Και ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει για τα καλά στη
σκάλα του θερμομέτρου.... Μα όσο ζέστη κι αν είναι....
εμείς ξέρουμε να περνάμε την ώρα μας με μπανάκια στη
θάλασσα,
συντροφιά
μ’
ένα
καλό
βιβλίο,
προστατευόμαστε από τον ήλιο με αντηλιακό που
ταιριάζει στο δέρμα μας και βέβαια, απαραίτητα μαζί μας
καρπούζι και χαλλουμάκι!!! Δικό μας προϊόν είναι κι
εύχομαι να μην αφήσουν τους Γερμανούς να μας το
πάρουν γιατί απλά δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα των
αγελαδοτρόφων της Κύπρου... Όλα πια αυτή η κρίση τα
’χει ρημάξει.... Μα πού θα πάει; Δεν θα φύγει; Και ο
γέροντας Παΐσιος το ’πε: Η Ελλάδα θα περάσει μεγάλη
φτώχια! Και ποιος τον πίστεψε; Εγώ πάντως ναι, και
τώρα το βλέπω με τα μάτια μου και το ακούω με τ’ αφτιά μου! Θεός φυλάξοι,
γιατί αν ήρθε ο καιρός να πραγματοποιηθούν κι οι άλλες προφητείες του
γέροντα, εγώ προσωπικά, φοβάμαι...
«Όποιος έχει αφτιά, ακούει», όπως είπε κι ο Χριστός.

Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο 5ον τεύχος του περιοδικού μας «Διά-θεση». Είμαι
πολύ περήφανη για όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτούς τους τέσσερις μήνες
κυκλοφορίας του περιοδικού... Είναι απίστευτο, κι όμως αληθινό... Τα
στατιστικά προβολής (στο wordpress όπου προωθείται μέσω facebook ή twitter)
του περιοδικού Ιουνίου έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο μήνα!!!!! Ευχαριστώ
όλους τους αναγνώστες από Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Ισπανία(!) Γερμανία (!),
Νότια Αφρική(!), Ισραήλ(!), Αυστραλία (!), Ιταλία (!), Μάλτα (!), Ισλανδία
(!)........ Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε παντού.... Η στήριξη σας μας δίνει τη
δύναμη να συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι, όπως τον μήνα
Μάρτιο, όπου για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το περιοδικό...
Σας έχω ζαλίσει κι εσείς ανυπομονείτε να διαβάσετε το περιοδικό: Αυτό το μήνα
έχουμε συνεντεύξη από κ. Μιχάλη Μπουναρτζίδη και βιβλιοπαρουσιάσεις άλλων
αξιόλογων συγγραφέων.
Με εκτίμηση,
Σύλβια Α. Λουκά
Υ.Γ.: Μπορείτε να μας βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mplimplia@yahoo.gr
αλλά και στην διεύθυνση: Μάρκου Δράκου 12, 4651-Τραχώνι, Λεμεσός-Κύπρος

Δυο ιστορίες σαν μυθιστόρημα
εξελίσσονται παράλληλα,
ξεκινάνε το 1882 στην
Αδριανούπολη και κοντά σ’
αυτήν, όταν έρχονται στη ζωή
δυο άνθρωποι που έζησαν, στ’
αλήθεια, και σταματάνε το 1922·
είναι τα χρόνια που ο ένας
πόλεμος μετά τον άλλον,
άλλαξαν τον κόσμο τους, στη
Θράκη που γεννήθηκαν, στην
Ελλάδα, στον ευρύτερο
βαλκανικό χώρο, σ’ ολόκληρη
την Ευρώπη…

κ. Μιχάλη,
τελείωσα το βιβλίο σας μέσα σε μεγάλη αγωνία και προσμονή για την κατάληξη των
δύο ηρώων και των οικογενειών τους. Αν και είμαι φιλόλογος, ωστόσο, ποτέ δεν
αγάπησα την ιστορία και ούτε θέλω να την διδάσκω (Προτιμώ αρχαία, λατινικά και
νέα ελληνικά). Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί τώρα με κάνατε
πραγματικά να καταλάβω τι είχε γίνει εκείνες τις περιόδους που περιγράφετε στο
βιβλίο σας.... γιατί τα βιβλία που διδασκόμαστε και με τη σειρά μας διδάσκουμε τους
νεότερους, πάντα γράφουν τα κατά πώς τους συμφέρουν και πάντοτε με τους
Έλληνες να είναι τα θύματα ή οι ήρωες. Κι όμως, δεν ήταν τα πράγματα έτσι... Το
ίδιο συμβαίνει και με την ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κύπρο.
Πιο κάτω σας στέλνω τις ερωτήσεις για την συνέντευξη και θα χαρώ πάρα πολύ να
τις δημοσιεύσω στο τεύχος Ιουλίου, όπου η Κύπρος έχει μαύρη επέτειο λόγω της
Τουρκικής Εισβολής.
Σύλβια Α. Λουκά
Χαίρομαι ιδιαίτερα που το βιβλίο μου δεν σας άφησε αδιάφορη, αυτή είναι άλλωστε
η ανταμοιβή για όποιον παλεύει να ταιριάξει λέξεις στο χαρτί.
Μιχάλης Μπουναρτζίδης

