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Ρε Μένιο, λαλείς ο 
Τραμπ να μας σώσει 
που τους Τούρκους;

Ρε Σαββάκη, φύλαε 
τα ρούχα σου να έχεις 

τα μισά.

Αυτό το ριζοσπαστικό σύνθημα το είδα πριν λίγες μέρες και ενθου-
σιάστηκα. Προσωπικά, πρώτη φορά το βλέπω, άλλοι φίλοι όμως μου 
έχουν πει πως το ξαναείδαν σε άλλους τοίχους της παλιάς πόλης. Χαί-
ρομαι, διότι θεωρώ το σύνθημα αυτό πολύ ανατρεπτικό. 
Το σύνθημα από μόνο του (ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ) παραπέμπει στον αντικα-

τοχικό αγώνα και στη νοσταλγία που έχει ο προσφυγικός κόσμος για τα 
χωριά και τα σπίτια του. Εδώ και 44 χρόνια το σύνθημα αυτό χρησιμο-
ποιήθηκε από όλες τις εξουσίες για να συνεχιστεί ο «αγώνας» για μια 
δίκαιη λύση του Κυπριακού, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
Δηλαδή, είναι ένα σύνθημα που εκφράζει τη σύγχυση, την ηττοπάθεια 
και την πίστη των Κυπρίων ότι μια καλή Τουρκία ή μια καλή ηγεσία 
των Τουρκοκυπρίων μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Φυσικά, αυτά εί-
ναι όνειρα ανθρώπων που ναι μεν μπορεί να επιθυμούν να επιστρέψουν 
στα χωριά τους χωρίς να κουνήσουν το δακτυλάκι τους και χωρίς να 
χάσουν τα κεκτημένα στις ελεύθερες περιοχές και πιο ουσιαστικά, χω-
ρίς να κάνουν οι ίδιοι θυσίες.
Προσθέτοντας όμως στο ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ τη λέξη ΕΝΩΣΗ, μετατρέπε-

ται το σκηνικό σε ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ, δηλαδή στις πραγ-
ματικές του διαστάσεις. Είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι το Κυπριακό 
είναι μόνο θέμα εισβολής και κατοχής. Το Κυπριακό, στους σύγχρο-
νους καιρούς, είναι ζήτημα αυτοδιάθεσης, ελευθερίας, ζήτημα ένωσης 
της Κύπρου με την Ελλάδα. Είναι ζήτημα εθνικοαπελευθερωτικό, κάτι 
που αφορά ολόκληρο το έθνος και όχι μόνο την Κύπρο. Αυτό σημαίνει 
πως όλο το έθνος των Ελλήνων οφείλει να αποτάξει τις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις και να αποκτήσει την ανεξαρτησία την πραγματική, όχι την 
κουτσουρεμένη ούτε υπό όρους. Θέλει τεράστιες θυσίες για να τα βά-

λουμε με τους εχθρούς του έθνους, ντόπιους και ξένους. Θέλει αρετήν 
και τόλμην η Ελευθερία, μα θέλει τζιαι αρτζίιδκια, που προσθέτει ο 
Κύπριος ποιητής. Θέλει και θυσίες πολλές, προσθέτω κι εγώ.
Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό μοιάζει με μια άλλη ουτοπία. Ο λαός 

μας απεμπολεί τα εθνικά και άλλα δικαιώματά του για ένα υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο, για ένα λάιφσταϊλ που σιγά σιγά τον μετατρέπει σε 
ένα ευρωπαΐζον αμερικανάκι.
Είναι χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης το μίσος που τρέφει η 

νεολαία μας στη λέξη Ένωση. Μόλις γράφτηκε το σύνθημα, οι ΑΝΤΙ-
ΦΑ πήγαν αμέσως και το έσβησαν. Τα παιδιά των ΑΝΤΙΦΑ, ενώ καυ-
χώνται ότι συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες των λαών, για τον δικό 
τους λαό βγάζουν σπυράκια. Οι ΑΝΤΙΦΑ, ή άλλως ΑΝΤΙΤΡΩΜΕ 
ΚΑΛΑ, απαρτίζεται από σοκολατόπαιδα κυρίως, που έχουν άποψη 
για όλα. Είναι παιδιά του ΔΗΣΑΚΕΛ, που μονοπωλούν τον διεθνισμό, 
όπως ακριβώς το ΑΚΕΛ τη δεκαετία του 1950, που ευτυχώς η ιστορία 
το έγραψε ως το μόνο κόμμα που δεν συμμετείχε στον εθνικοαπελευ-
θερωτικό αγώνα της πατρίδας του. Άξιοι συνεχιστές, ω ΑΝΤΙΤΡΩΤΕ 
ΚΑΛΑ, ευτυχώς τελευταίως παρατηρείται μια διαφοροποίηση μερικών 
ατόμων του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα ανα-
γνωρίζουν τον ρόλο της Τουρκίας, όπως και το δικαίωμα του καταπιε-
σμένου να αγωνίζεται για την Ελευθερία του. Οι μεγάλοι επαναστάτες 
των ΑΝΤΙΦΑ ταυτίζονται με τον Αναστασιάδη και τον Χριστόφια. Εις 
ανώτερα.
Όμως πια πρέπει να αισιοδοξούμε. Όσο υπάρχουν νέοι που δεν ξε-

χνούν ότι το αίμα μας το χύσαμε για την Ένωση, άλλο τόσο οι Παναγί-
ες του έθνους θα μας φυλάττουν από τους εχθρούς. 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - ΕΝΩΣΙΣ
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Για τους λάτρεις του λαϊκού μας τραγουδιού και τον Μάρκο του αδύναμου κρί-
κου, κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία για τους πρωταγωνιστές του λαϊκού μας τρα-
γουδιού. Το πρώτο, του Κώστα Μπαλαφούτη, για τον Μενιδιάτη και το δεύτερο, 
του Δημήτρη Μανιάτη, για τον Πάνο Γαβαλά. Μην τα χάσετε. Μόνο στο Έρμα.

Κυκλοφόρησε μια διαφημιστική αφίσα 
για κάποιο φεστιβάλ της Αγλαντζιάς, 

όπου ο Μαχαιρίτσας δεσπόζει στην πάνω 
μεριά, πάνω από τον Πορτοκάλογλου. Αν 
το κριτήριο για την υψηλή θέση είναι οι 

ακελικοί οπαδοί του κάθε καλλιτέχνη, τότε 
η θέση του Μαχαιρίτσα του αξίζει… στην 

Αγλαντζιά. Αν όμως το κριτήριο είναι η 
ποιότητα των τραγουδιών και η προσφορά 

στο ελληνικό τραγούδι, τότε το Ακελικούδιν 
θα έπρεπε να τρέξει να κρυφτεί σε καμιά 

άλλη αφίσα.

Χτύπησε απαλά την πόρτα με μεγάλη αγωνία, αλλά δεν 
πήρε απάντηση. Κοίταξε από το παράθυρο και την είδε 
να στέκεται  όρθια με τα χέρια σταυρωμένα και όταν 
της μίλησε, προσπαθώντας να βάλει το κεφάλι της μέσα 
από το παράθυρο, όσο μπορούσε καλύτερα, έστρεψε το 
βλέμμα της προς αυτήν και έμεινε να   κοιτάζει με  μά-
τια απλανή, μια την Αθηνά και μια  την πόρτα, μη μπο-
ρώντας να αποφασίσει, αν το κτύπημα ήταν πραγματικό 
ή ένα ακόμα παιγνίδι της φαντασίας της.
-Εγώ είμαι, της είπε με φωνή μελιστάλαχτη και  δυνατή  
για να την  ακούσει, λες και ήξερε ποια κρυβόταν πίσω 
από αυτό  το “εγώ”. Δεν ήθελε να την τρομάξει, αλλά 
βεβαίως δεν τα κατάφερε. Το βλέμμα της, όπως το έριξε 
κατά πάνω της, έμοιαζε με ματιά λαβωμένου ελαφιού. 
Πήγε να φύγει προς  άλλο δωμάτιο, μα  κοντοστάθηκε, 
όταν της είπε με παρακλητική φωνή, να μη  την φοβά-
ται.
-Έλα, άνοιξε μου δεν θα σου κάνω κακό.
Μαλάκωσε σιγά σιγά κι έτσι όπως ήταν ακίνητη είδε το 
δεξί της πόδι να κάνει το πρώτο βήμα, να μένει για λίγο 
μετέωρο  και τέλος να προχωρά αργά  και να φτάνει 
στην πόρτα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Ο Κώστας Καζάκας στον ρόλο του Εξορκιστή 
του Υπουργού Χαμπιαούρη και άλλων υπουργών 

της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Από Οκτώβριο 
μόνο στο ΣΙΓΜΑ ΤΙΒΙ. 

Ο Κώστας Καζάκας στον ρόλο του πατέρα του 
Αβέρωφ Νεοφύτου, στην τηλεοπτική σειρά 

«Ο γιος μου, το σιαχουρούιν». Στον ρόλο της 
Τουρκοκύπριας μαμμούς, η Καίτη Κληρίδου. 

Η Μόνικα Μπελούτσι Κατρατζίλοβα, 
μεταμφιεσμένη ως ορθόδοξος παπάς, στο νέο 

αριστούργημα εποχής του ΡΙΚ 
«Προσεχώς Βουλγάρες». 
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Πριν 5-6 χρόνια, μαζί με τον αείμνηστο Σάββα 
Παύλου και τον νεαρό Αλέκο Μιχαηλίδη, κάνα-
με μια κουβέντα για το πώς έπρεπε να συνεχι-
στεί η σειρά ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ των εκδό-
σεων ΑΙΓΑΙΟΝ, αφού είχαμε φτάσει τον αριθμό 
των 30 βιβλίων, με κείμενα κλασσικά, όπως ο 
Εθνικός Ύμνος, κείμενα πολιτικής παρέμβασης, 
όπως το Διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου, 
κείμενα ιστορικής σημασίας, όπως τρία κείμε-
να για τον Καραολή και κείμενα του πολιτισμού 
μας, όπως τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη 
και ο Θρήνος της Παναγίας.
Είχαμε αποφασίσει τότε πως θα προχωρούσαμε 

με ανθολογίας τραγουδιών-στιχών από τους συν-
θέτες μας, λαϊκούς και «έντεχνους» όπως και με 
επιλεγμένα κείμενα από την αρχαία γραμματεία. 
Φυσικά, και έργα των μεγάλων μας ποιητών και 
αρχικώς αυτών που ήταν ακόμα ζωντανοί.

