπραί-
οι με τα ψηλά ποσοστά διαζυγίων,
μοιχειών, οι Κυπραίοι που ζουν και
βασιλεύουν μέσα στην ψευτιά και
την υποκρισία; Πώς συνδυάζονται
αυτές οι δυο εικόνες -από τη μια η
λεγομένη παράδοση και από την άλ-
λη το ψηλό μετα-μοντέρνο βιοτικό
επίπεδο; Mηπίως υπάρχουν δυο
KIΠPIΣ, η μια των χωριών και της
παράδοσης και η άλλη του λαϊφ-

στάιλ των πόλεων; H μήπως πρέ-
πει να φτιάξουμε και μια Κύπρο
που να είναι έτοιμη να περάσει στον
αστερισμό της δικοινοτικής διζωνι-
κής Oμοσπονδίας με έναν
KYΠPIΩTIΣMO που να μπορούν να
ταυτιστούν μαζί του και οι αδελφές
Τουρκοκύπριοι; Δεν είναι τυχαίο
που τα προγράμματα τα επισημά
του PIK για τους Tουρκοκυπρίους
MΠIZ-ΕMEIΣ και KATΩ AΠO TON
IΔIO OYPANO έχουν επίσης φετι-
χοποιήσει τα κουζούθκια, τα πανε-
ρούθκια, τους τζισβέες, τους ταβά-
ες, τες σουμάδες, τ’ αϊράνια, τα κε-
μπάπια, τους σιεράες, τους καρε-
κλάες και όλα τα αλλά πράματα
των παλαιών καιρών. Η Oμοσπονδία
χρειάζεται το φολκλόρ, όπως ο διά-
ολος την αμαρτία. Δεν μπορεί να
υπάρξει ομοσπονδία αν δεν δημι-
ουργηθεί ο νέος Κυπραίος, ο κοινός
Κυπραίος, ο ευκολά αναγνωρίσιμος
και από τις δυο κοινότητες. Για να
είναι αναγνωρίσιμος και από τις δυο
κοινότητες πρέπει να υποφέρει από
λεξιπενία, να μιλά σπαστά ελληνικά
για να καταλαβαίνουν και οι Τουρ-
κοκύπριοι, να ξέρει τα αντικείμενα
του αγροτικού κόσμου, οπού πολ-
λές λέξεις είναι τουρκικές και να
αποδεχτεί ότι τα τραγούδια και οι
χοροί του δεν είναι ελληνικά, αλλά
είναι κοινά και για τις δυο κοινό-
τητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι και
στα δυο αυτά προγράμματα, όπως
και σε πολλά αλλά, συνεχώς ακού-
με την ιδιά φράση, δηλαδή «πως
αυτά τα λένε/χορεύουν και οι Τουρ-
κοκύπριοι», αρά ανήκουμε και στο
ίδιο έθνος. 
Tα κανάλια έχουν αίφνης ανακα-

λύψει και τα XΩPIA μας. Ενώ η Πο-
λιτεία τα έχει εγκαταλείψει και τα

οδήγησε σε μαρασμό, έρχεται τώρα
η τηλεόραση να αντλήσει τηλεθέα-
ση από αυτά. Tα πρόγραμμα
ΠPOOPIΣMOΣ EYTYXIA του Σίγμα
και XΩPIΣ AΠOΣKEYEΣ του PIK
αυτό τον ρολό παίζουν. Aναδεικνύ-
ουν τη ζωή στα χωριά, γαργαλώντας
την απομόνωση των χωρικών προ-
βάλλοντας τις δήθεν ομορφιές και
ιδιομορφίες τους. Όποια κεντά εί-
ναι τεχνίτισσα και όποιος αμολά ένα
τσαττιστό είναι ποιητής. Όποια μα-
γειρεύει σε φούρνο είναι σταρ της
υπαίθρου, πίνει ζιβανίες στον κα-
φενέ του χωριού είναι ένας σύγχρο-
νος Ζορμπάς. Oλα αυτά πάλι εν ονό-
ματι της παράδοσης, μιας παράδο-
σης που μέσα από την τηλεόραση
όχι μόνο δεν είναι παράδοση, αλλά
καταντά και γελοία. Μήπως αυτή
εννοούν με τον όρο «εκσυγχρονισμός
της παράδοσης» κάποιοι σύντροφοι
στην Aθήνα; Μήπως η τηλεοπτική
μας παράδοση είναι το ροκ του μέλ-
λοντος μας; Έλεος!!!
H κάθε επανάσταση, η κάθε αλ-

λαγή χρειάζεται και την ανάλογη
ιδεολογία που θα την οδηγήσει στην
επικράτησή της. Χωρίς τον λαϊκι-
σμό της τηλεοπτικής παράδοσης,
χωρίς τη γλώσσα του TZIAI και τη
βουκολική Κύπρο που δεν υπάρχει
πια και χωρίς την ιδεολογία του κυ-
πριωτισμού, δεν μπορεί να υπάρξει
ούτε ΛYΣH του Κυπριακού ούτε
συνθηκολόγηση των Ελλήνων της
Κύπρου. Γι’ αυτό και ξεφυτρώνουν
σαν μανιτάρια αυτές οι εκπομπές,
γι’ αυτό και πληθαίνουν οι ποιητι-
κές βραδιές Ελλήνων και Τούρκων
ποιητών –προσκυνητών του Ερτο-
γάν- γι’ αυτό και όλοι μαθαίνουν
κυπριακούς χορούς. Όχι διότι είναι
βίωμά τους ο χορός, αλλά για να