1. κ. Μιχάλη, πώς πήρατε μια τόσο μεγάλη απόφαση για ένα τόσο μεγάλο
εγχείρημα, δηλαδή τη σύνδεση της γραμμένης ιστορίας με την αληθινή ιστορία,
έτσι όπως την βίωσαν οι παλαιότεροι;
1. Ασχολούμενος με το διάβασμα και ιδιαίτερα με ιστορικά κείμενα, διαπίστωσα
κάποια στιγμή, πως ενώ είχα μια γενικότερη γνώση για αρκετές ιστορικές περιόδους
κι ακόμα για τόπους ξένους λίγο-πολύ, ήξερα πολύ λίγα για την πατρίδα μου τη
Θράκη. Ξεκινώντας να ψάχνω, διαπίστωσα πως υπήρχαν πολλά πράγματα για τη
Μικρασία και τη Σμύρνη, πολλά για τον Πόντο επίσης, πρόσφατα για την Κύπρο
επίσης, αλλά ελάχιστα για τη Θράκη. Η γνώση των περισσότερων, ειδικά στον
Ελληνικό Νότο, για θέματα προσφυγιάς, εξαντλείται σε κάποια στοιχειώδη στη
Σμύρνη, και μέχρι εκεί. Ένα μικρό απόσπασμα απ το βιβλίο, ίσως να λέει πολλά: ….
Οι πολλοί, απ τη Μικρασία κι απ τον Πόντο, ζούσαν μια ατέλειωτη μεγαλοβδομάδα,
έναν ατέλειωτο Γολγοθά… τώρα ξεκινούσε ο Γολγοθάς και για τους Θρακιώτες, και
μακάρι να ήταν ο τελευταίος γι αυτούς…
Είχαν ανεβεί ξανά το Γολγοθά τους, χρόνια ακόμα πριν γυρίσει ο αιώνας, απ όταν
άρχισαν να χάνουν τις πατρίδες τους, τη Φιλιππούπολη, το Στενήμαχο, τη Μεσημβρία,
την Αγχίαλο, τον Πύργο, τη Σωζόπολη, την Αγαθούπολη… όταν ακόμα στη Σμύρνη και
στ Αϊβαλί και στην Τραπεζούντα, πρόκοβαν οι Ρωμιοί και τραγουδούσαν ανέμελα και
προσεύχονταν ελεύθερα... Ξανανέβηκαν πάλι τον καταραμένο λόφο με το διωγμό του
’14, την ώρα που άρχισαν κι οι Μικρασιάτες να νιώθουν κι αυτοί στο πετσί τους τα
αμελέ ταμπουρού… Γύρισαν με λαχτάρα στις πατρίδες τους πριν δυο, τρία χρόνια, και
τώρα κλείνουν την πομπή, και παρακαλάνε η εξόδια ακολουθία να είναι η τελευταία…
Έτσι, το γράψιμο του βιβλίου έγινε και λίγο καημός, έτσι φτιάχτηκε σιγά-σιγά η ιδέα
να κάνω κάτι κι εγώ για τον τόπο μου.
Αυτό που φτιάχτηκε, έχει να κάνει με την ιστορία της πατρίδας μας της Θράκης, τα
χρόνια των μεγάλων αλλαγών και της προσφυγιάς των Θρακιωτών, ανάμεσα στον
Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78 και στο 1922. Είναι μυθιστόρημα και αναφέρεται
σε μια χρονική περίοδο 40 ετών, από το 1882 που γεννήθηκαν οι δυο παππούδες μου,
ο ένας στο Ορτάκιο του Άρδα κι ο άλλος στην Αδριανούπολη, μέχρι το τέλος του
1922. Συνέπεσε η περίοδος αυτή, που μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν κι έκαναν
οικογένειες, να είναι τα χρόνια που άλλαξαν τον κόσμο τους, στη Θράκη, στον
ευρύτερο βαλκανικό χώρο, στην Ελλάδα, σ ολόκληρη την Ευρώπη τα χρόνια του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου.
Η μαγιά υπήρχε, ήταν δυο πραγματικότητες, απ τη μια το ότι ο ένας παππούς πήγε
φαντάρος σε τρεις στρατούς, ο άλλος σε κανέναν αλλά δεν γλύτωσε την ομηρεία στη
Βουλγαρία το 1917-18. Πολλές απ τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα, κι εκεί μπαίνει ο
μύθος, που τον ταίριασα μέσα στην Ιστορία, την γραμμένη, (γι αυτό άλλωστε και στο
τέλος υπάρχει πίνακας με τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν). Στόχος μου ήταν να
γράψω για την ιστορία της Θράκης, αυτήν την περίοδο που ο κόσμος ήρθε τ απάνω
κάτω· για την ιστορία που οι νέοι, ακόμα κι οι Θρακιώτες, δεν έχουν ιδέα· μόνο που
αυτή είναι δουλειά των ιστορικών, όχι δικιά μου. Εγώ ήθελα να την γνωρίσουν αυτήν
την ιστορία, όπως φαντάστηκα να τη βιώνουν μερικοί απλοί άνθρωποι, κι όχι σαν
Ιστορία… όσοι κάνουν τον κόπο να διαβάσουν τις σελίδες που έγραψα. Τελικά
φτιάχτηκαν δυο ιστορίες που μπορεί να έγιναν έτσι, αλλά μπορεί κι αλλιώς, σημασία
έχει να μάθει, όποιος κάνει τον κόπο να τις διαβάσει, την ιστορία της Θράκης αυτή

την περίοδο αλλά και μπόλικα απ την ιστορία όλου του Ελληνικού χώρου, αυτά τα
δυο πάνε μαζί, εδώ και κοντά ενενήντα χρόνια.
Σημασία έχει να ξέρουμε τις ρίζες μας και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν ήταν πάντα
έτσι τα πράγματα, όπως τα βλέπουμε και τα ζούμε τώρα.
2. Ποια είναι η δική σας "Προσευχή για τις καινούργιες πατρίδες";
2.Ομολογώ πως αυτή την ερώτηση δεν την έχω πολυκαταλάβει. Αν είναι αυτό που
φαντάζομαι, είναι λίγες λέξεις στο τέλος του προτελευταίου κεφαλαίου:
……Τσούγκρισαν.
-Υγεία!..
-Αυτό σίγουρα, αλλά να κάνουμε και καμιά ευχή ακόμα…
Τον κοίταξαν ερωτηματικά τον Αναστάση.
-… μια ευχή για τις καινούργιες πατρίδες που πηγαίνουμε… συνέχισε.
-Γι αυτές θέλει προσευχή! είπε ο Περικλής.
-Προσευχή;.. απόρησε ο Μιχάλης.
-Προσευχή να κάνουμε… Προσευχή για τις καινούργιες πατρίδες!.. να είναι τυχερές, να
μη τις κουμαντάρουν ανίκανοι κι ανάξιοι!.. μη τις χάσουμε κι αυτές!
-Αμήν!.. έτσι κι αλλιώς εμείς δε θα χαθούμε…
… «Να είναι τυχερές, να μην τις κουμαντάρουν ανίκανοι κι ανάξιοι!.. μη τις
χάσουμε κι αυτές!»
Τα ζούμε χρόνια, αιώνες τώρα…
3. Έχω επιλέξει να παρουσιάσω το βιβλίο σας μήνα Ιούλιο, όπου στην Κύπρο
έχουμε μαύρη επέτειο, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974. Εσείς βρίσκετε
κάποια σύνδεση με το δικό σας βιβλίο ή την ιστορία του ελληνισμού γενικότερα;
3. Τα ζήσανε οι παλιοί, τα ζούμε κι οι νεότεροι… εκεί στην Κύπρο κοντεύετε 40
χρόνια τώρα… για τη Θράκη, άρχισα να βλέπω εδώ κι εκεί, σημαίες μαυροπράσινες
με μισοφέγγαρο… συνέχεια οι «άλλοι» φταίνε; Οι συνδέσεις δεν λείπουν, παντού και
πάντοτε τα ίδια…. κι έπειτα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε κάποια στιγμή, εμείς
μόνιμα τα «θύματα»…

4. Σκοπεύετε να γράψετε κάποιο άλλο βιβλίο;
4. Ήδη γράφω ένα καινούργιο βιβλίο, βλέπετε αν ξεκινήσεις, μετά γίνεται συνήθεια
κι ανάγκη… Τίτλο δεν έχω βρει ακόμη και μάλλον είναι νωρίς να πω κάτι γι’ αυτό,
εκτός απ το ότι η ιστορία ξεκινάει απ’ το 1914 και πάει μέχρι το 1936, ή λίγο μετά…
ελπίζω να τα καταφέρω, έχω την αίσθηση πως πήγα κι έμπλεξα με κάτι μεγάλο για το
μπόι μου… αλλά, θα τα καταφέρω!
Είναι ένα ιστορικό βιβλίο, το οποίο όμως έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η αγωνία του αναγνώστη,
όσο αφορά τα δύο κύρια πρόσωπα, θύματα της Ελληνικής Ιστορίας, εντείνεται σε πάρα πολλά
σημεία. Ομολογώ πως ήταν πάρα πολλές οι φορές που θύμωσα με κάποιες καταστάσεις και με
άλλες τόσες τα μάτια μου βούρκωσαν. Πιστεύω πως το βιβλίο αυτό μπορεί να γράψει τη δική
του ιστορία. Ο κ. Μιχάλης Μπουναρτζίδης, σαν άλλος Μακρυγιάννης, τόλμησε να πει την
«αλήθεια γυμνή». Και το βιβλίο του «Προσευχή για τις καινούργιες πατρίδες», είναι κατά τη
δική μου ταπεινή άποψη, το δικό του κληροδότημα για τις επόμενες γενιές. Εκφράζω τα θερμά
μου συγχαρητήρια μαζί μ’ έναν απέραντο σεβασμό.
Σύλβια Α. Λουκά

Και θα τρέχουμε.... σ’ ένα κόσμο...
Σ’ ένα κόσμο...
Κόσμο μαγικό...
όπου δεν υπάάρχει πόλεμος...
πόλεμος...
καταστροφικός!!!

