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Αναστασιάδης: Ρε Νετανιάχου, τωρά που εκερδίσετε τη Γιουροβίζιον, 
εν’ να τους γαμήσουμεν ούλλους, δαμαί στην περιοχή.

Ρε Μένιο, εφάαν μας 
οι γκέι. Αλώσαν την 

τηλεόραση τζιαι τωρά τη 
γιουροβίζιον.

Ναι, αλλά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 

εν μπορούν να του 
τζιίσουν.

Νετανιάχου: Μόνον πρόσεχε να μεν σε γαμήσει ο Ακιντζί. 
Άκουσα, έσιει μιαν τόσην...



Στην εκπνοή του 2017 έφτασε στα χέρια μας 
ο συγκεντρωτικός τόμος με Τα Τετράστιχα 
του Μιχάλη Πασιαρδή από τις εκδόσεις 
Αιγαίον.
Σημαντικοί φιλόλογοι μελέτησαν την 

ποίηση και την ποιητική του, στο έργο των 
οποίων μπορεί να ανατρέξει κανείς για να 
ιχνηλατήσει πτυχές του έργου του. Ενδεικτικά, 
αναφέρω τη μελέτη του Θεοδόση Πυλαρινού 
στον αφιερωματικό τόμο της Νέας Εστίας για 
την Κύπρο (Δεκέμβριος, 2016) με τίτλο «Ο 
ποιητής Μιχάλης Πασιαρδής».  

Με την ταπεινή ιδιότητα του αναγνώστη ο 
οποίος απευθύνεται σε συναναγνώστες, θα 
μου επιτρέψετε τέσσερα σχόλια – νύξεις για 
το έργο του. 
Ι. 
Τα Τετράστιχα, γραμμένα στην διάλεκτο, 
φανερώνουν τη θέαση του Πασιαρδή για την 
Κύπρο: τον τόπο, το χώμα, τα βουνά, τον 
ουρανό και τ’άστρα της Πατρίδας αλλά και 
για την αγάπη, τον έρωτα, την επιθυμία, τα 
παθήματα των ανθρώπων της.
ΙΙ. 
Αν ο αναγνώστης μελετήσει το ευρύτερο 
έργο του Πασιαρδή, μεγάλο μέρος του οποίου 
είναι γραμμένο στην κοινή νεοελληνική θα 
διαπιστώσει ότι η ελληνική γλώσσα στα 
χέρια του είναι ένα διπλό μαχαίρι. Όπως 
σημειώνει ο Θεοδόσης Πυλαρινός : Από 
την μία «η γλώσσα της τροφού, της μάνας 
- γης του» από την άλλη « η γλώσσα της 
παγκόσμιας και διαιώνιας προσφοράς του 
ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής παιδείας 
και των μετεχόντων αυτής». Στον Πασιαρδή 
οι δύο μορφές της γλώσσας λειτουργούν 
συμπληρωματικά, δεν ανιχνεύω καμμία 
διαμάχη ή διαγκωνισμό. Όπως μαρτυρούν 
και άλλοι συγγραφείς – φορείς της διμορφίας 
«γλώσσα και διάλεκτος» πλέουν ομαλά από 
τη μία μορφή στην άλλη. Τα λοιπά, περί 
μάχης ή συμπληγάδων είναι μυθεύματα για 
αφελείς παίδες.
Ο Μιχάλης Πασιαρδής κυκλοφορεί σαν το 
στοιχειό στο τρίγωνο Αιγαίον – Μπαστιόνε 
– Ορφέας εδώ και 38 χρόνια - έτσι τον 
γνώρισα. Έλκουμε και οι δύο την καταγωγή 
μας από τα μεσορίνια· αυτός από το Τσέρι – ο 
πατέρας μου από τα Πέρα Ορεινής. Ίσως γι 
αυτό να συνεννοούμαστε καλά, αφού η γη, οι 
πέτρες το ποταμού, η θέα του Κάτω Όρους, 
οι ώχρες, τα γαλάζια τα οποία συγκροτούν το 
ιδιότυπο μέτρο του τόπου, μας είναι οικείο. Τα 
τελευταία χρόνια κουβεντιάζουμε συχνά και 
συμβαίνει να παρακολουθώ συζητήσεις του 
με άλλους. Το απλό,ανεπιτήδευτο ύφος του 
δεν κρύβει την ευρυμάθεια, και την βαθειά 
γνώση του των νεοελληνικών γραμμάτων 
και πραγμάτων. Αυτό το έννοο στοιχείο είναι 
το έδαφος από το οποίο ξεπηδούν «φυσικά» 
τα τετράστιχα· όταν λέω φυσικά, εννοώ της 
Φύσης – με την χάρη που φυτρώνει ένα 
δέντρο, έτσι μοιάζει να φυτρώνουν οι στίχοι 