Τις ανθολογίες τις ανέλαβε ο Αλέκος Μιχαηλί-
δης και όντως σε αρχικό στάδιο και μετά από 
ένα εξάμηνο είχε ετοιμάσει αξιόλογες δουλειές 
που συμπλήρωναν την ενότητα ΤΡΑΓΟΥΔΙ με 
τη βοήθεια άλλων συνεργατών μας. Η Βίκυ 
Μοσχολιού, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Δήμος 
Μούτσης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο Σαβ-
βόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Νίκος Γκάτσος 
και ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν έτοιμοι, τουλά-
χιστον στα αρχικά τους στάδια. Προχωρήσαμε 
και στο δύσκολο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και 
του Μάνου Χατζιδάκι. Δυστυχώς, η οικονομική 
κρίση μας έκοψε τα φτερά. Δεν έφτανε η κρίση, 
είχαμε και το πρόβλημα να βρουμε τους καλλι-
τέχνες και να πάρουμε κάποια σχετική άδεια απ’ 
αυτούς έστω και νομικά, επειδή επρόκειτο για 
ανθολογίες, δεν χρειαζόταν καμιά άδεια.
Γράφω, λοιπόν, αυτό το κειμενάκι για να ζητή-

σω συγγνώμη από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ήθε-
λαν να τον ευχαριστήσω για τις τόσες νύχτες 
και μέρες που με κράτησαν τα τραγούδια του 
και στην ξενιτειά του Λονδίνου και στην ξενι-
τειά της Αθήνας και της Λευκωσίας. Ήθελα όσο 
ζούσε να είχε αυτό το δίτομο μικρό έργο και να 
χαίρεται κι ο ίδιος που η μικρή Κυπρος τον τί-
μησε με αυτό τον τρόπο. Αποκαλύπτω κιόλας κι 
ένα όνειρό μου, όνειρο ζωής και ψυχής. Ήθελα, 
αν ποτέ επέστρεφα στο κατεχόμενο χωριό μου, 
να έβαζα υποψηφιότητα για δήμαρχος και να 
κέρδιζα. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ονόμαζα 
την οδό, από τη μια άκρη του χωριού που ήταν 
το δημοτικό σχολείο, μέχρι την άλλη που ήταν 
το γυμνάσιο, λεωφόρο Σταύρου Ξαρχάκου και 
μετά να έδινα παραίτηση μιας και δεν θα ήταν 
ομόφωνη η απόφαση για τιμητική διάκριση.
Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν πολύ άτυχος στην 

καριέρα του. Εμφανίστηκε περίπου την ίδια πε-
ρίοδο με τους δύο γίγαντες της μουσικής μας, 
τον Θεοδωράκη και τον Χατζηδάκι, οπότε πά-
ντα έπαιρνε την τρίτη θέση, αδίκως πολλές φο-
ρές. Ο Ξαρχάκος ήταν η εναλλακτική πρόταση 
στην ελληνική μουσική, χωρίς να παραγνωρίζω 
τη συμβολή των δύο γιγάντων. Άγγιζε την ψυχή 
μας, χωρίς να θέτει ιδεολογικά ζητήματα, χωρίς 
να σπέρνει τη διχόνια, χωρίς να μας αναγκάζει 

να παίρνουμε θέση συνεχώς, μόνο να ακούμε 
τα τραγούδια του και να κρίνουμε τη μουσική 
του. Ένας μπέμπης που έγραφε μεγάλα τραγού-
δια. Ένας μουσικός αυθεντικός, που κατάφερε 
να ανοίξει δρόμους λεωφόρους στην ελληνι-
κή μουσική. Ένας συνθέτης που μας έμαθε να 
ακούμε με διαφορετικό τρόπο τα τραγούδια είτε 
αυτά ήταν «λαϊκά» είτε «έντεχνα». Ένας Ξυλού-
ρης και μια Μοσχολιού, με έναν Κόκοτα πού να 
τους κατατάξεις και πώς να τους αξιολογήσεις; 
Πώς να αξιολογήσεις την Άπονη Ζωή με τον 
Μπιθικώτση στο πηδάλιο ή τον Καζαντζίδη που 
καταδέχθηκε μέσα στο μεγαλείο του να το τρα-
γουδήσει και αυτός το αριστούργημα.
Ο Ξαρχάκος μας έσωσε από τον φανατισμό, που 

ως γνωστόν μόνο κακά προκαλεί. Μας έδωσε 
την άλλη επιλογή με μεγάλο και αξιόλογο έργο. 
Η μουσική του δεν μεμψιμοιρούσε που ζούσε 
στη σκιά των γιγάντων. Ήξερε πολύ καλά πως 
δεν ήταν στη σκιά κανενός, αντιθέτως επισκίασε 
πολλές φορές τους γίγαντες. Άντεξε στον χρόνο 
και αντέχει, διότι το έργο του είναι αληθινό έργο 
ψυχής, έργο βαθύτατα ελληνικό, άρα και οικου-
μενικό, έργο που όταν κριθεί πιο ψύχραιμα θα 
φανεί ότι αδίκως κατατάσσεται στην τρίτη θέση.
Δεν είμαι ειδικός μουσικολόγος ούτε κριτικός 

μουσικής, ξέρω μόνο πως κτυπά η καρδιά μου. 
Ως μετανάστης από τα δώδεκά μου μέχρι σήμε-
ρα, ξέρω ότι με συντροφεύει ο Ξαρχάκος, από το 
«Ένα μεσημέρι» μέχρι τα «Κόκκινα Φανάρια» 
και το «Ρεμπέτικο». Όταν καταλάβουμε τι έκανε 
με το Ρεμπέτικο θα είναι ίσως αργά για να πούμε 
ευχαριστώ. Μπορεί τότε να λέμε «Thank You» 
ως ευρωπαΐζοντα αμερικανάκια.
Κύριε Ξαρχάκε, ευχαριστώ πολύ που γλύκανες 

τόσο τη ζωή μου, ευχαριστώ και για τη σωτη-
ρία των λίγων ζωντανών ηχογραφήσεων των 
μεγάλων ρεμπετών μας, που έκανες όταν ήσουν 
ακόμα νεαρό παιδί, με ένα από τα πρώτα μαγνη-
τοφωνάκια που εισήχθησαν στην Ελλάδα. Σ’ 
ευχαριστώ, νυν και αεί, για την ομορφιά του κό-
σμου που δεν σωπαίνει μέσα μου όσο κι αν μας 
κόβουν τα φτερά. Σ’ ευχαριστώ.

Β.Φ.

Γεια σου κύριε Ξαρχάκε...

ΓΑΔΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Ο κύριος Χαμπιαούρης, 
ο υπουργός-φάντασμα 

με ημερομηνίας λήξης. Αφού πρώ-
τα θα υλοποιήσει το πρόγραμμα 

της κυβέρνησης, 
όπου η παιδεία πια θα παράγει 
μόνο νεοκύπριους κρετίνους, 
μετά κάπου αλλού θα βόσκει.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ

τη μέρα 
καθώς οι άνθρωποι 
σκληραίνουνε 
την όψη 
κι η πρακτική 
ορίζεται 
μέσα στη σύγχυση 
της αρπαγής 
τραβούσε περίστροφο 
σημαδεύοντας 
τον κρόταφο 
του νου 

(γεννώντας το δίκαιο έγκλημα 
ετοιμάζει την ελεύθερη 

ένωση της εξόδου 
ενώ 

πληρωμένοι δολοφόνοι 
λακίζουν 

στην παρουσία 
της αγέρωχης 

ελεύσεως) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
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ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ

• Το άκουσα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
και το κατέγραψα. Μόλις κατέφθασα 
στην αίθουσα αναμονής, κατάλαβα αμέ-
σως πως βρισκόμουν στη σωστή αίθουσα 
λόγω του θορύβου και των φωνασκίων 
που δημιουργούσαν οι Κύπριοι τουρίστες 
ως χώρκατοι στην Ομόνοια, όχι της Λευ-
κωσίας, αλλά της Αθήνας.
• Ως κριτικοί τουρισμού όλοι είχαν κάτι 
να πουν. Ο ένας ισχυρίστηκε πως πήγε σε 
8 νησιά και σε κανένα δεν βρήκε σεφτα-
λιά για να φάει. Ο άλλος, που άκουγε με 
προσοχή, είχε και άποψη. Είπε πως εμείς 
φταίμε που δεν βάζουμε όρους ώστε με 
κάθε σουβλιτζίδικο που ανοίγει στην Κύ-
προ με σουβλάκι-ξυλάκι να ανοίγει ένα 
σεφταλατζίδικο σε ένα ελληνικό νησί. 
Φυσικά, όλοι οι Κυπριλλήδες συμφώνη-
σαν.

• Μια άλλη παρέα τα έβαλε με τη Σαντορί-
νη που δεν έχει δρόμους. Καλά, είπε ένας, 
με τόσο τουρισμό ολάν, δεν μπορούσαν 
να φτιάξουν έναν δρόμο; Ένας άλλος της 
παρέας, είπε πως το νησί είναι μια σκέτη 
ταλαιπωρία. Αν ήθελα να καβαλλιτζιέψω 

γάδαρον, εν επήαιννα στο χωρκόν μου, 
δωρεάν μάλιστα; Ευτυχώς, έσωσε κάπως 
την κατάσταση η μητέρα του κυρίου, η 
οποία είπε με δόση χιούμορ: «Τζι εγώ, εν 
εκαβαλλίτζιεφκα τον τζιύρην σου;».

• Να και μια έκπληξη στην Ελλάδα μας. 
Η χρήση του Ε μπροστά από το ρήμα. Το 
είδα σε μια ωραία διαφήμιση της ΕΨΑ, 
που ολόκληρη η αφίσα ήταν η λέξη 
«ΕΨΑΡΩΣΕΣ σήμερα;». Είδατε πως κυ-
προποιείται η Ελλάς ή μάλλον πώς ετοι-
μάζεται για την ΕΝΩΣΗ;

• Συγχαρητήρια στο υπουργείο Ναυτιλί-
ας. Λόγω υγείας ταξίδευα με πλοίο τρεις 
φορές την εβδομάδα, έκανα σύνολο πάνω 
από 36 ταξίδια και ούτε μια φορά δεν εί-
χαμε καθυστέρηση ούτε ένα δευτερόλε-
πτο. Όσοι αργούσαν, έστω και ένα δεκα-
πενταδεύτερο, έχαναν το πλοίο χωρίς καν 
να διαμαρτυρηθούν. Μόνο ένας έσκισε 
τα ιμάτιά του. Τον άκουσα που ούρλιαζε 
και έβριζε και δυστυχώς κατάλαβα πως 
ήταν Κυπραίος. Όχι από το «σταμάτα ρε 
κουμπάρε» αλλά από το «όταν θα φθάσω 
στη Ραφήνα εν να τον καταγγείλω, να μεν 
νομίζει ότι εμείς τρώμεν άσιερον».

• Η Ελλάδα κινδυνεύει, όχι μόνο από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τις πυρκαγιές, αλλά και από 
τους Κύπριους επενδυτές. Στη νότια Εύ-
βοια, κοντά στο Μαρμάρι, γνωστός Κύ-
πριος επιχειρηματίας αγόρασε ένα από 
τους Πεταλιούς για να χτίσει πολυτελή 
διαμερίσματα. Απ’ την άλλη μεριά του 
Μαρμαριού, άλλος Κύπριος αγόρασε μια 
τεράστια έκταση για να φτιάξει μια νέα 
μικρή Αγία Νάπα και βλέπουμε.