Απόσπασμα από το τραγούδι «Και θα τρέχουμε». Στίχοι Σύλβια Α. Λουκά (1998),
Μελοποίηση Μαρίνος (καθηγητής μουσικής)

Στις 20 Ιουλίου 1974, σαράντα περίπου χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες, υπό την
υποστήριξη της Τουρκικής Αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και
κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τετρακόσια τέσσερα χρόνια
μετά την οθωμανική εισβολή, η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου βρίσκεται μπροστά σε
μία νέα εισβολή. Η απόβαση των Τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε
δύο φάσεις, με ένα μήνα σχεδόν διαφορά η πρώτη από τη δεύτερη, είχε ως
αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου
200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την
πατρίδα, περίπου 4.000 νεκροί, και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Οι Τούρκοι
κατακτούν το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το
70% της βιομηχανίας, το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων.
Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για εισβολή αλλά για «ειρηνική επέμβαση»
με σκοπό την επαναφορά του συνταγματικού σκηνικού στην πριν του
πραξικοπήματος κατάσταση. Επίσης η Τουρκία ανακοίνωσε ότι το δικαίωμα για την
επέμβασή της ήταν κατοχυρωμένο στη Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής
Δημοκρατίας, συνθήκη που δημιουργήθηκε με σκοπό να διαφυλάσσει την
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η Συνθήκη Εγγυήσεως δεν δίνει το δικαίωμα ένοπλης παρέμβασης
στις εγγυήτριες χώρες, παρά μόνο εάν
1. Εγγυήτρια χώρα χρειάζεται να αμυνθεί σε περίπτωση εισβολής από μια τρίτη
χώρα.
2. Τα Ηνωμένα Έθνη ζητήσουν ένοπλη παρέμβαση από μια εγγυήτρια χώρα
3. Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητήσει ένοπλη παρέμβαση και το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει το αίτημα.
Πότε δεν εγκρίθηκε τέτοιο αίτημα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ποτέ η Κυπριακή
Δημοκρατία δεν ζήτησε από την Τουρκία να παρέμβει στρατιωτικά και το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδρίασε στη Νέα Υόρκη στις 16 Ιουλίου, δεν είχε πάρει
απόφαση. Η Τουρκία, σύμφωνα με τις Ελληνικές θέσεις, ενέργησε με βάση τα προ
πολλού έτοιμα σχέδια της. Η Τουρκία υποστηρίζει ( άσχετα με την Συνθήκη
Εγγυήσεως) ότι ο Τουρκοκυπριακός λαός ζήτησε την επέμβαση, ο οποίος είχε
αναγκαστεί να μεταφερθεί σε καταφύγια και ήταν υπό διωγμό. Παρόλα αυτά, η
Συνθήκη Εγγυήσεως ρητώς αναφέρει πως στην προκειμένη περίπτωση που εγγυήτρια
χώρα επέμβει, οφείλει να το κάνει με απόλυτο στόχο την διαφύλαξη της
ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντίθετα, η
Τουρκία εισέβαλε και έκτοτε κατέχει τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλώνει
ταυτόχρονα, πως δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος. Επιπλέον, η
Αγγλία, η τρίτη εγγυήτρια χώρα, συνεχίζει να αναγνωρίζει φραστικά την Κυπριακή
Δημοκρατία και την Συνθήκη Εγγυήσεως. Δεν έχει όμως επέμβει μέχρι σήμερα για να
διαφυλάξει την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία κάλεσε την Τουρκία, να προσφύγουν και οι δυο χώρες στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να γνωματεύσει κατά πόσο νόμιμα εισέβαλε η
Τουρκία στην Κύπρο. Η Τουρκία όμως αρνείται.
Η φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του
κόσμου.
1619 Έλληνες Κύπριοι έχουν καταγραφεί ως
αγνοούμενοι σαν συνέπεια της Τουρκικής
στρατιωτικής επίθεσης και απόβασης
εναντίων της Κύπρου της 20ης Ιουλίου 1974.
Ο αριθμός των αγνοουμένων έχει μειωθεί
στους 1588 μετά την ανεύρεση λειψάνων και
χρησιμοποιώντας την μέθοδο συνταύτισης
γονιδίων. 613 αγνοούμενοι είναι πολίτες
χωρίς στρατιωτική ιδιότητα
συμπεριλαμβανομένων 116 γυναικών. 484
αγνοούμενοι υπηρετούσαν τότε στην Εθνική
Φρουρά είτε σαν κληρωτοί, είτε σαν μόνιμοι
αξιωματικοί, και τέλος 514 αγνοούμενοι
είναι έφεδροι Αξιωματικοί και οπλίτες της
Εθνικής Φρουράς οι οποίοι επιστρατεύθηκαν
για να αντιμετωπίσουν την Τουρκική εισβολή. Η φωτογραφία αυτή λήφθηκε
αμέσως μετά την εισβολή και δείχνει το δράμα ενός παιδιού με μάτια
βουρκωμένα από το κλάμα που έχασε και ψάχνει και τους 2 του γονείς.

Ώρα 04:35, Σάββατο 20 Ιουλίου
1974. Η γραφική και πανέμορφη
πόλη της Κερύνειας όπως την
έβλεπαν οι Τούρκοι πιλότοι το πρωί
του Σαββάτου της 20ης Ιουλίου
1974 όταν άρχισαν οι αεροπορικοί
βομβαρδισμοί ολόκληρης της
Κύπρου αλλά κυρίως των βόρειων
ακτών της Κυρήνειας και
συγκεκριμένα στο σημείο "Πέντε
Μίλι" δυτικά της πόλης της
Κυρήνειας. Η επίθεση και απόβαση επικεντρώθηκαν κοντά στο χωριό Άγιος
Γεώργιος Κυρήνειας. Τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου της
Γλυκιώτισσας (στο μοναστήρι της οποίου έδρευε το 256ον Τάγμα Πεζικού) και
Αχειροποιήτου (όπου έδρευε η 190η Μοίρα Αρμάτων / Τάγμα Πεζικού) όπου έγινε

και η απόβαση του Τούρκικου στρατού υπήρξαν τα πρώτα θύματα των Τουρκικών
αεροπορικών βομβαρδισμών.

ΑΦΙΣΑ με την
Τουρκική
Τουρκική προπαγανδιστική αφίσα
τούρκικη
προπαγανδιστική αφίσα
της στρατιωτικής επιχείρησης
επιγραφή:
ΑΤΤΙΛΑΣ 2 14-16
«ΑΤΤΙΛΑΣ 1» και «ΑΤΤΙΛΑΣ 2».
«Τούρκοι
Αυγούστου 1974.
Τούρκος μαινόμενος, ενώ ο
καταδρομείς στην
Προσέξτε την βάρβαρη
Έλληνας σπαράζει κάτω από την
Κύπρο» 20
απεικόνιση του
μπότα του.
Ιουλίου 1974.
Τούρκου εισβολέα.