του. Όμως η Τέχνη, διαφέρει από την Φύση 
και το μυαλό του Πασιαρδή είναι φτιαγμένο, 
ώστε να επιτρέπει στον ποιητικό λόγο να 
ρέει.
Κάποιες στιγμές αναρωτιέμαι αν η 
ηθογραφία η οποία προβάλλει μέσα στα 
τετράστιχα, φανερώνει μια αλήθεια για 
τον βαθύτερο χαρακτήρα των ανθρώπων οι 
οποίοι επιβίωσαν για αιώνες στο νησί, με 
όπλα: την καρτερία, το πείσμα, την υπομονή. 
Υποπτεύομαι ότι η ιστορική φυσιογνωμία των 
ανθρώπων της Κύπρου δεν χαρακτηρίζεται 
από εξέγερση ενάντια στους κατακτητές, 
αλλά από μία βαθύτερη, εμμονική (σχεδόν 
μεταφυσική) πίστη ότι η αντοχή τους είναι 
μακρόβια, ενώ οι κατακτητές βραχύβιοι. 
(Ομολογώ ότι διατηρώ την αμφιθυμία μου 
για το ζήτημα)
ΙΙΙ.
Σε παλαιότερη συνάντηση μίλησα για 
τον Πασιαρδή ως ποιητική περσόνα, 
αναφέροντας ότι δεν είναι ωραίος, νέος, 
νικητής ή  λαμπερός σταρ – δεν έχει 
καμμία σχέση με το τρέχον λαιφστάιλ. 
Δεν τρώει κινόα, σούπερφουντς και σούσι. 
Αρκετοί με παρεξήγησαν, διότι αγνόησαν 
το δεύτερο σκέλος της παρατήρησης, η 
οποία ερμήνευε την ανταπόκριση στον 
Πασιαρδή ως σχετιζόμενη με τον βιότροπο 
του οποίου είναι φορέας. Ο Πασιαρδής είναι 
φορέας ενός έθους και ήθους ζωής, ο οποίος 
στηρίζεται στην αυτοσυνειδησία και όχι στο 
περιστασιακό είδωλο του προσώπου στον 
καθρέφτη ή την κάμερα και διαισθητικά, το 
αναγνωρίζουμε.
Η παρατήρηση είναι διττή – αφορά την 
αισθητική, αλλά και την υπαρξιακή διάσταση 
στην ποίησή του. 
Στα Τετράστιχα δουλεύει την κυπριακή 
διάλεκτο, τον δεκαπεντασύλλαβο και τη 
μουσική του στίχου. Τα τετράστιχα ομοιάζουν 
μορφικά με το δημοτικό τραγούδι και πολλοί 
θεωρούν ότι το είδος δεν μπορεί να ηχήσει 
ποιητικά στον 21ο αιώνα. Και όμως, όταν 
ακουστεί η ποίησή του:
Έσιει μουζούρι γιασουμί π’ο κόσμος εν το ξέρει
ξέρει το μόνο μια αυλή τζιαι το δικόσ σου σιέρι·
που το κλαδεύκει στον τζιαιρόν τζι’ άμα ‘ννα το ποτίσει
τα δάρκα μου εν το κανούν πον’ ίσια με μια βρύση.
μπορεί να διαπεράσει το σκληρό κέλυφος 
του σύγχρονου κυνικού. Ο παλαιϊκός 
ανθρωπισμός του Πασιαρδή μπορεί να μην 
κομίζει κάτι καινούργιο, αλλά ακριβώς 
επειδή διέπεται από θεμελιώδη τρυφερότητα 
για τον Κόσμο (κι εδώ κρύβεται μια 
ορθόδοξη κοσμολογία) είναι μεγαλόψυχος 
και γενναιόδωρος.
IV. 
Η ιδιοπροσωπία του τόπου και των ανθρώπων 
της Κύπρου δεν περιέχει αινίγματα για τον 
ποιητή· ο Πασιαρδής δεν αναζητεί ταυτότητα, 
δεν ρωτά ποιός είμαι, ποιός είναι ο Τόπος, 
ποιοί είναι οι άνθρωποί του. Είναι βέβαιος 
ότι γνωρίζει τον κόσμο της Κύπρου με τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά του – αυτά είναι 
αναλλοίωτα όπως τους κάμπους, τα βουνά 
και τη θάλασσα της πατρίδας.
Ο ίδιος ανήκει στη γενιά η οποία υπήρξε 
μάρτυρας του μεγάλου, αλλά στάθηκε και 
ικανή για μεγάλα λάθη. Μην ξεχνάτε ότι 
πρωτοδημοσιεύει το 1962.

Η αγάπη για τον Κόσμο που χάθηκε δεν 
καθιστά τον Πασιαρδή εμμονικό εραστή του 
χαμένου. Γιατί το βλέμμα του εστιάζει και 
μεταφέρει σε εμάς το κάλλος του προσώπου 
μας -  ως συλλογικότητα.

ΧΑΡΗ Ν. ΣΠΑΝΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΣΙΑΡΔΗ
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ΟΙ ΤΖΙΑΙχαντιστές
Για τους τηλεοπτικούς ΤΖΙΑΙχαντιστές που νομίζουν μάλιστα 
ότι υπερασπίζουν τη διάλεκτό μας και την παράδοση έχουμε 
γράψει αρκετές φορές. Αναφέρουμε ξανά ότι οι ποδοσφαι-
ριστές, οι οποίοι υποτίθεται είναι αγράμματοι και χώρκα-
τοι, όταν εκφέρουν έναν δημόσιο λόγο μιλούν κανονικά στη 
δημοτική μας γλώσσα, χωρίς να καλαμαρίζουν και χωρίς να 
κυπριλλίζουν με τα απανωτά ΤΖΙΑΙ και τα ΑΚΑΤΑΧΝΩΤΑ. 
Αυτά, σε αντίθεση με τους τηλεοπτικούς αστέρες, που σχεδόν 
στην πλειοψηφία τους αμολούν τις κυπριακούρες τους τζιαι 
όποιον πάρει ο χάρος. Είναι απίστευτο αλλά αυτοί που είναι 
φανατικοί ΤΖΙΑΙχαντιστές είναι πιο μοντέροι λαϊφσταϋλί-
στες, οι προχωρημένοι γκέυ και οι τηλεοπτικοί αστέρες και 
περσονάλιτυ. 
Σ’ αυτό συμβάλλουν και τα προγράμματα τύπου «παραδο-

σιακά» στο ΣΙΓΜΑ και τον ΑΛΦΑ, αλλά και τα ταξιδιωτικά 
όλων των καναλιών. Φυσικά είναι κι όλες οι κυπρολογικές 
κυπριακές σειρές, τύπου σκετς ή τύπου Χάλκινα Χρόνια όπου 
τα λεξικά της κυπριακής διαλέκτου ανταγωνίζονται το ένα το 
άλλο, ποιο θα βρει την πιο σπάνια λέξη. Αν προσθέσουμε σ’ 
αυτά και τις ελληνοτουρκικές εκπομπές του ΡΙΚ, τότε θα δει 
κανείς ότι οι ντόπιες παραγωγές άρχισαν να κυπριλλίζουν. Αν 
σύντομα αρχίσουν και οι ειδήσεις να εκφωνούνται στη διάλε-
κτο, τότε πρέπει να αποχαιρετίσουμε και τη γλώσσα μας και 
τη διάλεκτό μας.

ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ
Στον ΕΞΤΡΑ, την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι μας απειλούν 
με πόλεμο, την ίδια στιγμή που μας εκβιάζουν στην ΑΟΖ, 
προβάλλουν τουρκικές σειρές και μάλιστα με αρκετά μεγάλη 
ακροαματικότητα. Παλιά οι Τούρκοι είχαν τον ΤΖΑΦΕΡ, που 
έκανε ένα πικρόχολο σχόλιο στα ελληνικά, ανάμεσα στο δι-
άλειμμα μια καλής ταινίας που διαφήμιζαν δεόντως και πολ-
λοί Έλληνες την παρακολουθούσαν. Τώρα δεν έχουν τέτοια 
ανάγκη. Την ίδια δουλειά κάνουν οι τηλεοπτικές σειρές, όπου 
οι Έλληνες κλαίνε με τα προβλήματα των τουρκικών οικογε-
νειών. Εν τζιαι λλία που τους εκάμαμεν.

ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΒΗΤΑ
Έλεος με αυτά τα ελληνοτουρκικά προγράμματα τύπου 
BIZ-ΕΜΕΙΣ. Είδα πρόσφατα μια Τουρκάλα κεραμίστρια, με 
κάτι αρχαϊκά αγγεία, να ισχυρίζεται ότι συνεχίζει παράδο-
ση αιώνων. Δεν της είπε κανείς ότι οι Τούρκοι έφτασαν το 
1571 ως κατακτητές και όχι ως καλλιτέχνες. Στην ίδια εκ-
πομπή ακούει κανείς τακτικά κυπριακά δημοτικά τραγούδια, 
που έχουν υιοθετήσει και μεταφράσει στη γλώσσα τους οι 
Τούρκοι, χωρίς κανένας δικός μας να αμφισβητεί την κοινή 
παράδοση.
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Είναι γνωστή η καχυποψία μου για τα μικρά 
αντικατοχικά κόμματα, όπως π.χ. η ΕΔΕΚ, το 
Κίνημα Οικολόγων, το Κίνημα Αλληλεγγύη 
και η Συμμαχία Πολιτών. Η καχυποψία μου 
αυτή δεν πηγάζει από το γεγονός ότι αυτά 
τα κόμματα είναι μικρά ούτε επειδή έχουν 
αντικατοχικές θέσεις, αλλά από το γεγονός 
ότι συνήθως είναι εφαλτήρια για προσωπικές 
μετακομίσεις σε άλλα πιο μεγάλα κόμματα. 
Είναι επίσης γνωστή και η αντιπάθειά μου 
προς την ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ. 
Όπως άλλωστε έχω γράψει πολλές φορές, 
αντικατοχική ρητορική είναι το άλλοθι για 
να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη μιας και 
δεν κάνουμε τίποτα για να αναιρέσουμε την 
κατοχή και τα τετελεσμένα της.
Όταν κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορες 

κινήσεις που προσπαθούν να εκφέρουν 
έναν άλλον λόγο, πέφτουμε κι εμείς στο 
λούκι να ελπίζουμε ότι κάτι καινούργιο 
γεννιέται σε αυτό τον τόπο, όπως πρόσφατα 
η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. Κάτι τέτοιο 
δεν συμβαίνει. Αντιθέτως, αυτές οι κινήσεις 
είναι ψόφιες στη γέννησή τους, διότι δεν 
κομίζουν έναν άλλον λόγο ούτε ένα άλλο 
όραμα. Το όραμα ότι η Κύπρος θα διώξει τους 
Τούρκους και θα απελευθερώσει το νησί είναι 
γελοίο και ταυτοχρόνως παραπλανητικό και 
επικίνδυνο. 
Η Πλατφόρμα συσπείρωσε έναν κόσμο, 

κυρίως απογοητευμένους από τα μικρά 
κόμματα και ανεξάρτητους, που πια δεν είναι 
λίγοι. Συσπείρωσε και πολλά στελέχη της 
Συμμαχίας Πολιτών, όπως και έναν κόσμο 
από την παλιά επιτροπή εναντίον του Σχεδίου 
Ανάν. Αντί όμως η Πλατφόρμα εξαρχής να 
καταγγείλει τη σαπίλα του ΔΗΣΑΚΕΛ και 

την ανικανότητα του ενδιάμεσου χώρου, 
προέβη σε μια εδκήλωση που αναιρούσε 
την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ της, μιας και φάνηκε 
ξεκάθαρα πως λόγος ύπαρξής της ήταν η 
υποστήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα 
Παπαδόπουλου. Στις εκλογές ηττήθηκαν 
κατά κόρον, όχι επειδή ο Αναστασιάδης 
και ο Μαλάς ξεπέρασαν τον προδοτικό 
τους εαυτό, αλλά επειδή ο Νικόλας ήταν 
ΜΕΣΟΒΕΖΟΣ, δηλαδή λίγο ομοσπονδιακός, 
λίγο αντιομοσπονδιακός, ολίγον απ’ όλα, 
αλλά ταυτοχρόνως και ένα τίποτα.
Τώρα, ο αρχηγός της Πλατφόρμας 

εγκαταλείπει τον κόσμο που τον στήριξε 
και μπαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΔΗΚΟ, φαντάζομαι για να το αλώσει 
εκ των έσω. Κούνια που τον κούναγε, εάν 
όντως σκέφτεται έτσι. Αν απλώς θεωρεί ότι 
μέσα στο ΔΗΚΟ και στη Βουλή θα μπορεί 
να παίξει έναν μεγαλύτερο ρόλο, τότε πρέπει 
να του υπενθυμίσουμε μερικά ονόματα: 
Γιώργος Λιλλήκας, Ελένη Θεοχάρους. 
Αμφότεροι, όπως και ο ίδιος, και έξυπνοι 
άνθρωποι και πατριώτες. Όμως, όχι μόνο 
δεν κατάφεραν να παίξουν τον κατάλληλο 
ρόλο στην κατάλληλη στιγμή μέσα στα 
μεγάλα κόμματα, αλλά τώρα κινδυνεύουν να 
εκμηδενιστούν και στα μικρά κόμματα που 
δημιούργησαν.
Δεν είναι όμως αυτή η κύριά μας αντίθεση 

με την είσοδο του Μυλωνά στο ΔΗΚΟ. Ο 
Μυλωνάς απέδειξε πως είναι ένας σοβαρός 
βουλευτής, ένας πολιτικός που όντως θα 
μπορούσε να παίξει έναν θετικό ρόλο 
στη διαμόρφωση ενός νέου ΕΘΝΙΚΟΥ 
οράματος για τη σωτηρία του τόπου. Με 
την κίνησή του αυτή, έβαλε μια ταφόπλακα 

στην προοπτική ενός νέου κινήματος. Αυτός 
μπορεί να ταυτιστεί, για λόγους που εκείνος 
γνωρίζει καλύτερα, με το αμαρτωλό ΔΗΚΟ, 
εμείς όμως οι υπόλοιποι πώς μπορούμε 
να ταυτιστούμε με το συνοθύλευμα του 
ξενοδοχειακού κέντρου; Αν κάτι μυρίζει 
πτωμαΐνη είναι το ΔΗΚΟ, ανεξαρτήτως 
εάν γνωρίζουμε ότι μετά το ΔΗΚΟ είναι το 
προδοτικό ΔΗΣΑΚΕΛ, οπότε στην αστοσιά, 
που λέει κι ο λαός, ωφελεί και το χαλάζι.
Ελπίζω να μας εκπλήξει ο Μυλωνάς και να 

λειτουργήσει ως ανεξάρτητος βουλευτής και 
όχι ως δηκοϊκός χαραμοφάης. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Το βραβείο απονέμεται στον Γιάν-
νη Καρεκλά, διότι είναι ό,τι χειρό-
τερο έχει το ΣΙΓΜΑ ΤΙΒΙ, ακόμη 
χειρότερο και από τον Χρύσανθο 