• Λέτε να φτάσουμε στο σημείο να δού-
με συνθήματα τύπου «ΕΞΩ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και στην Εύβοια; 
Σκέφτομαι να το γράψω εγώ.
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ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ

• Το είδα και τρόμαξα. Κάθε «ελληνικό» κα-
νάλι έχει τουλάχιστον και μια τουρκική σει-
ρά. Όταν λέμε ότι οι Έλληνες πάσχουν από 
τουρκολαγνεία, πολλοί μας κοροϊδεύουν. 
Όταν μάλιστα συμπληρώνουμε ότι το όνειρο 
του μέσου Αθηναίου είναι να γίνει τουρκοα-
μερικανάκι μας χλευάζουν. Ευτυχώς εμείς στη 
νότια Ελλάδα, έχουμε μόνο ένα σκατοκανάλι 
που προβάλλει τουρκικές σειρές, το ΕΞΤΡΑ.
• Δεν ξέρω αν το προσέξατε κι εσείς. Οι ελιές 
άρχισαν να εξαφανίζονται από τις χωριάτικες 
σαλάτες. Εμφανίζονται όμως διάφορα άλλα 
σκευάσματα, όπως μαγιονέζα, μουστάρδα και 
βαλσάμικα ξύδια σε πολλά εδέσματα.
• Να κι ένα ευχάριστο. Οι πτήσεις της Ετζίαν 
για Κύπρο θεωρούνται εσωτερικές πτήσεις.
• Τις τελευταίες μέρες των διακοπών μας στο 
Μαρμάρι, γνωρίσαμε τον Ραφαήλ και τη Λί-
τσα του, γείτονές μας παραθεριστές εδώ και 
χρόνια, αλλά πρώτη φορά κάναμε παρέα. Στο 
τραπέζι που κάναμε με καλεσμένους τους γεί-
τονες, είχαμε και μια ωραία έκπληξη. Ο Ραφα-
ήλ διηγήθηκε μια ιστορία όπου για να πάει κά-
που ένα βράδυ, προχωρούσε μαζί με το λουξ. 
Εγώ πρόσεξα αμέσως το βλέμμα των συνδαι-
τημόνων μας. Όλοι έμειναν με την απορία στο 
πρόσωπο. Όλοι μέσα τους διερωτούνταν αν τα 

γνωστά αναψυκτικά είχαν μαγικές ικανότη-
τες και έλαμπαν στο σκοτάδι. Τους εξήγησα 
τι ήταν τα λουξ και την επομένη ήπιαμε όλοι 
από μια λουξ εις μνήμην του φωτός των νιά-
των μας.

• Για τις πυρκαγιές τι να πω; Μόνο τον θυμό 
μου μπορώ να εκφράσω. Δεν φταίει μόνο το 
ανίκανο κράτος, μα και ο ίδιος ο λαός μας. 
Το τραγούδησε σε ανύποπτο χρόνο ο Σαβ-
βόπουλος –«φταίνε τα τραγούδια του, φταίει 
κι ο λυράρης, μα φταίει κι ο ίδιος του ο λαός 
γιατί είναι μαραζιάρης»- και λίγο ήταν να τον 
λιντσάρει σύσσωμη η αριστερά.
• Μετά την πυρκαγιά, έγινε ένα άλλο έγκλημα 
κατά την άποψή μου. Η εκμετάλλευση της αν-
θρώπινης απώλειας ως τροφή για τα ΜΜΕ και 
τον κάθε τηλεορασόπληκτο της Αττικής, που 
είχε κάτι να πει για τις ευθύνες των άλλων και 
όχι τις δικές του. Το κύμα της «φιλανθρωπίας» 
δεν σβήνει την ντροπή ενός έθνους που καίει 
το σώμα του και τα παιδιά του. Η φιλανθρωπία 
είναι ο εύκολος τρόπος να θάψουμε τις ευθύ-
νες μας και ένας καλός τρόπος να διαφημίσου-
με τα προϊόντα μας. Τα κροκοδείλια δάκρυα 
των τηλεοράσεων και η απόπειρα να μετατρα-
πούν τα τραύματα του κόσμου σε λάιφσταϊλ 
«χάππενινγκς» μόνο οργή προκαλούν.

• Αντί τα κανάλια να άνοιγαν μια σοβαρή συ-
ζήτηση χωρίς φρου φρου κι αρώματα, για τους 
λόγους που οδηγούν ένα έθνος σε αυτοκτονία, 
προτίμησαν να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να 
μην έχει συμβεί κάτι τραγικό. Σε μια εκπομπή 
βγαίνουν στο πλατώ οι συμπαρουσιαστές, μια 
κοπέλα και ένα αγόρι, χορεύοντας σέικ, που 
λέει κι ο Χριστιανόπουλος και μετά το κούνη-
μα του κώλου τους, πάμε σε ένα ρεπορτάζ για 
το πόσοι είναι πια οι νεκροί. ΕΛΕΟΣ.

• ΤΟΝΥ ΣΦΗΝΟΣ. Τι ξεπεσμός, η μάνα μας. 
Παρόλα αυτά, δεν την αλλάζω με τίποτα, η 
μάνα είναι μια και λέγεται Ελλάς.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
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Πώς περάσατε τις διακοπές σας;

Έκανα τρέλες στις Σεϋχέλλες, 
δυστυχώς με τη γυναίκα μου.

Έκανα σεξ στον Πρωταρά 
και στην Αγία Νάπα.

Μα ποιόν περιπαίζεις, 
ρε Αβέρωφ;

Εν αλήθκεια του, 
ήμουν τζι εγώ τζιει κάτω.

Άμε σσιυλλοΰρευκε ρε Μιχαηλίδη, 
οι κομμουνιστές εν πάσιν διακοπές.

Είντα, ο Χριστόφιας 
εν επήεν κρουαζιέρα;

Σιγά που εν κομμουνιστής 
ο Χριστόφιας;

Κόρη Ειρήνη, μην ξεχνάς, εγώ 
σε έκαμα βουλευτίνα.

Επήα θκυο μέρες στην Πάφο 
τζιαι είμαι υπουργός Παιδείας.

Επήα στο Παραλίμνι, 
όπου σύμφωνα με την παράδοση, 

οι γεναίτζιες κάμνουν μπάνιο τίτσιρες.

Εν πελλάρες που λαλείς, 
κόρη Άντρη.

Πέρασα πολύ ωραία, παρ’ ότι 
φέτος δεν πήγα στη Μύκονο.

Ρε Τάσο, μα εν αλήθκεια πως στην 
Μύκονο εν γεμάτον ππούστιηες;

Ζαττίν, έσιει τζιαιρόν 
που είσαι στραός.

Εγώ δεν είδα τίποτε.
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Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ GREEKOS

Σε πρόσφατο επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ο 
ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» του αμαρτωλού 
ΡΙΚ, ένας ηλικιωμένος γενειοφόρος παίκτης 
αμφισβήτησε όλη τη δομή του πονήματος. Ο 
πονεμένος γέρος από τη Λεμεσό, στην ερώτη-
ση «ποιο είναι το πραγματικό όνομα του λα-
ϊκού τραγουδιστή Αντώνη Πασχαλίδη» απά-
ντησε πως δεν γνωρίζει. Αμέσως, ο Τρύφωνος 
τον έβαλε στη θέση του, λέγοντας πως η σω-
στή απάντηση είναι ο Αντώνης Ρέμος. 
Όταν οι συμπαίκτες ψήφισαν τον κύριο Μάρ-

κο ως τον πιο αδύναμο κρίκο ενώ δεν ήταν, 
ο Τρύφωνος, με τη γνωστή ειρωνεία του, τα 
έβαλε μαζί του επειδή δεν ήξερε τη σωστή 
απάντηση. Ο γενειοφόρος γέρος, με το θάρρος 
του αδικημένου, απάντησε: «Πού να ξέρω, 
από πού κι ως που ο Ρέμος λαϊκός τραγουδι-
στής». Ο Τρύφωνος έπαθε πλάκα, άρχισε τις 
εξυπνάδες για να βάλει τρικλοποδιές στον κύ-
ριο Μάρκο. Μάταια όμως, ο γέρος ήξερε πολύ 
καλά το λαϊκό τραγούδι και το υπερασπίστηκε 

όπως πρέπει.
Ο γέρος έδωσε στο ΡΙΚ την κλωτσιά στ’ αρ-

χίδια, όπως του αξίζει. Ο αδύναμος κρίκος, 
όπως και άλλα προγράμματα του ΡΙΚ, αναπα-
ράγουν την βλακώδη εμμονή πως υπάρχουν 
οι έξυπνοι δημοσιογράφοι και οι άξεστοι χω-
ριάτες, ο αγράμματος λαός και συνυπάρχουν 
σε διάφορες εκπομπές έτσι για το χάζι. Μόνο 
που δεν είναι για χάζι ούτε ο Τρύφωνος ούτε 
ο Πούμπουρας ούτε η Αλεξία ούτε η Καρα-
ντώνη. Όλοι τους χλευάζουν και ειρωνεύο-
νται τον λαό, που υποτίθεται στηρίζουν και 
προβάλλουν. Τον ξευτιλίζουν δε με μια άλλου 
τύπου διαμάχη, ανάμεσα στον άξεστο λαό και 
τους λαϊφσταϊλίστες. Φυσικά, φταίει κι ο λαός 
που δεν ενοχλείται από την ΨΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ 
του στην τηλεόραση. Φτάνει που είναι ψωνι-
ο-σταρ έστω και για πέντε λεπτά.
Διερωτούμαι τι στο διάολο κάνει η Αρχή Ρα-

διοτηλεόρασης. Έχουν μπερδέψει τον ρόλο 
τους. Η δουλειά τους δεν είναι να αφήνουν 

τον κάθε κομπλεξικό να υποτιμά τους ανθρώ-
πους επειδή γνωρίζουν ποιες κωμωδίες έγρα-
ψε ο Σεφέρης. Είμαι σίγουρος πως δεν ξέρουν 
ποιος έγραψε τις «Όρνιθες», τουλάχιστον τέσ-
σερις από τους υπουργούς μας και 17 από τους 
βουλευτές μας.
Έτσι όπως πάμε, πιθανόν να δούμε και άλλους 

αδύναμους κρίκους, σύντομα από τα άλλα κα-
νάλια. Όπως είναι ο Αδύναμος Πόρτος, ο Αδύ-
ναμος Πούστης, ο Αδύναμος Εποικοκύπριος.
Τρέξτε ψώνια να λάβετε μέρος.

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΠΟΡΤΟΣ (ΑΝΤ1)

ΤΡYΦΩΝΑΚΗΣ: Μεχμέτ, από πού έρκεται ο 
ακάθαρτος αέρας;
ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙ ΚΙΟΠΠΕΡΟΓΛΟΥ: Από νό-
τον.
ΤΡΥΦΩΝΑΚΗΣ: Σωστόν, αν υποθέσουμε πως 
η κεφαλή είναι ο βορράς. Άμμα, είμαι πολλά 
έξυπνος. Και πες μας Μεχμέτ, πώς λέγεται ο 
Τούρκος που κλάνει;
ΜΕΧΜΕΤ: Βρωμόσσιυλλος.