χορέψουν συντονισμένα σε κάποιο
γάμο ή πάρτι ή δεξίωση να τους
δουν οι άλλοι και να πουν «μα εί-
ντα ωραία που χορέφκει η/ο τάδε!
Ούτε ένα βήμα εν έκαμαν λάθος».
Γι’ αυτό και αφήνουν τους Τούρ-
κους και τους Mαρωνίτες να μας
κλέβουν τα δημοτικά μας τραγού-
δια και να παριστάνουν ότι είναι
KAI δικά τους. Σε λίγα χρονιά θα
γίνουν αποκλειστικά δικά τους μιας
και αυτοί τα υπερασπίζονται πε-
ρισσότερο. Γι’ αυτό και αρχίσαν να
παίρνουν και τα μικρασιατικά τρα-
γούδια και να μετατρέπουν το KAI
σε TZIAI κι έτσι να τα «κυπροποι-
ούν» στην προσπάθειά τους να αυ-
ξήσουν το φτωχό κυπριακό ρεπερ-
τόριο, που έτσι κι αλλιώς είναι μι-
κρασιατικό, έστω κι αν δεν το γνω-
ρίζουν οι περισσότεροι Κύπριοι. 
H Κύπρος είναι το τελευταίο και

μόνο EΛEYΘEPO κομμάτι του ελ-
ληνικού μικρασιατικού χώρου. H
Κύπρος είναι η περήφανη ελληνική
Mικρά Ασία. Mόνο διεκδικώντας την
και ζητώντας την απελευθέρωση της
από τη σκλαβιά των Tούρκων μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε το δικαί-
ωμα μας στην παράδοσή μας. Aν
δεν σφάξουμε τον χώρκατο ραγιά
που έχουμε μέσα μας, δεν θα μπο-
ρέσουμε ποτέ να είμαστε περήφα-
νοι χωριάτες, κοινωνοί των οικου-
μενικών αρχών και αξίων, κοινωνοί
ενός νέου πολιτισμού μακριά από
φολκλόρ συρτάκια και ξανθιές γκό-
μενες να παριστάνουν τις λαϊκές
Κοκκινοχωριάτισσες τραγουδίστριες.
Tο λέει συνεχώς ο σύντροφος Κύ-

ριλλος και το επαναλαμβάνω «την
παράδοση την υποστηρίζεις μόνον
όταν την αμφισβητείς». Καλήν αμ-
φισβήτηση… 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΣΙΑΤΤΙΣΤΩΝ
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Η κ. Κουρσουμπά, Επίτροπος για την
προστασία του παιδιού, έχει παρεξη-
γήσει τη χώρα στην οποία βρίσκεται.
Νομίζει πως βρίσκεται σφηνωμένη
ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερ-
μανία και ίσως γι’ αυτό έχει αυτό το
τεράστιο μίσος για την ελληνική και
ορθόδοξη Κύπρο. Δεν θα γράψω τί-
ποτα για τις ηλίθιες θέσεις της, για
τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για
τον ρόλο που παίζει ως μητέρα Τε-
ρέζα της εκσυγχρονιστικής βλακείας
στο νησί. Θα μείνω μόνο στα τελευ-
ταία της εμετικά ξεσπάσματα ενα-
ντίον του λαού μας. Πρόσφατα έκανε
όλο αυτό τον σαματά για το απαρά-
δεκτο, όπως το χαρακτηρίζει, προ-
σκύνημα των παιδιών στην κάρα της
Αγ. Μαρίνας. Είναι δικαίωμα της κ.
Κουρσουμπά να μην πηγαίνει σε προ-
σκυνήματα. Είναι, ακόμα, δικαίωμά
της να μην πιστεύει στην Αγ. Μαρίνα
και να μην αφήνει τα εγγόνια της ή τα
παιδιά της να πηγαίνουν εκκλησία ή
να παρακολουθούν τα μαθήματα Θρη-
σκευτικών στα σχολεία μας. Είναι,
επίσης, δικαίωμά της να κάνει παγα-
νιστικές εορτές στο σπίτι μαζί με άλ-
λους αγγλόφωνους φίκους της, όμως
δεν έχει κανένα δικαίωμα να νεκα-
τώνεται στα πιστεύω του λαού μας. Ο
λαός μας βαφτίζεται, παντρεύεται και
κηδεύεται όπως ο ίδιος θέλει, εδώ και
2000 χρόνια. Η κ. Κουρσουμπά έχει
αλλάξει πίστη και είναι δικαίωμά της,
όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να

μας αλλάξει εμάς την πίστη μας. Σε
λίγο θα βγουν οι κυρίες αυτές να μας
πουν πως είναι οδυνηρή εμπειρία για
τα νήπια να βαφτίζονται, απόδειξη
ότι κλαίνε, άρα δεν πρέπει να βαφτί-
ζονται. Δεν το έχουν πει ανοικτά ακό-
μη, διότι είναι χεσμένες, όχι για κα-
νέναν άλλο λόγο. Με την ίδια λογική
δεν πρέπει να ταΐζουμε τα μωρά, διό-
τι μετά νομοτελειακά θα χέσουν το

