
Ὄναγρος
Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ Ἀναστασιάδη

Πάνε πέντε χρόνια από τότε που χάσαμε τον 
δάσκαλο, σύντροφο και καλό φίλο Νεοκλή 
Σαρρή. Μας λείπει πολύ, ειδικά τώρα που 
οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει και δυσκολευό-
μαστε να κατανοήσουμε τις αλλοπρόσαλλες 
πολιτικές τους. Τέτοιοι Έλληνες σπανίζουν. 
Όχι μόνο γνώριζε πολύ καλά τους Τούρ-
κους, γνώριζε εξίσου καλά και τη δική μας 
νοοτροπία και τις δικές μας αδυναμίες. Γι’ 
αυτό άλλωστε και δεν ήταν των σαλονιών. 
Όργωνε την Ελλάδα και την Κύπρο για να 
φωτίσει τα ηττημένα μυαλά, να δώσει ελπί-
δες στο ηθικά κατάπτυστο έθνος μας.
Στην Κύπρο, ακόμη και σε καφενεία χω-

ριών έδωσε διαλέξεις, ποτέ δεν μας αρνήθη-
κε τις γνώσεις του, ποτέ δεν ζήτησε ανταλ-
λάγματα. Ήταν καθηγητής, παθιασμένος 
διανοούμενος αλλά και λαϊκός, τραγουδού-
σε και χόρευε μαζί μας σαν έφηβος, μπορού-
σε να μείνει ξύπνιος ως το πρωί, όπως έκανε 
άπειρες φορές με τον άλλο μεγάλο φίλο που 
χάσαμε πρόσφατα, τον Σάββα Παύλου.
Ο Νεοκλής Σαρρής υπήρξε φλογερός επα-

ναστάτης. Τον θυμάμαι στο Παραλίμνι, στο 
Μάμμαρι, στην Κοκκινοτριμιθιά να κάνει 
το κοινό να σηκώνεται όρθιο για να τον χει-
ροκροτήσει. Θυμάμαι σε ένα άλλο χωριό 
της Λευκωσίας να τον χειροκροτούν οι δυο 
παπάδες με ενθουσιασμό όταν αναφέρθηκε 
στις σχέσεις Τουρκίας-Κύπρου με σεξουα-
λικούς όρους, που τρόμαξαν ακόμα κι εμάς 
τους φίλους του. Θυμάμαι στην εκδήλωση 
στην Πάντειο να βγαίνει πάνω στην έδρα, 
να ουρλιάζει για τον ραγιαδισμό μας και 

δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα να μας 
λέει πως δεν τον νοιάζει εάν τον διώξουν 
από το πανεπιστήμιο, φτάνει να ξυπνήσου-
με. Ήταν βωμολόχος, έχανε και την ψυχραι-
μία του, αλλά ήταν άνθρωπος, τρυφερός 
άνθρωπος, γεμάτος αγάπη για τον συνάν-
θρωπό του. Ακόμη και για τους Τούρκους 
μιλούσε με αγάπη. Θυμάμαι σε μια στοά 
της Αθήνας το 1983, την πρώτη φορά που 
τον γνώρισα, να απαντά στην ερώτησή μου 
«γιατί είναι τόσο σκληρός με τους Τούρ-
κους», με ένα χαμόγελο «για το καλό τους, 
αγαπητέ Βάσο».
Πιο πολύ τον θυμάμαι στην πρώτη του δι-

άλεξη στην Κύπρο, μέσα στην ταβέρνα «Αι-
γαίον». Η ιστορική αυτή διάλεξη διήρκεσε 
τρεις ώρες. Ο χώρος ήταν κατάμεστος, ούτε 
βελόνα δεν χωρούσε να πέσει. Εκεί, πολ-
λοί από εμάς, κατανοήσαμε το μέγεθος της 
σκέψης του ανθρώπου. Μας σημάδεψε για 
πάντα. Τώρα που έχει δικαιωθεί μας λείπει 
περισσότερο. Αιωνία σου η μνήμη, φίλε μου.
Πιο κάτω, διαβάστε ένα μικρό απόσπασμα 

από την ομιλία του στο «Αιγαίον», τον Δε-
κέμβριο του 1985:

Το 1943 οι Πορτογάλλοι ξεκινάνε απ’ την 
Πορτογαλλία και ανακαλύπτουν την Αγκό-
λα στην Αφρική. Το 1575 οι Πορτογάλλοι 
αυτή την ανακάλυψή τους την κάνουν πρά-
ξη, την κάνουν επίσημη αποικία. Και μετα-
φέρουν απ’ την Πορτογαλλία εποίκους, οι 
οποίοι είναι η προέκταση της εξουσίας εκεί-
νου που κατάκτησε. Η σχέση μεταξύ ιθα-

γενών και εποίκων είναι σχέση κατακτητή 
και κατακτημένου. Το 1571 η Οσμανική Αυ-
τοκρατορία «ανακαλύπτει» κι αυτή με τον 
τρόπο της την Κύπρο. Την κατακτά κι αυτήν 
με τον ίδιο τρόπο. Και στέλνει και αυτή εποί-
κους. Η μέθοδος είναι η ίδια.
Το 1975 η Αγκόλα ανακτά την ανεξαρτη-

σία της. Και κανείς τότε δεν σκέφτηκε –όχι 
μέσα από τους Πορτογάλλους αποικιοκρά-
τες αλλά σ’ ολόκληρο τον κόσμο- να σοφι-
στεί ένα σύστημα με το οποίο η Αγκόλα θα 
χωριζόταν σε δύο. Στο ένα οι έποικοι –οι 
απόγονοι των εποίκων- θα έφτιαχναν το 
κράτος τους και στο άλλο οι ιθαγενείς, οι γη-
γενείς.
Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ακατανόητο στις 

αρχές της αυτοδιάθεσης των λαών, του Δη-
μόσιου Διεθνούς Δικαίου, αυτών των απα-
ράγραπτων δικαίων που έχουν κατοχυρω-
θεί στα δικαιώματα του ανθρώπου σήμερα.
Και όταν η Ροδεσία, μερικά χρόνια αργότε-

ρα, ανέκτησε την ανεξαρτησία της και αυτή 
(η Ζιμπάμπουε σήμερα) ούτε σκέψη έγινε 
για παρόμοια λύση γιατί θα ήταν εξωπραγ-
ματική. Θα ήταν ανήθικη.
Και σήμερα ο υπερήφανος λαός των Ζου-

λού, μάχεται τους ρατσιστές της Πραιτώ-
ριας στη Νοτιοαφρικανική Ένωση και δεν 
δέχονται οι υπερήφανοι Ζουλού να διαμοι-
ράσουν την κυριαρχία τους με τους λευκούς 
έποικους.

Απόσπασμα διάλεξης Νεοκλή Σαρρή
«Αιγαίον» Λευκωσίας, Δεκ. 1985
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