Πρώτα βήματα στη ζωή σαν πρόσφυγες.
Μικρά
παιδιά
παίζουν
στους
προσφυγικούς
καταυλισμούς
που
στήθηκαν
προσωρινά
για
να
ανακουφίσουν μεγάλο μέρος των
προσφύγων που ανέρχονται σε 200.000
και αποτελούν το 1/3 του συνολικού
πληθυσμού της Κύπρου. Από το 1974
και μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί η
επιστροφή κανενός πρόσφυγα στην
πατρώα γη παρά τη Διεθνή κατακραυγή εναντίον της Τουρκίας, τα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο ξεριζωμός από την πατρώα γη εκτός από
το τρομακτικό υλικό κόστος, επέφερε και
μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα στις αθώες
ψυχές
των
μικρών
παιδιών.
Στη
φωτογραφία δύο Ελληνόπουλα της Κύπρου
στιβαγμένα πάνω σε σακιά τροφίμων,

προμηθειών και τενεκέδων λαδιού! Ο φόβος και ο πόνος είναι ζωγραφισμένος στα
μάτια τους, αφού δεν ξέρουν γιατί βρίσκονται σε αυτή την τραγική κατάσταση.
Από την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια.

Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους
έφερε η θάλασσα της Κερύνειας...
Είναι δύσκολα να πιστέψω πως μας τους
έφερε η αγαπημένη θάλασσα της
Κερύνειας...

Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσεισέ
τους Πενταδάκτυλέ μου...
Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσεισέ
τους...

Ποίηση Κώστα Μόντη

Ποίηση Κώστα Μόντη

Μέσα απ’ αυτές τις λίγες σελίδες προσπάθησα να δείξω το δράμα της
Κύπρου... Γιατί κάποιες ψυχές εξακολουθούμε να επαγρυπνούμε!!!
Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι...

Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο...
Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει ν’ αγαπώ;

1. Κράτα καρδιά μου κράτα...
Κράτα πολλά γερά...
2. Μες τούν’ τον τόπον
άσε κλάματα πολλά.

6. Χίλια περιστέρια
να ελευθερώσουν
στης Κύπρου μας τον ουρανόν
μήνυμα να διαδώσουν

3. Οι Τούρτζιοι μας επιάσαν
τζι’ ακόμα μας κραούν.
Ούλλα μας τα εχαλάσαν.
Πότε θα βάλουν νουν;

7. πως η πατρίς ελεύθερη
εγίνην σήμερα
τζιαι ξαναγεννήθην
μέσα που τα σύννεφα...

4. Τούτ’ οι τόποι εν δικοί μας
τζιαι εν θα τους χαρίσουμεν.
Τη γη εμείς την σκάψαμε,
Πότε θα την ζήσουμε;

8. Τζιαι συ Θεέ μου να ’χεις
της Κύπρου τα παιδιά
ολημερίς να ψάλλουν
Ευχαριστήρια...

5. Κάμε Θεέ το θαύμα σου
ούλλοι να εξαφανιστούν
τα δάκρυα να στεγνώσουν
τζιαι γέλιο να φανεί...

Σύλβια Α. Λουκά (2009)

Η κόρη της σελήνης σε εικονογράφηση του Αποστόλη Μπάτη
4η έκδοση
σε δίγλωσση έκδοση αγγλικά- ελληνικά
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΕ ΕΒΟΟΚ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

Γεια σας και πάλι είμαι ο Μαξ
Καθισμένος στην αυλή, την Καλοκαιρινή
Χυμό φρούτων πίνω δυναμωτικό
και Διαβάζω το ΔΙΑ-ΘΕΣΗ που έχει την φατσούλα μου
Σ’ ευχαριστώ Σύλβια μου που με έχεις κάνει διάσημο!!!!
Θα σας πω τι έχω κάνει την Παρασκευή
Αφού πρωί με ξύπνησαν για να πάμε κλινική
Με παίρνει ο μπαμπάς στα νέα φιλαράκια
Και ’γω έκανα χαρούλες στις νοσοκομούλες
Γουργούριζε η κοιλίτσα μου από την Πέμπτη βράδυ
Και μαζί με άλλα σκυλάκια νόμιζα θα πάμε βόλτα στη
λιακάδα
Μπα δεν ήταν όμως έτσι με ’βαλαν στο κλουβάκι και είπαν
του μπαμπά
«Θα σας τηλεφωνήσουμε όταν θα τελειώσει η επέμβαση»
Όχου τι είναι αυτό σκέφτηκα εγώ
Μην φοβάσαι μικρούλη μου είπε ο γιατρός
Θα κόψουμε την βαριά ουρά
Για να έχεις ποδαράκια δυνατά
Δεν πολυκατάλαβα τι έχει γίνει
Όταν ξύπνησα είδα τον μπαμπά
Και αμέσως έκανα μεγάλη χαρά
Μου κόπηκε όμως ξαφνικά
Όταν μου ’βαλαν εκείνο το κολάρο
Και τώρα μοιάζω να φόρεσα φωτιστικό
Για να πάω σε σόου καρναβαλίστικο
Ξεκουράστηκα αρκετά, κοιμήθηκα καλά
Μα όταν άρχισε το ποδόσφαιρο και είχε φασαρία
Έτρεξα μέσα στο σαλόνι με τη μαμά παρέα
Ξαφνικά άκουσα ένα γκολ, τρόμαξα
Και έτρεμα σύγκορμος
Άρχισε και φεύγει το αναισθητικό
Και όταν με πονάει κλαψουρίζω διαρκώς
Έρχεται η μαμά και μου δίνει φιλιά
Και έτσι φεύγει ο πόνος και κοιμάμαι
Βλέποντας όνειρα γλυκά
Αυτά από μένα καινούρια μου παρέα
Καλό σας Καλοκαίρι
Και πάντα στο ΔΙΑ-ΘΕΣΗ που έχει παγκόσμια κλάση!!
Χριστοφόρου Βάσια-Ραμόνα 2012

Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που δεν ξέρουμε για το ερωτικό
φιλί, αλλά τόσο σημαντικά για τη ζωή μας. Γνωρίζετε πώς κατά τη
διάρκεια της ζωής μας ξοδεύουμε συνολικά 20.160 λεπτά φιλώντας; Δεν
ακούγεται καθόλου άσχημο, έτσι;
Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι δε φιλούσαν ποτέ στο στόμα, αλλά στη μύτη. Το
γιατί, δεν το έχει μάθει κανείς. Ωστόσο είναι ένας τρόπος να δείχνει
κανείς την αφοσίωση και την τρυφερότητα του.
Οι Κινέζοι δε συμπαθούν τα φιλιά. Μέχρι πριν από έναν αιώνα, δεν
φιλιόντουσαν καθόλου, και μάλιστα θεωρούσαν το φιλί μια μορφή
χυδαιότητας.
Το ξέρετε πώς το φιλί συμβάλλει στη μείωση της αποσύνθεσης των
δοντιών καθώς βοηθά στην παραγωγή περισσότερου σάλιου, το οποίο
καθαρίζει το στόμα; Επίσης απελευθερώνονται ορμόνες που μπορεί να
μειώσουν την αρτηριακή πίεση και το στρες, κάνοντας μας να
αισθανόμαστε πιο νέοι.
Σε ένα λεπτό παθιασμένου φιλιού καταναλώνουμε περίπου 26
θερμίδες. Όταν αποφασίζουμε να φιλήσουμε το σύντροφό μας τη νύχτα,
ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί ειδικά νεύρα για να συναντηθούν τα
χείλη. Οι άνθρωποι που ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά με το σύντροφό
του αρρωσταίνουν λιγότερο, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να
πάθουν ατύχημα και ζουν περίπου 5 χρόνια περισσότερο από άλλους.