Τσουρούλη. 
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Σημειώσεις για Δημήτρη Ραυτόπουλο
«…Δεν πεθαίνει η ζωή, η αγάπη, ο έρωτας. Δεν 
πεθαίνει η αλήθεια και η ομορφιά με τίποτα. Η 
ζωή, ο πολιτισμός. Ο δυτικός πολιτισμός, θεμέλιο 
του οποίου είναι ο ελληνικός με τις μεγάλες αξίες 
του, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια του ατόμου, 
τη δημοκρατία, την ισότητα των φύλων, την 
αναγνώριση του άλλου, τον σεβασμό της έρευνας 
και της παιδείας, αυτές τις μεγάλες αξίες όσο και 
να τις πετροβολάνε, όσο και να τις πολεμάνε, 
με όπλα, με τείχη, με διαχωριστικές γραμμές, 
δεν πρόκειται ποτέ να ηττηθούν». Οι σκέψεις 
αυτές διατυπώθηκαν από τον κορυφαίο κριτικό 
λογοτεχνίας, Δημήτρη Ραυτόπουλο, στην 
αντιφώνησή του σε τιμητική εκδήλωση τον 
περασμένο Απρίλιο στην Λευκωσία. 
«Σκεπτόμενος την Κύπρο, σκεπτόμουν πάντα 

αυτή την Άνοιξη, αυτή την ανθοφορία, αυτή 
την πράσινη Κύπρο και την Πράσινη  Γραμμή 
που την πληγώνει». «Δεν πήγαινε ο νους μου 
στα ματωμένα χρονικά». Η γνωριμία του με 
την Κύπρο υπήρξε κυρίως βιβλιακή. «Από τα 
μεγάλα ελλείμματα που αισθάνομαι είναι η μικρή 
επαφή μου με την κυπριακή λογοτεχνία, με τον 
πνευματικό κόσμο της Κύπρου». «Προσπαθώ, 
αλλά δεν μπορώ να καλύψω τα ελλείμματα αυτά». 
Η πρόσφατη παρουσία του στην Κύπρο 

συνιστά την πρώτη του επίσκεψη στο νησί, του 
οποίου η ιστορία ανέκαθεν τον σαγήνευε και 
τον συγκινούσε. Όταν αναφέρεται στην κριτική 
της λογοτεχνίας, υποστηρίζει σαφώς πως εκ 
των πραγμάτων η κριτική αντικατοπτρίζει μια 
βιωμένη πραγματικότητα. Τουτέστιν, η κριτική 
δεν είναι αποσπασμένη από την ζωή. «Για να 
είναι κανείς κριτικός, δεν φτάνει η γνώση της 
λογοτεχνίας, η γνώση γενικά», θα σημειώσει. 
«Πρέπει να είναι και λιγάκι νεραϊδοκτυπημένος»! 
Η τραγωδία τούτου του ελληνικού τόπου, 

επηρέασε κατά το μάλλον ή ήττον και το 
έργο του. Το σύγχρονο δράμα του τόπου μας, 
της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο και 
των δεινών που εξ’ αυτής έκτοτε βιώνουμε, 
θα αποτελέσει έναυσμα για να προσεγγίσει ο 
τιμώμενος την έννοια «πατρίδα». 
Αντιλαμβάνεται πως η ευαισθησία της 

γραφίδας Κυπρίων λογοτεχνών, όπως του 
Νίκου Νικολαΐδη, του Τεύκρου Ανθία, του 
Κώστα Μόντη, της Νάσας Παταπίου, σαφώς 
αντλεί ερεθίσματα από αυτή την ανεξίτηλα 
χαραγμένη πληγή για τον ελληνισμό στο σύνολό 
του. Η παλαιόθεν φιλία του με σημαντικούς 
εκπροσώπους της κυπριακής διανόησης, ο λόγος 
και οι μνήμες τους, δηλαδή η προσωποποιημένη 
τραυματική ιστορική εμπειρία, ήταν και 
είναι για τον Ραυτόπουλο αγχίνους μνήμη. 
Η απόληξη, ενίοτε,  των συναντήσεών του με 
τέτοιους αγαπημένους φίλους, συνειρμικά  θα 
ανακαλεί, παραφράζοντας τον Γιώργο Σεφέρη, 
«το βράδιασμα ενός κόσμου», εν προκειμένω, 
του κόσμου μας.
Ο ίδιος θα εξηγήσει πως «ότι εξοργίζομαι πολλές 

φορές στην Αθήνα με τους μεταμοντέρνους μας, 
οι οποίοι σνομπάρουν την πατριωτική ποίηση 
των Κυπρίων, την βλέπουν με συγκατάβαση, ως 
αφελή, ως εθνικιστική. Σε απάντηση έχω να πω τα 
εξής: Λίγο πριν φύγω από την Αθήνα έλαβα με το 
ταχυδρομείο μια ποιητική συλλογή του αγνώστου 
μου, Μιχαήλ Παπαδόπουλου, 4η Ποιητική 
Συμπλοκή επιγράφεται. Ενδιαφέρουσα…ένα 
πράγμα με σταμάτησε. Το ποίημά του για τον 
Θανάση Αθανασίου. 43 χρόνια μετά. Υπάρχει 

μια υποσημείωση. Ο Θανάσης, παιδικός μου 
φίλος, συνελήφθη σε ένα τουρκοκυπριακό χωριό, 
εκτελέστηκε εν ψυχρώ από Τουρκοκύπριους κατά 
την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. 
Έκτοτε εθεωρείτο αγνοούμενος. Πρόσφατα 
τελέστηκε η κηδεία του στη Λεμεσό, αφού 
ταυτοποιήθηκαν τα οστά του διά της μεθόδου 
του DNA. Εγκλωβισμένος ήταν και ο πατέρας 
της Νάσας Παταπίου. Όταν λοιπόν γίνονται οι 
κηδείες 44 χρόνια από τον θάνατο, τον σφαγιασμό 
ενός ανθρώπου και ανακαλύπτονται τα οστά διά 
του DNA, είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτό 
το στοιχείο της ζωής και του θανάτου μέσα 
στην ποίηση και να μην έχει πατριωτικό τόνο, 
πατριωτικό παλμό αυτή η ποίηση; Νομίζω ότι η 
απάντηση είναι αυτονόητη».
«Για μένα η κριτική είναι διάλογος. Είναι 

σύνδεσμος με άλλους λόγους, τον φιλοσοφικό, 
τον επιστημονικό, τον αισθητικό και δεν μπορεί 
να αποκοπεί από την ιστορία, από τις ιδέες, 
από την πολιτική και από την πραγματικότητα 
γενικά. Γι’ αυτό δεν προσχώρησα στην λεγόμενη 
λογοτεχνική θεωρία της Γαλλίας, η οποία άνθιζε 
ακριβώς την εποχή που εγώ βρέθηκα στο Παρίσι, 
φεύγοντας κατά την δικτατορία. Τα κείμενα του 
Ρολάν Μπαρτ, που ήταν και δάσκαλός μου για 
ένα διάστημα στην École Pratique des Hautes 
Études, του Μπλανσό προπαντώς, του Φουκώ, 
του Ντεριντά, είναι κείμενα με βαθιά σκέψη 
και με αξιόλογα στοιχεία λόγου, επιχειρημάτων 
και οπτικής, αλλά τελικά οδηγούν σε αυτό 
που επισήμανε ο Ευριπίδης Γαραντούδης, σε 
ένα ολιστικό σχήμα αρνητικό, το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί και είναι σολιψισμός».
Δηλώνει θαυμαστής του Γάλλου σημειολόγου 