φαΐ και θα κλαίνε ώσπου τα καθαρί-
σουν οι μαμάδες τους. Το τι κάνει η
Εκκλησία μας δεν αφορά ούτε την
Κουρσουμπά ούτε την Ευρωπαϊκή
Ένωση ούτε τις ΜΚΟ. Αφού κόπτο-
νται τόσο πολύ για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, γιατί δεν φωνάζουν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών
μας που δεν μπορούν να ασκήσουν
ελεύθερα τα θρησκευτικά τους δι-
καιώματα στις κατεχόμενες περιοχές;
Μόνο οι ισλαμιστές και οι γκέι έχουν
δικαιώματα σε αυτό τον τόπο; Είδε
κανείς από αυτούς τους φωνασκού-
ντες πόσος κόσμος πήγε στις εκκλη-
σίες για να προσκυνήσει και να δο-
ξάσει τη χάρη της Αγ. Μαρίνας; Κα-
νένα κόμμα, καμιά οργάνωση, κανένα
σωματείο, ακόμη και τα ποδοσφαιρι-
κά, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν
τόσο κόσμο. Μας έχετε παρεξηγήσει,
κ. Κουρσουμπά. Αυτή η σιωπηλή
πλειοψηφία δεν είναι βουβή, έχει φω-
νή αλλά προς το παρόν δεν μιλά ού-
τε λαλά. Μην νομίζεις, όμως, ότι δεν
έχει φωνή. Σαν το θελήσει, θα ακού-
σεις τη φωνή της και πάνω σου θα τα
κάνεις, όπως κάποιοι άλλοι το ’55 και
το 2004. 

Δεν έφτανε η παρέμβασή σου για
την Αγ. Μαρίνα, θυμήθηκες και το άλ-
λο προσφιλές θέμα των απάτριδων
εκσυγχρονιστών, τα ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ
ΜΝΗΜΑΤΑ. Έπρεπε να ντρέπεσαι
δηλαδή, διότι ο παχουλός μισθός που
παίρνεις για να κλάννεις τους ευρω-

παϊκούς σου πόρτους οφείλεται στο
αίμα που έχυσαν τα ορθόδοξα παι-
διά μας, για να απελευθερώσουν αυ-
τό τον τόπο. Χωρίς την Κυπριακή Δη-
μοκρατία που τόσο θέλετε να μεταλ-
λάξετε, ούτε πορτιέρισσα σε κλινική
δεν θα ήσουν, πόσο μάλλον αρχηγός,
όπως τώρα. Είσαι πολύ τυχερή που
οι Σύνδεσμοι των αγωνιστών της
ΕΟΚΑ είναι σήμερα δουλοπάροικοι
του Αναστασιάδη, δηλαδή του δικού
σου μάστρου και των δικών σου ιδε-
ών, αλλιώς θα σε είχαν κάνει τ’ αλα-
τιού, που λέμε στη γλώσσα τη λαϊκή.
Θα είχαν ζητήσει την παραίτησή σου,
μπορεί κιόλας να σε κούρευαν γου-
λί, όπως στου αξίζει. Διότι μην μου
πεις πως νοιάζεσαι για τα παιδιά. Η
επίθεσή σου εναντίον των επισκέψε-
ων στα φυλακισμένα μνήματα είναι
μέσα στα σχέδια αφελληνισμού του
λαού μας, είναι επίθεση εναντίον της
ταυτότητάς μας και του αντιστασια-
κού πνεύματος του λαού μας, ακρι-
βώς τώρα που οι Κουρσουμπάδες του
Νότου, του Βορρά και της αλλοδαπής
έχουν θεριέψει για να επιβάλουν την
ταπείνωσή μας με τη λύση της ΔΔΟ. 

Δεν σε φοβόμαστε, κ. Κουρσουμπά.
Γελοία είσαι. Πριν λίγες μέρες ήρθε
επίσκεψη στη Λευκωσία μια φίλη μου
από τη Λάρνακα με το ανιψάκι της.
Όταν του είπε πως είμαστε πολύ κο-
ντά στους Τούρκους, το πεντάχρονο
έκαμε τον σταυρό του και είπε «Πά-
με σκοτώσουμεν τους». 

KOURSOUMBA GO HOME
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Υπάρχουν νεκροταφεία και κοιμητήρια. Η ονοματο δοσία των τόπων
και των πραγμάτων δεν είναι ποτέ τυχαία. Ο χώρος όπου οι άνθρωποι
αποθέτουν τους νεκρούς τους ονοματίζεται αναλόγως προς την στάση,
την οπτική, το νόημα, εν τέλει, το οποίο προσδίδουμε στον θάνατο και
την σχέση μας μ’ όσους έχουν πεθάνει. Το νεκρο ταφείο, σημαίνει
οριστική τελεσιδικία του θανάτου, οριστική παγκυριαρχία του μηδενός
μετά την θανή. Σημαίνει αποκοπή της ζωής από τον θάνατο. Αντίληψη
της ζωής ως βιολογίας. Και πάνω απ’ όλα σημαίνει την μετα φυσική της
ανυπαρξίας, μετά τον βιολογικό χρόνο που εκμετρά ο θνητός επί γης.
Κοιμητήριο, κατ’ ανα λογίαν, σημαίνει τόπος ύπνου. Ο ύπνος συνεπάγεται
την έγερσιν, το ξύπνημα. Τρέφεται από την ελπίδα ότι το ξύπνημα είναι
αδιαφιλονίκητη βεβαιότητα. Την γεννά, την βεβαιότητα αυτή, η
εμπιστοσύνη, η Πίστις σε εμπειρικές πραγματικότητες κι όχι σε
ιδεολογικούς κώδικες. Η εμπιστοσύνη που έρχεται από γενηά σε
γενηά –η πίστις των πατέρων ημών– προς το Πρόσωπο, προς την
Ενυπόστατη Προσωπική Ετερότητα, Εκείνου που κατάργησε τον
θάνατο: Δηλαδή, του Ιησού Χριστού του Αναστημένου, που εισήλθε
στον θάνατο για να διασπαράξει τα κλείθρα του και από άφατη αγάπη,
ως η ίδια η Ένσαρκη Αγάπη κατέλυσε με τον Σταυρό και τον θάνατό
Του, το κράτος του θανάτου. Κοιμητήριο σημαίνει ελπίδα που
τρεμοσβήνει όπως το παραμυ θητικό καντηλάκι και η φλόγα του κεριού. 