Συγγραφέας Ηλιάνα Βολονάκη

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

Άγνωστοι τόποι κι εσύ με ψάχνεις
μέσα σε λέξεις και σε σταθμούς
άγνωστοι νόμοι κι εσύ κοιτάζεις
να φύγεις γι άλλους προορισμούς.
Σ’ άγνωστα μέρη σ’ άλλα παλάτια
δράκους γυρεύεις και λυτρωμούς.
Σ’ άγνωστα μέρη δάκρυα κομμάτια
νεράιδες θέλεις κι ιπποτισμούς.
Πρόσωπα άδεια καρδιές που φεύγουν
μάσκες σκορπάνε μες στο χαμό.
Σε πρόσωπα ξένα χαμόγελα πέφτουν
Κι εγώ σε ψάχνω για να σωθώ.
Σ’ άγνωστα μέρη σ’ άλλα παλάτια
δράκους γυρεύεις και λυτρωμούς.
Σ’ άγνωστα μέρη δάκρυα κομμάτια
νεράιδες θέλεις κι ιπποτισμούς.
Copyright
Ειρήνη Φραγκάκη

Είμαι φίνο κουταβάκι με καθαρόαιμους γονείς
Έχω νέο πια σπιτάκι, διαβατήριο και microchip
Μου αρέσει το παιγνίδι και το μπάνιο στην αυλή
Όταν κλαίω ή φωνάζω έρχονται όλοι στο πι και φι
Απ το γιατρό μου έχω μάθει τι είναι πια το microchip
Τα εμβόλια μου κάνω για να είμαι υγιής
Χειραψία θα σας κάνω εξαρχής όταν σας δω
Και αγκαλίτσα στα παιδάκια γιατί τόσο τ’ αγαπώ
Βάσια-Ραμόνα
Χριστοφόρου
2012

Ο Νικόλας, ξύπνησε πολύ ανήσυχος εκείνο το πρωινό. Είχε νεύρα,
πηγαινοερχόταν πάνω κάτω άσκοπα.
-Μωρό μου…
-Μη μου μιλάς και δεν είμαι καλά.
-Τι έπαθες;
-Δεν ξέρω. Δεν μπορώ τώρα… άσε με…
-Έκανα κάτι, Νίκο μου; Ρώτησα τώρα πραγματικά ανήσυχη.
-Όχι, απάντησε κοφτά. Μη ρωτάς. Αν είναι θα σου πω αργότερα.
Τον άφησα κι εγώ ήσυχο, διότι αν συνέχιζα να ρωτώ ίσως και να έκανα τα
πράγματα χειρότερα. Αγχώθηκα πολύ εκείνη την ημέρα. Μήπως ο Νικόλας
επέστρεφε στον παλιό του, άσχημο εαυτό; Τα μάγια είχαν λυθεί και ο καλός
του χαρακτήρας είχε εξαφανιστεί; Μπήκα στο αυτοκίνητο και άφησα τον
εαυτό μου να κλάψει λίγο. Αν δεν το έκανα αυτό, ίσως να ήμουν κι εγώ όλη
μέρα σε ένταση.
Επέστρεψα πιο νωρίς στο σπίτι, καθώς δεν ένιωθα καλά εξαιτίας της πρωινής
συμπεριφοράς του Νικόλα. Τον βρήκα στον καναπέ κουλουριασμένο, με το
κεφάλι σκυμμένο στα γόνατα. Άφησα τα πράγματά μου αμέσως κάτω κι
έτρεξα κοντά του.
-Είσαι καλά, αγάπη μου; Νίκο μου;
Καμιά απάντηση.
-Κάνε το κεφάλι σου πάνω, μωρό μου, για να σε δω.
Με τη βία κατάφερα να κάνω πάνω το κεφάλι του. Τον βρήκα να κλαίει.
Πρώτη φορά τον έβλεπα να κλαίει.
-Θεέ μου, Νίκο, τι έγινε; Μίλησέ μου!

Τον έβαλα στην αγκαλιά μου και άρχισα να τον φιλάω παντού. « Πες μου, πες
μου σε παρακαλώ… Μη με κρατάς σε αγωνία ».
Το μόνο που κατάφερε να μου πει ήταν να πάω στην κουζίνα. Υπάκουσα κι
εγώ και πήγα. Τότε, βρήκα πάνω στο τραπέζι ένα μεγάλο φάκελο που έγραφε:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΟΥ
ΕΤΩΝ 30
Ταράχτηκα, όταν διάβασα τη λέξη « νοσοκομείο ». Ο Νικόλας έκλαιγε με
λυγμούς τώρα, σαν ένα μικρό παιδάκι. Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν
ήθελα να ανοίξω το φάκελο μόνη μου. Έτσι, ξαναγύρισα κοντά του. Τον
έβαλα να ξαπλώσει επάνω μου και του χάιδευα τα μαλλιά. Ήταν κάτι που τον
ηρεμούσε.
Πέρασαν δεκαπέντε λεπτά μέχρι ν’ αποφασίσω να ανοίξω το φάκελο. Μου
ήταν αδύνατο. Δεν ήξερα ποιο θα ήταν το περιεχόμενο. Το κλάμα του Νικόλα
ήδη δήλωνε πως ήταν κάτι πολύ άσχημο. Έπρεπε να φανώ δυνατή. Ο Νικόλας
με χρειαζόταν κι έπρεπε να είμαι ένα γερό στήριγμα γι’ αυτόν.
Έβγαλα αργά τα φυλλάδια από το φάκελο. Τους έριξα μια γρήγορη ματιά και
το βλέμμα μου εντόπισε αυτό που έπρεπε. […]
Ο Νικόλας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Ένιωθα τα δάκρυά του να
πέφτουν καυτά πάνω στα πόδια μου. Μούδιασε ολόκληρο το κορμί μου. Το
μυαλό μου θα εκρήγνυτο σε λίγο από το συνεχόμενο βόμβο στο κεφάλι μου.
Πρώτος σηκώθηκε ο Νικόλας επάνω.
-Συγγνώμη που δε σου είπα κάτι, ψέλλισε με δυσκολία.
-Άγγελέ μου, ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ. Είμαι δίπλα σου. Θα το παλέψουμε μαζί.
Ίσως να έγινε λάθος.
-Κι αν δεν έγινε; […]
-Σ’ αγαπώ, Μαργαρίτα. Μη φύγεις ποτέ από κοντά μου.
-Ποτέ, Νίκο μου. Ποτέ… Παντρευόμαστε σε δυο μήνες! Το ξέχασες;
-Αν ζήσω μέχρι τότε…

Υποψήφιο για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2011
Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία...
Από τις Αναζητήσεις - Λεμεσός.
Τηλέφωνο: 00357 25 561963