και κριτικού της λογοτεχνίας, Ρολάν Μπαρτ. 
Επιλογές από το έργο του θα μοιραστεί με 
το κοινό. Σε σχέση με την κριτική παραθέτει 
χαρακτηριστικά ο Μπαρτ: «η λογοτεχνική πράξη 
είναι πράξη απόλυτα αμετάβατη. Το ρήμα γράφω 
είναι ρήμα αμετάβατο. Το έργο της κριτικής δεν 
είναι να αναπαραστήσει το μήνυμα του έργου, 
αλλά μόνο το σύστημά του. Είναι καθαρά 
διαδικασία μορφής. Με άλλα λόγια, η κριτική 
ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση της εσωτερικής 
συνέπειας του έργου, χωρίς αναφορά στο νόημα. 
Η κριτική πρέπει να παραιτηθεί να μιλάει εν 
ονόματι αρχών». 
Για την οπτική ενός άλλου σημαντικού 

στοχαστή του 20ου αιώνα, του Αλγερινού 
Ζακ Ντεριντά, κύριου εκφραστή της θεωρίας 
της αποδόμησης του κειμένου, θα εκφράζει 
ορισμένες επιφυλάξεις. Ο Ντεριντά υποστήριξε 
πως «Δεν υπάρχει hors texte. Ότι αποκαλούμε 
πραγματική ζωή δεν υπήρξε τίποτε άλλο από 
γραφή». Και ζητάει την εξαφάνιση της φυσικής 
παρουσίας. Επί της συλλογιστικής αυτής, ο 
τιμώμενος αναλογίζεται πως «Αν δεν υπάρχει 
τίποτα άλλο από γραφή και αυτή την γραφή 
πρέπει να την αποδομήσουμε, τότε τι μένει; Αυτό 
δεν είναι ο απόλυτος νιχιλισμός; Ο μηδενισμός;». 
Ο Δημήτρης Ραυτόπουλος θα τονίσει πως 
«προτιμά την νηφάλια κριτική σκέψη», «αυτή 
που είναι συνέχεια του διαφωτισμού».
Επανέρχεται, όμως, για να αποσαφηνίσει 

την αντίληψη του ύστερου Ρολάν Μπάρτ 
σε σχέση με το κείμενο. «Αλλά, ευτυχώς, ο 
Μπάρτ δεν έμεινε εκεί. Σε πολύ λίγα χρόνια και 
όταν τον γνώρισα εγώ ήταν ήδη σε κατάσταση 
αμφιβολίας». Σημειώνει σχετικώς πως λίγο 

αργότερα ο Μπαρτ έγραψε το εξής: «Έχω όλο 
και πιο έντονα την επιθυμία του ευανάγνωστου. 
Θα ήθελα τα κείμενα που μου στέλνουν να 
είναι διαβαστερά. Θα ήθελα τα κείμενα που 
γράφω και εγώ να είναι διαβαστερά. Μου έχει 
κολλήσει μια ιδέα εξωφρενική. Εξωφρενική 
γιατί είναι ουμανιστική. Όσο και να το πούμε 
λίγο είναι. Το πόση αγάπη για τον άλλο, για τον 
αναγνώστη υπάρχει στο δούλεμα της φράσης». 
«Εγώ όλη αυτή την μοντερνιστική λογοτεχνία την 
υπεράσπισα, αλλά ομολογώ ότι πάω να κοιμηθώ 
και έχω δίπλα στο κρεβάτι μου τις περιπέτειες 
του Κόμη του Μόντε Κρίστο», θα καταλήξει ο 
Μπαρτ. 
Στα θραύσματα ενός ταραγμένου αιώνα, στο 

δύσβατο παρελθόν του τόπου μας θα ανατρέξει 
ο Δημήτρης Ραυτόπουλος στην κατακλείδα του. 
«Είμαστε στη νημερτή Κύπρο. Με το επίθετο αυτό 
το ομηρικό τη στολίζει ο μεγάλος ποιητής σας, 
ο Κώστας Μόντης. Και επειδή είναι άνοιξη και 
είναι πεντηκοστή επέτειος μιας άλλης μεγάλης 
άνοιξης, της Άνοιξης της Πράγας, θυμήθηκα 
τους στίχους του Μόντη με τίτλο «Στίχοι για την 
Τσεχοσλοβακία ύστερα από την εισβολή των 
Ρώσων». «Ελπίζω να κάρφωσες μια σημαία στα 
τανκς αδελφή. Ι Ελπίζω να άνοιξες την χούφτα 
σου Ι να κολυμπήσει ελεύθερα ο Δούναβης. 
Γράψε μου. Περνάνε τα χρόνια, τα ελλείμματά 
μας αντί να λιγοστεύουν, μεγαλώνουν. Αλλά 
συνεχίζουμε». 
«Θέλω να τελειώσω με ένα μικρό ποίημα του 

Κώστα Μόντη, το οποίο τιτλοφορείται «Μετά την 
τουρκική εισβολή». Και ίσως επειδή με συμφέρει. 
«Τώρα πια πως θα μπορέσουμε να πεθάνουμε μ’ 
αυτή την έγνοια πίσω μας. Ι Αναγκαστικώς, θα 
αναβάλουμε». 
«Σας χαιρετώ πασχαλινά. Κύπρος Ανέστη!». 
_____________________________________

Η εκδήλωση προς τιμήν του διεθνώς 
καταξιωμένου κριτικού λογοτεχνίας, Δημήτρη 
Ραυτόπουλου διοργανώθηκε από την Ένωση 
Λογοτεχνών Κύπρου με την συνεργασία του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, την 
Τετάρτη, 25η Απριλίου 2018. 
Πτυχές του έργου και της ουσιαστικής συμβολής 

του Δημήτρη Ραυτόπουλου στην παιδεία, την 
λογοτεχνική κριτική και εν γένει τον ελληνικό 
πολιτισμό ανέδειξαν η δρ Νάσα Παταπίου, 
ποιήτρια, ιστορικός, ερευνήτρια, η ομότιμη 
καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, 
ο καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ευριπίδης Γαραντούδης και ο 
πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, δρ. 
Λεωνίδας Γαλάζης. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε η Γενική Διευθύντρια 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Αίγλη Παντελάκη, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου δρ Λεωνίδας 
Γαλάζης και, εκ μέρους της Διευθύντριας του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου 
δρ Ιωάννας Χατζηκωστή, ο δρ Χριστόδουλος 
Χατζηχριστοδούλου, Έφορος Ιστορικού 
Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της 
Τράπεζας Κύπρου. Η Αντιπρόεδρος της Ε.Λ.Κ., 
Αγγέλα Καϊμακλιώτη, συντόνισε την εκδήλωση.