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΠΟΥΣΤΗΣ 
(ΣΙΓΜΑ ΤΙΒΙ)

ΤΡΥΦΩΝΑΚΗΣ: Ανδρέα, ποιο είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό της βίλας του Πέτρου Σιη-
στομμάτη, του Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ 
Αγίου Δομετίου;
ΑΝΔΡΕΑΣ: Είναι ζαβή και γέρνει προς τα αρι-
στερά.
ΤΡΥΦΩΝΑΚΟΣ: (χαμογελαστά) Σωστόν.

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ 
ΕΠΟΙΚΟΚΥΠΡΙΟΣ (ΤΙΒΙ ΟΥΑΝ)

ΤΡΥΦΩΝΟΥΙΝ: Πώς λέμε έναν Τούρκο ομο-
φυλόφιλο;
ΑΧΜΕΤ: Σσιυλλόπππουστο.
ΤΡΥΦΩΝΟΥΙΝ: Σωστόν.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Η Πόπη Αβραάμ μεταμφιεσμένη ως Κώστας 
Καζάκας, ο οποίος μεταμφιέστηκε ως Φιου Μα 

Ρου για τη νέα σειρά του ΤΙΒΙ ΟΥΑΝ, «Ένας 
Κινέζος στα κατεχόμενα».

Ο αδελφός του Κώστα Καζάκα σε μια 
έκτακτη εμφάνιση στη νέα σειρά του ΡΙΚ 3 

«Ο πιο αδύναμος κρόκος Κοζάνης».

Ο Κώστας Καζάκας, στη νέα σειρά του ΑΚΕΛ 
ΤΙΒΙ, «Η αδελφή Μάρξ». Ο Καζάκας υποδύεται 

τον Κράουτσο Μαρξ. Στον ρόλο του Χάρπο 
η Πόπη Αβραάμ. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Είναι η Κύπρος μας που όνομα δεν έχει, είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε, τραγούδησε ο Σαββόπουλος σε ανύποπτους 
χρόνους για να τη μισήσει κι ο ίδιος καμιά τριανταριά χρονάκια αργότερα και να τον ακολουθήσουν σχεδόν όλοι οι Κύπριοι σήμερα. 

Οι Κύπριοι, αντί να μισήσουν τους εμπόρους, έγιναν οι ίδιοι ελεεινοί έμποροι. 

Κύπρος, ένας απέραντος γουμάς
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Η σωσίβια λέμβος των τραγουδιών
Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο fractalart.gr

Γράφει η Διώνη Δημητριάδου

«Περιπλανώμενος Δυστυχισμένος – 
Ιστορίες με τραγούδια», 

Βάσος Ν. Πτωχόπουλλος, Εκδόσεις Κουκκίδα

Το βιβλίο δεν γράφτηκε για να πω τον πόνο μου 
-είναι πολύ μεγάλος- ούτε για να βγάλω τα σώ-
ψυχά μου. Το έγραψα για να πω με τον τρόπο 
μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνθέτες, στι-
χουργούς και τραγουδιστές του τόπου μας, που με 
έσωσαν και σώζουν εδώ και πάνω από μισό αιώ-
να. Χωρίς αυτούς δεν ξέρω τι θα ήμουν τώρα κι 
εγώ, αλλά και όλοι οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι 
που γνώρισα στις πολλές περιπλανήσεις μου.

Έτσι προλογίζει ο Βάσος Ν. Πτωχόπουλλος 
(ναι, έτσι με δύο λάμδα να γράφεται για να 
ακούγεται όπως πρέπει, έτσι και οι σκύλλοι με 
διπλό το υγρό γράμμα και τα κονιακάκκια με 
διπλό το κ για να τα νιώθεις καλύτερα σαν τα 
πίνεις) το πρώτο από τα δύο βιβλία του με κοι-
νή θεματική  Περιπλανώμενος δυστυχισμένος  
(το άλλο είναι το Like a rolling stone, εκδόσεις 
Αιγαίον-εκδόσεις Κουκκίδα). Δύο βιβλία, στα 
οποία καταθέτει κομμάτια της ζωής του δεμέ-
να όλα με τους ήχους κάποιων τραγουδιών, που 
απρόσμενα ενσωματώθηκαν στα γεγονότα που 
κράτησε η μνήμη του κι έκτοτε συνοδεύουν 
την πορεία του. Οι τόποι, Γιαλούσα, Μάργκεϊτ, 
Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 
Λευκωσία. Κι αυτός περιπλανώμενος, σαν το 
τραγούδι του Τσιτσάνη που δανείζει τον εμ-
βληματικό του στίχο στον τίτλο του βιβλίου. Ο 
Πτωχόπουλλος γράφει αβίαστα, με την ειλικρί-
νεια που χαρακτηρίζει όσους δεν γράφουν για να 
συντηρήσουν μια πόζα στο σινάφι το συγγραφι-
κό αλλά γιατί έτσι το νιώθουν· κι αν δεν μιλά ο 
λόγος μέσα τους, απλώς δεν γράφουν. Κι ούτε 
που είναι συγγραφέας συγγραφέας, που λένε. 
Εκδότης είναι (εκδόσεις Αιγαίον) και γνωστός 
επίσης από την ταβέρνα του στη Λευκωσία (συ-
νονόματη των εκδόσεων και τόπο συνάντησης 
και ανάμειξης της αριστερής διανόησης με τις 
πλέον ένθερμες ενωτικές τάσεις από τις οποίες 
εμφορείται ο ίδιος). Να, όμως, που τους ξεπερ-
νάει όλους στη στροφή, συγγραφείς δήθεν εκ φύ-
σεως, δήθεν επαγγελματίες, κατά πως εύστοχα 
λέει ο Σωτήρης Κακίσης (περιοδικό Vakxikon.
gr, τεύχος 31). Σκέφτομαι πόσο διαφορετικές 
είναι οι προσωπικές καταθέσεις, αυτές που κα-
ταγράφουν όχι αποκυήματα της μυθοπλαστικής 
φαντασίας ενός συγγραφέα αλλά όσα πολύτιμα 
διέσωσε (και μαζί τους διασώθηκε και ο ίδιος) 
ένας άνθρωπος που αφέθηκε να καθοδηγηθεί 
από τις μνήμες του. Ναι, αλλά τότε η λογοτε-
χνία, θα πει κάποιος, τι θα απογίνει; Ναι, η λογο-
τεχνία, η μαγική επινόηση του ψεύδους, όμορφη 
όσο να ’ναι, ειδικότερα στα χέρια ταλαντούχων 
παραμυθάδων. Μα η ομορφιά και η συγκίνηση 
μιας αυθεντικής γραφής, που θυμάται και μοι-
ράζεται μαζί μας, που κατορθώνει να κάνει κοι-
νωνούς τους αναγνώστες στα δικά της αληθινά 
πάθη, είναι μια άλλη διάσταση της λογοτεχνικής 
γραφής. Γιατί, να το πούμε κι αυτό. Ο Πτωχό-
πουλλος γράφει λογοτεχνικά, κι ας μην είναι κα-
ταγεγραμμένος λογοτέχνης· ποιεί μύθους μέσα 
από την πραγματικότητα που έζησε, γράφει σαν 
να μιλάει (στον εαυτό του πρώτα κι ύστερα σε 
όλους τους πρόθυμους να τον ακούσουν) απλά 
και χωρίς φορτώματα στον λόγο του. Άλλωστε, 
πόσα στολίδια να αντέξει η προφορική ομιλία; 
Γιατί η γλώσσα του διακατέχεται από εκείνη τη 
στόφα του προφορικού λόγου, που ξεχωρίζει τα 
καλά γραπτά από τα κατασκευασμένα κι επιτη-
δευμένα.
Ας έρθουμε, όμως, στον πραγματικό πρωταγω-

νιστή των βιβλίων του. Τα πρόσωπα, οι ήρωες, 
που πρωταγωνιστούν στις ιστορίες που αφη-

γείται, έχουν στο στόμα τους κάποιο τραγούδι. 
Άλλοτε γιατί όντως το τραγούδησαν  κι έτσι 
αποτυπώθηκαν στη μνήμη του συγγραφέα που 
κοινοποιεί εδώ την ανάμνηση που έχει απ’ αυ-
τούς. Άλλοτε γιατί ευφάνταστοι συνειρμοί τούς 
έδεσαν με μουσικές και στίχους, που ίσως ο ίδιοι 
αγνοούσαν, χωρίς αυτό φυσικά να έχει καμιά 
ιδιαίτερη σημασία για την αξία τη ανάμνησης. 
Έτσι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εισέρχο-
νται τα τραγούδια στην αφήγηση διεκδικώντας 
επάξια τον ρόλο (γιατί όχι;) των πραγματικών 
πρωταγωνιστών – άλλωστε με κάποιους στίχους 
τραγουδιού προλογίζονται τα κεφάλαια προσφέ-
ροντας τον καλύτερο τίτλο στην κάθε ιστορία.

Ο παππούς τραγουδούσε το «Τι σε μέλει εσένανε» 
αργά και συρτά, όχι σαν τις σημερινές σαντέζες 
και σε κάθε στίχο σταματούσε, έτρεχαν τα δάκρυά 
του και μετά από ένα-δυο «αχ», συνέχιζε. Κάπο-
τε, ανάμεσα στους στίχους, έκανε και θεατρινι-
σμούς με λόγο πεζό. Προσποιούνταν πως έβλεπε 
απέναντι στην τουρκοκρατούμενη Καρανανιά ξυ-
λοκόπους και καλούσε κι εμένα να τους δω και να 
τους αναγνωρίσω. Με κάποιους μιλούσε κιόλας, 
έλεγε π.χ. «Τι γίνεται, ρε Αποστόλη, πούλησες τα 
πρόβατα;». απαντούσε κιόλας λες και ο Αποστό-
λης του έδινε την απάντηση καθαρά. Στο τέλος, 
τραβούσε ένα ΑΜΑΝ που μ’ έκανε να νομίζω 
πως θα βγει η ψυχή του. Ήταν κι αυτή μια από 
τις μαγευτικές στιγμές της ζωής στη Γιαλούσα που 
γέννησαν μέσα μου τις μεγάλες απορίες της ζωής. 
Ρωτούσα τον παππού για τη Σμύρνη και μιλούσε 
σαν να μιλούσε για τον Θεό που στεκόταν δίπλα 
του.