Μαύρος Ιούλης 2011
Ένα χρόνο μετά...
Στις 11 Ιουλίου 2011, στις 05:40 το
πρωί, σημειώθηκε έκρηξη στη
ναυτική βάση της Εθνικής Φρουράς
Κύπρου «Ευάγγελος Φλωράκης», η
οποία βρίσκεται στο Ζύγι, 20
χιλιόμετρα ανατολικά της Λεμεσού.
Σύμφωνα τον επίσημο απολογισμό της
Κυπριακής Δημοκρατίας, έχασαν την
ζωή
τους
13
άνθρωποι
και
τραυματίστηκαν 62, ένας εκ των
οποίων πολύ σοβαρά.
Η ναυτική βάση της περιοχής πήρε το όνομα της προς τιμή του Ευάγγελου
Φλωράκη, ο οποίος συνετρίβη με αεροπλάνο στα Κούκλια στις 10 Ιουλίου 2001.
Μαζί του είχαν πεθάνει ο Ταξίαρχος Στέλιος Δεμέναγας, ο Υποπλοίαρχος Νικόλας
Γεωργίου, ο Σμηναγός Πάρης Αθανασιάδης και ο Υποσμηναγός Μιχάλης Σιακαλλής.
Στο σημείο της έκρηξης, υπήρχαν 98 εμπορευματοκιβώτια με όπλα και πυρίτιδα, τα
οποία είχαν κατασχεθεί το 2009 από ρωσικό πλοίο, το οποίο είχε παραλάβει τα όπλα
στο Ιράν και κατευθυνόταν στη Συρία. Τα κιβώτια αυτά βρίσκονταν μεταξύ της
ναυτικής βάσης και του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Βασιλικό. Τις τελευταίες
μέρες, υπήρξαν αρκετές εκρήξεις στο συγκεκριμένο σημείο, παρ' όλα αυτά δεν
δόθηκε η απαραίτητη σημασία
Η μακάβρια λίστα!
1. Ιωαννίδης Ανδρέας, Πλοίαρχος , Διοικητής Ναυτικού/ ΓΕΕΦ
2. Λάμπρου Λάμπρος, Αντιπλοίαρχος, Διοικητής της Ναυτικής Βάσης
3. Κλεάνθους Κλεάνθης, Αρχικελευστής, Υπαξιωματικός στη Διοίκηση της
Ναυτικής Βάσης
4. Ηρακλέους Μιχάλης, ΕΠΥ Κελευστής, Υπαξιωματικός στη Διοίκηση της
Ναυτικής Βάσης
5. Χριστοφόρου Μιλτιάδης, Ναύτης (Εθνοφρουρός), της Διοίκησης Ναυτικής
Βάσης
6. Χριστοφόρου Χριστάκης, Ναύτης (Εθνοφρουρός), της Διοίκησης Ναυτικής
Βάσης
(δίδυμα αδέλφια)
7. Παπαδόπουλος Ανδρέας , Αρχιλοχίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 3591
8. Κρόκος Βασίλης, Πυροσβέστης 74
9. Τταντής Σπύρος , Πυροσβέστης 2446
10. Θεοφίλου Παναγιώτης, Πυροσβέστης 3520
11. Γιακουμή Γιώργος, Αρχιπυροσβέστης 3311
12. Αδάμου Αδάμος, Πυροσβέστης 4829
13. Αντώνης Χαραλάμπους 19χρονος εθνοφρουρός, ο οποίος υπέκυψε στα
τραύματα του λίγες μέρες μετά τη φονική έκρηξη.

Θεέ μου, μην αφήσεις ξανά να συμβεί άλλο τέτοιο
παρόμοιο κακό...

Μια ροζ λίμνη στην Αυστραλία!
Η λίμνη Salt Lake Hillier βρίσκεται στην άκρη του Middle Island. Το Middle Island,
είναι καλυμμένο με πυκνά δάση και είναι ένα από τα εκατοντάδες μικρά νησάκια που
είναι σκορπισμένα στην νότια ακτή της Δυτικής Αυστραλίας. Το ξεχωριστό
χαρακτηριστικό του νησιού είναι η λίμνη με το φωτεινό ροζ χρώμα που δεν έχει
αλλοιωθεί ποτέ. Η λίμνη έχει περίπου 600 μέτρα μήκος και χωρίζεται από τον
ωκεανό με μία στενή λωρίδα γης η οποία είναι καλυμμένη με βλάστηση. Έρευνες που
έχουν γίνει στη λίμνη έδειξαν ότι δεν έχει καθόλου φύκια και μέχρι σήμερα
παραμένει μυστήριο τι κάνει τη λίμνη ροζ!

Το “Ακόμη κι οι Θεοί συγκινούνται”
είναι μία ιστορία φαντασίας, η οποία
είναι γραμμένη με ύφος ημερολογίου.
Είναι ουσιαστικά ένα εσωτερικό
ταξίδι, βασισμένο στις εσωτερικές
σκέψεις και συναισθήματα του ήρωα.
Ο ήρωας είναι ένα… όν… ο οποίος
κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια του και
συνειδητοποίησε, ότι βρίσκεται στον
κόσμο των ανθρώπων. Δεν ξέρει
ποιός είναι, ούτε από που προέρχεται.
Δεν θυμάται τίποτα, όσον αφορά το
παρελθόν του. Υπάρχει μέσα του μόνο
μία αμυδρή ανάμνηση σχετικά με μία
γυναικεία φιγούρα, για την οποία
όμως δεν είναι σίγουρος, εάν η
ανάμνηση αυτή είναι αληθινή η
κάποια παγίδα του μυαλού του.
Αντιμετωπίζει δυσκολίες στον κόσμο
των ανθρώπων. Δεν του είναι εύκολο
να συνυπάρξει με αυτούς. Δεν μπορεί
να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν οι άνθρωποι… Από ένα
σημείο και μετά δεν τους έχει σε εκτίμηση. Δεν θέλει να βρίσκεται ανάμεσά τους.
Πρέπει όμως να βρει απαντήσεις!!! Έτσι ξεκινάει την αναζήτηση του. Όπως ανέφερα
πριν, η ιστορία αυτή είναι γραμμένη αφηγηματικά σαν ημερολόγιο, μέσα από μία
αναζήτηση. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρόκειται απλά για μία
ιστορία και με αυτό το βιβλίο προσπάθησα να δώσω κάτι διαφορετικό. Ας μην
περιμένει κανείς να διαβάσει μία απλή μία ιστορία ευχάριστα, με αρχή, μέση και τέλος.
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, σαν ημερολόγιο, αλλά και με τρόπο
όπου ο ήρωας μονολογεί, ή εάν θέλεις, κάνει εσωτερικό διάλογο απευθυνόμενος σε ένα
πρόσωπο, το οποίο δεν ξέρει εάν υπάρχει. Επίσης, το βιβλίο δεν επικεντρώνεται στην
ίδια την ιστορία, αλλά στις σκέψεις και τα συναισθήματα του ήρωα κατά την διάρκειά
της. Είναι μία διαφορετική οπτική σκηνοθετική γωνία, εάν θέλεις. Είχα επίσης υλικό να
το κάνω μεγαλύτερο σε έκταση, αλλά μετά είδα ότι εάν έκανα κάτι τέτοιο θα έχανε από
την ουσία και την ατμόσφαιρα που ήθελα να περιέχει. Σκέφτηκα πάρα πολύ, μέχρι να
καταλήξω στην τελική του μορφή και τελικά αποδόθηκε ακριβώς όπως θα ήθελα.

Χρήστος Λαμρουδής

Θέλετε

διαφημιστείτε στο περιοδικό μας;

Απλά επικοινωνήστε στο mplimplia@yahoo.gr

για περισσότερες πληροφορίες....
Γιατί το περιοδικό μας προσφέρει σίγουρη
ανταπόκριση και συνέπεια!!!