Όσο οι διάφοροι καλοθελητές επιμένουν να καταρ-
γήσουμε τις εθνικές παρελάσεις και να υιοθετήσου-
με τις χαζοχαρούμενες γκέι παρελάσεις, άλλο τόσο
εμείς θα επιμένουμε για τη συνέχιση και αναβάθμι-
σή τους. Τι λέτε του χρόνου -αν υπάρχει του χρόνου-
να παρελάσουν και οι γυναίκες της ΕΟΚΑ; Τι λέτε να
παρελάσουν και ομάδες γυναικών υπέρ της στρά-
τευσης των γυναικών; Τι λέτε να παρελάσουν και τα

παιδιά του Δημοτικού, το καθένα κρατώντας ψηλά
το όνομα ενός κατεχόμενου χωριού μας; Πώς σας
φαίνεται η ιδέα να παρελαύνουν και αντιπροσωπεί-
ες από επιλεγμένα χωριά των έξι επαρχιών; Γιατί
όχι, να παρελάσουν και οι άρρωστοι των νοσοκομεί-
ων μας, μαζί με τα πανό και τις απαιτήσεις τους.
Έτσι, η παρέλαση να είναι μια γιορτή για όλο τον
κόσμο και τους συμμετέχοντες και αυτούς που θα

έρθουν για να τους εμψυχώσουν και να εμψυχωθούν
οι ίδιοι. Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε το δι-
καίωμά μας να απελευθερώσουμε τον τόπο μας. Όλοι
μαζί μπορούμε να βρούμε το κουράγιο και τη δύνα-
μη να είμαστε εμείς η κινητήρια δύναμη της δικής
μας ιστορίας και όχι κάποιοι τσαρλατάνοι πολιτικοί.
Εμπρός, λοιπόν, για λαϊκές παρελάσεις σε όλες τις
εθνικές επετείους. 

ZHTΩ ΟΙ ΠAPEΛAΣEIΣ 
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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

ΠAKETO
30 βιβλίων

της σειράς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

αξίας €240  

MONON €50

ΠAKETO
9 βιβλίων

της σειράς 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

αξίας €128  

MONON €35

ΠAKETO
18 βιβλίων

της σειράς
ΜΙΚΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

αξίας €90  

MONON €30

αξίας

€200

MONON

€50

ΠAKETO 60 βιβλίων

της σειράς ΠΟΙΗΣΗ

αξίας

€460

MONON

€80
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Ὁ Μιχάλης Πασιαρδῆς δέν χρειάζεται συστάσεις. Ἀναμφιβόλως, εἶναι ὁ πιό σημαντικός ποιητής πού
ἀκόμη γράφει στή διάλεκτό μας. Τά Τετράστιχά του εἶναι μικρά διαμάντια ἑνός κόσμου πού
ἀρνεῖται νά χαθεῖ, ἀρνεῖται νά σβήσει. Εἶναι ὁ κόσμος μιᾶς ἄλλης Κύπρου, πού ἐδῶ καί χρόνια οἱ
κυπριλλήδες δολοφονοῦν μέ κάθε τρόπο. Ἡ ἄλλη Κύπρος ζεῖ καί παλεύει ἐλέῳ ποίησης. Τά Τετρά-
στιχα τοῦ Πασιαρδῆ εἶναι ἡ ποίηση πού καθημερινῶς δολοφονούμε. Εἶναι ἡ ἄλλη Κύπρος πού ἀντι-
στέκεται, εἶναι ὁ τόπος μας πού ἐπιμένει νά ἔχει ὄνομα, νά ἔχει ταυτότητα, νά ἔχει ὅραμα.