Λαϊκές μουσικές, στίχοι όλο νόημα και καη-
μούς. Θυμάται Καζαντζίδη, Τσιτσάνη, Μενι-
διάτη, παλιά μικρασιάτικα, Παπαγιαννοπούλου, 
Ρασούλη, δημοτικά της πατρίδας του, της Κύ-
πρου, Άκη Πάνου κ.α. Κι όταν βρίσκεται με-
τανάστης στην Αγγλία, θα ακούσει και θα αγα-
πήσει άλλους ρυθμούς και θα τους εντάξει στη 
δική του κουλτούρα – γιατί διαφορετικά πώς να 
αποδεχθεί αυτός ο Κύπριος πατριώτης ότι του 
αρέσουν τα τραγούδια του ορκισμένου εχθρού; 
Οι κυλιόμενοι λίθοι (Rolling stones) και ο Μιχά-
λης Τζιακούρης (Mick Jagger) φαίνεται σαν να 
έχουν κάτι το ελληνικό, μια ελληνική ρίζα. Αλλά 
και ο Προκόπης Δειλινός (Bob Dylan).

Έλυσα και το πρόβλημα της ελληνοποίησης των 
ονομάτων καλλιτεχνών που μου άρεσαν. Έψαχνα 
απεγνωσμένα να βρω ένα στοιχείο που να δεί-
χνει την ελληνικότητα πολλών μουσικών. Ο Mick 
Jagger γινόταν Μιχάλης Ιαγουάριος ή Τζιακού-
ρης, ο Eric Burton Ρίκκος Πέρτου ή Βουρδούνι-
ος, κ.ο.κ.

Το δεύτερο βιβλίο του, το σχετικό με τις ανα-
μνήσεις και τα τραγούδια, το τιτλοφορεί Like 
a rolling stone, παίρνοντας αυτός τον ρόλο της 
πέτρας που κυλά και δεν λέει να σταματήσει 
την πορεία της, διαρκώς περιπλανώμενος και 
συνάμα δυστυχισμένος. Αποκομμένος πλέον 
και από την πατρίδα του (ούτε καν στην κατε-
χόμενη Λευκωσία δεν βρίσκεται) με πολλαπλά 
τραύματα σωματικά να τον δεσμεύουν στις επι-
λογές του. Θυμίζει τον στίχο του Σαββόπουλου, 
καθώς βγάζει τα τραπεζάκια του έξω στα μέρη 
που ακόμα κρατούν κάτι από την αληθινή ζωή. 
Έτσι κι αλλιώς επιλογή μας είναι και οι τόποι 
και τα τραγούδια, όπως τα νιώθουμε να ζούνε 
μέσα μας. Εκείνη την άνοιξη του μακρινού ’83 
ήταν που ο Διονύσης έβγαλε τα τραπεζάκια του 
έξω και τότε πολλοί σωθήκαμε από τη βαθιά κα-
ταχνιά μιας ασάλευτης και απροσδιόριστης Ελ-
λάδας. Από τότε όσοι νιώθουν ακολουθούν. Ο 
Πτωχόπουλλος, λοιπόν, κάνει κι αυτός σήμερα 
την επιλογή του:

Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Είμαι πρόσφυγας εις 
τριπλούν, δεν θα πέσω αμαχητί ούτε θα υποκύ-
ψω στις ασθένειες και τα τερτίπια τους. Θα βγά-
λω τα τραπεζάκια μου έξω, ένα στην αυλή μου 
στο Καϊμακλί, ένα στο μπαλκόνι του «Αιγαίου» 
κι ένα στη βεράντα μου στο Μαρμάρι και θ αρ-
χίσω να καπνίζω 555 ώσπου να φλομώσω τη νε-
φρική μου ανεπάρκεια στους καπνούς. Θα βάλω 
το ουζάκι μου και μαζί με τον Κύριλλο θα ανα-
λάβουμε  την ευθύνη, ώσπου να γίνουμε στουπί. 
Θ’ ακούμε Καζαντζίδη, Μενιδιάτη και Τσιτσάνη, 
τσιμπώντας σουβλάκια, παϊδάκια και χαλλούμια 
οφτά. Θα φουμέρνουμε αγρινιώτικο χασισάκι και 
αργά το βράδυ ίσως ρίξουμε και κανέναν αμανέ. 
Επειδή αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε να βγάλου-
με καμιά γκόμενα, θα πείσω τον Κύριλλο να μου 
απαγγείλει κανένα ποίημα, είναι τόσο καλός στην 
απαγγελία.

Καλύτερα μιας ώρα ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

Μια τέτοια αυθεντική φωνή ακούμε διαβάζο-
ντας τις ιστορίες του Πτωχόπουλλου και μαζί σε 
συνακρόαση τα τραγούδια που τις συνοδεύουν. 
Αυτά που θυμίζουν και σ’ εμάς δικά μας πράγ-
ματα. Έτσι γίνονται αυτά το μέσον για την προ-
σωπική σωτηρία. Το όχημα για μια περιπλάνηση 
στα μέρη που έζησε, για μια αναβίωση νοερή 
μιας άλλης εποχής, μιας άλλης Ελλάδας που είχε 
την επιμονή να διατηρεί τη φυσιογνωμία της εν 
μέσω αλλότριων συνθηκών και την ανάγκη να 
ακουμπά πάνω στους αγαπημένους ήχους και 
τους πονεμένους στίχους για να νιώθει ζωντα-
νή· όπως και αυτός που καταγράφει, θυμάται και 
κάνει την αποτίμηση μιας ζωής όλο κομμάτια 
και αποσπάσματα. Πάλι θυμηθήκαμε τον Σαβ-
βόπουλο, αλλά ούτε κι αυτό είναι τυχαίο.
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Η παραλία Αγίας Νάπας-Μενεού το 2027. Καλά μπάνια. Καλά κωλοβακτηρίδια. Κωλοκύπριοι.

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
Κύριε Ανάν, τώρα που έφυγες ήρθε και η ευκαιρία 
να σε ευχαριστήσουμε και δημοσίως για όλα τα 
καλά που έκανες για τη μικρή Κύπρο μας.
Κύριε Ανάν, σε ευχαριστούμε τα μέγιστα για την 
απομυθοποίηση της δημοφιλέστατης φράσης των 
Κυπρίων, που άρχιζε με το «για μια Κύπρο ομό-
σπονδη, αποστρατικοποιημένη, ενωμένη, κοινή πα-
τρίδα όλων των κατοίκων της, Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατί-
νων, όπου όλοι θα ζουν αδελφωμένοι, χωρίς πολέ-
μους και με ίδια τα δικαιώματά τους» και τέλειωνε 
με το «κι όλα αυτά μέσα στα πλαίσια που ορίζουν τα 
Ηνωμένα Έθνη».
Τελικά, μετά από 44 χρόνια σκληρών αγώνων για να 
παραμείνει το κυπριακό πρόβλημα μέσα στα πλαί-
σια των Ηνωμένων Εθνών, ήρθες εσύ, εν δυνάμει 
σύμμαχός μας (μαύρος και πρώην αποικιοκρατού-
μενος κι εσύ) και μας έφερες ένα σχέδιο που ούτε 

οι πιο στυγνοί ιμπεριαλιστές δεν είχαν τολμήσει να 
φέρουν πριν από εσένα.
Ευχαριστούμε που έστω και για λίγο, οι Κύπριοι κα-
τάλαβαν, όσοι κατάλαβαν, πως τα Ηνωμένα Έθνη 
είναι μια άλλη όψη του παγκόσμιου συστήματος 
σκλαβιάς των λαών από τις μεγάλες ηγεμονικές δυ-
νάμεις.
Ρε μαυρή, να πας στο καλό και μην μας γράφεις. 
Εκεί πάνω που θα βρεις τον Βάλντχαϊμ, τον Γκου-
εγιάρ, τον Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι και τον Ντε 
Σότο, δώσε τους χαιρετίσματα και δημιουργήστε το 
CLC, δηλαδή το Cyprus Loozers Club, όπου μαζί με 
τον Μακρίδη, τον μακαρίτη τον Αναστασιάδη, όταν 
θα φύγει φυσικά, τον Παπαπέτρου, τον Χριστόφια 
και όλους τους άλλους λάτρεις του ΟΗΕ, θα θυμά-
στε τις χαμένες ευκαιρίες και θα χορεύετε καν-καν 
με πρώτο να σέρνει τον χορό τον Χρίστο Στυλιανίδη 
τον λεβέντη.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Ο Κώστας Καζάκας ως Χίτλερ στη νέα μίνι 
σειρά του ΚΑΠΙΤΑΛ Λεμεσού, «Ο Χίτλερ στην 

Κύπρο». Στον ρόλο της Εύας Μπράουν η Χριστίνα 
Χριστόφια. Με τουρκοκυπριακούς υποτίτλους. 

Ο Κώστας Καζάκας ως ο Ιωάννου που 
παίζει τον πελλόν του χωρκού, στη σειρά 

«Κύπρος, ο μεγάλος γουμάς». Στον ρόλο της 
πελλής, η Θέκλα του ΣΙΓΜΑ.

Ο Τζέιμς Ντην ως Κώστας Καζάκας στη νέα 
σειρά του Λώρη Λοϊζίδη, «Πατάτες Μπλουμ». 

Στον ρόλο του νεαρού Μάρλον Μπράντο, 
ο Ανδρέας Τηλεμάχου. 



11

Αυτή η φωτογραφία του 1956, στην αγωνιζόμενη Κύπρο, μπήκε πρόσφατα σε 
πλειστηριασμό στο E-bay. Την αγοράσαμε για να τιμήσουμε τη μεγάλη ΚΕΟ ΒΗΤΑ. Οι 

στρατιώτες δεν είναι Άγγλοι αλλά Γάλλοι, που στάθμευσαν στην Κύπρο πριν αποχωρήσουν 
για την Αίγυπτο. Ήπιαν την ΚΕΟ ΒΗΤΑ τους και μετά έφυγαν για την έρημο.

ΚΕΟ ΒΗΤΑ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ

Το κείμενο αυτό είχε την καλοσύνη να μας το στείλει 
ο φίλος μας Γιώργος Κυριάκου από την Αίγινα. Το 
δημοσιεύουμε, παρόλες τις διαφωνίες μας, διότι θέ-
τει όλους τους αναγκαίους προβληματισμούς για να 
μπορέσουμε να χαράξουμε μια νέα πορεία.