Δεν θα 'θελα να είμαι λέξη.
Να μην συρθώ σαν πόρνη από στόμα σε στόμα.
Να μην με σπαταλήσουν ασυλλόγιστα
ασυνείδητοι δημαγωγοί του έρωτα.
Να μην μ' αλλοιώσουν πένες προδομένων εραστών
και μετά γυρνώ στους δρόμους
Ψάχνοντας να δώσω νόημα στην υπόστασή μου
Γυρεύοντας να τρυπώσω παράνομα στα κιτάπια
κάποιου διάσημου ποιητή ...
Μήπως και σώσω κάτι από την υπόληψή μου.
Δεν θα ' θελα να είμαι λέξη.
AΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
από τη συλλογή Η προφητεία του ανέμου, 2009

Η Ασημίνα Ξηρογιάννη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Σπούδασε κλασική φιλολογία και θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και υποκριτική στο «Θέατρο - Εργαστήριο». Εδώ και
αρκετά χρόνια διδάσκει το μάθημα της θεατρικής αγωγής και
εργάζεται ως εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού. Παράλληλα,
παραδίδει μαθήματα γλώσσας και λογοτεχνίας, καθώς και
θεωρίας και ιστορίας του θεάτρου. Είναι ενεργό μέλος του
Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων. Έχει
εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Η προφητεία του Ανέμου»
(Εκδόσεις Δωδώνη, 2009) και «Πληγές» (Εκδόσεις
Γαβριηλίδης, 2011), καθώς και τη νουβέλα «Το Σώμα του Έγινε
Σκιά» (Εκδόσεις Ανατολικός, 2010) που έλαβε έπαινο από την
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και Α βραβείο βιβλίου στα
Σικελιανά 2011.Το 2009 δημιούργησε το ιστολόγιο http://varelaki.blogspot.com
(Σελίδες Τέχνης και Πολιτισμού).

9η Ιουλίου 1821
Ημέρα Εθνικής Μνήμης και Θυσίας η σημερινή για την Κύπρο μας, αλλά και για τον
Ελληνισμό γενικότερα. Καλύτερα λόγια δεν μπορώ να βρω από εκείνα του Χριστάκη
Σαββίδη, Χρονογράφου, που μέσα από το βαθύτατα συγκινητικό κείμενό του για την
9η Ιουλίου του 1821 μας υπενθυμίζει το νόημα της Ρωμιοσύνης:
"Το πηχτό και μαύρο σκοτάδι της σκλαβιάς και ο ζυγός του Τούρκου κατακτητή, τον
Ιούλιο του 1821, δεν σκέπαζε μονάχα την ελληνική γη, αλλά σκέπαζε και της Κύπρου
τα γραφικά βουνά, τις λαγκαδιές και τα όμορφα ακρογιάλια. Και η Κύπρος, η οποία
συμμετείχε παντού και πάντοτε σ' όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του
Ελληνικού ημών Έθνους, είχε και στην εθνική εξέγερση της «25ης Μαρτίου» τη
συμμετοχή της, όπως περιγράφει στο ποίημά του «9η Ιουλίου 1821», ο εθνικός μας
ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης: «Αντάν αρτζέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζ' εφυσούσαν,
τζ' αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυννεφκιάζη, τζαι που τις τέσσερις
μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν ώστι να κάμουν τον τζαιρόν ν' αρκέψη να στοιβάζη
είσιεν σγιαν, είχαν ούλλοι τους τζι η Κύπρου το κρυφόν της, μεσ' τους ανέμους τους
κρυφούς είσιεν το μερτικόν της». Δυσκολεύεται η Κύπρος να ζωστεί στ' άρματα και
να ριχτεί στη μάχη, μπορεί όμως να βοηθήσει με άλλους τρόπους την ελληνική
επανάσταση, στέλνοντας τροφές και χρήματα. Έτσι, το 1820 έρχεται στην Κύπρο ο
Αντώνης Πελοπίδας της Φιλικής Εταιρείας και συναντάται με τον Αρχιεπίσκοπο
Κυπριανό για να παραλάβει χρήματα και τροφές. Το 1821 ήλθε κρυφά στη Λάρνακα
ένα εμποροκάικο φορτωμένο με χιλιάδες προκηρύξεις, τις οποίες βγάζει στη στεριά ο
Κύπριος αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Θησέας. Oι προκηρύξεις φθάνουν στα χέρια του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου και διανέμονται στο λαό. Δυστυχώς, όμως, έπεσαν και στα
χέρια του αιμοβόρου Τούρκου Διοικητή Κουτσούκ. Έτσι, βρήκε ό,τι επιζητούσε, ήτοι
την ευκαιρία να δράσει. Στέλνει στον σουλτάνο αναφορά και κατάλογο με 486
ονόματα με πρώτο το όνομα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και ζητεί την έγκριση
του Σουλτάνου για να τους θανατώσει. Η έγκριση του Σουλτάνου δόθηκε και ο
Κουτσούκ αρχίζει το αιμοσταγές έργο του, το γρηγορότερο, γιατί μαθαίνει ότι η
Κύπρος σχημάτισε «Κυπριακή Φάλαγγα» από πολλούς νέους που στάληκαν στην
Ελλάδα με τον πυρπολητή Κανάρη. Με τον Κουτσούκ συμφωνούν και οι Tούρκοι
Aγάδες του νησιού. Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες και πρόκριτοι συνελήφθησαν με
σατανικό σχέδιο και κλείστηκαν στα μπουντρούμια των φυλακών. Λύσσαξε ο
απαίσιος Κουτσούκ σαν έμαθε ότι τα Προξενεία στη Λάρνακα έγιναν καταφύγιο και
φυγαδευτήριο πολλών χριστιανών που κατόρθωσαν να ξεφύγουν. Στο φυλακισμένο
Αρχιεπίσκοπο έγινε πρόταση να δραπετεύσει με τη βοήθεια του φίλου του
Κιόρογλου, Τούρκος με φιλάνθρωπα αισθήματα. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός
αρνήθηκε μ' αυτά τα λόγια: «Εγιώνι Κιόρογλου θέλω να μείνω να πεθάνω, παρά το
γαίμαν τους πολλούς εγ' κάλιον του Πισκόπου».
Επίσης, στα λόγια του Κουτσούκ, «έχω στο νουμ μου Πίσκοπε να σφάξω να
κρεμμάσω», ο Αρχιεπίσκοπος θαρραλέα απαντά, σαν γνήσιος Έλληνας και αληθινός

Ποιμένας: «Η Ρωμιοσύνη εν Φυλή συνότζαιρη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε
για να την ηξηλείψη, κανένας γιατί σιέπει την που τάψη ο Θεός μου.
Η Pωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει».
Τον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και το θάνατο των Μητροπολιτών
και των προκρίτων ακολούθησαν σφαγές και δημεύσεις περιουσιών. Όσοι
κατόρθωσαν να φύγουν συγκεντρώθηκαν στη Μασσαλία, όπου από ’κει συνέχισαν να
βοηθούν παντοιοτρόπως τους αγωνιζόμενους για την ελευθερία του Ελληνισμού.
Άλλοι 580 νέοι, Kύπριοι, άφησαν το νησί και μετέβησαν στην Ελλάδα για να
πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων αδελφών, από το 1821 μέχρι το 1829. Η
Τρίπολη, το Χαϊδάρι, η Χίος, η Ναύπακτος, η Κάρυσσος, η Θήβα και οι ελληνικές
θάλασσες είδαν Κυπρίους να πολεμούν και ν' αγωνίζονται με πίστη και θάρρος στον
απελευθερωτικό αγώνα. Ένας από αυτούς, ο Καπετάν Γιώργης, έλαβε μέρος σ' όλες
σχεδόν τις εκστρατείες και ανεκηρύχθηκε χιλίαρχος. Άλλος Kύπριος, ο Μιχάλης,
διέσωσε από τον τούρκικο κλοιό, στο Νιόκαστρο, τον στρατηγό Μακρυγιάννη και
τους συναγωνιστές του το 1825.
Η εθνική επέτειος της «9ης Ιουλίου 1821» βρίσκει τον κυπριακό λαό ν' αγωνίζεται
σε ειρηνικό αγώνα για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών μας, για την
επανένωση ολόκληρης της Κύπρου σ' ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο Κράτος ως
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Ο εθνικός ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης

Η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονταν πάντοτε σε κοινόν αγώνα...