Τά Τετράστιχα δέν εἶναι ἁπλά μικρά ποιηματάκια γιά τόν ἔρωτα. Εἶναι ἡ ψυχή μας, ὁ οὐρανός,
τό χῶμα, ἡ θάλασσα, τά βουνά, τά δέντρα, οἱ θάμνοι, τά λουλούδια, τά πουλιά μας, ἔννοιες πού στό
στόμα τοῦ ποιητῆ παίρνουν ἄλλες ἰδιότητες. Ἕνα πουλί τοῦ Πασιαρδῆ δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πτηνό
πού πετᾶ, ἀλλά εἶναι φορέας συναισθημάτων, μηνυμάτων, εἶναι φορέας τῆς παράδοσής μας, εἶναι
ἡ μοῖρα μας, τό μερτικό μας. Στά Τετράστιχα τοῦ Πασιαρδῆ μιά ροδιά, ἕνας κορμός, ἕνας ἀνθός,
ἕνα φύλλο εἶναι πρωταγωνιστές τῆς ἀγάπης, μιᾶς ἀγάπης πού πότε μᾶς ξεφεύγει πότε μᾶς ἀφήνει
νά ἀναπολούμε αὐτήν πού χάσαμε, αὐτήν τήν ἄπιαστη ἀγάπη πού ἀπλώνουμε τά φτερά μας γιά
νά ἀρπάξουμε.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Πασιαρδῆ δέν μετριέται μέ χρήμα οὔτε μέ δόξα οὔτε παζαρεύεται. Οὔτε ἀλλάζει
γιά νά χωρέσει τίς νέες συνθήκες. Στέκεται βράχος, ἀκριβῶς ὅπως τά βουνά μας, ἡ θάλασσά μας,
τά δέντρα μας, τά πουλιά μας καί ὄ,τι ἄλλο ἁπλό ἀγαπήσαμε σ’ αὐτόν τόν δύσμοιρο τόπο. Αὐτή ἡ
ἄλλη Κύπρος τοῦ Πασιαρδῆ, αὐτή ἡ ἄλλη ἀγάπη εἶναι τό διαχρονικό μας γινάτι νά παραμείνουμε
Ἕλληνες σ’ αὐτόν τόν τόπο, νά ἀγαπήσουμε καί νά ζήσουμε ἐλεύθεροι, ὅπως ἀκριβῶς τά πουλιά
μας, τά δέντρα μας καί ὅλα τά καλά πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός καί ἡ Φύση.

Τά Τετράστιχα τοῦ Πασιαρδῆ εἶναι τό σύγχρονο δημοτικό μας τραγούδι, γεμάτο ὄμως πόνο καί
καημό γιά κάτι πού ἴσως νά μήν ξαναζήσουμε, ἕναν κόσμο τρυφερό, ἕναν κόσμο στά μέτρα μας.
Εἶναι ἡ ἀντίσταση τοῦ ποιητῆ στήν ἀσχήμια πού μᾶς περιτριγυρίζει, πού μᾶς ἀλλοτριώνει, εἶναι ἡ
ἀντίσταση τοῦ ποιητῆ σέ ὅλους αὐτούς τούς ξένους καί ντόπιους πού μᾶς ἀλλάζουν τή ζωή, τή φύση,
τό εἶναι μας, τά χώματά μας, τόν γέρημον τόν τόπον μας, στόν ὁποῖον δέν ἀφήσαμε τίποτα ὄρθιο.
Ἄς μείνει ὄρθια, τουλάχιστον, ἡ ἀγάπη μας…

Βάσος Φτωχόπουλλος

Ἔν νά ’κροννοίξω τοῦ δεντροῦ τά παραθύρκα πό ’σιει,
ἔμ μοναστήριν ὁ κορμός τζιαί τά κλωννιά μετόσιη,

κάθα του φύλλον τζιαί ἀθθός οὔλα πού λουτουρκοῦσι
τζιαί πάς στήν μεταλάβηση τά σιείλη σου φιλοῦσι.

Ἔσιει καρκιές μονόχωρες π’ ἀγάπην μιάν χωροῦσι
τζι’ ὅσα τζιαί νά τραβήσουσιν, ὅ,τι τζιαί νά τούς ποῦσι

ἔν τόν ἀλλάσσουν τόχ χαβάν, πάς τζιεῖν’ τήμ μιάν μεινίσκουν
γιά τζιείνην ἔμ πού ζήσασιν γιά τζιείνην πεθανίσκουν. 

H Εκκλησία μας βάλλετε ποικιλοτρό-
πως. Για να περάσει η λύση της ΔΔΟ, ο
κυπριακός Ελληνισμός πρέπει να απε-
μπολήσει την ελληνική του ταυτότητα.
Τότε, χωρίς ραχοκοκαλιά, θα καταρ-
ρεύσει σαν τα σπιτάκια στην άμμο. Γι’
αυτό και δεν είναι μόνο η γλώσσα μας
και ο πολιτισμός μας και η ιστορία μας
που είναι στο στόχαστρο των διάφορων
πρεσβειών εδώ, αλλά και η ίδια η πί-
στη μας, η οποία αποτελεί το βαρύ πυ-
ροβολικό της ταυτότητάς μας. 

Εκτός από το ότι έχουν μετατρέψει τα

Χριστούγεννα σε γιορτή απληστίας, μέ-
θης και καταναλωτικής μανίας και πέραν
του ότι ακόμη και η Λαμπρή μας πια αλ-
λοιώνεται με κουνελάκια και έγχρωμα
κεράκια, τώρα άρχισαν δειλά-δειλά να
μπαίνουν στο ημερολόγιό μας και ξένες
γιορτές, όπως του Αγίου Πατρικίου κα-
τά την οποία αρκετά μπαράκια οργανώ-
νουν πάρτι για να γιορτάσουν οι Ιρλανδοί
δήθεν. Όπως τα πανό που αναρτώνται με
το σύνθημα HAPPY HANUKA προφανώς
για τους 15 Εβραίους της Λευκωσίας και
πρόσφατα τα πάρτι για το HALLOWEEN

NIGHT. Τι σχέση έχει ο Ελλη-
νισμός και πρέπει σώνει και
καλά να μας επιβάλουν το
HALLOWEEN NIGHT, όπως
πρόσφατα μας καλεί ο τέως
δήμαρχος Λευκωσίας, Ζα-
μπέλας, στην γκαλερί του;

Καλούμε όλους τους νέους
να μείνουν μακριά από τέ-
τοιες εκδηλώσεις. Αυτά τα
φαινόμενα πρέπει να τα σκο-
τώσουμε πριν μεγαλώσουν
και κάνουν τη μεγάλη ζημιά. 

ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 7.30 μ.μ. 

στο βιβλιοπωλείο ΓΙΑΛΟΥΣΑ 

O δρ. Γιώργος 

Β. Γεωργίου

θα παρουσιάσει 

το βιβλίο του 

Άθου Ερωτοκρίτου, 

Ο ΕΡΩΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΟΔΑΣ 

ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΤΑ ΜΥΛΛΩΜΕΝΑ

ΤΡΑΟΥΘΚΙΑ 

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Ποιήματα θα απαγγείλει ο δρ. Κώστας Χαραλαμπίδης

και θα ακολουθήσει συζήτηση
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Ασκημένη στην αύρα της ιστορίας, η
ποίηση ανέκαθεν ανάσαινε την ακο-
λουθία του χρόνου με μια αίσθηση
συμφιλίωσης με τη θεμελιώδη αυτήν
οντότητα της ζωής. Ένα είδος πολυ-
σήμαντης ενίοτε και αναπάντεχης πα-
ρέμβασης πάνω στην αλληλουχία των
γεγονότων που διατρέχει τα ερμηνευ-
τικά όρια του χρόνου και μετατοπίζει
τη γραφίδα από το πεδίο της αποτύ-
πωσης στον ορίζοντα της φανέρωσης
του κόσμου. 

Οι ενενήντα τρεις γενιές που μεσο-
λάβησαν από τους στίχους του Ομή-
ρου μέχρι τους σύγχρονους τεχνίτες
του λόγου έριξαν μέσα στο καμίνι της
ελληνικής ποιητικής δημιουργίας εκα-
τομμύρια τόνους μετάλλευμα στίχων,
θεμελιώνοντας μια πλούσια όσο και
ποιοτική λογοτεχνική παράδοση. Πά-
νω στην ευλαλία του έμμετρου λόγου,
η ποίηση χύτευσε όσο καμιά άλλη τέ-
χνη το πολιτικό, κοινωνικό και θρη-
σκευτικό αίσθημα και περιέγραψε τις
μικρές και μεγάλες καταστάσεις της
ζωής των Ελλήνων. 

μουσική και ποίησις

Γεννημένη
από την ίδια φωτιά,
χύθηκαν οι φθόγγινοι ήχοι
κρουστοί κι’ απαλοδάκτυλοι,
χύθηκαν οι λέξεις φτερωτές
κι’ οι πινελιές ανάερες,
κι’ αντάμα
πάνω στο φίδι του νερού,
πάνω στη ράχη της αχτίδας
ταξίδεψαν
για τη γαλάζια θάλασσα,
για τον γαλανό ουρανό
τ’ απέραντα.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΔΥΛΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ

Να που η ξεφτιλισμένη ακαδημία της Σουηδίας προ-
σπαθεί να υιοθετήσει και έτσι να εκφυλίσει τα ιε-
ρά και όσιά μας. Βραβεύει τώρα με το νόμπελ της
άτομα που μέσα στην πορεία του χρόνου στάθη-
καν όρθια υπερασπίζοντας ιδανικά και ιδέες, ο κα-
θένας με τον τρόπο του. Αυτό που είναι ιδιαιτέρως
εκνευριστικό είναι οι λόγοι που έδωσαν οι ακαδη-
μαϊκοί για την βράβευση πλέκοντας το εγκώμιο του
Ντύλαν ως τραγουδοποιού που άλλαξε τη σχέση
της μουσικής με τον στίχο ωσάν και θέλαμε την
ακαδημία να μας πει για την αξία του μεγάλου αυ-
τού τραγουδοποιού. Ας ελπίσουμε ότι στη Στοκ-
χόλμη ο Ντύλαν δεν θα θαμπωθεί από τα παλάτια
και τους ρίξει κανένα μπινελίκι τύπου:
Yes, how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.
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Έχουν πλάκα και θράσος πολύ όλα αυ-
τά τα νεόφερτα και ξενόφερτα προο-
δευτικά -μίσιη μου- ανθρωπάρια που
κατακλύζουν τον νέο αριστεροδεξιό χώ-
ρο των ομοσπονδιολάγνων. Όλος αυτός
ο χώρος από τους αναρχίζοντες μέχρι
τους καπιταλιστές τύπου Στέλιος Ιω-
άννου, έως τους αριστερούς νέου τύ-
που αρέσκονται στο να παριστάνουν
τους διεθνιστές, τους αντιρατσιστές,
τους ελευθεριακούς και τους προστάτες
όλων των μειονοτήτων και ειδικά των
Τουρκοκυπρίων, έστω και αν δεν πα-
ραδέχονται πως οι Τουρκοκύπριοι εί-
ναι μειονότητα. Αυτός ο κόσμος απο-
τελεί τη ραχοκοκαλιά του επίσημου και
ανεπίσημου οργάνου προπαγάνδας της
ΔΔO. Χωρίς αυτούς τα κόμματα και η
κυβέρνηση θα είχαν μεγάλο πρόβλημα
να διοχετεύσουν τις ιδέες τους στον κό-
σμο τους. Είναι αυτοί που στελεχώνουν
όλες τις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(MKO), είναι αυτοί που συμμετέχουν
σε όλα τα επαναπροσεγγιστικά σεμι-
νάρια και χάππενιγκς, είναι αυτοί που
διοργανώνουν και στηρίζουν όλες τις
ελληνοτουρκικές εκδηλώσεις. Είναι ο
κόσμος που  θέλει διακαώς τη λύση, όχι
οποιαδήποτε λύση, αλλά μια λύση που
θα είναι ραμμένη στα μέτρα των Τούρ-
κων, έτσι ώστε να μην αναπαράγουν
τον ελληνικό εθνικισμό. Είναι αυτοί που
αύριο, αν δεν υπάρξει λύση, μπορεί να
πάθουν καρδιακή προσβολή ή ακόμη
και κατάθλιψη, όχι τόσο επειδή δεν θα
γίνει η ποθητή γι’ αυτούς συνένωση των
κρατιδίων, αλλά γιατί δεν θα διαλυθεί
η κυπριακή δημοκρατία και δεν θα με-
τεξελιχτεί σε προτεκτοράτο της Tουρ-
κίας. 