1.Ο σημερινός κοινός τόπος-ου τόπος

Είναι κοινός τόπος η αναφορά στο παλιό. Μέχρι 
πού μπορεί να φτάσει αυτή; Οι κυβερνήσεις, η 
τηλεόραση, η τέχνη, τα κινήματα στην εποχή της 
ολικής κρίσης αναζητούν τη σχέση της επίδρασής 
τους στο σήμερα με το παλιό. Επιδερμικά ή σε 
βάθος η αναζήτηση είναι αυτή που με ορθολογι-
κό-κανονιστικό τρόπο και μέθοδο ή με μεταφυσι-
κό-βιωματικό, δείχνει να εμποτίζει ή να μπολιάζει 
την οργάνωση της ζωής των κοινωνιών με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία του παλιού κόσμου που σε 
κάθε εκδοχή αναπαράστασης ήταν κάπως καλύ-
τερος σε σημεία ή ακόμα και ιδανικός. Πάντως 
σίγουρα ένας κόσμος που παρείχε εκείνα τα συ-
στατικά που έχουν ολότελα χαθεί ή επιβιώνουν ως 
μορφές τους και περιεχόμενά τους σε κάποιο βαθ-
μό, πάντως απαραίτητα για να αποκτήσει ο σημε-
ρινός κόσμος τη συνοχή του, αναλόγως βέβαια με 
τις ξεχωριστές ή και συγκρουόμενες μεταξύ τους 
ιστορικές-μυθικές αφηγήσεις. 
Η σημερινή όμως βουτιά στο παρελθόν μοιάζει 

να είναι κατάδυση στις μορφές του παρελθόντος, 
σε εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν την εικόνα του 
κι όχι το βάθος της. Στο βυθό κρύβονται οι παρα-
γωγικές σχέσεις, οι κώδικες της τιμής, οι αντιλή-
ψεις για τη συνέχεια από ένα ακόμη πιο μακρινό 
παρελθόν, η σχέση με το φύση και ο κυρίαρχος 
πολιτικός ορίζοντας. Η αναζήτηση των ριζών δεν 
μπορεί να έχει όρια στο χρόνο και στο χώρο. Αυτό 
που σημασιοδοτεί την αναζήτηση είναι η παλιά 
συνοχή που διακρίνει το σημερινό κόσμο ο οποίος 
της κουνάει μαντιλάκι καλαματιανό. Είναι η συ-
νέχεια δηλαδή άλλων προσπαθειών του παρελθό-
ντος που βρέθηκαν για διάφορους λόγους περίπου 
στην ίδια κατάσταση. Η φτώχεια, η απώλεια των 
κοινωνικών κανόνων όπου η εξαίρεση παίρνει τη 
θέση τους, η τεχνολογικές εφαρμογές που παύουν 
να λειτουργούν ως υπόσχεση και αμφισβητούνται, 
η μετανάστευση και η προσφυγιά, η σκλήρυνση 
των θεσμών και η αμφισβήτησή τους, οι εθνικές 
καταστροφές και η ίδια η οικολογική απορρύθμι-
ση ρευστοποιούν τα συλλογικά υποκείμενα στην 
αναζήτηση μιας μικρής ή μεγάλης Εδέμ που πρέ-
πει να ξαναχτιστεί. 
Η όλη περιπλοκή σ’ αυτήν την αναζήτηση γίνεται 

ακόμα μεγαλύτερη γύρω απ’ τα χάσματα μορφής 
και περιεχομένου, γύρω από το βάθος και εύρος, 
γύρω από το πόσο και το τι, γύρω από το πού και 
το ποιος, αν συμπεριληφθεί η εντελώς καινούρια 
ιδέα του ατομικού υποκειμένου ως του πρωταγω-
νιστή της. Η απώλεια δηλαδή -δίπλα στις άλλες- 

μιας συλλογικής επεξεργασίας κατά το δυνατόν, 
επί αυτών των χασμάτων, απώλεια που δεν επιφέ-
ρει ακόμα ένα πόλεμο αποκρυσταλλωμάτων αλλά 
την ανάπτυξη παράλληλων κόσμων χωρίς προο-
πτική μιας συνάντησης είναι κυριολεκτικά το νέο 
στοιχείο που νομιμοποιεί αυτήν την αναζήτηση. Ο 
νόμος και η τάξη του εμπορεύματος και της επέ-
κτασής του εφαρμόζεται βάση του οποίου αφομοι-
ώνεται όλη αυτή αναζήτηση των διαχωρισμένων 
ατομικών υποκειμένων, εντός και εκτός των συ-
νόρων, βασισμένος ακέραια σχεδόν στην ιδρυτι-
κή πράξη του ανταγωνισμού και της μεγέθυνσης. 
Εκεί λοιπόν, σ’ αυτό το πεδίο μιας ασύλληπτου 
μεγέθους ανάπτυξης αυτής της αναζήτησης, αριθ-
μούμενης σχεδόν με τον ίδιο τον αριθμό των ξε-
χωριστών ατόμων, είναι αδύνατον να θιγεί αυτό το 
περιεχόμενο της ζωής αλλά η μορφή της. 

2.Μεσαία τάξη-τριτογενής αναζήτηση στις πα-
ραγωγικές μας ρίζες

Η ίδια η προσπάθεια για τη σύσταση του συλλογι-
κού υποκειμένου, ιστορικά επιβεβαιώνει την αντί-
θεση ιδεολογικών ρευμάτων, κοινωνικών στρωμά-
των εκφρασμένων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα 
και συμπαγή συλλογικά όργανα συμμετοχής για 
την επεξεργασία και την εφαρμογή των αποφάν-
σεων. Οι διχασμοί, οι διχοτομήσεις συνήθως κατα-
λήγουν σε έναν πόλεμο που φτάνει ακόμα και στο 
αίμα, δηλούν όμως μια συλλογική ανάλυση με την 
αναγκαία προσφορά μύθων που έρχονται μοιραία 
σε σύγκρουση. Αυτό το παρελθόν είναι που δρα-
ματικά λείπει στη σύγχρονη αναζήτηση η οποία γί-
νεται όλο και πιο εξατομικευμένη σε ένα κυρίαρχο 
αστικό περιβάλλον, στη μορφή του και στο περιε-
χόμενο της ιδέας του, άρα και σε μια αστικοποιη-
μένη κοινωνία που πληθυσμιακά βρίσκεται σε μια 
τραγική ανισομέρεια, με τον αγροτικό-περιφερει-
ακό κόσμο να μετατρέπεται σε εθνική μειονότητα 
μέσα στη χώρα του. Μοιραία είναι αδύνατον να 
θιγούν οι βάσεις του σύγχρονου βίου όταν ο ίδιος 
μέσω του κυρίαρχου εμπορεύματος και της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης επιτρέπει και αφομοιώνει 
όλες τις τάσεις που αναπτύσσονται διαχωρισμένα, 
διότι αυτές μόνο από συλλογικά υποκείμενα και 
για όλες τις πτυχές της ζωής μπορούν να τον διαρ-
ρήξουν. Έτσι το πεδίο της αισθητικής ως κορυφαία 
απόληξη μιας σύνθετης συλλογικής διεργασίας για 
την κατανομή της ισχύος στην οικονομία την πολι-
τική και την κοινωνία σήμερα γίνεται το πεδίο όχι 
μια διαπάλης των συλλογικών συσσωματώσεων 
αλλά το πεδίο πολυ-παράλληλης ανάπτυξης γού-
στων ή και καταναλωτικών συμπεριφορών. Σ’ όλη 
αυτήν τη σύγχρονη πορεία των σύγχρονων ατομι-
κών υποκειμένων, των σύγχρονων ιδιωτών προς 
τις ρίζες, η επανάσταση είναι προς αποφυγήν. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε αυτήν την ανα-

ζήτηση πρωταγωνιστεί με ιδιαίτερο θεωρητικό 
υπόβαθρο η μεσαία τάξη μέσω της αποδοχής εκ 
μέρους της όλο και πιο συγκροτημένων αποφάν-
σεων των υπάλληλων στρωμάτων της κυρίως μι-
κροαστών διανοουμένων. Περίπου: τραγουδάει 
όπως παλιά, ντύνεται όπως παλιά, τρώει όπως πα-
λιά, χτίζει σπίτια όπως παλιά και με βάση τις υπαρ-
κτές δυνατότητες πληρώνει καλά. Όμως σε αυτήν 
την πολύπλοκη φάση δεν τη στηρίζει ένας ισχυρός 
οργανισμός που θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα 
ή μια συντεχνία με κάποιο σχέδιο αλλά οι δυνα-
τότητες που προσφέρει η εμπορευματοποιημένη 
οικονομία και η αστικοποίηση που ζει στο μεδούλι 
της. Ο τριτογενής τομέας που είναι ο βασικός της 
πνεύμονας της και λειτουργεί με την υπόσχεση 
αναβάθμισης σε αριθμούς ευημερίας, όσο απορυθ-
μισμένος από καταστροφικές επιλογές του τέλους 
της μεταπολίτευσης όσο χαλιναγωγημένος κι αν 
είναι από το διεθνή καταμερισμό εργασίας, είναι 
η έκφραση του διασπασμένου κόσμου της. Έτσι 

δεν υφίσταται ηγεμονικό ρεύμα αισθητικής βγαλ-
μένης από τη κοινωνική επεξεργασία της παρά-
δοσης αλλά από μια δυνατότητα εξακτίνωσης να 
φτιάχνει παράλληλους κόσμους στο όνομά της. Το 
παράδοξο γεγονός πως η σύγχρονη αναζήτηση που 
είναι ένα πολύπλοκο εξατομικευμένο φαινόμενο 
εξελίσσεται κι ελίσσεται στις αστικές περιοχές και 
μάλιστα στις πιο ευνοημένες οικονομικά, περιβαλ-
λοντικά, μορφωτικά και κοινωνικά ενισχύει τις δι-
ατυπώσεις. 

3.Το τραύμα της μετανάστευσης και η γλύκα 
της αστυφιλίας

Το τραύμα της μετανάστευσης που επιδέθηκε στην 
άλλη πλευρά της αστυφιλίας μετά από μια επανά-
σταση που ηττήθηκε και έναν εμφύλιο που έκρινε 
την επικράτηση μιας κακοποιημένης ελληνικής 
παράδοσης, είναι η αρχή αυτής της αναζήτησης 
που διακόπηκε βίαια από τους νικητές. Με την 
καταφυγή ενός μεγάλου τμήματος του κορμού της 
περιφέρειας προς το άστυ είτε ως καταφύγιο ελευ-
θερίας και εξεύρεσης εργασίας είτε ως αποτέλε-
σμα συστηματικής εγκατάλειψης και ταυτόχρονης 
δημιουργίας των πρώτων βιομηχανικών υποδομών 
που ζητούσαν φτηνά εργατικά χέρια καταστράφη-
κε οριστικά η ίδια η εναπομείνασα κοινότητα και 
όλες οι προσπάθειες οργάνωσης μιας νέας αποκε-
ντρωμένης κοινωνίας από το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ με 
όλες του τις αντιφάσεις κατάφερε και ένωσε το 
σύνολο των ελλήνων εναντίον του κατακτητή και, 
παρά τα ύπουλα χτυπήματα, σε ένα μεγάλο τμήμα 
της ελληνικής επικράτειας δόθηκε ένα νέο στίγμα 
αυτοδιοίκησης, τοπικής οικονομίας και δικαίου. Ο 
κοινοτικός αυτός πολιτισμός καταστράφηκε με βί-
αιο τρόπο.  
Το μετεμφυλιακό καθεστώς και η χούντα ως η 