(επιμ. Μερσίλεια  Αναστασιάδου)
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κύριος Ραυτόπουλος μετά της συζύγου του, τη Νάσα Παταπίου 
και τη Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου.

Έκδηλη η απουσία των λογοτεχνών της Κύπρου.
Στο μπαλκόνι του Αιγαίου, ο κύριος Ραυτόπουλος απολαμβάνει μεζεδάκια 

μαζί με τις κυρίες και τον καθηγητή Γιώργο Ανδρειωμένο.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.

Ο κύριος Ραυτόπουλος αγκαλιά με δύο λαμπρές Κυπριοπούλες, 
τη Μερσίλεια Αναστασιάδου και τη Νάσα Παταπίου.
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ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Αναστασίου Χαμάλη, Αδιαλείπτως
Εκδόσεις Αιγαίον, Λευκωσία 2017

Κι όμως, πόσο περιεχόμενο αυτές οι ελεγείες 
του κενού μας... Σε εποχές παρακμής, κοινωνι-
κής, πολιτικής, πολιτισμικής, εθνικής εν γένει... 
κι εναγωνίως, καλούνται κι ανταποκρίνονται, 
εγείρονται κι εξεγείρονται οι στοχαστές, αιτή-
ματα καθώς συνιστούν τα εθνικά μας αδιέξοδα 
για αναστοχασμό κι εκ βάθρων αξιακή πάνω απ’ 
όλα, κυρίως και καιρίως, ανατοποθέτηση. 
Finis Graeciae, το τέλος, ως πέρας, του έθνους; 

Συνείροντας εξεγέρςεις άλλων στοχαςτων, Γιαν-
ναράδες, Ράμφους,  Αξελούς ή Κονδύληδες, Στα 
αποκαΐδια της παντοίας, παντοδαπής και παντα-
χόθεν κρίσης, δεν προσφέρει μια από τα ίδια ο 
στοχαστής, που καλούμαστε να γνωρίσουμε, 
ναι, με ελπίδα να χαιρετίσουμε απόψε.  ´Οπως 
σε κάποιες δυστέρμονες του έθνους εποχές, στα 
πέρατά της θνήσκουσας Αυτοκρατορίας, στους 
Μυστράδες των Παλαιολόγων, των των Πληθώ-
νων, των Σχολαρίων, στην Κρήτη των Χορτά-

τζηδων  ζείδωροι αναζωπύρωναν τον ανθρωπι-
στικό διαφωτισμοί του, τώρα στο πιο βαλλόμενο 
μετερίζι του, την Κύπρο βαθιά σκεπτόμενοι άν-
θρωποι του λόγου και της πένας, στα σκοτεινά 
δείχνουν δρόμους: ότι η κρίση είναι πρωτίστως 
κρίση ηθική, συνέπεια της ήττας εδώ της σκέ-
ψης, της παραίτησης στα έξωθεν προτάγματα 
του άκριτου και χωρίς αντιστάσεις καταναλωτι-
σμού σε ό,τι σέρνουν κατά δω τα αφρώδη από-
νερα πράματα και θαύματα, τρόπους και τόπους 
και δυστοπίες των νεωτερικών και απονενοημέ-
νων από τα ίδια τους αδιέξοδα αποθεμελιωτικών 
μετανεωτερικοτήτων. Σε μια εποχή έσχατης κρί-
σης ταυτότητας με την σχεδιασμένη θα έλεγε 
κανείς αποσυναρμολόγηση από κάθε αξία και 
αρχή και συγκείμενο δομούσε την συνέχεια του 
έθνους και την ιστορική συναρμογή της ταυτό-
τητάς μας, παραίτηση δηλαδή από την ‘αξίωση’ 
ένδοθεν να αντλήσουμε τις πολιτισμικές μας 
καταβολές και καταβολάδες για να προτάξουμε 
την βούληση να κτίσουμε εμείς το εθνικό μας 
πεπρωμένο. 
Με στοχαστικό, αναστοχαστικό λόγο, με λο-

γισμό και μ’ όνειρο, με γραφή συνείρουσα όσο 
κι εξεγείρουσα, με όραμα την βαθύτερη του κό-
σμου και των πραγμάτων ποιητική αλήθεια, ο 
Αναστάσιος Χαμάλης οικιδομεί λόγον αληθείας, 
σε μια σειρά κειμένων «ελληνικής συνέχειας’, 
που καλούν για την θεμελίωσή της στο Ισοκα-
τικό πρόταγμα ‘τοις ήθεσιν καλώς οικείσθαι τας 
πόλεις’. Κι αυτά τα ήθη τα αρχαιόθεν αλλά και 
με εμπλουτισμένο από τον εξελληνισθέντα φι-
λοσοφικά Χριστιανισμό, όταν έγινε ευαγγέλιο 
το ‘εν αρχή ην ο Λόγος’, συναιρώντας Ηράκλει-
το, Πλάτωνα, Πλωτίνο και Χριστιανισμό, σε μία 
δια μέσου της ιστορίας μας ιέρωση του Κόσμου, 
όταν τα κείμενα της ιστορίας μας ήταν και είναι 
η ποίηση του Ομήρου και των τραγικών, με τον 
ιεροφάντη τραγικό ιστορικό λόγο να διαγράφει 
μια αδιατάρακτη αψίδα από τον Θουκυδίδη στον 
Μακρυγιάννη. Τα ρήγματα σε αυτή την συνέ-
χεια επιχειρεί να αναγομώσει ο Αναστάσιος Χα-
μάλης, ρήγματα που αποδίδει στην από-ιέρωση 
κι εκκοσμίκευση που επέφεραν οι αποτυχημένοι 
και πηρωματικοί (ανάπηροι) επανελληνισμοί 
των αναγεννήσεων και του διαφωτισμού. 
Δεν θα κλέψω από τον χρόνο σας κι από τον 

άξιο και πιο εμπεριστατωμένο λόγο της παρου-
σίασης που θα ακολουθήσει. Θα ανακαλέσω από 