Ποσό, όμως, ισχύουν οι ισχυρισμοί
τους περί διεθνισμού και ελευθέριας;
Ποσό προοδευτικοί είναι; Μήπως είναι
νεοφασιστάκια καλυμμένα με τον μαν-
δύα του προοδευτισμού; Έχω την άπο-
ψη πως αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος
της γενικευμένης αλλοτρίωσης, τα φρού-
τα μιας νέας εποχής, της εποχής της

παγκοσμιοποίησης, στην οποία ισοπε-
δώνονται όλα: έθνη, κράτη, λαοί, για
χάριν της ομοιομορφίας, του κέρδους
απ’ αυτούς που κυριαρχούν στον κό-
σμο και τις ντόπιες ελίτ που διαχειρί-
ζονται τα κατά μέρους προβλήματα. Εί-
ναι μια νέα μαφία που δεν κτυπά μό-
νο στις τσέπες του κόσμου, αλλά και
στα μυαλά του.

Ας δούμε, όμως, τη δράση αυτού του
κόσμου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση
πόσο ριζοσπαστική και προοδευτική εί-
ναι. Πόσο προοδευτικός μπορεί να είναι
κάνεις όταν δεν αποδέχεται ότι η Τουρ-
κία είναι ένα αυταρχικό, σχεδόν φασι-
στικό κράτος, το οποίο μακελεύει ακό-
μη και τους λαούς που ζουν στο τουρ-

κικό κράτος; Έχετε ακούσει καμμιά φο-
ρά όλον αυτόν τον συρφετό να καταδι-
κάζει τον Ερτογάν και την Τουρκία, για
την κατάφορη παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, όχι των Κούρδων ή
των Λαζών ή των Tσερκέζων ή των
Ασσυρίων ή των Αράβων, αλλά των
ιδίων των Τούρκων πολίτων; Για τους
Έλληνες της Τουρκίας ούτε σκέψη ού-
τε λέξη! Αυτό θα ήταν δείγμα εθνικι-
σμού, έστω κι αν οι εναπομείναντες
Έλληνες από πλειοψηφία στη Μικρά
Ασία είναι σήμερα 5-6 χιλιάδες καημέ-
νες ψυχές. Aν, φυσικά, ένας Έλληνας
παντρευτεί μια Τουρκάλα, ο Στέλιος
Σερ Ιωάννου του κόβει εάν τσεκάκι των
10 000 ευρώ, έτσι για βράβευση. Aν το
πρώτο τους παιδί ονομαστεί Άχμετ, εί-
μαι σίγουρος πως ο Άχμετ Παπαπέτρου
θα πάρει κι άλλη επιταγή, διότι το ζη-
τούμενο είναι η γέννηση, όχι μόνο ενός
νέου κρατικού μορφώματος, αλλά κι
ενός νέου έθνους. Aν ένας Έλληνας έκα-
νε την επαναστατική πράξη να πα-
ντρευτεί μια φτωχή Αφρικανή ή Παφί-
τισσα ή μια χήρα με 3 μωρά από την
Πέγεια, ο Ιωάννου και οι ομοϊδεάτες
τους ούτε σεντ δεν θα του έδιναν, οι
αχρείοι. O γάμος αυτός δεν συμβάλλει
στη δημιουργία του νέου μορφώματος
και του νέου Έθνους.

Άλλωστε, γι’ αυτό και γίνονται όλες
αυτές οι συναντήσεις Ελλήνων και Τούρ-
κων ποιητών. Ίσως σύντομα γραφτεί
και το πρώτο ελληνοτουρκικό ποίημα,
το οποίο φυσικά θα βραβεύσει… ποι-
ος; Ναι, καλά καταλάβατε! Ο καλός κα-
πιταλισμός του Σερ Ιωάννου. Ίσως με-
ταφραστεί στα Tουρκικά και η Κίκα
Κίκου και νομίσει πως έγινε και ποιή-
τρια κιόλας. Ίσως βραβευτεί και η επί-
σημη κωλ γκερλ της ποίησης και ανοί-
ξουν γι’ αυτήν οι πόρτες για διεθνή κα-
ριέρα. Ποιος ξέρει, ίσως του χρόνου να
δούμε τους γκέι ποιητές του τόπου μα-
ζί στο ενιαίο γκέι παρέιτ της Λευκω-
σίας. Aν πεις σε αυτούς τους ποιητές
να συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις

με Σριλανκέζους και Φιλιππίνο ποιητές
και ποιήτριες μπορεί και να μην δια-
μαρτυρηθούν, αλλά σίγουρα δεν θα πά-
νε, διότι εκεί δεν έχει ψωμί, δεν υπάρ-
χει καμμιά συμμετοχή στο γλείψιμο της
εξουσίας και της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Aς αφήσουν, λοιπόν, οι ποιητές μας όλα
αυτά περί τέχνης που ενώνει τους λα-
ούς και αλλά τέτοια φαιδρά. H τέχνη
και ο πολιτισμός δεν ενώνει τους λα-
ούς, όταν ο ένας επιμένει να καβαλι-
κεύει τον άλλο και να τον σφάζει άμα
λάχει κιόλας. H ποίηση δεν αποδέχεται
αλχημείες ούτε αντέχει ιδεολογίες και
ιδεολογήματα. Aν οι ποιητές μας νιώ-
θουν την ανάγκη να διαβάσουν τα ποι-
ήματα τους, ας γράψουν πρώτα καλή
ποίηση και ο κόσμος θα τους ανακαλύ-
ψει. Δεν είναι ανάγκη να καταντούν κα-
ραγκιόζηδες για να γλείψουν την εξου-
σία. Έτσι κι αλλιώς, στην Κύπρο δεν
διώκονται οι ποιητές ούτε ποτέ τους
υπήρξαν μακριά από την εξουσία, πο-
σό μάλλον μποέμ ή κατατρεγμένοι. Κά-
θε χρόνο βραβεύονται 5-6, που σημαί-
νει ότι μέσα στα τελευταία 50 χρονιά
έχουν βραβευτεί σχεδόν όλοι, ακόμη και
η ποιητική Μαρία. 

Είναι βασική αρχή. Ένας λαός που
δεν μπορεί να υπερασπίσει το έθνος
του, δεν μπορεί να υπερασπίσει κανέ-
να άλλο έθνος. Aς το καταλάβουν αυτό
και τα παράσιτα, οι Τουρκοκύπριοι, οι
οποίοι συναγελάζονται με όλον αυτόν
τον κόσμο. Aς το καταλάβουν ότι δεν
έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτήν
τη ρητορική. H μονή τους ελπίδα είναι
να αποδεχτούν τη μοίρα τους ως μειο-
ψηφίας, να αποδεχτούν τη Δημοκρατία
και να πάψουν να θέλουν την πίτα σω-
στή και τον σκύλο χορτάτο. Η ελπίδα
τους είμαστε εμείς, ο κόσμος που αντι-
στέκεται στην OMOΣΠONΔIA, ο κόσμος
που παλεύει για την  απελευθέρωση
των Κατεχομένων, ο κόσμος που θέλει
όλους τους μόνιμους κατοίκους αυτού
του νησιού IΣOYΣ με ίσα δικαιώματα
και υποχρεώσεις.   

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 7.30 μ.μ. 

στο βιβλιοπωλείο ΓΙΑΛΟΥΣΑ 

Η δρ. Χάρι Σπανού θα παρουσιάσει 

το βιβλίο του Λάζαρου Μαύρου, 

ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

Λίγα λόγια θα μας πει και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Παρηγορούμαι…
Η Αρτεμισία, η ανδρειότερη στου Ξέρξη τον στόλο, στον ίδιο

το κάρφωσε:
Πόσο άχρηστοι της φάνηκαν οι Κύπριοι στης Σαλαμίνος τη

Ναυμαχία.

OI PAΤΣIΣTEΣ, OI NEOKYΠPIOI OMOΣΠONΔIAKOI



115.11.2016



12 5.11.2016



135.11.2016

OI ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ
Μάνα μου τα! Μάνα μου τα τα αστερούθ-
κια μας, ο Θεός να τα φυλάει και η Πανα-
γία να τα έχει καλά. Έτσι για να εμφανί-
ζονται στις τηλεοράσεις και να ανεβάζουν
την πίεσή μας και φυσικά το ΟΧΙ εναντίον
της λύσης Αναστασιάδη. 

Παρακαλούμε όλα τα κανάλια και συγ-
χωρούμε και τις αμαρτίες τους, φτάνει να
βγάζουν αυτά τα αστέρια στον αέρα καθη-
μερινώς. Έτσι μέσα σε λίγες εβδομάδες, το
ΟΧΙ θα φτάσει το 82%. 

Μας έσωσαν το 2004 και θα μας σώσουν
και φέτος και το 2017. Θένκιου ρε φιλούθ-
κια!



Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναρκος
Ρε Σαββάκη, 

πάμε για τρέλλες 
στην Ελβετία;

Σύνελθε κόρη 
Έλλη, εμείς δεν έχου-

με ηττηθεί!

MEΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΑΚΙ
K Y Ρ Ι Α Κ Η 6  Ν Ο Ε Μ Β 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 .

Μας χωρίζει ο χρόνος, μας ενώνει η ελπίδα
Zamanla Bölündük, Mastürbasyon Birleştik

Ρε αθρώποι, μεν χάσετε 
αυτό το παζαράκι, είναι μεγάλες οι προσφο-
ρές και νοστιμότατοι οι δωρεάν κεφτέδες. 
Είναι πανέμορφα και τα χειροποίητα δώρα

της Ρίας και της Κρίστια.
Ελάτε να κόψουμε τζιαι καμιάν κουβέντα  

για τα σοκολατάκια Ελβετίας 
που θα μπήξουν... 

Κοπιάστε και 
φέρτε και τους 

φίλους σας!