συνέχειά του, ήταν ο πρωτεύων παράγοντας που 
επιδίωξε να δημιουργήσει μια τερατώδη εικόνα 
του παλιού, ενός παλιού όμως που ανήκε τόσο σε 
νικητές όσο και σε ηττημένους. Η παράδοση ως 
μορφή και επιβεβλημένη αισθητική κατασκευα-
σμένη απόλυτα από τη διανοούμενη τάξη και την 
ιεραρχία της ελλαδικής εκκλησίας βασισμένη σε 
ένα ιστορικό αφήγημα που προέκυψε έναν αιώνα 
πριν, μετά από ένα σοβαρό διχασμό μεταξύ «κλα-
σικής» Ελλάδας και «ρυπαρού» Βυζαντίου ήταν 
η μοναδική νόμιμη έκφραση. Έτσι μπόρεσε να 
καταστείλει πολιτισμικά την ηγεμονική παρουσία 
του επαναστατικού κύματος του 1941-44 το οποίο 
είχε συνδεθεί με τις πιο επαναστατικές τάσεις του 
1821 και των αγώνων της λαϊκής κλεφτουριάς 
εναντίον των ισχυρών της άρχουσας τάξης και 
της ξένης μοναρχίας. Τότε όχι μόνο αναστήθηκε 
το δημοτικό τραγούδι αλλά γεννήθηκε μια πλατιά 
γενιά δημιουργών που είχαν την τάση να εκφρά-
ζουν μια πιο συνολική αμφισβήτηση σε όλα και 
να δημιουργούν επαναστατικές δομές μέσα στη 
διάρκεια της κατοχής. Εκεί, μέσα στην επανάστα-
ση η παράδοση αναζωογονήθηκε στη μορφή και 
στο περιεχόμενο, με τους αντικατοχικούς αγώνες 
στην πόλη και στο χωριό, τις εργατικές απεργίες, 
με τη δημιουργία πολιτοφυλακών, με τη μάχη της 
σοδειάς, με τις δομές του επισιτισμού της Εθνικής 
Αλληλεγγύης, με τη δημιουργία μορφωτικών και 
καλλιτεχνικών δομών, με το αντάρτικο που έμοια-
ζε πολύ μα την κλεφτουριά, όλα αυτά δίπλα σε μια 
διακήρυξη για την ισότητα την αλληλεγγύη και το 
διεθνισμό. Τα νέα δημοτικά τραγούδια, το λαϊκό 
θέατρο, η ιδιαίτερη εικαστική ανάπτυξη, η νέα λει-
τουργία του παπά με το ντουφέκι και τα φυσεκλί-
κια, ο «ελληνικός» κομουνισμός του όλα πρέπει 
να μοιράζονται και «τι τα θέλουμε τα όπλα».  Έτσι 
μέσα από συλλογικά υποκείμενα που συγκρούο-
νταν ή βρίσκονταν κοντά στο πατριωτικό καθήκον 
η παράδοση ανανεώθηκε, άλλωστε μόνο έτσι συ-
νεχίζει να επιβιώνει. 
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ανασύνθεση αυτής της παράδοσης που λεηλατή-
θηκε και κακοποιήθηκε δείχνοντας σε όλους τους 
τομείς μια νέα πορεία. Η ανασυγκρότηση ενός ενω-
τικού συνδικαλιστικού κινήματος, η συμμετοχή της 
στους πολιτικούς αγώνες για την αυτοδιάθεση της 
Κύπρου, ο αγώνας για την αμνηστία των χιλιάδων 
πολιτικών κρατουμένων, ο αγώνας των λαμπράκη-
δων στις γειτονιές και στα χωριά για την αλλαγή 
του ήθους των νέων σε μια Ελλάδα που έφτασε 
στο παραγωγικό της ζενίθ, ένα κίνημα ανεξαρτησί-
ας που προσέγγιζε για την εποχή πολιτικές λύσεις 
πολύ σημαντικές για την πλήρη ανεξαρτησία της 
χώρας είναι οι βάσεις για μια νέα αισθητική που 
εκφράστηκε από τη μουσική του Μίκη και του Μά-
νου, από τις νέες προτάσεις για την αρχιτεκτονική, 
τη χωροταξία, τις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία, 
το θέατρο και τον κινηματογράφο, τη φιλοσοφία. Η 
αριστερά όμως είναι αυτή που στη συνέχεια απομα-
κρύνεται μετά από αυτό το διάλειμμα του ‘60 μέχρι 
το πραξικόπημα. Αρκεί να θυμηθούμε τον Παττακό 
να χορεύει τσάμικο μαζί με τον Παπαδόπουλο. Η 
εκ νέου νομιμόφρων ανασύσταση του ιδεολογικού 
προφίλ κι ανφάς μιας ακόμα πιο βιασμένης παρά-
δοσης ως αποκλειστικής αισθητικής από τη χούντα 
απομάκρυνε όλο το αντιστασιακό κορμό που αν και 
επιδίωκε να κρατηθεί από τις ρίζες της ηττημένης 
επανάστασης του ’40 ξεκίνησε να ενσωματώνει 
στοιχεία από το δυτικό κόσμο. Κι ενώ υπήρξαν φα-
εινές περιπτώσεις που μπορούσαν να συνθέσουν 
την παράδοση με το νέο ρεύμα εν τούτοις η αντί-
σταση ή η απέχθεια προς τη χούντα στοιχήθηκε 
συνολικά με την άρνηση της παράδοσης. Έτσι ο 
εκσυγχρονισμός της παράδοσης μετατράπηκε σε 
δίλημμα: παράδοση ή εκσυγχρονισμός;
Στη μετέπειτα μεταπολιτευτική πορεία οι προ-

σπάθειες κύκλων διανοουμένων δεν μπόρεσαν να 
διαπεράσουν τα προοδευτικά λαϊκά στρώματα τα 
οποία αποκτούσαν πρακτικά μια νόμιμη θέση στον 
αστικό κόσμο. Οι θλιβερές αναβιώσεις του ’60 μετά 
από μια 20ετία έγιναν το απαραίτητο φολκλόρ «στις 
ταβέρνες με ρετσίνα κι αντάρτικα». Το δημοτικό 
τραγούδι παρατημένο στην τύχη ενός μεταχουντι-
κού καθημαγμένου τοπίου της επαρχίας αποκτούσε 
την έκφραση της γλετζέδικης βάσης των τσιφτετελ-
λήνων που ξεκίνησαν να χορεύουν με το ίδιο ύφος 
ζεϊμπέκικο, τσιφτετέλι, καρσιλαμά, νησιώτικα και 
σέικ στα θερινά πανηγύρια του χωριού ή έγινε η 
κλειστή σχολαστική αναζήτηση μιας κάστας αστών 
διανοουμένων ρομαντικών χωρίς σχέδιο «για το 
λαό απ’ το λαό». Σε μαγαζιά που θύμιζαν ταυτό-
χρονα μπουζουξίδικα, ντισκοτέκ, μπαρ, σουβλακε-
ρί δίπλα στον Καζαντζίδη και τον Αγγελόπουλο κι 
άλλοι πόθοι ξεκίνησαν να εκπληρώνονται τσιτώνο-
ντας με το ζόρι το στίχο, τη μουσική και το ύφος για 
να δουλέψει μια μουσική βιομηχανία που θύμιζε το 
κακοποιημένο παλιό, ακόμα πιο κακοποιημένο από 
τη σύγχρονη τεχνολογία των συνθεσάιζερ-έτσι γεν-
νήθηκε το σκυλάδικο. 
Ο Θεοδωράκης που στις αρχές της δεκαετία του ’80 

δήλωνε «έχουμε τη λαϊκή κυριαρχία δε φοβόμαστε 
το ροκ» δεν μπορούσε να βαστήξει άμυνα μέσω μια 
απομίμησης της εποχής που τον ανέδειξε. Ακόμα κι 
οι ΚΝίτες μετά την αχτιδική άκουγαν κρυφά ροκ. 
Το ροκ βέβαια δεν έγινε τρόπος ζωής. Κυριάρχησε 
αισθητικά ιδεολογικά με συγκεχυμένα περιγράμμα-
τα αντίστασης του νέου υποκειμένου, της νεολαίας 
που κι αυτή διαχώρισε τη θέση της από το παλιό. 
Είπαμε, ό,τι είναι παλιό είναι χουντικό εκείνη την 
περίοδο. Ένα χάσμα που δεν μπορούσε με τα δεδο-
μένα της εποχής να καλυφθεί ξεκίνησε βαθμιαία να 
καλύπτεται από άτσαλες προσπάθειες νέων καλλι-
τεχνών ήδη από το τέλος της χούντας να παίζουν με 
ροκ ήχο δημοτικά ή ρεμπέτικα κι αργότερα μπλουζ 
με λαϊκά όργανα για να φτάσουμε στο ’80 να ακού-
με «ένα δείγμα τζαζ» που θα έλεγε κι ο Νταλάρας 
στις συναυλίες του. Έτσι, η συναυλία ως ένα μαζικό 
φαινόμενο που υποκαθιστά το πανηγύρι του χωριού 
και μάλιστα σε χρόνους άσχετους με τη συλλογική 
αντίληψη της παλιάς κοινότητας για το χρόνο που 
ήταν συνδεδεμένος με τις κοινές ιερές αναφορές, 
δεν είναι μάζεμα των χωριών μέσα στην πόλη αλλά 
η σύναξη διαχωρισμένων ατόμων που λίγο ως πολύ 
αναβιώνουν το τραύμα της μετανάστευσης και τη 
γλύκα της αστυφιλίας. Εξ’ άλλου οι σύλλογοι και 

οι ομοσπονδίες συλλόγων των απανταχού Ποντίων, 
Βλάχων, Κρητών, κλπ δεν είναι παρά το άλλοθι για 
τη μονιμοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων 
στο άστυ ή παρηγοριά, χωρίς σχέδιο αποκέντρω-
σης, παραγωγικό προσανατολισμό, φιλοσοφικό 
στοχασμό. Το ενδιαφέρον τους ήταν τα νεοαποκτη-
θέντα λεφτά και τα κομματικά. Όσο για το χωριό 
κανόνιζαν απλώς το δρόμο που περνάει από το πα-
τρικό για να βολέψει τα αυτοκίνητα το καλοκαίρι ή 
το τσιμεντάρισμα της παραλίας για να δένουμε το 
σκάφος. Το πανηγύρι του καλοκαιριού, τα μπάνια 
και καμιά υγιεινή γουρουνοπούλα. 