το κείμενο του συγγραφέα, διασταυρωμένο από 
τις παραστάσεις των συγχρόνων περιηγητών 
στους τόπους της Ελλάδας, των Γάλλων Μπρω-
ντέλ και του Γκρενιέ, την εικόνα ενός τόπου 
σπαρμένου αρχαίες πέτρες, «σήματα», σημεία 
ταυτότητας και σήμαντρα της μνήμης ταυτόχρο-
να, που μένουν κι επιμένουν, πέτρες ριζιμιές που 
θεμελιώνουν στα χώματα του τόπου «τους θε-
ούς, τους φόβους, την εμπειρία και τα ερωτήμα-
τά τους», αρχαϊκή φωνή της Ελλάδας που ορίζει 
την  φύση και την ταυτότητα, οπλίζει στις μα-
κραίωνες στον χρόνο διαστάσεις της την καρτε-
ρικότητά μας, δίνοντας νόημα και πλαταίνοντας 
την ζωή μας ως έκσταση στον χρόνο και διάλογο 
με τους αιώνες που την εκπληρώνουν, μεγαλώ-
νοντάς μας προς τα κάτω, όπως κάθε μοίρας αν-
θρώπων με βάθος, περιεχόμενο και προοπτική. 
Φωνή της γης που ορίζει σαν οικουμενικό και. 
πανελληνικό το πεπρωμένο μας, ενώ ταυτόχρο-
να εξορίζει σαν βαρβαρότητα, με τις ίδιες λέξεις 
αυτές της αρχαίας Ιωνίας, που πάντα είμαστε και 
θα είμαστε, μια  Ιωνία που ποτίζει μέσα μας την 
ευγενική κι ένθεη ενατένιση του ελληνικού μας 
κόσμου, την γλυκύτητα  της πνευματικής του 
κόσμου θεώρησης, εξοβελίζοντας τις νεωτερικές 
του ‘διαφωτιστικού’ κόσμου που αντιθέτει τον 
άνθρωπο με μια κτητική αρνητικότητα στον κό-
σμο, τον κόσμο σαν αντι-κείμενο, καθιστώντας 
τον ίδιο τον άνθρωπο, όχι βίωση της παλίντρο-
πης του κόσμου αρμονίας, αλλά, όπως αφορίζει 
ο συγγραφέας «λεία της αρνητικότητας αυτής», 
«ικανής μόνο να παράγει βία». 
«Δεν είμαστε Ευρωπαίοι» ακούω συχνά την 

ρηχή αυτή αυτοαπόρριψη, που καλεί σε ποιό 
ξενόφερτο κι επίπλαστο, προσωρινό σαν κάθε 
ακαθαρσία, δηλαλή ύλυ - και ιλύ - σε λάθος 
τόπο; Κλείνω χαιρετίζοντας το εξαίρετο πνευμα-
τικό πόνημα του συγγραφέα, εκφράζοντας μαζί 
του την ευχή όπως και πίστη, ο πολιτισμός αυτός 
που έχει διαγράψει «ολόκληρο τον επίπονο γύρο 
δεκάδων αιώνων πολιτισμού, να συναντήσει και 
πάλι την απτή αλήθεια του ξεκοσμημένου κό-
σμου του, κι αν δείχνει φευ να έχει αποσπαστεί 
από τους σταθερούς  του άξονες, να αποδείξει 
ότι δεν έχει μετατοπιστεί ούτε ένα ιώτα από το 
βαθύτερο Είναι του που, νομοτελειακά, θα επα-
νέλθει.

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Το βιβλιοπωλείον Έρμα, που βρίσκεται στη 
θέση που ήταν μέχρι πέρυσι το βιβλιοπωλείον 
Γιαλούσα, μέσα στο Αιγαίον (Έκτορος 42), 
γιόρτασε στις 30 Απριλίου τα πρώτα του γενέθλια.
Εκεί, στην αυλή του Αιγαίου, παλιοί και νέοι 
φίλοι του βιβλίου, τσίμπησαν μεζεδάκια, τα 
ήπιαν και τα είπαν όπως παλιά, σε μια πολύ 
φιλική ατμόσφαιρα.
Στους ιδιοκτήτες, Αλέκο Μιχαηλίδη και 
Χρίστο Πέτρου, ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τα 
βιβλιοπωλεία είναι έργα εθνικής ανάτασης.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Είμαι η Στικούδη και από 
μικρή πίνω κυπριακό 

κατσικίσιο γάλα.

Είμαι ο Αβέρωφ 
και όταν ήμουν μικρός 

δεν έπινα γάλα.

Είμαι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
και από μικρή έχω γαλουχηθεί 
με τα κομμουνιστικά ιδεώδη.

Είμαι η Άντρη Καραντώνη και 
σαν το γάλαν το κυπριακόν εν 
έσιει, μεν ακούετε πελλάρες.

Είμαι ο Μάριος Καρογιάν 
και δεν πίνω γάλα, 
είμαι ένας λούζερ.

Είμαι ο Δίπλαρος τζιαι 
πίνω γάλαν της γαούρας.



9

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Αν είχες βίλλον τι θα έκανες;

Οι συνομιλίες πρέπει να 
συνεχιστούν ό,τι και να συμβεί!

Θα τον χρησιμοποιούσα για το 
καλό της Κύπρου μας.

Αποφασίζει το Κόμμα 
για αυτά τα θέματα.

Θα του έπαιρνα 
μια συνέντευξη.

Πάλι θα ήμουν βουλευτής του ΑΚΕΛ και 
θα τον έδειχνα στους βουλευτές του ΔΗΣΥ.

Το ίδιο που κάνω και τώρα. Θα 
αυνανιζόμουν στη Βουλή.
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ΠΑΡΤΥΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

Στο βάθος ο Λυσιώτης ποιητής, Αντώνης Τεκκής και 

δίπλα του η μεγαλοδικηγόρος Ρούλλα Μαλλή. Δίπλα της ο 

Σπύρος Κέττηρος, ο οποίος για ευνόητους λόγους κόπηκε 

από τη φωτογραφία. Μπροστά, άντζιακκι και διακρίνεται 

η πληθωρική εικαστικός και συγγραφέας, Ελένη 

Νικοδήμου. Πιο πίσω (δεν φαίνεται καθόλου) ο πολύς 

ζωγράφος και δυτικογερμανός, Γλαύκος Κουμίδης.

Ένας συνταξιούχος γεροναυτικός χωρίς την πίπα του. 

Άκουσε ο καημένος ότι υπάρχουν δωρεάν ρέγγες και 

κατέφτασε στο πάρτυ μαζί με τον Τεύκρο τον αστυνομικό, 

ο οποίος έκρουσε στη φωτογραφία και δεν φαίνεται.

Το μυξιάρικο του Πόντιου και της Έλενας, ο Παυλής, ο 

οποίος είχε μεγάλη επιτυχία στο πάρτυ. Πολλές κορούες 

έπαιζαν με το πουλλί του για να εξακριβώσουν ότι όντως 

είναι αγοράκι.