Be beautιful by Fotoulla
Για όλες τις σημαντικές σας στιγμές, στις οποίες θέλετε να ξεχωρίζετε με
την κόμμωσή σας… κοπιάστε στο κομμωτήριο «be beautιful», στο
Τραχώνι στη Λεμεσό και θα μείνετε ευχαριστημένοι… Η πολύχρονη πείρα
και η φαντασία συνεργάζονται άψογα και το αποτέλεσμα εκθαμβώνει όχι
μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας… Περαιτέρω πληροφορίες: 9961261

Για όσους και όσες θέλουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα επάνω τους…

1. Ακούω το παιδί μου με προσοχή και δείχνω κατανόηση για τις απόψεις του, έστω κι
αν δεν τις συμμερίζομαι.
2. Ανέχομαι την ιδέα ότι πολλά μαθαίνονται από τα λάθη και ότι δεν μπορώ να
εμποδίσω το παιδί μου να σφάλλει.
3. Δέχομαι το παιδί μου όπως είναι, χωρίς να εξαρτώ την αγάπη μου γι’ αυτό από τη
συμπεριφορά ή τα επιτεύγματά του.
4. Ενθαρρύνω το παιδί μου σε ό,τι είναι θετικό και υποβαθμίζω ή αγνοώ ότι είναι
αρνητικό.
5. Εμπιστεύομαι το παιδί μου και το ενθαρρύνω να παίρνει αποφάσεις.
6. Επαινώ το παιδί μου κυρίως για τη φιλοτιμία και την προσπάθειά του παρά για τα
κατορθώματά του.
7. Καταφέρνω ν’ ανεχτώ το γεγονός ότι το παιδί μου έχει μυστικά από μένα.
8. Καταφέρνω να θέσω στη διάθεση των παιδιών μου τις εμπειρίες μου, χωρίς να
απαιτώ πάντα να κάνουν αυτό που λέω εγώ.
9. Ξέρω να θέτω όρια, χωρίς να γίνομαι αυταρχικός ή τυραννικός.
10. Σέβομαι την προσωπικότητα και τα συναισθήματα του παιδιού μου και δεν το
μειώνω μπροστά στους φίλους του.
11. Όσο και να είμαι απασχολημένος βρίσκω πάντα χρόνο να επικοινωνώ με το παιδί
μου και να συζητώ μαζί του τα προβλήματα που το απασχολούν.

Μπορείτε να βρείτε τα βιβλία από τις βιβλιοεκδόσεις Αναζητήσεις-Λεμεσός 25 561963

Θέλετε να προβάλετε και το δικό σας βιβλίο; Το περιοδικό «Διά-θεση» είναι στη διάθεσή σας...
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mplimplia@yahoo.gr ή στο
facebook Sylvia Louka

«Προσφυγιά»
Ξένο Αγριοπούλι
Με ένα λουλούδι σε ένα παιδιάστικο παραμύθι
για τα γαλάζια του κόσμου ξεκίνησα
λέξεις και προσευχές η δική μου ορφάνια,
στην φθορά του κόσμου
στους ατελείωτους αγώνες, και στους διωγμούς το
σπάραγμα…..
Όταν λυγίζω σαν το κλωνάρι της ιτιάς
ξεριζωμένος στην μέση του κόσμου
σημαδεύω τις μέρες για τον γυρισμό
σε έναν πράσινο κήπο, σε βλαστούς
και σε δενδρόφυλλα που βυθίζονται στο χώμα
Ο ίδιος μόχθος, ο ίδιος σπαραγμός
η ίδια απόγνωση, στον Ήλιο της Πατρίδας
στέλνω όλα τα φιλιά και τα λόγια τα ακριβά
που έσωσε ο καιρός στης αυγής το ροδόλευκο φως

Στα μεγάλα ταξίδια, στους διψασμένους ορίζοντες
στου κόσμου την πλάνη , με την πνοή του Θεού σε
σιωπηλούς αλύγιστους κορμούς
στα αγνά μου χρόνια, σκάλισα ημερομηνίες και ονόματα
δίψασα για της μάνας το φιλί που ποτέ δεν λησμόνησα
Όταν τα λούλουδα στολίζουν την γη τότε ζητώ
στην καρδιά να φωλιάσει γλυκιά η ελπίδα
με μπλεγμένα φτερούγια ξένο αγριοπούλι
μεγαλώνω, σε ξένο ουρανό και ρίζες δεν έχω
μακριά από την Πατρίδα

Ευτυχία Καπαρδέλη

Βαθύς ο πόνος.
Βαρύς ο Σταυρός.
Σε άβατους δρόμους πατάς συνεχώς.
Ψάχνοντας, για επιλογές που δεν θα έχεις.
Ανούσια πάθη, ψευδείς ενοχές
και πάνω στο πάλκο κομπάρσοι σκιές
μα σε ρωτώ ψυχή μου: Πως αντέχεις;
Τα φώτα της νύχτας φαντάζουν ψυχρά
και η μοναξιά σταθερή συντροφιά,
ενώ τα πλήθη τριγυρνούν υπνωτισμένα.
Φωνάζω βοήθεια μα δεν με ακούν.
Και του μυαλού μου παιχνίδια με προκαλούν,
που σε έναν Όλεθρο παράλογο είναι ταμμένα.
Και βλέπω μες τα μάτια σου μα εκείνα είναι άδεια.
Κοιτάζω στην ψυχή σου μα κι αυτή είναι κενή.
Κουράστηκες να γεύεσαι της αμαρτίας χάδια.
Παρ' όλα αυτά επέλεξες και πάλι την φυγή...
Τι να σου κάνει μία ευχή;
Τι να σου κάνει μια προσευχή;
Σε κυνηγούν φαντάσματα που τα' χεις προσκαλέσει
παλιών εικόνων ψίθυροι, που όμως είσαι εσύ!
Μια ψεύτικη απόδραση δεν θα σε λυτρώσει.
Ακόμη κι η ψευδαίσθηση έχει μια τιμή.

Τι να σου κάνει μία ευχή;
Τι να σου κάνει μια προσευχή;
Αφού εσύ επέλεξες και πάλι την φυγή...
Και σαν ξημερώσει και έρθει το φως
το ίδιο τραγούδι, ο ίδιος σκοπός,
ενώ ένα τέλος συνεχώς κοντοζυγώνει...
Χρήστος Λαμπρούδης (c) 1998

Ναι, είσαι μέθη...
Μέθη γλυκιά, αμαρτία
ηδονική που σιγά-σιγά
με παρασέρνει στον
απόλυτο σκοπό της.
Πλέον δεν προσέχω
τίποτα, παρά μόνο τη
σάρκα που ξεσπά, το
πνεύμα που στέκεται
ανήσυχο μπροστά
στη προσμονή.
Αγίασμα οι σκέψεις σου
στον ταραγμένο νου μου,
ανασάλεμα μαγικών εικόνων,
γεύσεων, αισθήσεων μέσα στη
μνήμη που παλεύει
τον νόστο απ' την Άβυσσο.
Οργασμός ψυχής η θέα
της μορφής σου, οι
λέξεις που ενώνουν τη
πνοή μου, από
παραμιλητό ερωτικό,
από χείλη με άρωμα απαλό.
Φινάλε για τη παράσταση ζωής με
τίτλο: "Μοναξιά''
Οι σπασμοί από
πληγωμένη καρδιά,
χάνονται στο παρελθόν
που με κλάμα χαιρετά
τη τωρινή χαρά.
Άννα Θεοδωρίδου