4.Το ζητούμενο της σύνθεσης πέρα από τις μαθη-
ματικές πράξεις

Με ποια άραγε στοιχεία πέρα από αυτά που εξυ-
ψώνουν τον άνθρωπο στο συλλογικό του βίο θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί η σύνθεση του πα-
λιού με το νέο, το εδώ με το πέρα, εκτός από αυτά 
που ετοιμάζουν μια κοινωνική επανάσταση; Ποια 
θα μπορούσε να είναι η στρατηγική του αντάρτικου 
που θα μπορούσε να κοινωνήσει στις λαϊκές μάζες 
ένα νέο πολιτισμό, ένα νέο βίωμα κι όχι μια χαζή 
και επιδερμική αναπαράσταση; Ποια είναι εκείνη η 
ώρα, ποιος είναι εκείνος ο τόπος, ποιο είναι αυτό το 
συλλογικό υποκείμενο που θα  εκβάλει σε μια νέα 
αισθητική; Πώς θα μπορούσε να κλείσει το τραύμα;  
Έτσι φανερά και απροκάλυπτα ζώντας τη διαρκή 

απώλεια συλλογικών υποκειμένων, οι αισθητικές 
μορφές ενός ενιαίου εμπορεύματος ως προς την 
πολιτική της τιμής και διαχωρισμένου ως προς την 
καταναλωτική αναζήτηση, κάνουν την αναζήτηση 
της ρίζας-την αναζήτηση της κοινότητας να είναι 
μια διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων στην 
Αγορά. Το νέο-έντεχνο, η ιστορική λογοτεχνία που 
ψάχνει τις ρίζες, η νέα παραδοσιακή μαγειρική, η 
παλαιική ονοματολογία χιλιάδων ψαγμένων κατα-
στημάτων δε βασίζεται σε ένα σχέδιο ανασύνθεσης 
αλλά σε μια φενάκη με πήλινα πόδια. Για αυτό και 
ο συνεργατισμός κι η αλληλέγγυα οικονομία είναι 
πέρα για πέρα τριτογενείς και συνδεδεμένοι άρρη-
κτα με την οικονομία αυτής της άρχουσας παρα-
σιτικής και κρατικοδίαιτης τάξης των νέων τεχνο-
λογιών, του εμπορίου και του τουρισμού. Ο καθείς 
παίρνει το κουβαδάκι του να χτίσει το πυργάκι του 
στην παραλία. Αυτοναφορικότητες που θα συνα-
ντηθούν στο μαζικό πολιτισμό του «κάν’ το μόνος 
σου» οργανωμένου από το εμπόρευμα. Η γονιμό-
τητα τέτοιων συναντήσεων ξεκινάει από την αρχή 
μιας εναλλακτικής συναυλίας και τελειώνει στο 
πιόμα, ξεκινάει από την αέναη «φοιτητική» έξοδο 
του Σαββάτου στο συνεργατικό τσιπουράδικο και 
τελειώνει στο κρεβάτωμα μέχρι το απόγευμα της 
Κυριακής, ξεκινάει από τα ψώνια στο εναλλακτικό 
μπακάλικο και τελειώνει σε ατελείωτες συζητήσεις 
της συντροφικής κουζίνας για το τι πρέπει να τρώμε 
και να πίνουμε, ξεκινάει από την έξοδο στο χωριό 
και τελειώνει στην είσοδο στη ριμάδα πόλη, ξεκι-
νάει από τις εκπομπές με τα στημένα γλέντια σε αί-
θουσες, και πλατείες χωριών και τελειώνει στο OFF  
του τηλεχειριστηρίου. 
Η αναζήτηση της ρίζας και της κοινότητας δεν θα 

πάψει όχι μόνο γιατί «η κρίση μας έκανε να ψά-
ξουμε» αλλά και διότι η συγκίνηση ούτε προνόμιο 
ούτε δικαίωμα είναι. Η συγκίνηση είναι ο ίδιος ο 
άνθρωπος και ο πολιτισμός του. Αυτό μάλλον που 
απομένει μεταξύ άλλων απέναντι σε βιαστικές 
κατασκευές μύθων, αφηγήσεων και κατακερματι-
σμένων προτάσεων αισθητικής είναι η συλλογική 
αναζήτηση συγκινήσεων, η διαρκής πάλη ένωσης 
των ξεχωριστών υποκειμένων στα κατώτερα λαϊκά, 
εργατικά, αγροτικά στρώματα σε μια όλο και πιο 
στέρεα εδαφική βάση. Η τάση αυτή δε μπορεί παρά 
να είναι εθνική και διεθνής, παραγωγική και εξυπη-
ρετική, προσαρμοστική και αντιστασιακή, ιδεολο-
γική και πρακτική. 

5.Επίλογος για την εθνική παράδοση

Αυτό το προοδευτικό καρουζέλ στο ναό του εμπο-
ρεύματος που η αριστεροσύνη του το κάνει να έχει 
μια επιδερμική σχέση με την παράδοση δεν μπορεί 
να δημιουργήσει στέρεες σχέσεις με τα λαϊκά στρώ-
ματα και δεν το επιθυμεί. Αυτά συνήθως έλκονται 

λόγω φτώχειας, αμορφωσιάς, παραμέλησης των τό-
πων τους με την άλλη πλευρά της παρακμής, αυτής 
που αποτελεί μόνιμο στόχο των εξευγενισμένων 
λογοκόπων της ιθύνουσας κοσμοπολίτικης διανόη-
σης και του συνόλου του προοδευτικού κινήματος. 
Με το ευτελισμένο λαϊκοδημοτικονησιώτικο, με το 
φτηνό ρομάντζο που προειδοποιεί για την εξέλιξη 
των σίριαλ, με τα ριάλιτι, με τον πατριωτισμό και 
με το μπόντι-μπίλντινκ στη γειτονιά και στο χωριό. 
Στις πιο ακραίες του εκφάνσεις φλερτάρει με ορ-
γανωμένες φασιστικές ομάδες και αυτές πραγματο-
ποιούν τις δικές τους συνθέσεις. Έτσι γεννιέται το 
τέρας. Αποφασιστικό στοιχείο σ’ αυτή τη σύμφυση 
είναι ο καταδικασμένος πατριωτισμός από την άλλη 
πλευρά της αναζήτησης της κοινότητας, αυτής που 
ψάχνει το τοπικό σε απόλυτη σχεδόν αντίθεση με 
το εθνικό. Η γιαγιά που λέει το μοιρολόι στη Λάρι-
σα, ο πρόγονος Ντίνους απ’ τα Χαλάσματα, η Σόφω 
απ’ τη Θράκ’ που πήε στην πόλ’, η θεία Μάρω απ’ 
τα Λαγκάδια που λέει «όλοι πλάσματα του Θεού 
είμαστε», η μάνα μ’ όι μάνα μ’ απ’ τα Γρεβενά, ο 
Πάμπης που φτιάχνει την καλύτερη κουμανταρία 
στη Λευκωσία, η Γεθσημανή με τα κουραμπιεδάκια 
απ’ την Καππαδοκία, η λύρα του θείου Μανούσου 
απ’ το Ρέθυμνο, ο γερο-Μιχαλιός απ’ την Κάρπα-
θο που συνδυάζει τη λαϊκή σοφία με το ψάρεμα, 
η φωτογραφία του λήσταρχου  προγόνου που πήγε 
«ενάντια στο κράτος και στους πατριώτες και πή-
γαινε πότε από τη μια πότε από την άλλη μεριά 
των συνόρων», ο προλετάριος Αρίστος του ’20 στο 
Νιου Γιορκ μαζί με «άγγλοι, γάλλοι, πορτογάλοι, 
ρωμιοί κι απόκληροι», η μπάμπω Φώτω απ’ τα Με-
σόγεια που τραγουδάει το «ντο τα πρες κοτσιντέτ», 
ο Αχμέτ κι ο Νίκος από την Κομοτηνή που λένε 
τόσα πράγματα για τη συμβίωση των κοινοτήτων, 
ο Στέφαν από τη μακεδονική μειονότητα που παί-
ζει καλά τα χάλκινα κι ο Ντόντος απ’ το Νυμφαίο 
που ξέρει όλα τα βλάχικα παραμύθια. Όλες αυτές 
οι αναζητήσεις συναντώνται στην Αθήνα κι όχι στις 
επαρχίες μιας χώρας που εκτός από τις τοπικές έχει 
και τις εθνικές της μνήμες. Το ’21 και οι εξεγέρσεις 
ή προσπάθειες απελευθέρωσης των σκλαβωμένων 
περιοχών από τη Μελούνα μέχρι τη Μακεδονία κι 
από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο μέχρι την Κρήτη 
και την Κύπρο δεν είναι παρά πεδία «εθνικιστικών 
ψυχώσεων και εμμονών» που συνεχίζονται μέχρι 
και σήμερα στις τριβές με την Αλβανία, την ΠΓΔΜ 
και την Τουρκία. 
Αυτά είναι ζητήματα που θα δημιουργήσουν ένα 

διχασμό κι αυτό διότι ο πολυκερματισμός της ανα-
ζήτησης όχι  μόνο δεν έχει εθνικά χαρακτηριστικά 
και δεν αναζητάει μια νέα ελληνικότητα αλλά τη 
λοιδορεί. Κι εκεί είναι η κάθετη γραμμή που ορίζει 
τα δυο ανερμάτιστα στρατόπεδα: το εθνικό και το 
αντεθνικό. Από τη μια το εθνικό του σκυλάδικου 
και της Χρυσής Αβγής αναζητάει περίπου τη φυ-
λετική κοινότητα κι από την άλλη το εναλλακτικό 
του «πατρίδα μου είναι η παιδική μου ηλικία» που 
αναζητάει τις τοπικές ρίζες ως άσχετες με την εθνι-
κή φυσιογνωμία που έχουν. Ο ενδιάμεσος χώρος εί-
ναι ο αντιφατικός χώρος του περιορισμένου πατρι-
ωτισμού και της αυτοσυγκράτησης, ο κόσμος της 
μούτζας στην τηλεόραση και του παρακαλετού στο 
τηλέφωνο για τον οποίο η αναζήτηση της κοινότη-
τας μπορεί μόνο να επιπλέει σε μια ορθότητα με το 
«καλοκαίρι στο χωριό», το cd με τα τσάμικα απ’ 
την κυριακάτικη εφημερίδα και τα προϊόντα «του 
χωριού» στο σούπερ μάρκετ. Ίσως όμως να μην πα-
ραμείνει για πολύ ουδέτερος κι αυτός.
Μια πρόταση για τις ρίζες και την κοινότητα που 

θα μπορούσε να εμπνευστεί από την «ψυχρή ανά-
πτυξη» στην Τσιάπας πριν το 1994 ή από την άηχη 
επανάσταση στη Ροζάβα πριν το 2012 θα μπορούσε 
να θέσει το καίριο ζήτημα της εθνικής ταυτότητας 
και της πίστης σε μια συνέχεια από το παρελθόν εκ-
δίδοντας μια νέα χάρτα κοινοτισμού-συνομοσπον-
δισμού. ΚΙ εμείς; Από την ελληνικότητα ως από-
κτημα της ημετέρας παιδείας μέχρι το διεθνιστικό 
πατριωτισμό του ΕΑΜ. Από την κοινοκτημοσύνη 
των πρώτων χριστιανικών χρόνων μέχρι το «ο Χρι-
στός ήταν κομουνιστής» των αγράμματων αγωνι-
στών του ΕΛΑΣ. Αυτή η βουτιά στην παράδοση 
θα μπορούσε να ενώσει το λαό μας και το λαό μας 
με τους λαούς της περιοχής κι αυτοί με τους λαούς 
όλου του κόσμου. 
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Ρε Μένιο, νομίζω τις 
φωτιές στην Ελλάδα, 

βάλλουν τες οι Κυπραίοι 
για να έχουν να λαλούν.

Αποκλείεται ρε Σαββάκη. 
Η μόνη φωτιά που 

ανάβουν οι Κυπραίοι 
είναι για τη σούβλα.