Μπροστά διακρίνεται η ξανθιά Μαίρη Μενεκίδου, με 
έναν φρεσκοξυρισμένο καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν 

δημοσιοποιούμε το όνομά του, μιας και είναι παντρεμένος. 
Δεξιά διακρίνεται ο ημιαλκοολικός και ταινιακός Ξένιος 

Μεσαρίτης να αγορεύει για τις ταινίες του Χρήστου 
Βακαλόπουλου. Στο βάθος, ο διευθυντής σύνταξης 

του Φιλελευθέρου, χωσμένος πίσω από τα κλαδιά της 
λεμονιάς και η σύζυγός του, το σπασμένο γόνατο, άλλως 
Ελενίτσα Μιχαηλίδου. Ανάμεσά τους, η κουμέρα μου και 
μάνα της βαφτιστικιάς μου, Νικολέττας, συζητούν για το 

βιβλίο του Σαχάκ οι Εβραίοι.
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ΠΑΡΤΥΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον πρωθυπουργό 
της Ελλάδας ανταλλάζουν απόψεις για το βιβλίο ο 

Χριστός Ξανασταυρώνεται και πίσω τους δεν φαίνεται 
ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, με αναμμένο 

ένα γκαζάκι ψήνει τους καφέδες αμολώντας ανέκδοτα για 
ένα Κυπραίο και έναν Καλαμαρά που ενομίζαν ότι εγίναν 

σεΐχηδες και τραγουδούσαν αμανέδες.

Η αρχιτέκτονας Στέλλα Ευαγγελίδου, ενώ κάνει ματάκια 

στον Νετανιάχου, μαζί με τη Νόνη Κενκίν, πριν αρχίσουν 

να τραγουδούν το Χάβα Νακίλα.

Μια πανοραμική εικόνα της αυλής του Αιγαίου. 

Διακρίνονται ανάμεσα σε άλλους ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ κύριος 

Κυπριανού, να συζητά με τη Μενεγάκη, ο Σταύρος 

Ζαχαρία να φλερτάρει ασυστόλως με το φωτομοντέλο 

Λάουρα Παπακωνσταντίνου και τον συνιδιοκτήτη του 

Έρματος, Χρίστο Πέτρου να κρατεί το φαναρούδιν. 

Επίσης, διακρίνεται η Κωνσταντίνα Ευριπίδου να αναλύει 

το χαμένο έργο του Ομήρου, “Η θκειά μου η Οδησσού”, 

μαζί με τον Τσουρούλλη και τον Καρεκλά του ΣΙΓΜΑ.

Η δική μας, Χριστιάνα Αριστοτέλους, φορώντας ένα 
συνολάκι της Λευκής Λεύκιου, ειδικά ραμμένο για το 
πάρτυ του Έρματος, με μάτσινγκ σλιπάκι τύπου Ζωής 
Λάσκαρη, της μακαρίτισσας. Πίσω της δεν φαίνεται 

ο Γλαύκος Κουμίδης, που κυνηγά να πιάσει μιαν 
κουτσουκούτα, ενώ η ψυχίατρος και τιβί περσόνα Θέκλα 
Πετρίδου, συμβουλεύει τον Αβέρωφ Νεοφύτου πώς να 

σώσει τον γάμο του προέδρου του ΑΠΟΕΛ, Πρόδρομου 
Πετρίδη, άλλως Μανιταρά.



Χθες το βράδι είδα ένα παράξενο όνειρο. Ονει-
ρεύτηκα αλληλέγγυους και χρυσαυγίτες να κρα-
τούν ο ένας το χέρι του άλλου. Ονειρεύτηκα με-
τανάστες και πατριώτες να κρατούν ο ένας το 
χέρι του άλλου. Ονειρεύτηκα να στέκουν μαζί 
λευκοί και μαύροι, Χριστιανοί και Μουσουλ-
μάνοι, Έλληνες και ξένοι, κρατώντας ο ένας το 
χέρι του άλλου. Πλησίασα έναν αλληλέγγυο που 
αγαπούσε το συνάνθρωπό του και τον ρώτησα: 
«Πώς μπόρεσες να κρατήσεις το χέρι ενός χρυ-
σαυγίτη;» Πλησίασα έναν πατριώτη που αγα-
πούσε το νησί του και τον ρώτησα: «Πώς μπό-
ρεσες να κρατήσεις το χέρι ενός μετανάστη;» 
Πλησίασα λευκούς και μαύρους, Χριστιανούς 
και Μουσουλμάνους, Έλληνες και ξένους και 
τους ρώτησα: «Πώς μπορέσατε να κρατήσετε ο 
ένας το χέρι του άλλου;»

Με μία φωνή, μου απάντησαν: «Θέλουμε όλοι 
μαζί ενωμένοι να αρθεί ο γεωγραφικός περιορι-
σμός που εγκλωβίζει τους μετανάστες στα έξι 
νησιά του Αιγαίου: Τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, 
τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο. Θέλουμε όλοι 
μαζί ενωμένοι να εναντιωθούμε στη συμφωνία 
Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τουρκίας που προκα-
λεί το γεωγραφικό περιορισμό των μεταναστών 
στα έξι νησιά του Αιγαίου. Θέλουμε όλοι μαζί 
ενωμένοι να αποδοκιμάσουμε τη Βουλή των Ελ-
λήνων που νομοθέτησε το γεωγραφικό περιορι-
σμό των μεταναστών στα έξι νησιά του Αιγαίου. 
Θέλουμε όλοι μαζί ενωμένοι να καταδικάσουμε 
την υπέρμετρη βία των ΜΑΤ που εφαρμόζουν 
το γεωγραφικό περιορισμό των μεταναστών στα 
έξι νησιά του Αιγαίου.»
Από τη μία στέκουν οι άνθρωποι ανεξαρτήτου 

καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικών 
πεποιθήσεων και κοινωνικών τάξεων. Κι από 
την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κι η Τουρκία με 
τη συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016, η Βου-
λή των Ελλήνων που νομοθέτησε το περιορισμό 
κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία 
στις 20 Απριλίου 2018, καθώς και το Ελληνικό 
Κράτος που η Κυβέρνησή του σε αγαστή συνερ-
γασία με τα ΜΑΤ εφαρμόζουν το γεωγραφικό 
περιορισμό σε βάρος των μεταναστών και των 
τοπικών κοινωνιών. Γιατί μόνο ενωμένοι δεν πέ-
φτουμε στην παγίδα της ατζέντας του “Διαίρει 
και Βασίλευε”. Γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε 
να αντιληφθούμε ότι ο διχασμός και οι συγκρού-
σεις δε μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στον αλη-
θινό εχθρό μας.

ΑΚΗΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ

ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
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ΟΝΕΙΡΟ ΕΑΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ



Ἐφημερὶς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος
n  A T A K T Ο Σ ,  A Π P O B Λ E Π T Ο Σ  K I  A N A Γ Ω Γ Ο Σ n

Ρε Μένιο, μα παίρνουμεν 
τα που τον Μακκά τζιαι 
βάλλουμεν του δωρεάν 

διαφήμιση;

Όι ρε Σαββάκη, ο 
Μακκάς εν κύριος. 
Βοηθά μας σε κάθε 

εκδήλωσή μας.


